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Saksliste 
 

1. Valg av møteleder, møtesekretær samt  

     to personer til å underskrive protokollen 

 

2. Årsberetning 2020 Side   2 

 

3. Regnskap 2020 Side 20 

 

4. Handlingsprogram 2021 Side 23 

 

5. Budsjett 2021  Side 24 

 

6. Fullmakt til styret ved leder Side 26 

 

7. Valg Side 27 
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Sak 2      Årsberetning 2020 – oversikt tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2020 samt styreseminar i november på 

Turlagsstua. Følgende årsmøte- og styreoppnevnte tillitsvalgte og utvalg har vært i funksjon 

siste år: 

 

Styret: 

Leder: Trond Løkke, Kringelveien 201, 8407 Sortland, tlf 97 60 19 06 

Nestleder: Berit Hansen, Nilsåsveien 32, 8475 Straumsjøen, tlf 97 01 97 97  

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 99 22 71 09 

Styremedlem: Sunniva Birkeland, Øvreveien 1C, 8402 Sortland, tlf 97 08 40 56 

Styremedlem: Bengt Stian Nilsen, Åsveien 2, 8430 Myre, tlf 95 17 09 45 

Styremedlem: Torstein Amundsen, Lykkentreffveien 23B, 8400 Sortland, tlf 90 59 08 79 

Styremedlem: Willy Vestå, Rundheiveien 1, 8400 Sortland, tlf 91 77 07 69 

Styremedlem: Christian Bakken, Vangen, 8450 Stokmarknes, tlf  90 74 59 45  

Administrasjonssekretær: Ragna Renna, Kringelveien 201, 8407 Sortland, tlf 909 50 558 

Sølvi Mathisen møter fast som ressursperson på styremøtene. 

 

Revisor: Jul-Are Pettersen, Øksnes 

 

Valgkomité 

Leder:          Gudrun Rasmussen, Øksnes 

1. medlem:   Camilla Lauksund, Sortland 

2. medlem:   Jan Paulsen, Hadsel 

 

Følgende personer er engasjert/oppnevnt av styret til øvrig virksomhet:  

 

Styrets arbeidsutvalg (AU) 

Trond Løkke (leder), Berit Hansen (nestleder) og Willy Vestå 

 

Turene  

Turkoordinator: Sølvi Mathisen  Programkoordinator: Christian Bakken 

Risikovurdering turproduksjon: Christian Bakken 

Medarbeidere: Bengt Stian Nilsen - Øksnes, Berit Hansen - Bø, Sunniva Birkeland - Sortland, 

Torstein Amundsen – Andøy, Christian Bakken - Hadsel, Willy Vestå (formidling av 

annonser/pressemeldinger), Petter Einarsen (publisering på nett) 

Barnas Turlag: Sølvi Mathisen og Camilla Lauksund 

Seniorsatsinga: Sølvi Mathisen 

Fjellsport og DNT Ung har egne utvalg/styrer som er ansvarlige for egen turproduksjon. 

 

Løypene 

Ansvarlig: Trond Løkke Adkomstløyper til hyttene: Hyttestyrene 

Stø-Nyksund: Remi Vangen og Bengt Stian Nilsen er med i Nasjonal turiststi. 

Møysalløypa: Trond Løkke 

 

Hyttedrift 

Ansvarlig hyttedrift inkl. HMS hyttedrift: Trond Løkke  

Ansvarlig hyttebooking: Ragna Renna 

Hyttestyre Trollfjordhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Dag Scherffenberg  

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Thomas Stigen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Hans Jørgen Jørgensen (leder), Tom R Jakobsen, Hugo Larsen, Anne 
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Røstberg, Arne Kaasen og Ole Jostein Brenna. 

Hyttestyre Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen og Torbjørn Høve  

Gapahuk Enge, Øksnes: Leif Godvik 

Gapahuk Bleik: Ole Herman Olsen 

Lomtjønnåsen Sortland: Jan Reinertsen  

Hyttestyre Turlagsstua: Karl Erik Birkeland (leder), Sunniva Birkeland, Thomas Stigen, 

Kristine Røiri, Knut Werner-Hagen og Camilla Lauksund  

Damrenovering Turlagsstua: Ansvarlig Thomas Stigen 

 

DNT Ung Vesterålen 

Leder: Amilde Holand Angell Øvrige styremedlemmer: Thomas Rindahl Steiro og Solveig 

Birkeland.   

 

Kurs og turlederutdanning: 

Ansvarlig: Christian Bakken 

Medarbeidere: Ragna Renna, Jan Paulsen og Sølvi Mathisen  

 

Arrangementer  

Ansvarlig: Sunniva Birkeland Medarbeidere: Berit Hansen, Heidi Ellingsen og Ragna Renna 

 

Kalenderen  

Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeidere produksjon: Anita Higraff, Bjørn Eide, Åse 

Fredriksen, Kristin Green Nicolaysen og Gudrun Rasmussen  Medarbeidere salg: Karin 

Sørensen, Ivar Mikalsen, Torstein Amundsen (nettsalg), Berit Hansen og Gudrun Rasmussen 

 

Boksalg Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeider: Torstein Amundsen (nettsalg) 

 

Kommunikasjonsutvalg  

Leder: Ragna Renna  Ans. Redaktør for all kommunikasjon, også «På ræk»: Turlagets leder 

Medarbeidere: Christian Bakken, Torstein Amundsen 

Ansvarlig hjemmeside: Christian Bakken 

Ansvarlig facebook: Wenche Mikkelborg Enoksen 

Ansvarlig Instagram og nettbasert bildearkiv: Petter Einarsen  

Ansvarlig UT.no: Petter Einarsen (fra sommeren 2020) 

Ansvarlig turlagsepost: Ragna Renna  

Medlemsbladet På ræk 

Redaktør: Inger Merete Elven  

Redaksjonsutvalg: Ragna Renna (redaksjonssekretær), Trond Løkke og Willy Vestå. 

 

Fjellsportutvalg  

Hugo G Svendsen (leder, fratrådte sommeren 2020), Ragna Renna, Christian Bakken (utstyr), 

Lill-Karin Leinan, Bengt Stian Nilsen, Camilla Lauksund og Petter Einarsen (fra høst 2020) 

 

Medlemstjeneste/vervekampanjer/julehilsener  

Ansvarlig: Trond Løkke  Medarbeidere: Ragna Renna, Sunniva Birkeland og Berit Hansen 

 

Historikk (dokumentasjon, utklippsbok etc.) Ansvarlig: Tove Vestå 

 

Hederstegnutvalg Trond Løkke (leder), Sølvi Mathisen og Willy Vestå 

 

Prosjekt «Trygge turer» Kontaktperson: Willy Vestå 
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Årsberetning 2020 
 

Sammendrag 
Først og fremst preges året av koronapandemien som først stengte ned og etter hvert ga rom 

for et redusert aktivitets- og hyttetilbud. Vesterålen Turlag var en av to foreninger i Nord-

Norge som på forhånd hadde innført bookingordning på nett for hyttebruk, noe som gjorde en 

tidlig åpning av hytter mulig. I tillegg var 2020 preget av rasulykka ved Trollfjordhytta 3. 

november 2019 hvor styreleder Trond Løkke var nær ved å omkomme. Ulykkesrapport ble 

publisert i februar, og det ble hentet ut mye lærdom fra ulykken som er tatt med i lagets 

virksomhet.  

 

Turlaget noterer 1866 medlemmer i 2020, som er en nedgang fra 2043 i 2019. 

Medlemsmassen er likevel bemerkelsesverdig stor 15 år etter at vi passerte 1000 medlemmer i 

2005, og vel 30 år etter at vi startet med 120 DNT-medlemmer i distriktet vårt i 1988.  

Antall hytteovernattinger ble nær halvert fra 3144 til 1674.  

847 personer deltok på turlagets arrangementer, som er mer enn en halvering fra 1990 

personer i 2019. Dugnadsinnsatsen var på 11700 timer.  

 

I 2020 gjøres regnskapet opp med et overskudd på 1.130.000 kroner, og med over 4,3 mill. i 

egenkapital står turlaget bedre rustet enn noen gang til å ta fatt på nye oppgaver. 

Arena Turlagsstua er prosjektert i 2020, alle tiltak er omsøkt og godkjent, og det er dels 

bevilget 1,0 mill fra Samfunnsløftet og søkt om kr 2,4 mill i spillemidler for å kunne realisere 

Turlagets største prosjekt noensinne i 2021. 

 

 

 
 

Korona og mye snø preget våren 2020, her 17. mai på Snytindhytta. Foto: Trond Løkke 

 

 

Organisering av styrearbeidet 
Styret har organisert sitt arbeid ved å fordele oppgavene gjennom en egen «styreinstruks» 

som revideres etter hvert årsmøte. Styremedlemmene er her gitt ansvar for alle de ulike 

oppgaver som tilhører vår omfattende virksomhet. De 9 årlige styremøtene er å betegne som 
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arbeidsmøter hvor man mer planlegger den daglige drift og fordeler oppgaver, enn å legge 

strategier for framtida. Det årlige styreseminaret på høsten gir imidlertid rom for 

strategiarbeid og planlegging utover den daglige drift. Det ble i 2017 opprettet et 

arbeidsutvalg bestående av leder (Trond), nestleder (Berit) og et styremedlem (Willy) som 

ivaretar saksbehandling mellom styremøtene.  Et årshjul er opprettet i google regneark for å 

bistå styret med å huske på oppgaver og frister gjennom hele året.  

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. I den grad noen 

må avspasere fra ordinær jobb «utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på dagtid, har 

styret vedtatt å kompensere dette.  

 

 

Turaktiviteter  
2020 ble et spesielt turår, både lokalt og nasjonalt. Snøen kom første helga i november 2019 

og rasfaren var tidlig et faktum og turer i fjellet måtte nøye risikovurderes. Etter hvert på 

nyåret var det ofte påfyll av mer snø og da særlig i høyden. Skisesongen var lang. To 

seniorturledere som skulle ha turer i Steinlandsfjorden i Øksnes meldte tidlig i juni at turene 

dessverre måtte utsettes da snøen dekket porten i utmarksgjerdet og at det vil være umulig å ta 

turen uten ski. Mange fotturer som ikke gikk langs strandkanten ble avlyst. Så nådde 

pandemien landet vårt og strenge krav for å ferdes sammen ble innført. I tiden fra 12. mars til 

midt i mai ble få turer gjennomført. Fra midten av mai slo seniorene til med å arrangere sine 

turer og av 35 oppførte ble 25 gjennomført med 262 deltakere totalt. Fantastisk! Etter mange 

møter og vurderinger frem og tilbake ble årets 10-topperstur, den 9.ende i rekken, arrangert. 

Arrangementet gikk lørdag i stedet for søndagen, da lørdagen var den beste værdagen. Der var 

på grunn av smittevernreglene en maks grense på 200 deltakere og 190 deltok. Det ble en 

fantastisk dag! Alle trengte den opplevelsen i alt pandemikaoset. Utover høsten ble barneturer 

til Mørsje, på Hersandvollen og til gammen i Hadselåsen gjennomført med påmelding, men 

dog med veldig god oppslutning. 

 

År Senior Fjellsport Barnas 
Turlag 

DNT-ung Fellestur Sum 

2020 262 (25) 45 (4) 140 (6) 33 (4) 395 (22) 847 (69) 

2019 251 (24) 84 (5) 508 (24) 297 (12) 850 (43) 1990 (108) 

2018 244 (27) 47 (11) 1041 (32)  899 (44) 2231 (114) 

2017 237 (26) 59 (10) 1061 (29)  741 (45) 2096 (110) 

2016 286 (26) 87 (6) 1005 (34)  975 (45) 2352 (111) 

2015  219 (22)  48 (10)  1253 (37)   545 (36)  2065 (105)  

2014  156 (27)  32 (9)  1168 (35)   771 (48)  2127 (119)  

2013  145 (23)  30 (5)  1350 (30)   1094 (38)  2619 (96)  

2012  94 (12)  21 (3)  1349 (32)   860 (70)  2324 (117)  

 

 
I tabellen over ser vi antall deltakere og antall turer som ble avviklet (tallet i parentes). Til 

tross for korona og en lang snøvinter ser vi at seniorene gjennomførte 25 av 35 planlagte 

turer og at deltaker-antallet er på 262. Fjellsport fikk arrangert skredkurs med 26 deltakere. 

Ca halvparten av de planlagte turene ble gjennomført. 
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På vegne av Vesterålen Turlag vil vi takke alle turledere og dugnadshjelpere som har bidratt 

under strenge smitteverntiltak med både trygg ledelse og fine turopplevelser. 

 

Barne- og ungdomsprosjekt 

Barne- og ungdomsprosjektet «Trygge turer» ble noe amputert pga pandemien, og er 

forlenget inn i 2021. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet, og både dags- og 

overnattingsturer inngår i prosjektet. Prosjektet omfattet i 2020 bl.a. 7 overnattingsturer, med 

til sammen 96 barn/unge og 28 voksne deltakere. 

 

 
Fornøyde deltakere på padletur for DNT-ung i september. Foto: Øystein Undeberget 
 

DNT-ung 

DNT-ung Vesterålen ble stiftet 18. mars 2019. Man satset med et friskt turprogram i 2020 

med toppturer, bruktmarked og sosiale overnattingstreff, men det ble ikke som forventet pga 

dårlig vær og korona. Mye ble avlyst og det var ikke så greit. Likevel kom ungdommene kjapt 

på banen (med håndsprit i sekken) til strandrydding på Kringelneset allerede i begynnelsen av 

mai. Kajakktur i Hadsel "førr bærre ungdomma" ble også en suksess! Her var bra oppmøte og 

kule turledere. Ungdomsgruppa hadde i alt 13 turer på programmet hvorav 4 ble gjennomført. 

Miljøengasjementet vistes gjennom GrønnFredag på Instagram. 

DNT-Ung Vesterålen håper på bedre tider, færre virus og finere turvær.  

HELT EKTE! 
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Fjellsportgruppa 

I 2020 har fjellsportgruppa bestått av Hugo Guttorm Svendsen (leder fram til våren 2020), 

Petter Einarsen (leder fra høsten 2020), Lars Rask (gikk ut i løpet av året), Lill-Karin Leinan, 

Camilla Lauksund, Bengt Stian Nilsen, Christian Bakken og Ragna Renna. Det har vært ett 

møte i løpet av året i tillegg til turprogrammøte tidlig på året. Et variert turprogram ble 

planlagt med både ski- og fotturer samt litt mer utfordrende aktiviteter med sikringsbehov. 

Det ble holdt 2 skredkurs (dagskurs) for til sammen 26 deltagere i Sortlandsmarka med 

Turlagsstua som base. Fjellsportgruppa var også vertskap for et særdeles vellykket 

skredseminar i januar med over 340 deltakere. Turprogrammet ble delvis gjennomført selv 

om en sein vår og korona satte sine begrensninger på noen av aktivitetene. 

Fjellsportgruppa har noe sikringsutstyr som kan lånes/benyttes av turledere (sikringstau, 

stegjern, karabiner mm.) Ordinær utlånsordning til medlemmer/turdeltakere er avsluttet. 

Fjellsportgruppa har vært involvert i å utvikle sikkerheten i turlaget, og fra og med 2019 

kreves det at deltagere på fjellsportturer vinterstid har med nødvendig sikringsutstyr som 

skredsøker, søkestang og spade. 

 

Hytter og anlegg  
Største enkeltprosjekter i 2020 var nytt tak på gamle Trollfjordhytta samt bygging av dammen 

ved Turlagsstua. I tillegg ble Arena Turlagsstua ferdig prosjektert i 2020, og det er søkt om 

2,4 mill i spillemidler og allerede innrømmet 1,0 mill i støtte fra Samfunnsløftet. Prosjektet 

vil bli påbegynt og forhåpentligvis fullført i 2021.    

Korona har preget besøkstallene. Dels var hyttene stengte fra 12. mars til slutten av mai, og 

resten av året har det vært begrensninger i hvor mange som kunne bo på hyttene. Fra 

desember har leies hyttene ut som enheter til mindre grupper/kohorter. Antall overnattinger er 

således nær halvert fra 2019 (3144) til 2020 (1674). Kompensasjonsordningen fra regjeringa 

dekket 70% av tapte inntekter, noe som ga Vesterålen Turlag 110.000,- i støtte.  

 

Heldigvis hadde Vesterålen Turlag innført booking av hytter på nett, slik at vi, som en av to 

foreninger i Nord-Norge, hadde digital løsning hvor gjestene sjøl booker og forhåndsbetaler 

for oppholdet. Og da uten at turlaget må foreta manuelle handlinger. Det har spart Vesterålen 

Turlag for enormt mye arbeid. 

 

I 2020 var det ca 301.000,- (ex mva) i inntekter og 358.000,- i utgifter på hyttedriften. Av 

dette er vel 100.000,- utgifter til nytt tak på gamle Trollfjordhytta, flaggstenger og andre mer 

investeringsrelaterte utgifter. I tillegg har utgiftene til Arena Turlagsstua begynt å komme. 

I 2019 var det ca 540.000,- (ex mva) i inntekter og 313.000,- i utgifter. 
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Besøksstatistikk  

 

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Turlagsstua Totalt 

2008 735 559 89 57  1440 

2009 753 645 102 139  1639 

2010 830 595 103 129  1657 

2011 728 645 115 222  1710 

2012 957 757 130 178  2022 

2013 763 789 120 160  1832 

2014 877 895 131 197  2100 

2015 1093 815 114 239  2261 

2016 1038 1033 151 319  2541 

2017 1257 1152 139 306  2854 

2018 1215 959 135 390 44 2743 

2019 1276 876 140 722 130 3144 

2020 703 530 96 294 51 1674 

 

Guvåghytta (19 sengeplasser) hadde i 2020 703 overnattinger. Dette er vesentlig færre enn 

rekordåret 2019 med 1276 overnattinger, og skyldes ene og alene koronapandemien. 

Hytteanlegget ble stengt i perioden 12/3 – 25/5  og f.o.m desember kunne man bare leie hele 

hoved hytta eller Mathiasnaustet under ett.  Området rundt Oksnesan ble brukt til 

lokalhistorisk vandring i f.m. Kulturminnedagene den 14/9. 

Vi var i 2020 seks personer i tilsynet, som utføres etter oppsatt plan gjennom hele året. Vi har 

årlig dugnad på rundvask, rydding av skog og frakting av ved. I tillegg fikk hytta en ny 9 

meters flaggstang. I forbindelse med korona-pandemien er det blitt utført utvidet renhold og 

klargjøring mellom hvert 50. besøk. Guvåghytta hadde i uke 28 og 29 egen hyttevakt som 

bodde i tilsynskvarteret på Teastua. Dette fungerte svært godt, spesielt i forhold til 

informasjon til gjestene vedr. koronatiltak. Det bør vurderes om denne ordningen skal 

videreføres i 2021. 
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Bø kommune har i 2020 omsøkt og fått statlige sikringsmidler for erverv av areal til 

løypetrasè og tomt rundt Guvåghytta. Dette for å sikre at området blir brukt til allmennhetens 

formål i all framtid. Kommunen jobber i 2021 videre med sikring av utvidet parkeringsplass. 

Guvåghytta, som i 2014 ble kåret til Norges fineste kysthytte, hadde i fjor 20-års jubileum. 

P.g.a. pandemien er ikke dette blitt feiret, men vi håper å få det markert i løpet av det nye året. 

Anlegget med to hytter og to naust er fortsatt svært godt vedlikeholdt og i god stand. 

 

Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 96 overnattinger i 2020. Denne hytta hadde minst 

nedgang av alle hyttene. Hytta har vært utleid som en enhet under hele pandemien, da det er 

nær umulig for ulike kohorter å kunne bo sammen her. Da hytta kun har fire sengeplasser, vil 

det være naturlig å vurdere om hytta også etter pandemien kun skal leies ut som en enhet. 

Ingemannhytta har mange trofaste brukere som legger helgeturer dit, gjerne i den mørkeste 

årstiden. Turlaget har kontaktet reindriftsnæringa med spørsmål om å få utvide vedskjulet, 

men de ønsker ikke et slikt tiltak velkommen. Spørsmålet vil bli tatt opp på nytt i 2021. 

 

 
Gamle Trollfjordhytta fikk nytt tak i 2020. Foto: Trond Løkke 

 

Trollfjordhytta (20 sengeplasser) Etter besøksrekord på 722 i 2019, datt besøket til 294 i 

2020. Området har normalt mye besøk av tilreisende på våren og sommeren. I 2020 uteble 

alle utlendinger som tidligere har preget området. På det meste var det eksempelvis i april 

2019 120 personer over kaia i Trollfjorden i døgnet, de fleste på dagstur, som skulle på ski i 

fjellene rundt Trollfjorden og Trollfjordhytta. Det var etablert vertskap i tilsynskvarteret på 

Trollfjordhytta i fire uker sommeren 2020 for å (korona)rettlede alle besøkende. Den gamle 

Trollfjordhytta fikk sommeren 2020 fjernet det gamle platetaket, og nytt tro og papp ble lagt i 

stedet. Anlegget fikk i løpet av høsten også på plass en 6 meters flaggstang. 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) hadde 530 overnattinger, mot 876 i 2019. Også her er det 

sjølsagt koronaen som preger besøkstallene. Høsten 2018 ble uthuset utvidet slik at det nå er 

plass til nærmere 400 stk 60-literssekker ved. Og det er blitt bedre plass til lagring av papir, 

stearinlys og annet forbruksmateriell. Av større vedlikeholdsarbeid er vindmølla totaloverhalt 

og alle lager byttet. Den gamle badstueovnen var utslitt, så en ny kom på plass sammen med 
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ny syrefast pipeløsning. Nytt spisebord og benker er på plass i Storhytta, og ny 6 meters 

flaggstang ble boret fast i berget ved tunskiltet. Eget tilsynskvarter har også her gjort det 

enklere og tryggere å utføre tilsynsarbeid i disse koronatider.  

 

 
Renovering av dammen fra 1917 ved Turlagsstua. Foto: Thomas Stigen 

 

Turlagsstua  (6 sengeplasser og 12 madrasser på hems) 

Turlagsstua hadde 51 overnattinger i løpet av 2020. Tilsynet består av en gruppe som har 

fordelt tilsynsansvar til hver sine uker, og også denne hytta ble åpnet i slutten av mai. Etter 

dette har Turlagsstua hatt åpent for booking av overnattingsgjester, men ingen dagsturgjester. 

Også utedassen var stengt under nedstengingen som en ledd i en felles nasjonal dugnad for å 

hindre smittespredning. Før koronapandemien hadde det vært sosiale turer med 

ungdomsgruppa og en vaskedugnad i begynnelsen av mars for å forberede hytta til påskekafe. 

Påskekafeen ble dessverre avlyst av smittevernshensyn. Turlagsstyret avholdt sin årlige 

styresamling på Turlagsstua 8.november. I tillegg har det vært gjerde- og veddugnader på 

området, og mot slutten av året startet arbeidet med renovering av den gamle dammen fra 

1917 samt etablering av ny brønn nedenfor hytta. Noen få dager inn i det nye året 2021 kunne 

gravemaskinene belte seg tilbake etter fullendt damrenovering og brønnarbeid.  

 

Arena Turlagsstua 

Ei ressursgruppe på 6 personer har jobbet med planer rundt Arena Turlagsstua hele året. 

Arena Turlagsstua er et begrep som omfatter utbygging av dagens hytte med 10 sengeplasser, 

et nytt flerbruksbygg med tilsynskvarter, lager og bla dagsturdel. Turlagsstua skal også bli en 

læringsarena, og det jobbes med utvikling av materiell og aktiviteter. Damrenoveringa vil 

løfte vannspeilet i Presttjønna slik at vannaktiviteter på sommeren og skøyter på vinteren vil 

gjøre anlegget enda mer attraktivt. Brygge og naust er også planlagt som en del av 

totalprosjektet. Prosjektet vises på siste side i årsmeldinga. Alle tiltak er omsøkt og godkjent, 

og det er sendt inn søknad om kr 2,4 mill. i spillemidler. I tillegg har Sparebank1 Nord-Norge 

gitt tilsagn om kr 1,0 mill. gjennom en folkeaksjon hvor turgåere tok bilde av seg selv utafor 

Turlagsstua. Hvert bilde ble premiert med kr 1000,-, og aksjonen nådde målet om 1,0 mill i 

løpet av 6 uker høsten 2020. Bygningsmessige tiltak planlegges startet i mai/juni 2021. 

Totalverdi på alle tiltak er i størrelsesorden 6-7 mill., og dette er således største satsing i 

Vesterålen Turlags historie. 



 

 11 

 

Øksnes leirsted – Skavlnes skole 

Vesterålen Turlag inngikk våren 2017 en bruksavtale med Øksnes leirsted som gir adgang for 

alle til å bruke Skavlnes skole til samme priser som våre hytter. Dette er et unikt tilbud, som 

dessverre bare i begrenset omfang er brukt av våre medlemmer og andre. Avtalen ble høsten 

2017 videreført til å gjelde inntil videre. Vinteren 2018 ble turlaget kontaktet av styreleder 

Geir Rognan med spørsmål om utvidet samarbeid/overtakelse av Skavlnes skole. 

Turlagsstyret besluttet at dette pt. ikke er interessant. Spørsmålet vil kreve en grundigere 

drøfting om hvorvidt vi for det første skal ha noe eget på Skogsøya, og dernest om det er 

Skavlnes skole eller et eget nybygg som da vil være mest hensiktsmessig. 

 

Lavvoer og gapahuker 

Turlaget eier fire gapahuker og en lavvo. En gapahuk er ved Turlagsstua. På Lomtjønnåsen i 

Sortland er det både lavvo og gapahuk, og i 2019 ble lavvoen fullrenovert. 

På Enge ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer langs fjæra fra Stø mot Nyksund og ut 

mot storhavet, har turlaget en gapahuk som ble bygget i 2012.  

Sist og ikke minst ble det 8. september innviet en ny gapahuk ved Bleik på Andøya, etter 

iherdig innsats fra bygdefolket på Bleik. Nærmere bestemt er gapahuken plassert oppunder 

fjellet med storslagen utsikt mot Bleikssanden, storhavet og Bleik. 

 

 
Den nye gapahuken på Bleik ble innviet 8. september. Foto: Ragna Renna 
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Løyper og stier  
De siste fem årene har turlaget lagt klopper på flere utsatte strekninger, først og fremst til 

Snytindhytta og Trollfjordhytta. Turlaget har også bidratt til klopping av Dronningruta i 

Øksnes. Det har ikke vært noen større merke- eller remerkeprosjekt i 2020. Dog er flere bruer 

skadet av de store snømassene våren 2020, og måtte bygges opp på nytt. 

Vesterålen Turlag begynt på en større jobb med kvalitetssikring av alle turforslag på UT.no. 

Her er det blant annet en større ryddejobb med å få bort eller kvalitetssikre mange av rutene 

som fremkommer, og som verken er merket eller skiltet. Og samtidig sikre at det vi har av 

gode merkede og skiltede ruter i vårt område både er synlige og søkbare på UT.no. 

Som en del av Øksnes kommunes prosjekt «Dronningruta som nasjonal turiststi» er det 

planlagt å bytte ut tauene som er benyttet til sikring med kjetting. Turlaget har bistått med 

kartlegging av hvilken strekning som trenger sikring og anbefalt type sikring. Kjetting ble 

bestilt av Øksnes kommune høsten 2020 og det er nå klart for å montere kjettingen ute i 

løypa. Dette arbeidet skal Vesterålen turlag utføre. En annen del av dette prosjektet har vært å 

kartlegge og merke kulturminner. Dette arbeidet er Øksnes kommune i gang med. Det har 

også vært eller skal utføres sårbarhetsanalyser for biologi, zoologi og geologi. Gjennom 

arbeidet med sårbarhetsanalysen for biologi er det kommet anbefalinger om tettere merking 

av stien for å unngå flere «villstier» som skader naturen. Øksnes kommune har bestilt 3 

telleapparater. Turlaget har vært med på å anbefale en plassering av disse telleapparatene. Pga 

korona ble telleapparatene ikke montert i 2020, men de vil bli montert i 2021. 

Besøkstallet for dronningruta antas å ha vært omtrent som i 2019, dvs ca 30.000 turgåere. 

Monsen-effekten henger nok enda igjen. I tillegg har nok koronaviruset bidratt til at 

nordmenn har endret sine ferievaner og brukt de norske turstiene mer. Vesterålen Turlager 

med i den kommunale arbeidsgruppa for prosjektet, og bidrar med bla. kartlegging av omfang 

og rådgivning. Ildsjeler i turlaget har også i år sørget for at stien er godt merket og at det er 

ryddet og stelt ved gapahuken på Enge. 

 

I mars 2011 fikk turlaget vedtatt egen Hytte- og løypeplan for perioden 2011-2015, som en av 

de første i DNT-Norge.  Denne angir mulige fremtidige satsinger, begrensninger og 

prioriteringer i turlagets eget arbeid. Planen ble revidert i 2015, og gjaldt for 2015-2020. DNT 

vil revidere sin hovedplan i løpet av de neste to årene, og det er naturlig å avvente en 

revidering av Vesterålen Turlags plan til etter dette. 

 

Utgivelser  
Vesterålskalenderen 2020, vårt 28. kalenderprosjekt, ga et overskudd på cirka 80.000 kroner, 

etter et salg på cirka 2.600 stk. Både salg og overskudd var noe mindre enn året før. 

Notabene-konkursen høsten 2019 kostet oss redusert omsetning. Og fra og med 2020-

kalenderen måtte vi dessuten øke stykkprisen fra 100 til 120 kroner. Det skjedde etter 

momskrav fra Skatteetaten, og har utvilsomt også virket negativt inn. For 2021-kalenderen ser 

det ut til at vi opprettholder status quo, til tross for smittevernregler som har satt bom for 

dørsalget. 

Boka «På tur i Vesterålen og Lødingen» kom i handelen høsten 2015, og fem år etter holder 

salget seg bemerkelsesverdig høyt og stabilt. Etter salg av 220 stk i 2019 og 240 i 2020 er det 

totalt solgt 3.420 eksemplarer. Overskuddet på boksalget ble i 2020 60.000 kroner, og er 

dermed oppe i den samlede sum av 415.000 kroner. 

«På tur i Vesterålen» (utgitt 2011) solgte i 8.560 eksemplarer, og her er hele opplaget utsolgt. 

Overskuddet ble i alt 832.000 kroner på 2011-boka. Boka «På hyttetur i Vesterålen» (2006) 

solgte i alt 1.700 eksemplarer. Det gjenstår bare noen få bøker på lager. 

Medlemsbladet vårt, På ræk, kom med tre utgivelser i 2020. Bladet er høyt verdsatt hos 

medlemmene. 
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Vesterålskalenderen gir årlige overskudd på rundt kr 100.000,- 

 

Møter, representasjon og øvrige tilstelninger 
 

Årsmøte og årsfest 14. februar på Sortland Hotell med 75 deltakere. Ordstyrer på møtet var 

ordfører Karl Erling Nordlund i Sortland kommune 

 

Ragna Renna og Trond Løkke var gjester på NRK Lindmo 14. februar ifbm skredulykken ved 

Trollfjordhytta 3. november 2019. 

 

Bengt Stian Nilsen deltar i kommunal arbeidsgruppe for nasjonal turiststi i Øksnes. 

 

Skredkveld i kulturfabrikken på Sortland med 340 deltakere. 

 

Willy Vestå valgt inn i styret for FNF Nordland, og representerer DNT/VT. 

 

Ragna Renna og Bengt Stian Nilsen deltok på digitalt landsmøte i DNT Fjellsport 1/4 

 

Amilde Holand Angell og Solveig Birkeland deltok 18/4 på digitalt landsmøte for DNT ung. 

 

Ragna Renna og Trond Løkke deltok 12/6 på digitalt landsmøte for DNT, samt 24/10 på 

digitalt ekstraordinært landsmøte for DNT. 

 

Willy Vestå og Berit Hansen er medlemmer i ressursgruppe for friluftsliv ifbm utarbeidelse 

av Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Flere i og utenfor styret har bidratt med innspill. 

 

Åpning av ny gapahuk på Bleik 8/9. Trond Løkke, Ragna Renna, Sølvi Mathisen og Torstein 

Amundsen deltok fra styret. 

 

Ragna Renna valgt inn i DNTs landsstyre for tre år under landsmøtet i Svolvær i 2019. Hun 

har således i 2020 deltatt på alle landsstyremøter og -samlinger, i hovedsak digitale. 
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Deltakelse på en rekke DNT-webinarer om smittevern, og bla. hyttedrift. Trond Løkke 

arrangerte et time langt webinar for DNT om 12V på selv- og ubetjente hytter. 

 

Styreseminaret ble avholdt 8. november på Turlagsstua. Hovedsak var den videre satsningen 

på dette anlegget. 

 

Vesterålen Turlag ved Trond Løkke er representert i Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg som 

eneste frivillige organisasjon.  De øvrige medlemmene er representanter fra de seks 

eierkommunene.  

 

I det nasjonale hyttedriftsutvalget til DNT er Nord-Norge representert ved Trond Løkke.  Han 

sitter også i et rådgivende utvalg for DNTs behandling av spillemiddelsøknader.   

 

Naturvern og uttalelser 
 

Saker relatert til naturvern og arealplaner mv. hvor uttalelse er gitt: 

-Uttalelse til Bulistranda industriområde 

-Bred deltakelse i arbeidet med ny kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen gjennom hele 

året, hvor en mer omfattende høringsuttalelse ble gitt 4/12. 

-Uttalelse til DNT - strategisk handlingsplan for natur, kulturarv og miljø. 

-Uttalelse til DNT – bærekraftstrategi (jan 21) 

 

For øvrig har Vesterålen Turlag gitt uttalelser til flere saker som har vært på høring i DNT, 

som sak om ny inndeling av medlemskategorier, en sak om hvilke møteplasser som er mest 

tjenlige for DNT i fremtiden, samt en sak om DNT’s handlingsplan for kyst. 

 

Vesterålen Turlag har også sendt inn navnesak til Kartverket på å gi Stortinden tilnavnet 

«Dronningvarden» etter varden som ble reist i 2016 og innviet av HM dronning Sonja samme 

år. I tillegg har turlaget foreslått flere nye navn i det relativt navnløse området rundt 

Trollfjordhytta. Saken vil bli sendt på høring, og forventes ikke avgjort før tidligst senere i år. 

 

 
Fra Dronningruta i Bø. Utsikt mot Hovden. (Foto: Sunniva Birkeland) 
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Dugnad 
Sjøl ikke koronaen klarte å ta livet av dugnadsinnsatsen, og det er notert 11700 timer dugnad i 

2020, mot 12000 dugnadstimer i 2019.  

 

Arbeidets art Timer 

Adm. av turer, utarbeidelse av turprogram, pressemeldinger mm  900 

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 1300 

Tilstelninger, medlemsmøter 150 

Skredkurs, turlederkurs, turledersamlinger 200 

Prosjektene «Trygge turer»    500 

Ti-toppersturen inkl brubygging 400 

Kasserer og regnskap, hyttebetalinger 500 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 500 

Salg av turbøkene 100 

Produksjon av ”På ræk” 3 nummer à 150 timer 450 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 200 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. inkl turlagsstua, hytteverter 1500 

Dugnad hytter  800 

HMS arbeid, ulykkeshandtering, Covid-19 400 

DNT ung 150 

Fjellsportgruppa  100 

Løypemerking, klopping og vedlikehold 200 

Nettarbeid, web-sider, facebook, hyttebooking 1500 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 200 

Arena Turlagsstua 500 

Historikk, dokumentasjon 50 

Sum 11700 
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Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
I 2010 ble det satt i drift et eget dokumentasjons- og rutinesystem for drift av hytter. Her er 

instrukser og kontrollskjemaer, logg for utført arbeid og annen relevant informasjon 

hyttetilsynene trenger i deres arbeid. Samtidig er all sikkerhetsinformasjon, hytteregler og 

annen nyttig informasjon for hyttas besøkende samlet i en egen hytteinformasjonsperm. DNT 

tegnet i 2015 en kollektiv ansvarsforsikring samt en kollektiv dugnads- og ulykkesforsikring. 

Dekning er kr 500.000,- ved invaliditet og kr 200.000,- ved død. Dermed kunne VT si opp 

sine egne tilsvarende forsikringer som kostet nærmere kr 10.000,-/år – og som hadde dårligere 

dekning.  

Det ble høsten 2016 innkjøpt Iridium satellitt-telefon til turer og dugnader i områder uten 

mobildekning. Som en konsekvens av skredulykka ved Trollfjordhytta 3. november 2019, ble 

det i 2020 ble det kjøpt inn tre nødpeilesendere til bruk på turer og dugnader i områder uten 

dekning. I slutten av mai gjennomførte styret i turlaget egen kriseøvelse, med bla 

gjennomgang av varslingsrutiner og kontakt mot media. 

 

Snøskredulykka ved Trollfjordhytta 

Starten på 2020 var preget av arbeidet og publisering av rapporten fra skredulykka ved 

Trollfjordhytta hvor styreleder Trond Løkke var nær ved å omkomme. Flere læringspunkt ble 

løftet fram i rapporten, blant annet stilles det nå krav om spade, søker/sender og søkestang på 

enklere turer enn tidligere. Tidligere har det stort sett bare vært bruk av skredutstyr på 

fjellsportturer, men det vil i fremtiden, avhengig av vær, føre og sesong, bli satt krav til slikt 

utstyr til eksempelvis Snytindhytta. Sjøl langs den ordinære og normalt trygge vinterruta fra 

Djupfjorden, er det partier som krever gode vurderinger for å unngå potensielt rasutsatte 

områder. Dårlig sikt og værforhold kan gjøre det ekstra krevende å unngå all risiko, og da vil 

krav om bruk av skredsøker, spade og søkestang være et viktig og riktig tiltak. Det er også 

lagt ut langt mer informasjon om rutevalg og informasjon om skred, lenker til skredkart på 

rutebeskrivelsene til først og fremst Snytindhytta og Trollfjordhytta. Ulykka har fått stor 

oppmerksomhet gjennom store deler av året, og blant annet var Trond og Ragna gjester hos 

Lindmo på NRK i februar  2020, og i januar 2021 var Sunniva Birkeland og Bengt Stian 

Nilsen intervjuet i en lengre artikkel i UTE-magasinet. Skredkvelden på Kulturfabrikken 21. 

januar samlet hele 340 tilhørere. Trollfjordulykka sammen med rapporten skulle også være 

gjenstand for fagseminar på landsmøtet i Haugesund i juni, men hele landsmøtet måtte utgå 

pga korona-pandemien.  

 

Korona 

2020 kom så vidt i gang før koronapandemien stoppet alt 12. mars. Alle arrangement ble 

avlyst og hytter forble stengt til slutten av mai. Da hadde DNT utarbeidet et tilfredsstillende 

smittevernregime som muliggjorde å åpne for fellesturer og hyttebesøk.  

I hele resten av 2020 har det vært deltakerbegrensinger og påmelding til fellesturer, og alle 

hyttebesøk måtte forhåndsbookes. Registrering av alle deltakere og hyttebesøk var avgjørende 

for å kunne ha et tilbud, det ville forenkle eventuell smittesporing. Utover sommeren ble 

reglene noe oppmyknet, og vi kunne arrangere Ti-toppsturen i september med inntil 200 

deltakere. På hyttene var det tillatt med besøkende i halvparten av sengene, og badstuene ble 

stengt. I desember økte smittetrykket i landet, og hyttene ble kun tillatt utleid som en enhet til 

egne kohorter. Det er forventet at smitteverntiltakene med registrering av turdeltakere og 

begrensninger på hyttene vil vedvare langt inn i 2021. 

 

Kurs for tillitsvalgte og turledere 

Ambassadørkurset ble holdt 3. mars på Lamarka skole med 13 deltakere. Dette kurset er et 

tre-timers innføringskurs og omhandler kunnskap om DNT som organisasjon, kjennskap til 

Vesterålen Turlag sitt aktivitetstilbud, hytter og ruter og en innføring i friluftsloven og 
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allemannsretten. Kursledere: Christian Bakken og Ragna Renna. I tillegg har Solveig 

Birkeland (DNT-ung) gjennomført grunnleggende turlederutdanning sommeren 2020. 

 

Skredkurs 

Årets skredkurs ble holdt 8. og 9. februar på Turlagsstua. Kurset varer i fem timer og samme 

kurs holdes begge dager. Til sammen var det 26 deltakere. Innholdet på kurset er to-delt. En 

teoridel som omhandler sikkerhetsutstyr, skredfarevurdering, veivalg og gruppedynamikk, og 

en praktisk øvelse med søk i skred, bruk av sender/mottaker og søkestang.  

Kursledere: Hugo Guttorm Svendsen og Dag Scherffenberg. 

 

Media, informasjon og medlemstjeneste 
Det ble produsert cirka 80 pressemeldinger om tilbud, aktiviteter og hendelser til radio, aviser 

og nettaviser. På grunn av pandemien måtte turlagets tilbud reduseres kraftig, og følgelig ble 

det publisert færre pressemeldinger enn vanlig. Betalt annonsering er redusert tilsvarende. 

Medlemstallet er redusert i pandemi-året, men fortsatt er prosentvis andel medlemmer av 

befolkningen i Vesterålen høyt sammenlignet med landet ellers. 

I november ble den årlige og målrettede vervekampanje til ikke-medlemmer gjennomført med 

brev til 128 turdeltakere og hyttegjester. 

Vesterålen Turlag har fremdeles en avtale med Vesterålen reiseliv (Visit Vesterålen fom. 

2018) om felles turinformasjon. Vesterålen Turlag er tilstede i Vesterålen reiselivs lokaler 

med turbøker, nøkkelutlån til Guvåghytta og annet turlagsmateriell. Visit Vesterålen forvalter 

også utlånet av egen nøkkel til Turlagsstua.  

I tillegg til at Vesterålen Turlag har en avtale med Sport 1 på Sortland, hvor hovedelementet 

er at turlagets medlemmer får 15% rabatt på alle fullprisvarer, er det lignende avtale med 

Corner Sport på Stokmarknes og Sortland (15%) og Andøy Sport (10%). 

 

 
Utsikt ned på Skipssanden, Dronningruta i Øksnes. Foto: Bengt-Stian Nilsen 

 

Turlaget på nett 

Nettutvalget ble på styresamlinga i 2019 organisatorisk lagt inn under 

Kommunikasjonsutvalget.  

Dette utvalget består i tillegg til nettutvalget av redaksjonskomiteen i På ræk.  

Arbeidsområdene til nettutvalget er som tidligere år; hjemmeside, nettbasert bildearkiv, 
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Facebook, Instagram og UT.no. Alle disse plattformene er blitt svært viktige 

informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. I tillegg yter nettutvalgets 

medlemmer støtte til andre digitale oppgaver i turlaget. 

Hjemmesiden til Vesterålen Turlag ligger på en plattform (Sherpa) som er felles for alle turlag 

i DNT-familien, og har et mangfold av muligheter for bruk. Det enkelte turlag setter opp sin 

hjemmeside ut fra egne behov. På hjemmesiden www.dnt.no/vesteralen legges turprogram, 

nyheter og all annen informasjon om våre tilbud. I tillegg ligger medlemsbladet På ræk 

tilgjengelig i elektronisk format.  

Facebooksiden har i løpet av året passert 7.300 følgere. Alle turene til Vesterålen Turlag blir 

markedsført på facebooksiden, og i tillegg publiseres det annen informasjon om vår aktivitet, 

nyheter fra lokal presse og informasjon fra DNT/UT.no som medlemmene kan ha nytte av. 

Messenger-kontoen som er tilknyttet FB har også ukentlig aktivitet der følgere sender inn 

bilder og spørsmål om turer og turlaget som besvares fortløpende. Ved siden av FB-

hovedsiden fins det lukkede facebookgrupper for turledere og nettutvalget for utveksling av 

erfaringer og informasjon. 

Turlagets Instagram har i år fått et betydelig aktivitetsløft og vi har nå drøyt 1500 følgere. 

Plattformen brukes til bildedeling, profilering og informasjon til publikum. 

DNT Ung Vesterålen har sine egne FB- og Instagram-kontoer som de administrerer og følger 

opp selv.  

Den digitale hyttebookingsiden har det blitt jobbet jevnlig med i løpet av året grunnet 

oppdateringer av selve bookingløsningen og oppfølging av smittevernråd nasjonalt og fra 

DNT. Nå kan også gjesten sjøl avbestille bookingen, og det er på plass en 

tilgjengelighetskalender. 

Av andre prosjekter som er blitt jobbet med gjennom året er innholdsproduksjon på 

turportalen UT.no. I år har fokuset vært å oppdatere adkomstinformasjonen til de mest 

avsidesliggende hyttene med utvidet skred og løypekartinformasjon. Øvrig informasjon om 

alle hyttene er kvalitetssikret. Alle ruter og turforslag som ligger på UT.no er kartlagt og vi 

har jobbet med en gjennomgang for å få oversikt over mangler/feil. Også ruter som er 

inntegnet i Kartverkets rettikartet.no har blitt gjennomgått og feil er innrapportert.  

 

 
 

Fjellsporttur til Gavltinden på sørspissen av Andøya. Foto: Torstein Amundsen 

 

 

Økonomi 

Tross stadig mer komplisert regnskapsarbeid, så utføres det ennå på dugnad. Mva-

registrering, innberetning av kjøring og godtgjørelser og trekk av skatt for de arbeidsdager 

turlaget kompenserer, fakturering av boksalg, purring av dårlige betalere blant disse og 

administrering av diverse betalingsordninger for hyttebesøkende gir i sum alene et omfattende 

arbeid. I tillegg kommer de 600 bilagene som skal føres og betales, og som var den 

opprinnelige jobben. For innsatsen har allerede kasserer Heidi Ellingsen fått Møysalprisen i 

2018. Midt i året ble også mva-satsene satt ned som et «koronatiltak», noe som har bidratt til 

å komplisere regnskapsarbeidet. 

http://www.dnt.no/vesteralen
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I 2020 gjøres regnskapet opp med et overskudd på kr 1.130.000 kroner. Med over 4,3 mill. i 

egenkapital står turlaget bedre rustet enn noen gang til å ta fatt på nye oppgaver. 

Koronapandemien påvirker sjølsagt hytteinntektene og disse har ikke bidratt til overskuddet. 

Utbetalinger av spillemidler til tidligere gjennomførte prosjekt utgjorde nærmere kr 600.000. 

Kalender- og boksalg bidrar med nærmere kr 200.000 og inntekt fra medlemskontingenten i 

kombinasjon med langt mindre utgifter til møter, reising og annonsering forklarer i sum 

overskuddet.  

 

Hederstegn 
Følgende personer er tildelt hederstegn i Vesterålen Turlag: 

Æresmedlemmer: Willy Vestå (2013), Trond Løkke (2013) 

Hedersmedlemmer (Møysalprisen): Sølvi Mathisen (2013), Inge Johansen (2013), Gudrun 

Rasmussen (2013), Tove Margrethe Vestå (2013), Bjørn Eide (2016), Heidi Ellingsen (2018), 

Berit Hansen (2019), Kristin Green Nicolaysen (2020) og Asle Hansen (2020) 

Peis på-prisen: Kristin Green Nicolaysen (2015), Tom R Jakobsen (2016), Remi Vangen 

(2016), Bengt Stian Nilsen (2019), Karl Erik Birkeland (2019), Sunniva Birkeland (2019) og 

Ragna Renna (2019) 

Trond Løkke er tildelt DNT’s gullknapp på DNT’s landsmøte i 2017. 

 

 

 
 

Flere bruer ble skadet av snømassene i 2020. Her er nybrua over Finnurelva i Markmarka, 

brukt på Ti-toppersturen. Foto: Sølvi Mathisen 
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2020 

 
RESULTATREGNSKAP 

Driftsinntekter 

 

  2020 2019   

3000 Medlemskontingent 489 166,00 576 589,00  

3001 Salg Kalenderen 2020 57 335,10 51 494,20   

3002 Salg Kalenderen 2021 101 988,81 85 335,76   

3007 Seniorer 18 549,00     

3008 Salg av turbok avgiftsfritt    294,75   

3010 På tur i Vesterålen og Lødingen (2015) 60 148,00 42 250,00   

3011 På tur i V og L avgiftsfritt 11 074,39 20 940,32   

3400 Sponsormidler / Thon 62 567,27     

3401 Tippemidler/spillemidler 520 000,00     

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 39 929,43 32 677,68   

3404 Frifond  7 500,00 72 100,00   

3406 Tilskudd NOBUR 19 876,00 19 480,00   

3407 Fordeling midler DNT 78 052,00 15 585,00   

3408 Tilskudd løypemerking 58 000,00 43 000,00   

3409 Kom dæ ut dagen (KDU) 12 703,00 18 000,00   

3410 Nordland Fylkeskommune 31 250,00 20 000,00   

3411 Inntekt 10-toppstur 19 488,47 39 837,01   

3412 Turlagsstua, servering   11 606,45   

3500 Støtte Div.   42 000,00   

3600 Leieinntekter 3 700,00     

3601 Guvåghytta bet. for opphold 8 586,81 178 815,79   

3602 Snytindhytta bet. for opphold 22 159,11 160 613,83   

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold -1 970,97 160 368,59   

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 3 512,25 23 623,19   

3605 Turlagsstua bet. for opphold 2 055,46 11 802,00   

3610 Guvåghytta bet. opphold (6%) 99 016,44     

3612 Snytindhytta bet. opphold (6%) 82 709,79     

3613 Trollfjordhytta bet. opphold (6%) 57 902,81     

3614 Ingemannhytta bet. opphold (6%) 18 143,04     

3615 Turlagsstua bet. opphold (6%) 7 830,18     

3700 Tilskudd til kalenderen(annonsering) 18 000,00 21 360,00   

3701 Inntekt turer 16 038,04 17 286,15   

3702 Momskompensasjon 79 044,00 76 312,00   

3703 Diverse inntekter 133 518,00 8 755,37   

3900 Andre driftsinntekter   10 270,64   

Sum Driftsinntekter 2137 872,43 1760 397,73  
Driftsutgifter 

5000 Lønn -1 393,50 -12 862,66   

5901 Gaver og blomster -7 081,00 -34 344,80   

6400 Trollfjord investering -77 115,66     

6401 Investering Guvåghytta -8 784,00     

6402 Driftsutgif.Guvåghytta -27 709,74 -66 613,78   

6403 Drift Snytindhytta -88 239,59 -88 988,70   

6404 Drift Ingemannhytta -3 256,08 -3 519,19   

6405 Løypemerking / Varder -1 925,40 -69 599,67   

6407 Investering Snytindhytta -26 729,92     

6408 Drift Trollfjordhytta -79 124,91 -77 589,06   

6409 Hyttedrift generellt -36 097,91 -30 390,62   

6414 Turlagsstua (kjøp/investering ) -40 550,16 -17 289,52   

6415 Drift Turlagsstua -6 617,16 -12 183,14   

6416 Hyttebooking -4 246,08 -19 734,50   

6502 Maskiner og utstyr ( program ) drift -37 317,96 -43 053,30   
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6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr -1 035,52     

6801 Kalenderen trykking -64 400,00 -63 025,00   

6802 Annonsering kalender -10 401,20 -11 400,00   

6803 Kalenderen Div. utgifter -2 399,20 -4 455,00   

6804 Styregodtgjørelser -32 000,00 -30 000,00   

6806 Annonsering turbok -3 900,00 -1 950,00   

6807 Ungdomsgruppa DNT ung Vesterålen -2 311,70 -23 241,09   

6808 På Ræk -118 415,00 -129 603,25   

6809 Diverse utgifter -1 687,98 -3 150,00   

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -12 600,00 -13 452,10   

6900 Telefon, mobiltlf, internet -43 987,62 -42 753,09   

6901 Porto og kopiering -23 364,60 -22 538,60   

7302 Annonsering turer -48 555,91 -78 616,12   

7304 Annonsering møter/medlemsfest/arr -4 729,50     

7305 Annonsering barne/ungdomsturer -2 750,00 -21 982,88   

7400 Utgifter turer -18 740,56 -30 688,00   

7403 Ungdomsturer / Ungdomsprosjekt -2 000,00     

7404 Turledersamling / Kurs -1 330,00 -19 705,69   

7406 Gapahuk Bleik -33 079,20     

7407 Lomtjønnåsen Lavvo -1 488,80 -25 773,76   

7408 "Kortreist"   -16 556,80   

7410 "Trygge turer" -37 418,90 -14 733,42   

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -36 071,00 -30 099,00   

7503 Barnas Turlag - 600,00 -6 503,10   

7600 Støtte diverse lag -1 000,00     

7701 Styremøter og andre møter -22 544,65 -41 037,33   

7702 10-topps tur -20 834,50 -16 820,50   

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer   -25 616,08   

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv   -19 599,00   

7705 Deltakelse landsmøte -2 777,03 -30 634,00   

7706 Andre møter/Reiser 4 305,96 -26 089,60   

7707 Arrangement og årsfest/markeringer -37 324,00  -2 995,00   

7708 Turlagsstua påsken 2019   -4 759,91   

7790 Diverse kostnader   -15 734,00   

Sum Driftsutgifter -1029 629,98 -1249 681,26  
DRIFTSRESULTAT 1108 242,45 510 716,47  

 
Finansposter 

8040 Renteinntekter 23 116,00 38 976,00   

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 126,50 -1 671,50   

Sum Finansposter 21 989,50 37 304,50  
Årsresultat 1130 231,95 548 020,97  
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2021 

Behandles av årsmøtet 10. februar 2021 

1. Videreføre satsingen på fellesturer, Barnas Turlag, seniorturer og fjellsportgruppa. 

Fortsatt fokus på å etablere DNT Ung som et sjølgående tilbud. 

 

2.   Fortsette det aktive samarbeidet med DNT og DNT-tilknyttede medlemsforeninger. 

Delta på aktuelle samlinger i DNT-regi.  Vi vil videreføre samarbeidet med Vesterålen 

friluftsråd, og vil også fortsatt arbeide med å være en betydelig samfunnsaktør på 

vegne av friluftslivets interesser. 

 

3.  Fortsette vårt aktive vervearbeid gjennom medlemsblad, internett og ved å ta kontakt 

med turdeltakere og hyttegjester i etterkant samt frafalne medlemmer.  

 

4.  Vesterålskalenderen utgis for år 2022 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

året. Fortsette vårt aktive informasjonsarbeid på hjemmeside og sosiale medier. 

Kvalitetssikre og utvikle innholdet på UT.no. 

 

5.  Turlaget skal framstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere. Gjennomføre årsmøtefest 2022, og så langt smittevernregimet tillater -  

medlemsmøter/foredrag som møtepunkt for tur(lags)interesserte og møter med 

turledere.  

 

6.  Fortsette HMS-arbeidet for hyttedrift og turarrangement, og i 2021 med spesielt fokus 

på smittevern og Covid-19.  Fjellsportgruppa arrangerer om mulig skredkurs for 

medlemmer vinteren 2021. Alle fjellsportturer og flest mulig av øvrige turer skal 

risikovurderes. Gjennomføre opplæring i risikovurdering. Gjennomføre 

ambassadørkurs. 

 

7.  Utvikle samarbeidet med skolene. Informasjon til skoler og lærere om DNT og bruken 

av våre ubetjente hytter. 

 

8.  Videreføre satsingen på hyttetilbud med høy kvalitet. Vurdere eventuelle nye 

hyttetilbud. Vurdere bryggeløsning i Trollfjorden og evt landingsforhold i Austpollen. 

 

9.   Delta i arbeidet med kystsoneplanen for Vesterålen og Lødingen. 

 

10. Fornye solcelleanleggene på Ingemannhytta og Guvåghytta. 

 

11.    Videre utvikling av Arena Turlagsstua. 
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Sak 5 
VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2021 
  Driftsinntekter Regn 2019 Regn 2020 Bud 2021 

3000 Medlemskontingent 576 589,00 489 166,00 489 000,00  

3001 Salg Kalenderen 19/20/21 51 494,20 57 335,10 50 000,00  

3002 Salg Kalenderen 20/21/22 85 335,76 101 988,81 100 000,00  

3007 Seniorer   18 549,00 15 000,00  

3008 Salg av turbok avgiftsfritt 294,75    

3010 På tur i Vesterålen og Lødingen (2015) 42 250,00 60 148,00 60 000,00  

3011 På tur i V og L avgiftsfritt 20 940,32 11 074,39 10 000,00  

3400 Sponsormidler / Thon   62 567,27 1 000 000,00  

3401 Tippemidler/spillemidler   520 000,00 0,00  

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 32 677,68 39 929,43 40 000,00  

3404 Frifond  72 100,00 7 500,00 7 500,00  

3406 Tilskudd NOBUR 19 480,00 19 876,00 20 000,00  

3407 Fordeling midler DNT 15 585,00 78 052,00 50 000,00  

3408 Tilskudd løypemerking 43 000,00 58 000,00   

3409 Kom dæ ut dagen (KDU) 18 000,00 12 703,00 12 000,00  

3410 Nordland Fylkeskommune 20 000,00 31 250,00 30 000,00  

3411 Inntekt 10-toppstur 39 837,01 19 488,47 20 000,00  

3412 Turlagsstua, servering 11 606,45     

3500 Støtte Div. 42 000,00    

3600 Leieinntekter   3 700,00   

3601 Guvåghytta bet. for opphold 178 815,79 8 586,81 120 000,00  

3602 Snytindhytta bet. for opphold 160 613,83 22 159,11 110 000,00  

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 160 368,59 -1 970,97 60 000,00  

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 23 623,19 3 512,25 25 000,00  

3605 Turlagsstua bet. for opphold 11 802,00 2 055,46 10 000,00  

3610 Guvåghytta bet. opphold (6%)   98 903,23   

3612 Snytindhytta bet. opphold (6%)   82 709,79  

3613 Trollfjordhytta bet. opphold (6%) 57 902,81   

3614 Ingemannhytta bet. opphold (6%) 18 143,04  

3615 Turlagsstua bet. opphold (6%)   7 830,18   

3700 Tilskudd til kalenderen(annonsering) 21 360,00 18 000,00 18 000,00  

3701 Inntekt turer 17 286,15 16 038,04 20 000,00  

3702 Momskompensasjon 76 312,00 79 044,00 79 000,00  

3703 Diverse inntekter 8 755,37 133 518,00 10 000,00  

3900 Andre driftsinntekter 10 270,64   20 000,00  

Sum Driftsinntekter 1 760 397,73 2 137 759,22 2 375 500,00  

Driftsutgifter 

5000 Lønn -12 862,66 -1 393,50 -10 000,00  

5901 Gaver og blomster -34 344,80 -7 081,00 -10 000,00  

6400 Trollfjord investering   -77 115,66   

6401 Investering Guvåghytta   -8 784,00 -40 000,00  

6402 Driftsutgif.Guvåghytta -66 613,78 -27 709,74 -50 000,00  

6403 Drift Snytindhytta -88 988,70 -88 239,59 -80 000,00  

6404 Drift Ingemannhytta -3 519,19 -3 256,08 -10 000,00  
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  Investering Ingemannhytta     -30 000,00  

6405 Løypemerking / Varder -69 599,67 -1 925,40 -5 000,00  

6407 Investering Snytindhytta   -26 729,92   

6408 Drift Trollfjordhytta -77 589,06 -79 124,91 -30 000,00  

6409 Hyttedrift generellt -30 390,62 -36 097,91 -35 000,00  

6414 Turlagsstua (kjøp/investering ) -17 289,52 -40 550,16 -5 300 000,00  

6415 Drift Turlagsstua -12 183,14 -6 617,16 -10 000,00  

6416 Hyttebooking -19 734,50 -4 246,08 -5 000,00  

6502 Maskiner og utstyr ( program ) drift -43 053,30 -37 317,96 -40 000,00  

6800 Kontorrekvisita/kontorutstyr   -1 035,52  

6801 Kalenderen trykking -63 025,00 -64 400,00 -65 000,00  

6802 Annonsering kalender -11 400,00 -10 401,20 -11 000,00  

6803 Kalenderen Div. utgifter -4 455,00 -2 399,20 -5 000,00  

6804 Styregodtgjørelser -30 000,00 -32 000,00 -32 000,00  

6806 Annonsering turbok -1 950,00 -3 900,00 -4 000,00  

6807 Ungdomsgruppa DNT ung Vesterålen -23 241,09 -2 311,70 -20 000,00  

6808 På Ræk -129 603,25 -118 415,00 -130 000,00  

6809 Diverse utgifter -3 150,00 -1 687,98 -3 000,00  

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -13 452,10 -12 600,00 -15 000,00  

6900 Telefon, mobiltlf, internet -42 753,09 -43 987,62 -44 000,00  

6901 Porto og kopiering -22 538,60 -23 364,60 -24 000,00  

7302 Annonsering turer -78 616,12 -48 555,91 -70 000,00  

7304 Annonsering møter/medlemsfest/arr -4 729,50   

7305 Annonsering barne/ungdomsturer -21 982,88 -2 750,00 -20 000,00  

7400 Utgifter turer -30 688,00 -18 740,56 -30 000,00  

7403 Ungdomsturer / Ungdomsprosjekt -2 000,00  

7404 Turledersamling / Kurs -19 705,69 -1 330,00 -15 000,00  

7406 Gapahuk Bleik   -33 079,20  

7407 Lomtjønnåsen Lavvo -25 773,76 -1 488,80 -2 000,00  

7408 "Kortreist" -16 556,80    

7410 "Trygge turer" -14 733,42 -37 418,90 -30 000,00  

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -30 099,00 -36 071,00 -40 000,00  

7503 Barnas Turlag -6 503,10 -600 -5 000,00  

7600 Støtte diverse lag   -1 000,00  

7701 Styremøter og andre møter -41 037,33 -22 544,65 -30 000,00  

7702 10-topps tur -16 820,50 -20 834,50 -20 000,00  

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer -25 616,08   -25 000,00  

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv -19 599,00   -20 000,00  

7705 Deltakelse landsmøte -30 634,00 -2 777,03 -25 000,00  

7706 Andre møter/Reiser -26 089,60 4 305,96 -20 000,00  

7707 Arrangement og årsfest/markeringer -2 995,00 -37 324,00 -5 000,00  

7708 Turlagsstua påsken 2019 -4 759,91    

7790 Diverse kostnader -15 734,00   -15 000,00  

Sum Driftsutgifter -1 249 681,26 -1 029 629,98 -6 380 000,00  

DRIFTSRESULTAT 510 716,47 1 108 129,24 -4 004 500,00  
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Finansposter 

8040 Renteinntekter 38 976,00 23 116,00 20 000,00  

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 671,50 -1 126,50 -1 000,00  

Sum Finansposter 37 304,50 21 989,50 19 000,00  

Årsresultat 548 020,97 1 130 118,74 -3 985 500,00  

 

Sak 6   

Fullmakt 
 

Styrets forslag til fullmakt: 

 

Årsmøtet i Vesterålen Turlag gir styret ved styreleder Trond Løkke fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler tilknyttet nye hytte/eiendomsprosjekt, så som erverv og tinglysing av 

eiendom og bygninger, inngåelse av kontrakter og andre tilhørende avtaler, samt opptak av 

nødvendige byggelån. 

 

 
 

Trygg tur til Steiraheia ved Sortland. Foto: Randi Lauksund Engamo 
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Sak 7 

Valg – innstillinger til årsmøtet 10. februar 2021 
 

Alle årsmøtevalgte verv har en periode på to år.  

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstillinger (i fet skrift de som er på valg): 

 

Leder Trond Løkke, Sortland  

Nestleder Berit Hansen, Bø (gjenvalg)  

Kasserer Heidi Ellingsen, Øksnes (gjenvalg)  

Styremedlem Sunniva Birkeland, Sortland  

Styremedlem Bengt Stian Nilsen, Øksnes (gjenvalg)  

Styremedlem Willy Vestå, Sortland  

Styremedlem Torstein Amundsen, Andøy/Sortland  

Styremedlem Jan-Ivar Ellingsen, Hadsel (ny) 

Administrasjonssekretær  Ragna Renna (gjenvalg)  

Revisor Jul Are Pettersen, Øksnes  

 

 

Vesterålen, januar 2021 

 

 

Gudrun Rasmussen Camilla Lauksund Jan Paulsen 

Leder valgkomite                                                                                                                  

 

 

Vesterålen Turlags styre innstiller følgende valgkomite: 
(Det velges nytt 2. medlem hvert år, hvorpå leder avtrer og etterfølges av siste års 1. medlem, 

og siste års 2. medlem rykker opp til 1. medlem.) 

 

Leder: Camilla Lauksund, Sortland (på valg i 2022) 

1. medlem: Jan Paulsen, Hadsel 

2. medlem: Torill Johansen, Andøy (ny) 

 

 

---------------ooooooooooo-------------- 
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