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HEI IGJEN!

GRATULERER MED  
JUBILEUMET!

Selv om det ikke er HT som er 150 år, men 
DNT, så er vi alle sammen organisert under 
denne «paraplyen».

HT har til nå markert dette jubileet tre 
ganger i vinter. I Djupadalen med Barnas 
Turlag, på Olalia med Barnas Turlag Sveio 
og Etne Turlag, og ikke minst med 57 med-
lemmer som reiste til Oslo og var med på 
jubileumsfesten i Spektrum.  Der var HT 
representert på scenen med hyttevakt Lars 
Johan Milje, som gjorde en «god figur».

Videre vil flere av hyttene i fjellet mark-
ere jubileet når de åpner for sesongen. 
Mange av våre selvbetjente hytter skal tilby 
enkel servering og lodde ut gratis overnatt-
inger til de som overnatter 30. juni. Dette 
vil bli annonsert. Bli med på feiringen med 
en fin tur til fjells! Dette kontingentåret ble 
det innført elektronisk betaling av med-
lemskontingenten.  Dette tror jeg har med-
ført at flere ikke har fått betalt og meldt seg 
inn.  For foreningen er det viktig at flest 

mulig fortsetter sitt medlemskap, slik at vi 
fortsatt kan gi det gode tilbudet som er opp-
arbeidet til nå.  Trenger noen hjelp så ta 
kontakt med Rolf Erik i ekspedisjonen! De 
lokale turlagene er viktige i sitt nærmiljø.  
De tilbyr gode turtilbud samt er med på  
å merke stier og hjelpe til på hyttene.  Til- 
hørigheten er større når en kan være med-
lem i et lag i sin egen kommune, samt få 
god oppfølging fra det sentrale leddet.  HT 
har lokallag i Sauda, Etne og Vindafjord, 
samt Barnas Turlag i Sveio.

Flokehyttene ved Ryvarden Kulturfyr er 
et nytt prosjekt som ble foreslått av ordføre-
ren i Sveio.  Etter en god prosess, går det nå 
på skinner og vil være et jubileumsprosjekt 
for HT.  I og med at HT nå etablerer seg i 
Sveio vil det være naturlig at det dannes et 
Sveio Turlag under «paraplyen».  Tiden vil 
vise hva som skjer.

Aktiviteten er høy i foreningen med 
mye dugnad og stor innsats på mange fron-
ter.  Det er mye organisering på møter på 
HT-huset som omsettes i turer, maling,  
rydding av stier, bygging av hytter og flere 
møter regionalt og sentralt.  For eksempel 
har skisesongen på Olalia Fjellstove vært 

meget fin i år.  For at alle de tusenvis av be-
søkende skal få et fint opphold og tilbud i 
kafeen, så trengs det virkelig stor innsats fra 
frivillige hender og føtter. Bra gjennomført 
sesong, alle sammen!

Styret takker alle som bidrar med frivil-
lig arbeid i foreningen. Ikke minst de fire i 
administrasjonen som bidrar til at alt går 
rundt, slik at befolkningen på Haugalandet 
har et så flott og allsidig friluftslivs- 
tilbud.  

Karl Andreas (Kalland) Knutsen 
Styreleder

GOD SOMMER  
OG GOD TUR!

Eg låg våken og lytta inn i nåttå                     
Gonda takpanner og panel.
Då eg hørrte ein rotor i det fjerna
og nåttå va gått øve ifrå kveld.
Det va den gule engel som va i luftå
som hadde full fart sett i mot nord.
Det va månamørkt med kuling og med regen.
Og de kjempa for livet| ombord.
 
Det va et Eurocopter med doktor
som i nåttå fauk forbi.
Kursen var sett i mot Bergen.
Og nå hadde de dårlege tid.
Ut frå Karmsondet møte de Slettå

som jagde ein storm frå nord vest
men den little gule engel
gjorde det han kan best.
 
Å henta den sjuke elle skadde.
Så snart og trygt som det går ann.
Te det størsta og besta hospitalet
Som e i Bergen og hette Haukeland
Pasientens hjerta slutta og slå
men lege teamet gav aldri opp
Mången kan den gule engel takka
For at livet kom te bake og e topp.  

Aleksander Hauge, 2018

Me har fått et fantastisk helsevesen her i landet, med 
ein ambulansetjeneste verden sikkert misunne oss. Eg 
bur i et av de nærmaste huså te flyplassen, og har lert 
å kjenna lyden frå fly og helikoper. Eg har kontortid i 
mjyddlå 2 og fira på nåttå. Der e jo barra nåke panel 
nåke isolasjon og panner som skille meg og himmel. 

Når eg ligge sånt og vera og lytta ut i nåttå hørre eg de 
transatlantiske flyå høgt der oppe, som ska te elle ifrå 
Amerika. Men plutselig smelle ein aen lyd i nåttå. Eu-
rokoptert har ein rotorlyd som smelle hardt mot luftå. 
Eg kan hørra den gule engelen komma forbi og som 
har henta nåken for Bergen elle Stavanger.        

DEN GULE  ENGEL   
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 Kontingentsatser 2018:
Familiemedlemskap                                               
Hovedmedlem                                                         
Ungdom (19–26 år)                                                
Honnør (67 år og over)
Barnas turlag (0-12 år)
Skoleungdom (13-18 år)
Husstandsmedlemskap                                   
Livsvarig med heftet årbok                                       
Livsvarig med innbunden årbok                             
Dåpsgave
Jubileumsgave 10 år  
Portotilbud for medlemskap (utenfor Norge)
Tillegg for innbundet DNTs årbok
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FOLGEFONNA

Holmaskjer

Buerbreen
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Nyere forskning har vist at det under  
Folgefonna er 40 skjulte innsjøer - og en 
stor dal.

FOLGEFONNA 
Folgefonna er Norges 3. største isbre. 
Den er en platåbre og ligger i kommu-
nene Odda, Ullensvang, Jondal, Etne og 
Kvinnherad.

Folkefonna er ikke en rest fra siste istid, 
for hele den store breen fra istida smeltet 
bort. De første spor av dagens bre er ca 
5.200 år gamle. Fonna i den utstrekning 
som den har i dag, er bare ca 2.500 år 
gammel.

Breen har tre deler. Nord-fonna er på 26 
kvkm, mens Midtre Folgefonna er minst 
med sine 11 kvkm. Sør-fonna er den klart 
største med 167 kvkm. Denne er 23 km 
lang og 16 km bred

Toppen av breen, som ligger drøyt 1.650 
m.o.h., er et av de mest nedbørsrike sted-
ene i Norge, med opptil 5.500 millimeter 
nedbør i året.

Folgefonna har mange sidebreer. Blant 
disse er Buerbreen, Bondhusbreen og 
Sauabreen. Sidebreene har gjennom  
tidene både ekspandert og krympet. 
Flere faktorer bestemmer dette, men et 
sentralt moment er om årsnedbøren som 
blir liggende på breen er større eller min-
dre enn avsmeltingen. 

Is og snødemninger kan demme opp 
vann. Disse demningene kan plutselig 
briste slik at vannet tømmer seg i løpet av 
meget kort tid og skaper storflom i elva. 
Dette skjedde bl.a. i Mosneselva i 1938 
og 1962. I 1962 førte flommen i Mos-
neselva til store skader på hus og dyrket 
mark på Mosnes, og stedet ble fraflyttet 
for godt etter flommen.
Mosneselva er for øvrig i dag vernet.Mosneselva er for øvrig i dag vernet.

KRAFTUTBYGGING
Kraftutbygging i Blåelvi på sørvestsida av 
Folgefonna pågikk i mange tiår. Det før-
ste kraftverket i Matre kom i drift i 1953, 
mens det nyeste kraftverket som fanget 
opp fallet mellom Fjellhaugvatnet og  
Matersfjorden var ferdig i 2007.

Utbygginga i Mauranger omfatter en 
rekke elver og vann på vestsida av Fonna. 
Anlegget begynte her med å lage kjøre- 
veg til Nordrepollen i årene 1968 – 
1970. Kraftproduksjonen tok til i 1974. 
Hovedmagasinet for kraftutbygginga her 
er Juklavatnet. Kraftverkene er Jukla og 
Mauranger Kraftstasjon i Austrepollen. 
Som ledd i utbygginga fanget utbyggerne 
også opp breelva under Bondhusbreen, 
170 meter under isen.

ISEKSPORT
Is fra norske breer var etterspurt til  bl.a. 
nedkjøling av fisk før fryseskipenes tids
alder. På 1800-tallet ble det eksportert is 
fra Folgefonna både via Sunndal og Bleie.

SUNNDAL
Å hente is fra Bondhusbreen var arbeids-
krevende. Isen måtte først føres i båt over 
Bondhusvatnet og deretter bæres på ryg-
gen ca 3 kilometer fra vannet og til sjøen.

Det ble eksportert is fra Bondhusbreen 
fra 1822 av. I 1863 fikk en kjøpmann fra 
Arendal, Johan Dahll, bygd veg fra Bond-
husvatnet til sjøen. Dermed ble transpor-
ten av is vesentlig enklere. Men omset-
ning av isen gikk tregt, og iseksporten tok 
slutt kort etter at vegen sto ferdig.

BLEIE
En skipper fra Bergen hentet sommeren 
1826 en islast fra Bleie på vestsida av Sør-
fjorden. Her var bratt terreng fra breen 
og ned mot fjorden, og dermed enklere 
transport enn i Sunndal. I løpet av bare 
halvannen dag ble det fraktet ned 36 
tonn is til båten. Det ble også hentet en 
skipslast med is på Bleie i 1834, mens det 
i 1846 ble hentet hele 7 skipslaster. Etter 

FOLGEFONNA

SAGNET: For lenge siden fantes ikke Folgefonna, forteller sagnet.  
Der breen nå ligger, lå Folgedalen, et grønt og fruktbart dalføre,  
som var så stort at det rommet 7 prestegjeld. Men folket som bodde i  
Folgedalen levde så umoralsk at Gud som straff lot dalen begrave av snø. 
Det begynte å snø en søndag da alle var i kirka, og det snødde uten stans 
til hele dalen var begravd. Og lenge etter kunne man finne gryter og  
redskaper fra bygdene i Folgedalen flytende i breelvene.

Tur på Sør-Fonna



Breidablikkhytta
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noen få skipslaster is på 1850- og begynn-
elsen av 1860-tallet, stoppet iseksporten 
opp i 1862. Isen var god, men transpor-
ten ble for dyr.

To entreprenører fra Stavanger mente at 
transportutgiftene kunne bli vesentlig 
lavere ved å bygge en isrenne. De skrev 
kontrakt med grunneierne om rett til is
transport i 50 år og bygde en 4000 alen 
lang renne av tre. Renna var 28 tommer 
bred og kantene 16 tommer høye. Den 
hvilte på bukker og hadde i enden en stor, 
flat sving for at isen skulle gli fint og rolig 
inn i ishuset. Dette var 50 alener langt og 
20 alener bredt. Fra ishuset skulle isen gli 
på flaker og ned i lasterommet på båten.

Da renna sto ferdig i 1874, viste det seg 
at isen i de bratteste partiene fikk så stor 
fart at den knuste renna. Denne måtte 
derfor forsterkes. 5.9.1874 gikk den før-
ste islasten til England. Men det ble snart 
klart at isrenna måtte gjøres langt sterke-
re, slik at det måtte reises mer kapital. Da 
det ikke lyktes å finne villige investorer, 
ble prosjektet oppgitt. Ishuset og isrenna 
ble solgt på auksjon. Renna ble solgt i me-
tervis, men den øverste delen ville ingen 
kjøpe, slik at denne ble liggende å råtne.  

TURISMEN PÅ 
1800-TALLET
Bygdefolket langs breen hadde i alle år 
tatt vegen over Folgefonna for å komme 
seg mellom Odda og Mauranger. Men 
hvis det var mulig, ble vegen lagt utenom 
Fonna. Både den gamle  pilegrimsvegen 

mellom Jondal og Reisete og buførevegen 
mellom Reisete og Bosvatn gikk således 
nord for breen. Den første egentlige tu-
risten på Fonna skal ha vært engelsk-
mannen John Moore, som besøkte breen 
i 1835. Men da føret var bløtt, ble det en 
svært kort tur på snøen. Også i 1836 var 
det engelsk turistbesøk på breen, og ut 
over 1840-tallet ble besøkene av uten-
landske turister hyppigere.

Mot slutten av 1800-tallet ble det en sterk 
økning i turisttrafikken over breen. Fra 
omkring 1890 kom de fleste av turistene 
fra Tyskland, inspirert av keiser Wilhelm 
II som årlig  besøkte de norske fjord- 
ene og bl.a. Hardanger. Egne breførere 
(såkalte patentførere) tok seg av turledel-
sen mot betaling. Breføreren pliktet da å 
bære inntil 2 kg tøy for hver av turistene.  
I DnTs årsbok fra 1872 er takstene for fø-
rer Lars Asbjørnsen Tokheim oppgitt til 3  
spesisedaler «bærende ransel» og 5 spesie- 
daler med hest.

Den kjente breføreren Godtskalk Gjerde 
begynte på slutten av 1880-tallet å tilby 
sledeskyss med hest over Fonna.

I begynnelsen av 1890-tallet kjøpte Gjer-
de to kjørereinsdyr på Seljestad. Disse 
ble om sommeren brukt til å kjøre turis-
ter på Folgefonna. Men om høsten ble 
dyrene tatt til gards og satt i stall. De ble 
da syke og døde. Etter dette ble det slutt 
på reinsdyrskyss over Fonna.

For å lette ferdselen over Folgefonna, 
ble det bygd ridestier. Den såkalte Kei-

serstien har neppe vært brukt av keiser 
Wilhelm II, som den har fått navn etter. 
Ridestien ble bygd på begynnelsen av 
1890-tallet med støtte fra Deutsche Nor-
dandsverein. Stien gikk fra Bondhusda-
len via Gardshammarseter til Vetlelofts-
horgi, der man gikk inn på breen. Ruta 
gikk den gang til Buerbreen. Men det ble 
etter hvert mange sprekker i nedgangen 
mot Buer, og etter at en hest falt nedi en 
sprekk, ble ruta lagt om, mot nordvest og 
ned gjennom Tokheimskaret.

Den norske Turistforening fikk på begyn-
nelsen av 1890-tallet satt i gang arbeid 
med en ridesti fra Tokheim i Odda til bre-
kanten. Ridestien sto ferdig i 1902. Etter 
den store skredvinteren 1993, var den 
såkalte Turistvegen uframkommelig med 
nedblåste trær på kryss og tvers. Dette 
førte til at hele stien ble fornyet, og sto 
ferdig i 2002. I den forbindelse ble det 
også satt opp to kvilebuer, en i Tokheims-
skaret og en øverst i Støladalen.

HYTTER
Med den sterke økningen i turistferds-
elen på Folgefonna på 1890-tallet, økte 
også behovet for hytter nær breen.

I brekanten nordvest for Sør-Fonna.
ovenfor Keiserstien ble hytta Breidablikk 
omkring 1893 bygget på 1.132 m.o.h.. 
Hytta sto lenge til forfalls, men den ble 
i 1999 ombygd av Bergen Turlag. Den er 
ubetjent og har i dag status som nødbu. 

Også øverst i Støladalen ovenfor Tok-
heim i Odda ble det i forbindelse med 
Turistvegen bygd ei hytte. Men hytta ble 
alt første vinteren brutt ned og ødelagt av 
is og snø. For å dekke behovet for dagens 
friluftsaktivteter på Folgefonna, er det 
bygd tre hytter.

Fonnabu litt før for Breidablikk ble  
åpnet høsten 1974. Det er ei sevbetje-
ningshytte som tilhører Bergen Turlag. 
Hytta ligger på  1.449 mo.h. Den ble utvi-
det i 1986/87. I 1995 ble det bygd ny sik-
ringsbu, og «gamlehytta» ble da ombygd.

Odda Turlags hytte  Holmaskjer sto fer-
dig i 1989 Den ligger på 1.565 m.o.h. 
nordvest for Sør-Fonna og er selvbetjent. 
Holmaskjer ble utvidet i 1995/96. På 
Holmaskjer ble det på 1950-tallet reist to 
små trekantede hytter, kalt Pyttebuene, 
til bruk for breobservatører. De står der 
fortsatt.

Haugesund Turistforening fikk omkring 
1990 overta ei gammel aluminiumsbu 
som Sunnhordland Kraftlag hadde brukt 
ved kraftutbygging ved Folgefonna. Etter 
en del fram og tilbake fikk foreningen til-
latelse til å erstatte aluminiumsbua med 
ei ny hytte som skulle ligge i nærheten av 
der den gamle bua sto. Sauabrehytta sto 
ferdig i 2000 og ligger på ca 1.100 m.o.h. 
ved Sauebreen i sørenden av Fonna.  
Hytta er selvbetjent.

TURER OG FRILUFTS-
LIV I DAG
Lokale turlag arrangerer fellesturer, både 
på tvers og på langs av Folgefonna. Det er 
også breføring mellom Fonnabu og Holma- 
skjer i sommersesongen. Det er viktig å 
være klar over at brevandring krever er-
faring og innsikt, og forsvarlig utstyr. Det 
anbefales sterkt å gå sammen med lokal-
kjente folk hvis man skal gå på breen. 

Men det mange fine turer i området som 
man kan gå på egen hånd. Området rundt 
Fonna er som hovedregel uten merkede 
stier og løyper, så turer i området rundt 
breen forutsetter at man kan ta seg fram 
med kart og kompass. 

En fin tur er Espeland til Sauabrehytta  
eller den brattere, men noe kortere turen 
fra Bergstø til Sauabrehytta. Turen på Kei-
serstien fra Sunndal til Fonnabu er også 
å anbefale. Her kommer vi helt inn i bre-
kanten, men uten å ha behov for brefører. 
Det samme gjelder turen fra Tokheim i 
Odda og opp ridestien til Holmaskjer.

Det er også en lang rekke andre ut-
gangspunkt for turer til Folgefonna, så  
som bl.a. Rosendal eller Austrepollen i 

Kvinnherad eller Raunsdal/Dettebreen i 
Ullensvang.

I tillegg til fotturer/skiturer holdes det 
brekurs og foregår breklatring bl.a. på 
Buerbreen. Og på Nord-fonna er det 
sommerskianlegg som har åpent store 
deler av sommerhalvåret.

NASJONALPARK
Folgefonna fikk status som nasjonalpark 
i 2005. I forskrift av 29.4.2005 opplyses 
formålet med nasjonalparken bl.a. å være 
å «ta vare på eit stort og tilnærma urørt 
naturområde, som sikrar heilskapen og 
variasjonen i naturen frå låglandet til hø-
gareliggjande område med fjell og bre.» 
Et annet av formålene er å «ta vare på 
verdfull vassdragsnatur.»

Nasjonalparken er vernet mot alle inn-
grep som bl.a. oppføring av bygninger, 
anlegg og veger. Også regulering av vass-
drag (utover det som alt er regulert), 
bergverksdrift, motorferdsel m.v. er som 
hovedregel ikke tillatt.
Alle kan fortsatt fritt utøve tradisjonelt 
og enkelt friluftsliv i nasjonalparken. 
Merking av stier og bygging av bruer som 
ikke allerede er etablert, er i utgangs-
punktet ikke tillatt.

FRAMTIDA
Folgefonna og sidebreene har variert mye 
i størrelse gjennom tidene. Det er også 
store forskjeller fra år til annet mellom 
ulike deler av Fonna og for hver av side-
breene. 

Bondhusbreen hadde størst utbredelse i 
perioden 1870 – 1890. Deretter gikk den 
tilbake fram til ca 1920. Etter en kraftig 
vekst i årene 1920 – 1930, hadde den på 
nytt stor tilbakegang til 1960. Hauge-
sunds Avis skrev den 3.3.2005 at Bond-
husbreen da hadde gått tilbake 60 meter 
på 2 år.

I 1870 økte Buerbreen over 80 meter på 
ett år, og i 1871 skal den ha økt med 4 

meter på ei uke!  Den var på sitt største 
omrking 1890. Men breen har i hovedsak 
minket fra da av, selv om dette har variert 
fra år til år. I Haugesunds Avis 25.9.2009 
meldes at Buerbreen har hatt en tilbake-
gang på 741 meter siden år 1900.
 
Med forventet økt temperatur som følge 
av klimaendringer, er det usikkert hvor 
lenge Folgefonna vil bestå slik som vi 
kjenner den i dag. Professor Jostein Bak-
ke ved Institutt for geovitenskap ved UiB 
(ref. i Hardanger Folkeblad 26.3.2018) sa 
i et foredrag i Odda i år at den nordlige 
delen av Folgefonna, fra Måge og nord-
over, kan være borte i 2065. De skjulte 
innsjøene under Folgefonna kan komme 
til syne ved avsmelting av breen, og i ver-
ste fall kan kalving i disse innsjøene skape 
flodbølger og flom langs Sørfjorden.
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Tekst : Kari Aakra
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- Det ble veldig hektisk, men utrolig 
gøy. Vaffeljernet og kaffetrakteren gikk 
i ett, og det var mange som satte pris på 
å bli møtt med kaffe og ferske vafler ved  
ankomst, forteller Økland. 

Hovedsakelig var det haugalendinger 
som dominerte i løypene, men området 
trekker til seg stadig flere skigåere fra et 
enda større omland. Både Stord, Bømlo 
og Sør-fylket var godt representert blant 
de mange besøkende denne vinteren, 
sier Fatland. 

FLERE OPPDAGER 
OLALIA
- Stadig flere fra sørfylket oppdager Ola-
lia og mulighetene her. For dem som 
bor lengst nord mot Boknafjorden, er 
det like enkelt å reise til Olalia som å ta 
turen til skiløypene i Sirdalen, sier han. 
Enda flere enn tidligere valgte også å 

overnatte, og mange tok med seg hele 
storfamilien. Mer enn 630 overnattet i 
løpet av sesongen frem til april, og en 
del av helgene var alle senger både i 
fjellstova og på sikringshytta, i bruk.

- Vi hadde besøk av mange besteforeldre, 
barn og barnebarn som tok hele helgen 
på Olalia. Mange av den eldste genera-
sjonen som ikke hadde besøkt fjellstova 
på lang tid «gjenoppdaget» Olalia i år. 
Og når man ser at de tar med seg barne-
barn ned i 4-årsalderen er dette med på 
å bidra til en ny Olalia-generasjon i ski-
løypene, tror Fatland. 

REKORDVINTER 
PÅ OLALIA

Sammen med store flokker skigåere fra sørfylket og Sunnhordland valgte «hele» Haugalandet å 
oppleve vintereventyret på Olalia.  –  Både når det gjelder vær, føre og ikke minst besøkstallene 
våger jeg å påstå at dette var den beste vinteren på Olalia i manns minne.

Det sier Per Fatland som var leder i 
driftskomiteen for Olalia i vinter.  De 
siste årene har Olalia hatt godt besøkte 
vintre, men den siste vintersesongen 
har vært unik. Rekordbesøket kommer 
nok av flere grunner, tror han. 

- Både oppgraderingen av Fjellstøl og på 
Oppheim har vært med på å bidra å dra 
flere til løypene inn mot Olalia. I tillegg 
er det også tilrettelagt for løyper både 
rundt Vådli og Staurskar, hvor man på 
toppen får ta inn en flott utsikt til både 

Etnefjellene og Folgefonna. Dette har 
bidratt til at området rundt Olalia både 
mer attraktivt og konkurransedyktig, 
sier han. 

SNIKSTARTET VAFFEL-
SESONGEN
Strålende sol, maksimale skiforhold og 
særdeles innbydende turløyper lokket 
tusenvis til Olalia i vinter.
  
Både været og utfarten fra hele regio-
nen førte til at fjellstova åpnet dørene 
en helg før planlagt. Svein Egil og Ruth 
Økland ønsket velkommen til fjellstovas 
første åpne helg dette året, 20. januar. 

HAUGESUND TURISTFORENING SØKER
 

KJØKKENANSVARLIG-/KJØKKENASSISTENT 
PÅ OLALIA FJELLSTOVE

Vi har behov for flere med erfaring fra kjøkkenarbeid i turnusen  
med ansvarsvakter ved Olalia Fjellstove.

ARBEIDSOPPGAVER:

• Enkel matlaging i form av oppvarming av mat og å lage vafler

• Servering

• Oppbevaring/lagring av mat 

• Bestilling av varer

• Renhold av kjøkken

• Oppfølging av IK-mat

ARBEIDSTID:

• Turnus i helger med rullering på flere vaktansvarlige

• Lørdag 09.00 – 17.00 med åpningstid 11.00 - 16.00 

• Søndag 09.00 – 16.00 med åpningstid 11.00 - 15.00

• Tilrettelegging og etterarbeid på Fjellstova utover åpningstid

• Høstsesongen: 24.08 – uka etter høstferien

• Vintersesongen: Fra ca i midten av januar og til over påske

VIL DU BLI DEL AV ET POSITIVT OG AKTIVT MILJØ?

Send din søknad snarest og senest 30.06.2018 til haugesund@dnt.no.  

Ved spørsmål kan du henvende deg til: 

Daglig leder, Lauren McPherson Simonsen, tlf 98 28 68 52.

Hytta leies ut utover sesongene. HT trenger også da å leie 

inn folk både ukedager og i helger etter behov.

Hver helg er det i tillegg frivillige verter fra HT som er på 

Olalia. De bidrar på kjøkken, ved salg og tar seg av gjester.

OLALIAOLALIA 
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TETT PÅ HAVETTETT PÅ HAVET

Et tre ville en tur over broen, 
men det gikk ikke så bra. 
Vi håper den ikke har skadet
 for mye.

Med ferdigstilling allereie hausten 2019 
blir Flokehyttene eit unikt overnattings-
tilbod tett på havet ved Ryvarden Kultur-
fyr. Dei tilsaman sju hyttene kjem til å by 
på 40 overnattingsplassar, der ei hytte er 
tilrettelagt for bevegelseshemma. Hytt-
ene blir bygd i tre og skal vere enkle i 
standarden med innlagt vatn og toalett. 
Det blir og eit lite kjøkken og vedovn. 
 
- Me gler oss til ferdigstilling av hytte-
ne. Haugesund Turistforening har både 
gamle og nye hytter som ein finn til fjells 
og nå ved kysten. Me må jo ha litt av 
alt, fortel prosjektleiar Rolf Svendsen i  
Haugesund Turistforening.

Byggestart for prosjektet er våren 2019 
for hyttene som er teikna av arkitekt  
Roald Bø i Opus Ariktekter. Dei ubetjente 
hyttene skal gjere minst mogleg inngrep 
i naturen og blir difor sett på stålrammer 
som er bora ned i berga. 

- Sjølv om hyttene er enkle i standarden, 
er dei byggteknisk vanskelege. Kloakk- og 
vatntilførsla må leggast under overgan-
gar, og her skal me ha varmekablar på 
slik at dei ikkje frys til, fortel Svendsen 
vidare. 

Byggekostnadane er sett på rundt 13 mil-
lionar kroner, der midlane er fordelt mel-
lom forventa spelemidlar på rundt 3 mil-

lionar kroner, i tillegg til 3,5 millionar frå 
fylke og kommunar, 2,5 millionar i moms-
refusjon og 3,5 millionar frå sponso- 
rar og stiftelsar.  

Dei store panoramavindauga som gjer 
at ein kjem tett på naturen, skal flys inn 
med helikopter. Deretter bygges hyttene 
rundt det. 

- Her er det ikkje så mykje som kan  
gjerast på dugnad, slik me elles er vant 
med på hytteprosjekta våre. Men me 
kjem til å ta med medlemmane der det er 
mogleg, fortel Svendsen vidare.

I Haugesund Turistforening si målsetting 
legg dei vekt på at friluftsliv langs kysten 
er like viktig som friluftsliv i fjellet og i 
skogen, og med Flokehyttene kjem For-
eningen eit steg lenger med å legge til 
rette for eit enkelt og allsidig friluftsliv 
for alle både til fjells og til sjøs. 

Flokehyttene ved Ryvarden Kulturfyr kjem til å knyte  
besøkande nær naturen og havgapet. 

O P U S A R K I T E K T E R
SKISSE TIL "SMÅHYTTER"
tiltak: hovedprosjektnr.:

8350

©Norkart 2016

29.11.2016Dato:

Utskrift fra Norkart AS kartklient

1:1000Målestokk:

SITUASJONSPLAN

Tekst : Maria Djuve Vågen  Foto : OPUS arkitekter
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TA KONTAKT:
Kvednahaugvegen 4

4260 Torvastad
992 30 950, post@duco.no

Duco AS er resultat av mange års samarbeid 
mellom byggmestrene Helge Kvale, Ole Frem-
mersvik og Svein Helge Vestre. Vi ønsker nå å ha 
en renere og ryddig profil, der vi skal være lett 
gjenkjennelig samtidig som vi skiller oss ut. Vi 
samler oss da under Duco.

Vi har vært involvert i mange spennende prosjek-
ter, blant annet for Haugesund Turistforening. 
Det er alle disse oppdragene som har ført oss 
dit vi er i dag og gjort Duco til en bedrift med 
erfaring, kunnskap, kompetanse, og med en stor 
mengde referanseprosjekter på Haugalandet.

Vi utfører alt innen bygg og er en totallever-
andør som kan håndtere hele byggeprosessen 
fra rådgivning og løsningsforslag, til tegning, 
prosjekt-/byggeledelse og tømrerarbeid.

Vi ønsker med vårt uttrykk å henge med i tiden 
og fremstå som en fremover lent bedrift. Vi skal 
fortsett å tilstrebe at våre kunder skal oppleve 
trygghet, tillit, ryddighet og klar kommunikasjon 
i hele prosessen.   

HÅNDVERK SOM IMPONERER!

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
Følg oss på facebook

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE 

MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER
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AKTUELT

HYTTEBOOKING
Det blir innført adgang til booking av 
seng også for HTs hytter fra og med 
sommersesongen. Omtrent 25% av 
sengene kan dermed forhåndsbes-
tilles. De øvrige er til disposisjon for 
andre gjester. Se ellers egen fyldig 
artikkel om booking av sengeplass 
på hyttene annet sted i HT-nytt.

DNT LANDSMØTE 2020
Haugesund Turistforening har søkt 
om å få arrangere DNTs landsmøte 
i Haugesund den 11. – 14.6.2020. HT 
skal visstnok være eneste søker til 
arrangementet. Formelt vedtak om 
dette er pr d.d. ikke fattet av DNT.

FLOKEHYTTENE
Det er planer om oppføring av 7  min- 

dre hytter ved Ryvarden, de såkalte 
Flokehyttene. Mulig byggestart 
er våren 2019, dersom alt klaffer i 
planleggingsfasen. Se ellers egen  
artikkel i HT-nytt om Flokehyttene.

GEITUNGEN FYR
Mye godt arbeid er gjort for å få 
gjenåpnet Geitungen fyr for besøk-
ende. Det er bl.a. laget ny kai og 
kjøpt ny skyssbåt. I skrivende stund 
er det ikke avklart når fyret blir til-
gjengelig for besøk.

VILLA VIBRANDSØY
Det blir utført mye godt dugnadsar-
beid på Vibrandsøy. Taket på hoved-
huset er nå fikset og arbeidet med 
uthuset er finansiert. Arbeidet med 

uthuset begynner etter sommeren. 
Det er flyttet flytebrygge fra Geit-
ungen til Vibrandsøy.

HAUGESUND PÅ LANGS 
Turen var en stor suksess med 
rekordmange deltakere, 1865, i 
strålende vær. I tilrettelagt løype var 
det 40 deltakere.

FRILUFTSLIVETS DAG
Den 2.9.2018 er Friluftslivets 
dag. HT trenger mange 
som stiller på dugnad 
denne dagen og ber om 
at frivillige melder seg.

AKTUELT I HT

NYE BØKER OG KART  BYHEIENE

Det er under arbeid ei turbok med turer i Haugesund. 
Boka vil inneholde drøyt 20 turer og vil bli utformet etter 
mønster av På tur Tysvær og Bokn, som kom ut i fjor.
 
I tillegg er det under arbeid ei bok om Byheienes og  
Djupadalens historie, som bl.a. vil fortelle bakgrunnen 
for mange av de ruiner og murer som vi fortsatt finner 
i området. Videre om skogplanting, utbygging av van-
nverk, veier og hytter. Også aktiviteten i området fra tida 
da utvinning av torv og beite var vikigste bruk, til dagens 
bruk med hovedvekt på natur og friluftsliv. Boka vil også 
ha med mange fotografier fra tidligere tider.
 
I tillegg til dette arbeides det med å få laget et nytt 
turkart for Byheiene.
 
Det er i utgangspunktet planen at bøkene og kartet skal 
komme ut til høsten, men det er nødvendig å ta et visst 
forbehold om tidsplanen holder.
 
 
Tekst: Per Qvale



VÅRE TURVENNER VÅRE TURVENNER

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�• • • •�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

Telefon: 52 84 48 00
Fax: 52 84 48 01
Siv. ing. Kjell G. Ekornrud, mob.: 97140 508

PROCON AS
Hovedgt. 33, P.b. 104 - 4250 KOPERVIK
E-post: firmapost@procon-as.no

Erfaring og kompetanse gir trygghet

• Bygg- og anleggsteknikk • Rehabilitering
• Prosjektadministrasjon • Brannprosjektering
• Byggeledelse • Tilstandsrapport

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

suldaltransport.no

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

OG HYTTEVARMEN HENTER DU RETT FRA NATUREN
Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på et utall måter og brukes til 
oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den alternative varmeløsningen som passer best for hytten 
din. Løsningen som er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full gang 
med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for oppvarming av tappevann og 
grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD SOMMER

post@argusprofil.no / mob 48348059 / argusprofil.no

I turistforeningens tjeneste

•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser

5780 KINSARVIK   tlf: 53 66 64 40  fax 53 66 64 41
Internett www.airlift.no/ e-mail tra�kk@airlift.no

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand,  
Stryn, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no
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Turen opp var slitsom, men verdt hvert eneste skritt. Din egen kraft har 
tatt deg hit, høyt over verden og med solen i ryggen. Slike øyeblikk gir ny 
kraft til kropp og sjel. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund 
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Kraftige inntrykk
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Tekst og foto: Kari Aakra 
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DIKT

FULL FART PÅ 
FIKSE FEST

For andre gang inviterte Vindafjord Turlag til stafett på den nye, gamle postvegen mellom  
Ølen og Etne. 25 bedrifter, lag og organisasjonar stilte til start 1. mai. 

Over Fikse blei arrangert for første gong 
i fjor, og i år stilte meir enn dobbelt 
så mange lag til start på Ølen Stadion.  
Arrangementet er eit samarbeid mel-
lom Vindafjord turlag, Etne Turlag, 
Vindafjord idrettslag og Etne idrettslag. 

24 lag sende stafettpinnen gjennom 
10 etappar på om lag 12,5 km frå Ølen 
til mål inne på Skakkesenteret i Etne.  
Nokon med litt meir konkurranseinn-
stinkt enn andre. 

-Det var kjempekjekt at så mange lag blei 
med! Og det blei ekstra artig med nokre 
spenstige duellar inn mot mål. Nokre 
fortener å bli nemnd i den samanheng, 
som blant anna Johnny Vik frå Omega 

sitt febrilske forsøk på å ta igjen Røldal 
IL, for ikkje å snakka om Frode Robber-
stad frå AutoStore sine smått snedige 
triks for å halda Hestanipens Lee Tveit 
bak seg over målstreken, seier Torleif 
Heggebø i arrangementskomiteen.

Om talet på deltakarlag var dobla, var 
publikumstalet langs løypa og i målom-
rådet truleg tripla frå fjoråret, om ikkje 
meir. Oppsummert:  skyhøg stemning 
både i og utanfor løypa. Og det betyr ny 
runde til neste år. 

- 1. mai verka til å vera ein veldig god 
dato. Sjølv om me ikkje kan setja noko 
dato heilt enno, så kan me i alle fall  
garantera at det blir ny stafett neste vår, 

seier Heggebø. Den gamle Postvegen 
mellom Ølen og Etne blei opna våren 
2017, som ein av dei første turvegane 
Vindafjord turlag ønskjer å leggja til 
rette for i kommunen. 

- Målet med turvegane er at det skal bli 
tilbudd framkomelege vegar for gåande 
og syklande, så vel som rullestolbruka-
rar og folk med barnevogn eller til hest. 
Gamlevegen over Fikse er nok den som 
vil trekke flest brukarar ut på tur i første 
omgang, difor blei det opna med den. 
Og med stafetten dei siste to åra, håpar 
me å bidra til enda meir aktivitet langs 
vegen, seier Heggebø.  

FIKSE FEST



I 2020 åpner villaen dørene som basen for 
turistforeningens bynære friluftslivsperle på 
Vibrandsøy. 

Ising på Berjehuskaien i slutten 
av 1940-årene. 

Elevflokken ved Vibrandsøy skole i 1941 Fra venstre: Einar Sæbø, Kitty Rasmussen, John Norem, Solveig Rasmussen og John Rasmussen. 

Hvalbåt fra Suderøy ved kai på Vibrandsøy en 
maidag på begynnelsen av 1950-tallet. 
Foto: Karmsund Folkemuseum 

Fra høyonna på Vibrandsøy,  like før krigen. 
Fra venstre: Emma Alfarnes, Martha Sollesnes, ukjent, 
Sofie Norem og Astrid Buskoven.

Skolehuset bygd i 1897 med lærerboligen bak og uthuset 
til venstre.

GLEDER SEG TIL NY 
FOLKEVANDRING
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Tekst: Audhil Sannes

Foto: Audhil Sannes, Trude 
Solvi Nordstrøm, Trude Blåsmo, 
Jorunn Sørlund

VIBRANDSØY VIBRANDSØY

BARNDOMSHJEMMET BARNDOMSHJEMMET 
VIBRANDSØY

Tekst: Kari Aakra
Foto:  Einar Sæbø’s fotosamling

Haugesund har en unik perle rett utenfor døren sin, mener Einar Sæbø.  Og er det noen som vet 
hva Vibrandsøy har å by på av opplevelser, så er det han.  Øya, som nå blir Turistforeningens  
bynære friluftslivsparadis, var en gang hans barndomsparadis.

Født i 1930 som den yngste av åtte søs-
ken har Einar Sæbø tråkket sine barneben 
langs strandlinjen, kaiene, i fjøset, båthus-
ene og notbarkeriet på Vibrandsøy.  Nå 
ser han frem til at øya og villaen igjen skal 
være til nytte og glede for hele byen og dis-
triktet. 

- Haugesund har et aktivum i Vibrandsøy, 
som de fleste byer vil misunne oss. Her 
kan både store og små få oppleve noe av 
det beste friluftsliv vi kan tilby nær byen; 
haug og hammer, strandlinje og sjø. Det 
kommer til å bli fantastisk, mener han. 
Haugesund Turistforening er godt i gang 

med å bygge opp Villa Vibrandsøy som 
etter planen skal åpnes for gjester i 2020. 
Men nok om fremtiden. Tilbake til den 
gang Vibrandsøy var et pulserende sam-
funn med arbeidsplasser og barnefamilier. 
Både et hjem og en arbeidsplass

- Det var et levende samfunn, med stor 
båttrafikk lokalt og i sundet, mange tilrei-
sende sesongarbeidere, egen folkeskole, 
butikk og post. Mellom 80 og 90 innbygg-
ere levde godt der ute, forteller Sæbø. 

Bestefaren hans kom til Haugesund i «sil-
latidene», og Einars far var ansatt hos 
skipsreder Knut Knutsen OAS, og hadde 
blant annet tilsynsansvaret med Knutsen 
sin gård på Vibrandsøy og bygningene til-
knyttet sildevirksomheten. 

- Gården var et mønsterbruk, og en moder-
ne drift på den tiden, med kyr, gris, hester 
og selvsagt stuten Vibran. Gårdsbruket og 
virksomheten tilknyttet skøytene og sjøhus- 
ene ved øya utgjorde mange årsverk, og de 
fleste som bodde på øya hadde jobben sin 
der, forteller Sæbø. 

KARRIERESTIGE I  
KASSESPIKRING
Aktiviteten langs sjølinjen var eventyrlig 
for de små som vokste opp blant sildefisk-
ere, skøyter, sildekasser og noter. Å få bli 
med på arbeidet i de mange sjøhusene var 
aldri noe slit, men heller et høydepunkt. 

- Jeg husker spesielt da vi fikk være med 
å spikre sildekasser på vinterstid. Det var 
utrolig stas, og man måtte virkelig vise at 
man dugde for å stige i gradene: Nybegyn-
nerne måtte spikre lokk der de aller minste 
spikrene ble brukt. Deretter kunne man 
bli «forfremmet» til å spikre ende, med litt 
større spikrer. Og høyest på rangstigen var 
de som fikk spikre kasser, forteller Sæbø. 
Kassahusene, eller «kassalaene» som han 
kaller det, ble ofte like høye som sjøhu-
sene, og var en aktiv lekeplass for de små 
øyværingene. 

Einar husker livet og røren langs kaien un-
der sildefisket på vinteren som et høyde-
punkt på året. Ungene var eksperter på alle 
fiskefartøy som trafikkerte både innom og 
forbi Vibrandsøy.

- Vi passet på å følge godt med på de fire 
skøytene som hørte til på Vibrandsøy, men 
også skøyter fra Røvær, Utsira og Torvastad. 
Dessuten var vi stadig oppdatert over hvor 
mye hvert fartøy fisket.  Om ettermiddagen 
og kveldene fulgte vi toget av skøyter som 
seig sammenhengende innover. Var det 
mørkt, tok vi de mest lokale på motorlyden. 
Var det lyst gjettet vi hvor mange hektoliter 
den enkelte hadde fått.  

Det samme kunne vi gjøre med de fleste 
snurpene. Og dagen etterpå fikk vi fasiten 
i Haugesunds Avis hvor gårsdagens fangst 
var listet opp. 

TIDLIG KRØKES
Som de andre barna som vokste opp på 
Vibrandsøy var ikke Einar gamle karen da 
han behersket rokunsten og bega seg ut 
mellom kaiene. Som 9-åring tok han ro-
turen i sundet på egen hånd. 

- Det var ingen av oss som hadde syk-
kel, men robåten var på en måte vår tids  
sykkel der ute. Slik kunne vi ferdes  

rundtomkring på egen hånd, og selvfølge-
lig gav vi folk skyss når de skulle til eller 
fra byen. For familie og naboer gjorde vi  
selvsagt det gratis, men noen ganger fikk 
vi en 10-øring av byfolk som skulle over.  
Det var stor stas, minner Einar. 

Vikabåten sto for rutetrafikken, den gikk 
mellom by’n, Vibrandsøy og Viken. 
- Skulle vi med, sto vi å vinket fra kaien. 
Dersom det var mørkt blinket vi til den 
med lommelykt, så kom den til kai og  
hentet oss, husker han. 

Oppe på høyden «ruvet» skolen på  
Vibrandsøy da Einar var i skolealder.  
Til tross for trusler om nedleggelse klarte 
øya å beholde skolen til 1959. 

- Med så kort skolevei, pleide vi gå hjem 
for å spise middag i «storefri» midt på  
dagen. Om skolegården ikke var den stør-
ste var det god plass til å leke det meste. 
Ellers hadde vi jo god plass utenfor skole-
gjerdet. 

Vibrandsøy hadde, og har, nok av naturlige 
fasiliteter til å underholde barna på både 
sommer- og vinterstid. 

 
 
Var vi så heldige at det var snø, var det  
full fart på ski, ramling og sjau i bakkene 
øst for skolen, eller skeising i «tjødnå»  
ved Matlaug.  På sommerstid var det 
stadig nye opplevelser innimellom alle 
hauger og skjær, og selvsagt bading  
i Matlaug og Badehålå, minnes 
Sæbø. Og der var ikke de fastboende  

alene. Hver søndag, når sommervarmen 
tillot det, var det nærmest folke-
vandring fra by’n ut til badeplassen.  
- Det var hundrevis av haugesundere og 
livlig i Matlaug og Bådehålå, forteller  
han. Nå ser Sæbø frem til samme typen  
folkevandring ut til Vibrandsøy på nytt. 

- Her er det store friområder, som nå er 
i offentlig eie, og sjøhus som blir satt i 
stand. Vibrandsøy vil bli en berikelse for 
hele bysamfunnet. Nå mangler det bare 
å få på plass en skikkelig båtforbindelse.  
Det vil være avgjørende for at flest mulig 
skal kunne kunne nytte seg av dette flotte  
friområdet som jeg hadde mye glede av 
selv i oppveksten. 
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TAKK! 
til de 1800 deltakerne 
som var med på årets  
fineste søndagstur  
og takk til våre frivillige  
og sponsorer som gjør turen mulig.

ORKJÅ

STORASUNDFJELLET
NUTEN

VARDAFJELLET

SKJENAREFJELLET

MOSSKARSFJELLET
MÅL

SVARTUPS

Årets utgave av Haugesund på langs ble også en suksess,  
med ny deltagerrekord. Ca. 1800 deltagere gikk i et flott vårvær 

den 13 km lange turen over 7 topper med utsikt over byen og 
havet. Særlig var det hyggelig at mange barne-familier deltok. 

Antallet barn som fullførte var også ny rekord.

Årets utgave av Haugesund på langs ble 
også en suksess, med ny deltagerrekord. 
Ca. 1800 deltagere gikk i et flott vårvær den 
13 km lange turen over 7 topper med utsikt 
over byen og havet. Særlig var det hygge-
lig at mange barnefamilier deltok. Antal-
let barn som fullførte var også ny rekord. 
Opplegget var det samme som tidligere år, 
med oppmøte på OBS Bygg på Raglamyr, 
busstransport til Skoklandsveien, og fottur 
tilbake til Raglamyr. Og underveis var der 
god stemning, folk koste seg med niste og 
termos på toppene mens de nøt utsikten.

Også i år var det lagt ned mye dugnadsarbeid 
på stiene for å gjøre dem bedre og tåle tryk-
ket av nær 2000 turdeltagere. Vi skal ikke dit 
at dette blir en spasertur i lave sko, men de 
verste sørpepartiene vil vi gjerne unngå. I år 
konsentrerte dugnadsgjengen seg om strek-
ningen fra Skoklandsveien til Kattanakk-
veien. Vi la stein i den våte oppstigningen 
fra startpunktet og planker over myrer og 
sørpepartier videre sørover. Og det er hygge-
lig å få gode tilbakemeldinger fra både HPL-
deltagere og andre byhei-travere. Og vi lover 
å fortsette utbedringene til neste år!

Men også selve arrangementet krever solid 
dugnadsinnsats. Vi hadde ca. 45 frivillige 
i sving på selve dagen fordelt på start- og 
målområdet på OBS Bygg og på toppene. 
De fleste av dem gikk HPL på en egen tur 
på lørdagen. På noen av toppene var noen 
av våre sponsorer tilstede og profilerte seg, 
og også i år hadde vi god hjelp av Norsk 
Folkehjelp og GPS Helse med førstehjelp 
og fysioterapi ved målgang. Og ungdoms-
gruppa stilte opp som vanlig. De dannet 
baktroppen og tok ned skilt og stimerker.

Nytt av året var en tilrettelagt løype for 
rullestolbrukere, andre bevegelseshem-
mede og barnefamilier med barnevogn. 
Denne traseen var ca. 4,5 km lang og 
gikk på gangveier i en rundtur med start 
og mål ved OBS Bygg. Der var innlagt 
7 «topper» der deltagerne fikk quiz- 
oppgaver. Det var et populært tiltak for de 
ca. 40 personene som valgte denne vari-
anten av HPL.

OG HUSK: HPL GÅR ALLTID SISTE 
SØNDAG I APRIL. NESTE ÅR BLIR 
DET 28. APRIL!

 

REKORDDELTAGELSE  I
HAUGESUND 

PÅ LANGS

Tekst:  Arne Rossebø  

Leder for Haugesund på langs komite, Arne Rossebø 

Deltakere klar for den nye tilrettelagte løypen.

Haugesund Turistforening sine fire 
ansatte klar for målområdet.

Pause på Orkjå. Foto: Lars Kristian Gjerde1800 deltagere på tur. Foto: Lars Kristian Gjerde



Sylviane på Kjeragbolten 
Bordsetting i Lysebotn

Padlere inn i fjorden

Flørlitrappene    Bordsetting i Flørli    Matpause i fjellet
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den. De raskeste brukte litt over 45 min 
til toppen og siste turleder kom opp etter 
1 time og 15 min. De første km etter Flør-
litrappene la tåka seg lavt og rimelig tykk. 
Den lettet etter hvert og vi fikk god sikt 
og til og sol. Terrenget er krevende og 
mye opp og ned, typisk vestlandsterreng. 
Etter 4  -  4,5 timers gange så bestemte 
vi oss for en bedre lunsj. De fleste syntes 
det var godt å få sette seg ned og ta seg 
en matbit. 

Parallelt med at vi hadde lunsj, hadde 
padlerne satt i gang sin etappe fra Flørli. 
Forholdene denne dagen var meget bedre 
enn dagen før. Den fjerde padleren kom 
fra Songesand kl 0900 og måtte pent ven-
te til «karene» var ferdig med frokost og 
diskutert ferdig dagens tema. Padlerne 
var fremme allerede i firetiden, og hadde 
hatt god sikt opp til Kjeragbolten. 

Flere av deltakerne var slitne etter nær-
mer 6 – 7 timers gange. Vi hadde den an-
dre pausen etter nærmere 7 timer. Etter 
en rask lunsj valgte vi å dele den reste-
rende gruppen i to. Noen godt kjente i 
området hadde fått lov til å gå i forveien 
direkte til Ørneredet. Knud gikk med en 
gruppe på 6 til Kjerag. Resten av grup-
pen valgte å gå direkte ned til Ørneredet 
grunnet dårlige knær m. m sammen med 
turleder Kjersti. 

De første ankom Ørneredet ca 1530. 
Gruppen med turleder Kjersti ankom 
etter nærmere 10 timer. Gruppen som 
gikk til Kjerag ankom etter en tur på 11, 
5 timer. Alle var svært fornøyd da Håvard 
fungerte som taxisjåfør og gjennomførte 
flere turer med «diskomusikk» i bilen, 
og fraktet alle deltakerne trygt ned til 
Lysebotn. 

Det gikk bra med alle sammen, og nå 
ventet en 3 retters middag på Lystebotn 
Turisthytte. Vi var alle enig om vi var 
utrolig heldig med været. 

Kl. 20.00 ble det servert 3 retter som 
smakte fortreffelig etter dagens lang-
marsj og padletur. Det ble servert sjø-
krepssuppe med steikt sjøkreps, sylta 
fennikel, grønnsaker og hjemmelaget 
brød. Hovedrett Reinsdyr med bakt sja-
lottløk, skogens sopp, tyttebærtrukket 
pære og viltsaus og til dessert molte og 
sjokoladefondant. Etter middag valgte 
noen å ta kveld imens andre valgte litt 
mer sosiale aktiviteter.

Søndag ble det servert god frokost og alle 
fikk smøre seg matpakke til lunch. Båten 
tilbake til Lauvvik gikk kl. 16.00. Noen valg-
te å gå tur til Ørneredet på søndagen og 

noen deltakere gikk lokale turer i Lyse- 
botnen nærområde. 

Haugesund Fjellsportsgruppe satte kur-
sen tilbake i bil over fjellet til Haugesund-  
Turleder for Stavanger og de 5 siste delta-
kerne reiste fra Lysebotnen med båten kl 
1745 etter en flott og begivenhetsrik tur. 
Tusen takk for samarbeidet, og en flott tur 
med mye god mat.  

Vi takker både Stavanger turistforening 
for godt samarbeid, og en ekstra takk til 
Heidi på Lysebotten og kjøkkenet deres. 
Gourmetutfordringen ble løst på mester-
lig vis, maten var veldig delikat presen-
tert, foruten å være veldig god og solide 
turfolkporsjoner. Ekstra pluss for vakre 
spiselige blomster.

Tekst: Kjersti Stangeland, Stavanger 
Turistforening
Foto: Kay Jenssen Oskal

Store vyer, høye topper / en langstrakt fjord, 4444 trinn,  
utsøkt mat, fjellgeiter og padlere! 

I november 2016 tok fjellsportgruppa i 
Haugesund kontakt med søstergruppa i 
Stavanger, med forslag om å arrangere en 
fellestur på «deres område», i Lysefjorden.  

Store vyer ble satt, man skulle gå 2 nor-
male dagsmarsjer på en dag, maten skulle 
være i toppklasse på begge overnattinger, 
man skulle kunne padle eller gå og velge 
om man ville innom Kjeragbolten eller 
ei, og man skulle bli bedre kjent med 
fjellsportgruppa sør for oss. 

11 turdeltakere fra Fjellsportsgruppa i HT 
reiste den 13. oktober 2016 til Lauvvik.   

Stavanger Fjellsportsgruppe stilte med 8 
deltakere. 

Da vi kjørte til Lauvvik og ved oppmøte 
åpnet himmelens sluser seg og vi håpet 
at regnet ville «øse» fra seg fredags et-
termiddag da vi gikk om bord på fergen 
til Flørli. Haugesund Fjellsportsgruppe 
hadde en 7-seter og en kano med seg på 
båten. Kanoen ble tatt av bilen og lagt 
ved fergekaien på Flørli, mens bilen ble 
med videre til Lysbotn. Mat til kveldens 
gourmetmåltid ble også båret på land. 
De som skulle gå dagsmarsjen til Kjerag 
fikk muligheten til å legge igjen klær 
som ikke trengtes på turen over fjellet til 
neste dag. 

Etter ankomst gikk hele gjengen opp til 
DNT hytta, Flørli turiststasjon, som lig-
ger øverst i lia. Det ble fordelt sengeplas-

ser og hver enkelt fikk tildelt sin oppgave 
på kjøkken sammen med sjefskokken Hå-
vard. Det skulle tilberedes tre retter for 
18 personer. Forrett «soløye» som bestod 
av rødbeter, løk, eggeplomme og ansjos. 
Hovedrett svineknoke i øl og eplemost 
og dessert tilslørte bondepiker. Håvard 
organiserte og delegerte på kjøkkenet 
som den fødte sjefskokk. Maten smakte 
fortreffelig og fantastisk godt. 

Det var litt bekymring i gruppa da vi ikke 
hadde fått kontakt med padlerne som 
hadde startet tidligere på ettermiddagen 
fra Forsand.  Det var mer motstrøm, vind, 
og regn enn beregnet, så det tok lenger 
tid enn hva de hadde forventet. Padlerne 
kom til turisthytta ca 2030, til dekket 
bord og 3 retters middag. De fleste gikk 
til sengs tidlig, særlig gruppen som skulle 
over fjellet skulle tidlig ut døra.

Etter en god frokost var de fleste klar 
for avgang kl 0710. Flørlitrappene, 4444 
trinn, var en frisk start på dagen, men 
dette viste seg å være en særdeles sprek 
gruppe.  Særlig var det en familie fra Sau-
da som imponerte, særlig datteren Hele-
ne, som stilte i skjørt(!) og nærmest fløy 
opp fjellsiden. Sylviane Jacques fra Mada-
gaskar viste seg å være tøff i den norske 
fjellheimen, og var en av de få som valgte 
å fullføre turen via bolten, og å gå ut på 

FJELLSPORT FJELLSPORT

GOURMETTURGOURMETTUR
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VIBRANDSØY

Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no

STEG FOR STEG PÅSTEG FOR STEG PÅ  
VIBRANDSØY VIBRANDSØY 

Til no er byggetrinn ein med restaurering av 
tak på hovudbygget gjennomført, og bygge- 
trinn to med å bygge opp igjen uthuset er 
godt i gong. 

Prosjektleiar Rolf Svendsen kan fortelle at 
dei på grunn av god dugnadsinnsats, givar-
glede og spelemidlar kan glede seg over at 
uthuset er fullfinansiert og blir bygd ferdig. 

- No jobbar me med å grave ut og støype 
nytt fundament der uthuset skal vere. Me 
har hatt dugnadar heile mai og set i gong 
med dugnadsarbeid igjen etter juni. 

Han nemnar og at dei på dugnadane ryddar 
området, skraper og maler kledning, samt 
fortset med hagearbeid.

I uthuset skal det vere våtrom med toaletter 
og dusjar, i tillegg til to HC-rom med senge-
plasser for opptil 10 stykk. Snikrane som 
skal jobbe med uthuset kjem i månadskifte 
august-september for å setje opp bygget, og 
dei anslår at uthuset står ferdig til jul i år. 
- Me skal då bruke uthuset som base for å 
jobbe med restaureringa av hovudbygget, 

som er byggetrinn tre. Her vil me bruke 
kjøkkenet og fasilitetene for å ha både dug-
nadar og arbeidsfolk i gong, fortel Svend-
sen vidare. 

Samstundes ser dei mot tredje byggetrinn 
som er å restaurere hovudbygningen, og 
planlegg kjøkkenet saman med arkitektar 
og gourmetkokk Finn Lothe som driv  
restauranten Lothes Mat & Vinhus. Restau-
reringa av hovedbygget kan starte så tidleg 
som hausten 2019 om grunnlaget i finansi-
eringa via spelemidlar blir tildelt. Interiør-
butikken Indesign er også til god hjelp og 
kjem til å bidra med innreiing når den tid 
kjem. Då vil dei benytte seg av både nye og 
brukte møblar og utstyr.

Sjølv med gode sponsorar via bedrifter, 
bankar og spelemidlar trengs fleire midlar 
for å sikre dei siste byggetrinna. Privatper-
sonar og bedrifter kan bidra til prosjektet 
ved å donere ein valfri sum på www.villa-
vibrandsøy.no, vippse til prosjektet med 
koden 502563, eller til bankkonto 3240 05 
67874. Sponsorpakkar er tilgjengelege for 
dei som donerer meir enn 25 000,-.

Siste byggetrinn går ut på å jobbe med  
uteområda. Der vil dei gjenskape hagen slik 
den ein gong var, med beplantning, gjer-
der, portalar og hellelagte stiar. - Å bygge 
ei DNT-hytte på Vibrandsøy er noko heilt 
anna enn å setje opp ei hytte i fjellet. I fjellet 
er me ferdige når hytta er klar, på Vibrands-
øy må me ordne med hagen òg. Den har og 
ein antikvarisk verdi, fortel Svendsen. 

Haugesund Turistforenings bynære hyttetilbod Villa Vibrandsøy er på god veg med mål om  
opning sommaren 2020. Likevel må dei ta prosjektet trinnvis for å sikre gjennomføring av  
kvart byggetrinn - samla har prosjektet ein verdi på 12 millionar.

Tekst:  Maria Djuve Vågen

FAKTA
• Villa Vibrandsøy er Haugesund  
Turistforening sitt bynære friluftstilbod
• Villaen er den så-kalla gamle 
Knutsen-villaen. Familien Knutsen dreiv 
gårdsdrift på området fram til 1974
• Restaureringa av Villa Vibrandsøy 
er lagt opp i fire byggetrinn kor fyrste 
byggetrinn var å restaurere taket på 
hovudbygningen, andre byggetrinn er 
å bygge opp uthuset, tredje trinn er å 
restaurere sjølve hovudbygningen og 
siste trinn blir å gjenskape uteområda. 
• Målet er at Villa Vibrandsøy skal vere 
ferdigstilt til sommaren 2020
• Allereie i 2019 kjem rutebåten til å 
legge kursen innom Vibrandsøy
• Prosjektet er finansiert av spele-
midlar, sponsoravtalar, private givarar 
og dugnadsarbied

TUSEN TAKK FOR STØTTEN TIL:
• Rogaland fylkeskommune
• Sparebankstiftelsen SR-Bank
• Knutsen OAS Shipping
• Haugesund Sparebank
• Sparebanken Vest
• iDrift Web

www.villavibrandsoy.no



26     HT-NYTT  1-2018  HT-NYTT  1-2018     27    

DIKTDIKTHYTTEBOOKING

Vi har brukt systemet en prøveperiode på 
Nordvikgården med gode tilbakemeldinger. 
Nå klare for å tilby booking også på de andre 
hyttene.    Mange lurer nok på hvorfor det 
er nødvendig å innføre et slikt system  Da 
er svaret at det lenge har vært et stort ønske 
spesielt fra barnefamilier, å kunne booke, 
og dermed vite at de er sikret seng for hele 
familien.  Også mange voksne og eldre som 
gjerne ikke er så vante å gå i fjellet,  har også 
gitt uttrykk for ønsker om å kunne bestille 
en seng på forhånd. Bookingsystemer er 
utviklet sentralt av DNT og rulles nå ut til 
foreninger i hele landet.

SLIK BOOKER DU DIN EGEN SENG
For å forhåndsbooke en seng må du ikke 
være medlem i DNT, men medlemmer får 
rabattert pris. Oppgi medlemsnummer ved 
bestilling. Hvert rom som er vsatt til booking 
er merket og hver seng på disse rommene 
er nummerert. Forsøk å fylle hele rom best 
mulig når du bestiller for en gruppe. Husk å 
ta med utskrift av kvittering for betalt opp-
hold og ta med til hytten. For at bookingen 
skal være gyldig må du komme frem til hyt-
ten før kl. 19.00 og kunne forevise booking-
bekreftelse for oppholdet. Skriv deg så inn 
i protokollen på vanlig måte, og betal for 
proviant osv. med engangsfullmakt, men 
skriv i protokoll og fullmaktsskjema at du 
har forhåndsbetalt for selve overnattingen.
Det vil alltid være plass på hytten for besø-
kende

Det er viktig å være klar over at de alltid vil 
være plass for folk som ikke har booket.Hvis 
du går inn på bookingen på nettet og ser at 
hytten er full, så vit at det fortsatt er ledige 
senger på hytten. Det er kun ca en tredje-
del av sengene som kan bookes, resten av 
sengene er ledige for besøkende som ikke 
har booket. Dersom du skal bestille for barn 
eller ungdom, får du rabatt på prisen ved å 
velge barne- eller ungdomspris etter at du 
har valgt reservasjon av en seng. Barnemed-
lemmer opp til 12 år overnatter gratis. 

 
DNT tilbyr nå at du kan booke senger på 

selv- og ubetjente hytter før du drar på tur 
Alle sengene på en hytte kan normalt ikke 
bookes på forhånd, og det vil alltid være 
plass på DNTs hytter. Enkelte hytter som 
er spesielt tilpasset grupper, små hytter nær 
byer, noen fyr mv. kan bestilles som en enhet 
uten tilgang for andre. Se info på www.ut.no.  

Gjennom tilbudet om booking ønsker vi å 
tilby forutsigbarhet for den som ønsker å 
bestille samtidig som vi tar vare på fleksi-
biliteten med at det alltid er plass på DNTs 
hytter. Våre hytter og anlegg er åpne for alle. 
Alle gjester skal skrive seg inn i besøkspro-
tokollen. I feltet for betaling noteres det 
«forhåndsbooking» e.l.  

 
En booket seng må gjøres krav på før kl. 
19.00, og den som har booket en seng 
må dokumentere dette og skrive seg inn 
i hytteprotokollen. Etter kl. 19.00 kan 
ledige senger brukes av andre gjester.  
Gjelder bookingen for flere dager er det nok 
å være ankommet før kl. 19.00 den første 
dagen. 

BETALINGEN GJELDER VED  
SEN ANKOMST.

Hvis du har booket og ankommer hytta et-
ter kl. 19.00, gjelder forskuddsbetalingen,
men fortrinnsretten til seng faller bort og 
du må velge seng etter hva som er ledig.

DU KAN BOOKE I TRE NETTER
Det er anledning til å booke seng på samme 
hytte tre netter etter hverandre. Du kan bo 
på samme hytte utover tre netter, men da 
uten krav til seng.

DNT-medlemmer har fortrinnsrett til  
senger som ikke er booket. Andre fortrinns-
retter enn booking av seng har falt bort ved 
innføring av booking på selv- og ubetjente 
hytter.

MADRASSER
Hvis det må brukes madrasser for at alle 
skal få et sted å sove, kan også rom med  
bookbare senger benyttes for å plassere alle 
gjestene.

ENDRET REISERUTE
Er du forhindret fra å bruke bookingen på 
hytta på den dato du har bestilt på, har du 
rett til å benytte betalingen på en annen 
selvbetjent el. ubetjent DNT-hytte inntil 
5 dager før eller etter bestilt ankomstdag. 
Du må da benytte prinsippet om «åpen  
hytte» og respektere andre bookinger. Dette  
gjelder ikke på betjente hytter og hytter som 
bestilles som en enhet.

HA MED NØKKEL
Booking-tilbudet er åpent for både med-
lemmer og ikke medlemmer. Hyttene vil 
fortsatt være låst med DNT-nøkkel mange 
steder, og minst en i turfølget må være med-
lem og ha DNT-nøkkel.

HVOR BESTILLER MAN SENG?
Bestilling av seng gjør man på nettet via 
linken https://booking.dnt.no/ På UT.no 
vil det også være link til bestillingssiden på 
informasjonssidene for de enkelte hyttene.

AVBESTILLING
Avbestilling skjer på nettet eller til den for-
eningen som eier hytta. Ved avbestilling gis 
full refusjon inntil 10 dager før ankomst-
dagen, mellom 9 og 5 dager før ankomst-
dag gis 50% refusjon av booking-beløpet og 
mindre enn 5 dager før ankomst gis ingen 
refusjon. Avbestillingsregler finnes på be-
kreftelsen fra bookingen eller på www.ut.no.

UTSJEKK FØR KL. 1200
Rommet må være vasket og ryddet før  
kl. 12.00.

GRUPPER
Grupper og firma som vil booke senger må 
kontakte foreningen som eier hytta med 
mindre det er gitt andre muligheter i boo-
kingsystemet. Velkommen til oppholdet 
på hytta, og husk at det er god hytteskikk 
å være fleksible og ta hensyn 
til eldre og barne- 
familier når hyt-
tene er fulle.

Hyttebooking er noe mange i foreningen har hørt om i lengre tid,  
men ikke sett noe til. Nå er endelig systemet klart til å tas i bruk i stor skala på våre  

selvbetjente hytter. Fra første halvdel av juni har det vært mulig å  booke din  
egen seng på våre hytter i Etnefjellene. 

HYTTEBOOKING

HYTTE-
BOOKING

NÅ KAN DU BOOKE DIN EGEN SENG PÅ VÅRE HYTTER

ANKOMST FØR KL. 1900

FORTRINNSRETT

REGLER FOR FORHÅNDS-
BOOKING OG FORDELING 
AV SENGER
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Tekst:  Rolf Erik Svanberg
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DIKTSENIORGRUPPA

Seniorgruppen i H.T. er aktive 2.hver onsdag fra februar til november sånn ca. 
Hvor drar vi? Hvor lange turer? Hvor tunge/lette er turene?

Vi legger turene våre i områdene i  
Haugesund kommune og i nabokommu-
nene. Turene varierer i lengde, men 3-4 
timer er vel et gjennomsnitt. Vi møter på 
Flotmyr kl 10.00, fyller opp bilene (passa-
sjer betaler 10kr pr mil ) og drar avgårde 
til dagens turmål.

Vi varierer mellom lette turer som alle 
kan delta på, til noen tøffere turer som 
krever litt mer av deltagerne, men ikke 
la deg skremme...vi er alle SENiorer og 
tar den tiden vi trenger, ikke noe stress 
eller press!

Vi varierer fra kystlinjen til høyfjellet. Vi 
har overnattingstur og vi arrangerer en 

heldags busstur i samarbeid med Knapp-
hus Buss. I år går denne turen rundt  
omkring på vakre Bømlo. Se vårt rik- 
holdige program og finn en tur eller flere 
du vil bli med på.

Vi avslutter sesongen med byvand-
ring, vi har vandret på kryss og tvers i  
Haugesund, i Kopervik, Åkra og i sjarme-
rende Skudenes.

Turen ledes av en kvalifisert guide som 
kan skryte uhemmet av byen sin. Etterpå 
går vi på kafé. Hovedstaden på Stord, 
Lervik (Vikjo) er årets by. På turene våre 
er det alltid lagt inn små pustepauser og 
en god spisepause...»litt itte vére».

Har du lyst.....Har du lov......å være  
Senåring på tur.

Varmt velkommen.

Tekst: Anne Lise Borum
Foto: Anne Rees Halvorsen

SENIORGRUPPA

Himakånå NedstrandHimakånå Nedstrand

Himakånå NedstrandHimakånå Nedstrand

UTUT...MED SENIORENE
- FRA RYVARDEN TIL HIMAKÅNÅ -

RyvardenRyvarden
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DIKT LAMMANUTEN

Akkurat der veien krysser elva er start-
stedet for turen. Det er ikke veldig gode 
parkeringsmuligheter, men man kan 
sette bilen i veikanten like forbi elva, 
eventuelt rygge inn på skogsveien man 
skal følge første del av turen. Man star-
ter omtrent helt nede ved fjorden og skal 
stige til 631 meter.

De første par hundre høydemetrene unna- 
gjør man på en skogsvei. Skogsveien er 
ikke tegnet inn på kartet. Omtrent der 
både elva og skogsveien gjør en høy-
resving krysses elva. Skogsveien går 
hele veien parallellt med elva og nær.  

Etter elva er krysset vil man normalt kun-
ne ta på skiene og skituren fortsetter da 
oppover i litt kronglete skogsterreng. 

Her er ingen merking eller særlig tyde-
lige stier å følge. Når man nærmer seg 
skogkanten og vegetasjonen avtar må 
man svinge mot høyre og her er det et 

Tekst: Knut Lund Jacobsen

Foto: Astrid Hope og Knut Lund Jacobsen

LAMMANUTEN

LAMMANUTEN

kort stykke, ca. 50 høydemeter hvor det 
er temmelig bratt før terrenget flatere 
ut. Vi ser ikke Lammanuten, men en for-
topp til Lammanuten som er nesten like 
høy, høyde 622, den må vi holde godt til 
høyre for. Når vi er på siden av fortoppen 
flater terrenget ut inn mot Selstjørna.  

Herfra kan man se toppvarden på Lam-
manuten før man begir seg ut på siste 
bakken til toppen.

Ned igjen er det nok smart å følge sam-
me spor som man laget på vei opp. Her 
er fredelig å gå, man vil neppe treffe 
på mange folk. Ruten går på nord- 
siden og skyggesiden av Lamma- 
nuten og her ligger snøen normalt sett 
en del lengre enn ruten opp fra Sandvik.  

Anbefalt turperiode er mars måned, 
gjerne også tidlig i april. Nedkjøringen er 
gjerne også kjekkere enn ned til Sandvik.  

Man får to tre hundre høydemeter med 
kjekk skikjøring før man kommer ned 
til det litt mer kronglete skogsterren-
get. Utsikten mot fjorden er også fantas-
tisk! Dette er en topptur litt utenom det  
vanlige, og siden det er så kort kjøre-
tur fra byen kan den gjerne tas som en  
ettermiddagstur på våren. 

Jeg gikk turen 14. april i år og 
da var det greie snøforhold 
etter at elva var krysset.

Skiturforslag

Lite snø ved toppen

– EN FLOTT OG BYNÆR TOPPTUR PÅ VÅREN

Vi følger ikke den merkede ruten fra Sandvik.  
Vi svinger av like etter Yrkje og tar til venstre inn Stølsvikvegen.  

Veien følges nesten til veis ende til Breidal. 

Flott utsikt mot YrkesfjordenFlott utsikt mot Yrkesfjorden



uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


