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I år er Haugesund Turistfore-
ning 90 år. I DNT-familien er 
vi en ung og livskraftig frilufts-
organisasjon. Vi ser at våre 
hytter blir mer og mer brukt av 
tilreisende fra hele landet. Vi 
får skryt av det storslåtte land-
skapet og de flotte hyttene.  I 
tillegg blir Olalia Fjellstove 
oppdaget av dagsbesøkende 
fra store deler av Sunnhord-
land og Stavanger-regionen.

Et bevis på at det går godt for HT er at vi 
pr. 1. mai i år har hatt en medlemsvekst 
på hele 11,5 % i år, mens landsgjennom
snittet er på 7,5 %. Fortsetter denne 
veksten , vil vi nærme oss hele 6.000 
medlemmer dette året.  Dette betyr at 
tilbudet og arbeidet for barn, unge og 
eldre drives bra i foreningen. Ca. 200 til
litsvalgte og de fem ansatte i administra
sjonen gjør en fantastisk innsats.

Haugesund på langs, «Årets fineste 
søndagstur 7 topper fra nord til sør», 
ble en stor suksess med mer enn 900 
påmeldte deltagere. Vi håper at vi kan 
få varig  merket og utbedret denne fan
tastisk flotte traseen. Drømmen er at 
Hauge sund på langs vil bli årets fineste 
søndagstur for store deler av befolkningen 
i årene framover.

2015 er Friluftslivets år, «nå er det 
din tur».  HT inviterte befolkningen til 
frokost i Djupadalen den 13. januar. Store 
deler av medlemmene i formannskapet i 
Haugesund kom til frokosten. Ut over da
gen arrangerte de forskjellige gruppene i 
HT turarrangementer.  Om kvelden ble 
det vist nattkino under åpen himmel, 
før barn og voksne overnattet ute i sko
gen. For undertegnede og kona var det 
en opplevelse å våkne i den varme sove
posen av lyn, torden og hagelbyger.  Om 
morgenen ble det igjen servert frokost 
ute, før de fleste gikk på skolen eller på 
arbeid. En flott start på friluftslivets år. 

Sammen med DNTorganisasjonene 
arbeider vi for å øke ressursene til fri
luftsliv og frivillighet. Stadig flere driver 
med friluftsliv og ønsker å være aktive 

ute i naturen. 2015 er Friluftslivets år og 
regjeringen ønsker å satse på friluftsliv. 
Dette må gjenspeiles i prioriteringene 
i statsbudsjettet for 2016. Økte midler 
til for eksempel HT gir mye igjen, fordi 
det utløser frivillig innsats, aktivitet og 
natur opplevelser. 

Den nye Haugalandsveggen er under 
utbygging i idrettsparken ved Turnhallen 
i Haugesund, og i skrivende stund er tak 
og vegger kommet på plass. Klatrehallen 
vil stå ferdig til sommeren. Vi eier halv
parten av hallen sammen med Klatre
laget. Klatrelaget vil være den foreningen 
som vil drifte hallen. Vi gleder oss til 
flotte klatreopplevelser til høsten.

Vi er meget glade for at NVE har sagt 
nei til utbyggningen av vindkraft på det 
monumentale fjellpartiet Døldarheia 
(Okslå) i Vindafjord og Ryvarden i Sveio 
kommune.  Kommuner i vårt distrikt sier 
nei til vindkraftanlegg, men NVE gir alli
kevel konsesjoner. Rogaland Fylkeskom
mune har sagt nei til videre utbygging i 
fylket. På årsmøtet til Forum for natur 
og friluftsliv (FNF Rogaland)  2. mars i 
Stavanger var fylkesordføreren meget lei 
og frustrert over at sentrale myndigheter 
overkjører lokaldemokratiet på denne 
måten, til tross for at et flertall i noen 
kommunestyrer og i fylkeskommunen 
går i mot  utbyggning. Kommunestyret 
på Karmøy sa tidligere nei til å regulere 

et stort område til vindkraftproduksjon 
på Karmøy. I år har utbyggerne igjen søkt 
om utbygging sør for Kopervik. Vi håper 
at Karmøy sin befolkning og kommune
representantene på ny får stoppet denne 
utbyggingen, som vil være til stor ødeleg
gelse for den flotte og unike naturen på 
øya. På dette området gjør naturvern
komiteen i HT en stor innsats.

ØNSker alle  
leSere lykke TIl  
meD FlOTTe  
NaTurOppleVelSer 
på Våre Turer  
Og HyTTer  
I 2015.
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sola titter fram med jevne mellomrom. 
På toppene nyter vi utsikten og trekker 
pusten. Du verden, så flott og åpent 
landskapet er. Byen og havet ligger 
langstrakt foran oss, og vi kjenner oss 
utrolig heldige som får oppleve dette.

Underveis prater vi med kjente 
og ukjente. Det blir tydelig for oss at 
dette er et breddearrangement – fra 
topptrente maratonløpere som bruker 

turen  til restitusjon til de med gåstaver 
og veldig god tid. Alder og formkurve 
varierer, men felles er gleden over na
turen og byen. 

Etter nærmere fem timer går vi i mål 
på Raglamyr, og får utdelt tskjorter og 
diplom. Trøtte i bena, fornøyd med egen 
innsats og enda et eventyr rikere.  En 
lavterskel topptur for alle med bittelitt 
sprett i bena. 

HaugeSuND på laNgs 
VåreNS VakreSTe eVeNTyr

Søndag 26. april gikk nærmere 900 personer den 13 kilometer 
lange nyvinningen «Haugesund på langs». en lavterskel topptur 
for alle med bittelitt sprett i bena. 

Åh, eg e gla eg blei med på detta! Det 
er tidlig søndag morgen. Tursekken fylles  
med nøtter, sjokolade, hjemmelaget 
pizza fra kvelden før og vannflasker. For
ventningen dirrer i lufta – ungene er mer 
enn klare for langtur. Vi kjører til Ragla
myr og parkerer bilen. Registrerer oss, 
og får utdelt kart og klippekort. Stiller 
oss småfrysende i busskø, og gleder oss 
til at eventyret skal starte.  Åh, eg e gla 
eg blei med på detta, sier femåringen bak 
oss i bussen. Hjertesukket er beskrivende 
for stemningen i bussen. Dette er nytt og 
spennende! 

Bussen stopper på Skokland helt 
nord i Haugesund, og deretter er det sju 
topper  som venter.  Klippingen på hver 

nut er motiverende, særlig for åtte og 
elleveåringen vi har med. De fungerer 
som inspirerende delmål, og gir turen 
en ekstra dimensjon.  Vi trasker og går 
på den godt merkede løypa. Vi klipper på 
Nuten, Svartups, Orkjå, Kvednahaugen, 
Mosskarfjellet, Vardafjellet og til slutt på 
Storasundfjellet.

Det er litt sørpete, men utsikten er 
fantastisk. Værgudene er på vår side, 

Sprek som en fole. Snart 80 år gamle Elsa 
Sjøgren var imponerende lett på foten. 

Buss først. Fin køkultur før avreise fra Raglamyr.

God merking. Takket være informativ skil-
ting var vi aldri i tvil om hvor løypa gikk.

Svartups. To frivillige sjarmører fra Haugesund Turistforening. Smilende og småpratende motiverte og 
informerte  de turgåerne på en forbilledlig måte.  Fra venstre Ivar Vevang og Karl Andreas Knutsen.

Lek underveis. Pustepause og litt leking ble det også tid til. I følge Jakob Kallevik Leite var føysa ved 
Sollandsbakkene  toppers. Pappa Bård Øyvind Kallevik Leite i bakgrunnen. 

Storasundsfjellet.  Fantastisk utsikt over byen og havet. 

Tekst  og foto: lisbet kallevik

HaugeSuND på laNgSHaugeSuND på laNgS

STOr 
SukSeSS
med over 800 deltagere  
ble Haugesund på 
langs en stor suksess for 
Haugesund  turistforening. 

Det er aldri blitt gjennomført en tur 
med så mange deltagere. Vi er glade 
for at turen ble så godt mottatt og ser 
fram til at dette blir et årlig arran
gement. En tur som «alle» hauga
lendinger må være med på. Med så 
mange deltagere tok registreringen  
og transporten lengre tid enn vi 
hadde  regnet med. Det gjorde at 
enkelte av deltagerne måtte vente 
lenge før de kom seg avgårde fra 
Raglamyr. Dette vil vi få rettet opp 
til neste år, med et bedre køsystem, 
flere datamaskiner og flere busser. 

For mange av deltagerne var det 
nye områder de gikk i,  merkingen 
ble derfor viktig. Vi erfarte at deler av 
traseen må merkes ekstra nøye, slik 
at vi unngår at folk går feil. De fri
villige som sto på toppene hadde en 
kald, men positiv opplevelse. Folk var 
i godt humør når de kom på toppene, 
og kom med oppmuntrende kom
mentarer til de hutrende vaktene. En 
viktig jobb på toppene ble å hjelpe til 
med å ta bilder av deltagerne. 

Dagen før var det et kraftig 
regnvær, noe som gjorde at deler 
løypa var våt og sølete, dette tok folk 
heldigvis med godt humør. Vi har 
fått spørsmål og tilbakemeldinger  
på hvorfor løypa ble lagt som den 
ble. Etter årets gjennomføring er vi 
åpne for å vurdere en ny avslutning 
av løypa.

Erik Utne Vie
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hytta, og til slutt ender de opp på Olalia 
Fjellstove. I ryggsekkene bærer de i tillegg 
til annet nødvendig utstyr alle instru
mentene sine.  

Vi ønsker alle velkommen til en anner-
ledes opplevelse i  Etnefjellene denne 
sommeren.

Første konsert er på Sandvasshytta tirsdag 
28. juli. Denne dagen ønsker vi å servere 
felles middag til alle som kommer. Etter 
middag blir det konsert, og kanskje blir 
det urframføring av et musikkstykke til
egnet Etnefjellene. 

  Onsdag 29. juli er det konsert på Blom
stølen. Også her blir det servert felles 
middag, og konsert etterpå. 

Siste konsertdag er fredag 31. juli, på 
Olalia Fjellstove. Det er nå enkelt å komme 
seg inn til Olalia, vegen inn er gruslagt og 
tilgjengelig både med rullestol, barnevogn 
og sykkel. I forkant av konserten blir det 
servert middag til de som ønsker det. 

kONSerTer I eTNeFjelleNe 
SOmmereN 2015

 

Fannaråken blåsekvintett har siden 2007 hatt konserter i fjell-
heimen. I år kommer de til 3 av våre hytter i etnefjellene. 

Fannaråken Blåsekvintett består av 5 mu
sikere som til daglig jobber som profe
sjonelle musikere i ulike deler av landet. 
Hver sommer møtes de for å ha konserter 
i fjellheimen. Hvert år komponerer de et 
nytt musikkstykke til framføring i det 
fjellområdet de besøker. Instrumentene 
bærer de med seg fra hytte til hytte.

Historien bak kvintetten skriver  seg 
tilbake til da de sammen tok hovedfags
oppgaven i musikk. De ønske t å gjøre 
ting annerledes enn andre, og valgte  
Fanaråken Turistforeningshytte som 
konsertlokale. De fikk ikke med seg 
sensor, og tok derfor opp hele konserten  

på video. Deretter dro de til neste hytte 
og avholdt ny konsert der, denne ble 
også tatt opp på video. Og hele oppga
ven ble godkjent! Gruppen utviklet et 
godt vennskap rundt både musikken og 

deres felles interesse for friluftsliv. Og 
dermed har de funnet seg en fin måte 
å møtes på hver sommer. De kombi
nerer vennskap, musikk og friluftsliv. 
Og vi får glede av deres spreke initiativ 
denne  sommeren. 

De starter turen opp Langfoss, via 
Sandvasshytta, Blomstølen, Løkjelsvatn

  

Alle konsertene vil være gratis og åpne for alle som ønsker å ta turen.      
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alle kONSerTeNe 
VIl Være graTIS Og 
åpNe FOr alle SOm 
ØNSker å Ta TureN.     

   Sandvass 

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

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�13�.

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.

   Blomstølen

   Olalia Fjellstove
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TelTTur meD barN

et familierom med utsikt, takk !

Jeg husker min første og antagelig eneste 
natt i telt med familien i barndommen. 
Teltet var blått og orange, stengene var av 
tungt kvalitetsstål og takhøyden upåklage
lig. Mine foreldre tenkte antagelig at det 
var en god ide, og trodde på det helt til 
det bøttet ned med regn, saltaket fikk seg 
noen alvorlige kontruksjonssvikt og van
net kom dryppende inn. Hadde jeg spedd 
på med luftmadrasser som sprang lekk, 
så hadde bildet vært komplett. Poenget 
er hverken regn eller konstruksjonssvikt, 
men det faktum at jeg husker turen enda, 
aller best husker jeg morgenen da vi åpnet  
teltdøren og den duse danske morgen
solen kom sivende nærmest døsig inn. Det 
var min barndoms telttur  etter denne har 
det blitt mange. Hundrevis. 

Telttur med barn er en fantastisk 
måte å oppleve ting sammen på. Alle 
vanlige forstyrrelser er ryddet av veien 
og man er sammen og tilstede  helt på 
ekte ! Noen tenker kanskje at det å dra på 
telttur med småfolk krever masse utstyr, 

kunnskap, pågangsmot og tålmodighet. 
Nja.. Litt tålmodighet må du som voksen 
kanskje by på, men utover det så trenger 
det ikke være så vanskelig. Så lenge du 
tar barna på alvor da… Jeg tenkte å by 
på noen av våre erfaringer med teltliv og 
barn. Ingen fasit, kun våre erfaringer fra 

et hundretalls teltnetter året rundt med 
barn fra 6 mnd. til 10 år. Merk at dette 
er store temaer som her kun blir berørt 
i overflaten.

SIkre SukSeSS
Alle ekspedisjoner drar på en testtur for 
å sjekke at utstyret fungerer, teste sam
holdet i laget og legge en plan for hvor
dan man i fellesskap skal nå målet. Det 
kan være lurt for oss andre også. Poenget 
er ikke en egen testtur, men å begynne 
i «ufarlige» omgivelser. Begynn et sted 
hvor du kan ha bilen i nærheten. Begynn 
i byheiene, eller i skogen bak huset for 
den saks skyld. Poenget er å ikke være for 
ambisiøs  din jobb som voksen er å sikre 
suksess. Vil du dra på langtur å fryse, gjør 
det.. for all del, men ikke la det være bar
nas første møte med teltlivet og utesovin
gens gleder. Tenk EXIT og plan B, bruk 
tid i planleggingen på å sikre suksess og 
mestring. Dette er spesielt viktig på de 
første turene. Kortversjonen er altså: 
start i det små og skap spennende opp
levelser og følelse av mestring, samvær 
og positive erfaringer. 

Ha et forhold til værmelding, både 
før, under og etter avreise. Dette vil 
påvirke alt fra utstyrs og klesvalg til 
sikker het og underholdningsalternati
ver i sekken . 

TelTeT
Kjøp av ditt første telt kan fortone seg 
som den rene vitenskapen. Internett er 
som vanlig fullt av sterke meninger og 
gode tilbud. Normalt vil jeg si til de som 
skal kjøpe sitt første telt, styr unna spe
sialiserte vintertelt, gå for et tre sesongs
telt og kjøp så lett som du tar deg råd til. 
Du skal sansynligvis ikke på vintertelttur 
med det første, fokuser derfor heller på 

plass, vekt og pris, fremfor ekstra kraftige 
materialer og spesialdesign for krevende 
vinterekspedisjoner. Du kan også kjøpe 
brukt, eller kanskje enda bedre, låne av 
familie og venner de første gangene. Telt 
kan variere mye i vekt og vil uansett ut
gjøre en stor andel av sekkens totalvekt. 
Du sparer med andre ord relativt mye 
vekt på et lettere telt enn på å knekke 
tannkoster og dyre titanpanner. Vår er
faring er at et 3personers telt vil kunne 
fungere greit for to voksne og to små 
barn. I verste fall så kan en voksen ligge 
i forteltet. Hvis du ikke har planer om 
de lengste utfluktene kan også en Lavvo, 
el.l. fungere godt. Kuppeltelt gir ofte god 
takhøyde, men kan være litt vanskeligere 
å slå opp samt ha  begrensninger i plas
sen i forteltet. Tunelltelt gir normalt re
dusert takhøyde, men er enkle å slå opp 
og har ofte gode fortelt til alt fra koking 
til kortspill.

SekkeN
En ting er når du har bilen i nærheten, 
men kanskje, og forhåpentligvis, så inne
bærer neste tur litt større avstand, og da 
kan mange bli skremt av at det for en 
vanlig familie fort er fire soveposer, fire 
liggeunderlag, ullundertøy, kokekar, pri
mus og det som verre er  og ikke minst 
at alt dette skal stortsett få plass på to 
voksne  rygger. Tenk derfor både vekt 
og volum når du pakker. Alt etter hvor 
gamle barna er så la dem gjerne bære 
eget ligge underlag, varm genser og evt. 
sovepose (alt etter alder, vekt på sekken 

og erfaring). Tenk nøye gjennom hva du 
virkelig trenger av annet utstyr. Anta
gelig trenger du ikke hele kjelesettet til 
primusen, hele ketchupflasken eller max-
value glasset med pulverkaffe. Bruk zip
lockposer, små plastikkbokser og  annet 
formålstjenelig. Vi har både takeaway 
beger og vitaminbjørnbokser i sving i 
feltkjøk kenet. Merk også at lav vekt ikke 
trenger å bety pulverkaffe og frysetørret 
mat til alle måltider. Gjør matlaging til 
noe motiverende og gøy underveis og et 
felles ansvar, men du trenger ikke lage 
full fest til alle måltider  det blir tungt. Et 
raskt søk på internett gir deg mange gode 

 forslag til pakkelister. Uansett l ister, husk 
do papir og tørt skift til ungene.

En ting er at du har fulgt pakkelisten 
som du møysommelig laget til punkt og 
prikke  men hvor i sekken har du lagt 
det. Jo mer kritisk utstyret er  jo mer 
kontroll bør du ha. Hvor kritisk utstyret 
er vil variere ut i fra årstid, vær og alder 
på barn etc. Noen ganger er det rene bleier 
du må vite hvor du har, andre ganger er 
det tørre ullvotter. Poenget er uansett: 
legg en plan for sekken din, bruk plast
poser eller pakksekker og ha et forhold til 
hva du har hvor og hvorfor.

Har du plass i sekken og ser at du kan 
tåle litt ekstra vekt så er det alltid gøy å 
snike inn en liten overraskelse. Det kan 
være alt fra en bok/blad, godis, hjemme
bakst, marshmallows til bålet/primusen 
eller som da vi lurte med en luftmadrass 
på fjelltur.

leIreN
Forsøk å finne leirplasser hvor det er noe 
spennende å gjøre. Se etter et vann/bekk 
å fiske/leke/bade i, fine trær å klatre i, 
steiner å klatre på eller en seter/steinbu/
kulturlandskap å utforske. Studer kartet 
i forkant og ha en tanke for leirplassen, 
på første tur gjerne også i kombinasjon 

jeg synes det er en fantastisk følelse å sovne tett inntil hverandre 
og våkne opp i en soveposehaug før vi trekker opp glidelåsen, 
åpner teltdøren og konstaterer at utsikten fra familierommet kan 
måle seg med all verdens hoteller. en ny dag med felles opp-
levelser, muligheter og eventyr kan begynne.

Tekst og foto :  per Sigurd Velde    
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geNerelT

•	 	Involver	barna	!

•	 	I	planlegging,	pakking	og	ulike	alternativer	for	valg	
av leirplass. Dette kan også «forplikte» litt underveis.

•	 	I	 etableringen	 av	 leiren.	 La	 de	 være	 med	 å	 sette	
opp teltet, spikke pølsepinner eller teltplugger, 
bygge en bålgruve eller sørge for at det er en fisk 
til stekepannen. 

•	 	I	navigasjonen	underveis.	La	de	følge	med	på	kartet,	
snakk sammen, gjett på høydekoter eller hvor langt 
dere har gått.

•	 	I	de	ulike	vurderingene	dere	gjør.	Hvorfor	valgte	vi	
dette veivalget, hvilke sikkerhetsvurderinger eller 
annet ligger bak at vi stoppet nå eller gjorde slik. 
Dette skaper lagfølelse og læring når barna en 
gang skal ut på sin første tur alene eller en gang 
skal ta med egne barn ut på tur.

•	 	I	livet	i	leiren.	Alt	fra	matlaging	til	underholdning	
i teltet. Vi har ofte vitsebok eller et lite quiz på 
lur til regntunge dager eller når vi samles rundt 
 kveldsmaten.

Ikke bruk turen på å sitte foran mobilen. både unger og 
voksne vil være på tur med deg - ikke mobilen din.  på 
samme måte som du involverer barna i turplanlegging 
og gjennomføring, bør du også involvere de i hva som 
eventuelt skal deles i sosiale medier.

Til slutt så kan det også være greit å ha en tanke for 
hva som skjer når du tidlig på morgenen hører regnet 
tromme lystig på duken og .. jeg må tisse, fra nabo-
soveposen… hvor var det du hadde lagt regnjakkene og 
fjellskoene nå igjen… ?

god Tur 

med at du har vært der før eller at noen 
du kjenner har vært der, ref. første punkt 
om å sikre suksess.

Turen er sjelden det viktigste for barn 
på sine første teltturer  det de har gledet 
seg til er livet i leiren, livet i teltet, livet 
ute sammen med foreldrene sine. Forsøk 

å lage leiren så hyggelig som mulig, det 
være seg rundt bålplassen, der du lager 
mat, eller andre steder hvor man skal 
oppholde seg.

Ta gjerne med noen superlette henge
køyer. De er fine å slumre i, mens man 
leser en bok alene eller sammen, samt at 

de fungerer utmerket som sofa hvor man 
sitter bedre enn på en trestubbe. (disse 
veier nesten ingenting, tar lite plass og 
kan kjøpes rimelig)

SOVepOSe Og  
lIggeuNDerlag
Dette er så abolutt et eget kapittel. Men 
som en kortversjon, på sommerstid; bruk 
det dere har og suppler soveposene med 
å sove i ullundertøy og tynn lue, legg evt 
over en av de voksne sin dunjakke (så 
lenge den er tørr). Skal du kjøpe noe nytt 
så ville jeg heller vurdert å kjøpe et nytt 
liggeunderlag og to enn nye soveposer til 
hele gjengen. Mye av varmetapet kan re
guleres med et ok liggeunderlag. Dette er 
definitivt et eget kapittel, men vår erfa
ring er at barn sover utmerket på skum
underlag av litt tykkelse (disse er også 
fine å ha rundt bålet eller på en steinete 
strand) mens man for de voksne kanskje 
vil vurdere et oppblåsbart liggeunderlag 
som bedrer sovekomforten betydelig.

Sommertid er badetid. Ingenting er deiligere enn et kjølig bad når du er varm og sliten i kroppen 
etter tunge motbakker. Det er en skjønn følelse å hive seg ut i det forfriskende, kjølige vannet. Nyte 
temperaturforskjellen, kjenne vannets strie strøm og kjenne at du lever.

Ofte er ungene ivrigst, mens vi voksne 
gjerne er blitt litt for glad i å ha det kom
fortabelt. Men trenger det egentlig være 
sånn? Det er vel strengt tatt ingen grunn 
til å slutte med noe som gir glede og 
mestring? Den mestringsfølelsen en sit
ter igjen med etter et kaldt bad, er ube
skrivelig. Den påfølgende følelsen av blo
det som prikker og suser i blodårene er 
herlig, uansett alder. Dessuten, et iskaldt 
bad gir en mestringsfølelse som også kan 
overføres til andre felt i livet. 

Og det er jo gjerne slik at jo kaldere 
vann, jo bedre vil en huske badet og 
turen . Altså er bading en flott måte å ta 
vare på gode turopplevelser på. Ved å 
skifte element vil du huske turen på en 
helt annen måte. Du vil huske den med 
hele kroppen. 

Så la badekulper og fossefall lokke deg 
ut i vannet og spreng noen grenser. Legg 
mobil og klokke igjen på land, la vannet 
omslutte deg og kjenn i noen intense 
sekunder  at du også – tross alt  er natur. 

«Husk å leve mens du gjør det, 
husk å bade mens du tør det»

Ikke glem 
elVebaDINgeNS gleDer

Fryd! Guro Kallevik Leite og Brit Steinsland nyter naturens 
eget boblebad i Borddalselva.   Foto: Lisbet Kallevik Forfriskende badeglede!  Jakob Kallevik 

Leite midt i Furevasselva. Foto: Bård Øyvind Kallevik Leite

Tøffe unger på vei opp til Simlebu 

fra Rullestad. Badepause i Borddalselva ved 

Mjølkestøylen hører med. Foto: Lisbet Kallevik

baDeTIpS FOr  
Nygamle baDere:
•	 	Ikke	bad	alene.
•	 	Ha	respekt	for	nøkken	

og strie strømmer.
•	 	Fyll	på	drikkeflasken	i	fosse

fallet over der du skal bade. 

Tekst : lisbet kallevik
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uTemIDDag 
åreT ruNDT
Èn dag i uka må vi klare å spise middag ute. Det var tanken i rom-
jula, da erkjennelsen av at hverdagene var like, den ene dagen 
gikk over i den andre og så var det helg. Vi måtte klare å bryte ut 
av den vante tralten, i alle fall én dag i uka. 

Vi brukte et par ganger på å finne våre 
rutiner, men snart hadde ryggsekk, fat, 
bestikk og termoser fått sin faste plass. 
Menyen er aldri avansert men likevel 
variert. Det er utrolig hva en mattermos 
kan romme. Selvsagt pølser og suppe, 
men vi har hatt med oss grønnsaker, po
teter, kjøttkaker, fiskegryte, spagetti, ris, 
gryterett, lapskaus og risengrynsgrøt. Og 
sikkert mer også, det holder seg godt og 
varmt i en termos. 

Målet har vært å være ute, ikke nød
vendigvis gå så langt (vi er tross alt sultne  
etter en dag på jobb og i barnehage), spise  
middag (det må vi jo ha uansett), og finne  
noe å leke etterpå. Lure ting å ha med i 
sekken er et lite glass til å ha insekter  i, 
et forstørrelsesglass og en kikkert . Resten 
fikser ungene og vi i lag. 

Vårt lille prosjekt har fort blitt en ny 
vane, vi voksne er mer opplagte og jen
tene gleder seg til neste gang.

2015 – 
FrIluFTSlIVeTS år:

på sosiale medier blir 
det delt rikelig med 
bilder i anledning 
Friluftslivets år, og det 
er mange som setter 
seg store og små mål. 
Det kan være å over-
natte ute, gå en langtur 
for første gang, besøke 
et visst antall hytter 
eller gå et visst antall 
turer. Her skal vi dele 
erfaringene fra noen 
slike prosjekter. Har du 
et prosjekt du vil dele 
med andre, ta gjerne 
kontakt med HT-nytt.

Tekst og foto: arild bjordal

12 måNeDer – 12 Turer –  
12 NeTTer uTe
Det skulle være innenfor kjøreavstand, ja 
faktisk innenfor fornuftig sykkelavstand. 
Det handlet ikke lenger om å være langt, 
bratt, kaldt eller vanskelig. 
Det handlet om å komme seg 
ut. Komme seg ut, rundt bålet 
 sammen.  Planen var å dra 
hjemmefra etter leggetid og komme hjem 
før morgenstell for å minimere påvirknin
gen på familieliv og en smekkfull kalender.

Det begynte som en enkel setning. To 
turkompiser, fyr i peisen, trist november 
og et smått desperat behov for å komme 
seg ut. Midt mellom en sup med øl og 

en hånd med peanøtter henger den der i 
løse luften  setningen. Hva om vi sover 
ute en natt hver måned da? Vi svelger, ser 

på hverandre og ut
bryter, såklart  en 
kjempeidé! Sånn 
ble det. Vi var hjer

tens enige om at bannabein, ute skulle 
det soves. Vi ble også enige om å formu
lere det som et nyttårsforsett til alle våre 
turglade, men småbarnstravle, hardtarbei
dende venner som har lyst på en natt i sko
gen. Eller rettere sagt, 12 netter i skogen. 
En hver måned. TUR12 skulle det hete.

I skrivende stund 
er fem overnattinger 
gjennomført. Noen 
har fått med seg alle, 
andre mangler kan
skje en eller to  vi 
får telle opp når vi 
river siste blad av 
kalenderen for 2015. 
Fem, seks, syv voks
ne gutter har i årets 
fem første måneder 

tilbrakt en natt i måneden ute under mer 
eller  mindre åpen himmel. Vi har sovet i 
telt, under åpen himmel eller i gapahuker 
som kommune eller friluftsråd har satt opp. 
Vi har sett vinter bli til vår, og om ikke len
ge er det sommer som blir til høst og igjen 
til vinter. Vi har sett ettermiddagene bli 
lengre og kveldene lysere, før de igjen skal 
bli korte, mørke, kalde og klare.

eT NOTaT Fra TurDag-
bOkeN lyDer:
«Det var ikke langt eller utfordrende 
denne gangen heller, snarere kort. Like 
bak kantsteininnrammede turstier, gå
staver og fargerike tights fantes en mørk 
skog, med rådyr, kattugle og bålhistorier. 
Kort men godt kan man således si... og 
det er kanskje hovedtesen i hele TUR12 
prosjektet.

Nå er dunjakkene er i ferd med å bli 
til tynne ulltrøyer og vi gleder oss alle
rede til neste overnatting ute. I januar 
var det minusgrader og stjernehimmel, 
I april var det tåke, rådyr og kattugler.. 
hvem vet hva juni har å by på.

DeN SOm kOmmer 
Seg uT Der Får Se.

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

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90

Tekst og foto: per Sigurd Velde
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mOSSkarSFjelleT I 
HaugeSuND
Like bak Steinerskolen på Bellevue
høyden ved Djupadalen i Haugesund, 
ligger en oase. Vi følger skiltingen til 
Storasundsfjellet som leder oss gjennom 
skolegården og inn i skogbrynet bak bar
nehagen. Like oppi skogen er det lune 
gressbakker og klatretrær. Stien svin
ger nordover, er lett å finne og tar oss 
med oppover. Vi må over en liten 
bro, opp en trapp, rundt et par tre
fall, under ei furu, med andre ord 
plenty å se fram til. 

Etter et kvarter, tjue minut
ter er vi på toppen, med vid
strakt utsikt mot både øst og 

vest. Bunkersen som ligger som en hatt 
over toppen, kan vi både klatre oppå og 
inni, gled deg. Er vinden litt sur, er det 
godt med livd i skogen. 

Returen kan enten gå samme veien, 
men like spennende er det å gå bratt ned 
til gamle Skjoldaveien. Nok en gang: Mye 
kjekkere med en runde.

TrODlakyrkja I TySVær
Navnet på målet er med på å sette stemnin
gen før vi starter. Både toogethalvtåringen 
og seksåringen synes troll er skummelt
spennende, og fantasien rører godt i hop 
en historie mens vi sitter i bilen. 

Vi kjører til Førland og tar av mot Sag
bakken. Kort etter parkerer vi ved ung
domshuset på venstre hånd, stien starter 
på høyre side femti meter lenger oppe i 
veien. Stien er merket med røde bånd, er 
småkupert og lettgått, dette er supert for 
alle. På vei innover fabulerer både den ene 
og den andre om troll og hoggorm, 
pissemaur og frosker. Vi ser 

ingen av delene, men er sikre på at alt lu
rer rundt neste sving. Krokete furustam
mer, røtter og klatresteiner er med på 
gjøre turen kortere, her kan vi leke både 
tikken og gjemsel.

Etter en liten halvtime ser vi målet. 
Kampesteinene som ligger stablet foran 
vokser etter hvert som vi nærmer oss, og 
vel framme er det et veldig skue. For en 
kirke! Under, inni og oppå, en fantastisk 
lekeplass.

Turen hjemover går langs sam
me sti, mens vi aner øynene til 

trollet som følger oss fra avstand.

kOrT, NærT Og HVerDagSlIg
Nærturer og hverdagsturer er in i tiden, og det finnes mange 
alternativer til den faste kveldsturen eller runden rundt Djupa-
dalen. både tidsskrifter og blogger på nettet fokuserer mer og 
mer på små ekspedisjoner i bakgården, ukjente lunger i nær-
områdene. Du har helt sikkert gått forbi en skog, en sti eller en 
topp du ikke har vært på. en avstikker kan være vel verdt bryet. 
Særlig for barnefamilier er nærturer en ettermiddag et svært 
godt supplement til leking på den nærmeste lekeplassen.

Her kommer fire fine forslag som passer for hele familien,  
også de aller minste.

SpaNNaVarDeN I karmØy
Den første tunnelen nordfra i Tforbin
delsen heter Spannavardtunellen. Løfter 
du blikket neste gang, ser du furuskogen 
på toppen og kan ane konturene 

av varden. Perfekt ettermiddagsmål. Par
ker ved kraftstasjonen på Spanne og gå 

langs gamleveien gjennom under
gangen under nyeveien. Hundre 

meter etter den starter stien på høyre 
side. Litt vått, så støvler er bra. Er været 
fint, tørker sko og sokker fort på toppen. 
Stien går oppoppopp, gjennom furu
skogen og til topps, en liten halvtime på 
tur, det holder for store og små føtter.

Ved varden venter bok å skrive i, i til
legg til en fantastisk utsikt  sørover mot 
Vormedal og Karmøy, mot Karmsundet og 
nordover mot Haugesund. Trærne tar av 
for nordavind, her er det lunt og trivelig.

Hjemturen kan godt gå ned på vest
siden, der er det god sti som ender opp 
ved kraftanlegget. Mye kjekkere med 
en runde. 

Tekst og foto :  arild bjordal

HåVåSeN I  
HaugeSuND
Helt til sist: Ultranært og kort, hvorfor 
dra over bekken etter vann eller kjøre 
langt for å dra på tur? Like vest for Håvå
sen skole og Rossabø kirke i Haugesund, 
ligger den lille haugen Håvåsen. Ikke er 
det langt, ikke er det høyt, men for de al
ler minste er det langt og høyt nok. For 
de voksne gir den en overraskende vid ut
sikt. Gå opp fra skolegården, det er bratt 
en sti til toppen. På vestsiden er det lune 
lommer, kratt og klatretrær, bjørnebær 
og bringebær, kristtorn og eføy. Det går 
fort en time og to på oppdagelsesferd.
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eN mIkrOekSpeDISjON – 

kValaVaSSDrageT
mange av de store oppdagerne drømte om å finne sjøveien. Sjøveien til ett eller annet. kanskje 
India eller amerika – ofte var det også et horn som skulle rundes, eller et farlig stred som måtte 
forseres. Det skulle gis navn og spises med konger og dronninger. Det skulle handles inn både 
kuler og krutt. mye å huske på. 

Mitt skip er av plastikk, og lastet med 
forsyninger for en lang ettermiddag. Litt 
vann, tørre ullsokker, hodelykt og et ka
mera. Jeg vil finne sjøveien, eller kanskje 
mer presist vannveien, ja eller ihvertfall 
veien til sjøen fra stupetårnet i Skeisvan
net. Jeg forventer ikke lange Vasco da 
Gama aktige omtaler på Wikipedia  eller 
korpsmusikk når jeg kommer i land.  Veien 
til sjøen finnes – spørsmålet er om det lar 
seg gjøre å padle den, det vil si, packrafte 
den. Packraft er en oppblåsbar kombina
sjon av kano og kajakk, som veier to kilo, 
tar minimalt med plass i sekken og tåler 
allverdens med elvepadlejuling.

Det er duket for en mikroekspedisjon 
midt i byen en helt vanlig tirsdags etter
middag. Det har regnet konstant i ukesvis 
og selv den minste bekk tranformeres til 
en mulig farbar elv – vi får se.. tiden vil 
vise. Ettermiddagen begynner i full fart, 
det blir mørkt klokken 18.00 så jeg har 
ikke mer enn tiden og veien. Været er 
overskyet, hodelykten fulladet og jeg er til
bake ved stupetårnet hvor jeg første gang 
kullseilte med Optimistjolle og aldri turde 
å hoppe fra 10meteren. Det er november, 
fingrene er kalde, og det er på tide å få fart 
på denne mikroekspedisjonen. Jeg setter 
kurs over vannet og inn mot ukjent land.

Det første som møter meg er en bro. 
Ikke uventet med broer over elver midt 
inne i boligfelt kanskje, men den er lav – 
skikkelig lav. Elven smalner og vannet ak
selrerer i det jeg napper av meg hjelmen 
slik at jeg ikke skal bli sittende fast. Puuh..
det var på håret allerede i første sving,  kan
skje denne mikroekspedisjonen skulle by 
på enkelte utfordringer allikevel. Det skulle 
den, men jeg visste det bare ikke ennå.

Selv med regntunge uker i ryggen så 
er det ikke mer vann enn at jeg akku

rat såvidt får siktet meg mellom steiner 
og stokker. Jeg padler nedstrøms, mens 
folk lufter hunden oppstrøms på tursti
ene få meter unna.  Det er fascinerende 
å oppleve helt vanlige bygreier, fra et 
høyst uvanlig perspektiv. Man kan trygt 
si at man ser byen sin med nye øyne 
herfra. Jevnt og trutt møter vi på ulike 
hinder, noen ganger lurer vi oss rundt, 

andre ganger må vi ut av skuta for å 
vade, lirke og slepe. Jeg sier vi, men 
mener egentlig jeg. Jeg er sikker på at 
de gamle sjørfarerne gjorde det samme. 
Skuta mi og jeg  altså oss to.. vi. 

Det dukker plutselig opp hinder som er 
vanskeligere å forsere enn tømmerstokker 
på tvers. Betongrør og små tunneller gjør at 
det blir litt gåing. Det vil si at jeg bakser meg 
rundt. Det er lettere sagt enn gjort opp bratte 
skrenter, over gjerder og ned igjen på andre 
siden. Noen naboer må nok ha lurt litt på hva 
det var som kom ut av buskene i den delen  av 
hagen som ikke var den mest brukte.

Jeg slår følge med noen svaner i retning 
havet – vi er nesten der, men ikke helt.

Klokken er 18.00 og det eneste som er 
helt er mørket. Jeg er alene i en liten båt, 
og nærmer meg havet via en rute jeg ikke 
kjenner  ekspedisjonsledelsen ombord 
setter foten ned. Vi stopper her. Dessuten 
skal kona på trening og jeg har en lang 
vei å gå tilbake til bilen, så familiekabalen 
kan fort sprekke denne tirsdagskvelden. 
Ikke helt Vasco da Gama style kanskje, 
men sånn er nå engang mikroekspedi
sjonslivet i det 21. århundre.

Følelsen av å ikke nå helt frem, bare 
nesten er kanskje kjent fra alle typer ekspe
disjoner. Store sjøfarere har tidligere hatt 
mål om India, men havnet i Amerika. Jeg 
satte meg havet som mål, og havnet i en
den av vassdraget, men ikke helt til havet. 
Akkurat nå er ikke mitt største problem det 
faktum at jeg ikke nådde helt frem, men å 
komme meg på land i mørket. Etter noen 
forsøk og litt baksing så går det også. Våt 
på beina, men lykkelig til sinns trasker jeg 
i vei langt ukjente veier. Det er ikke mange 
biler, men de få som kommer de glor skik
kelig. Det er kanskje ikke hverdagskost at 
en havets oppdager slentrer gatelangs med 
skuta under armen og hjelmen på hodet.

Tidsskjemaet sprekker, jeg ser det klart 
og tydelig nå. Lysstrålen fra lykten finner 
etter litt om og men en postkasse med 
gate adresse på. Jeg ringer en taxi og vender 
 nesen tilbake til bilen.

En riktig fin tur tenker jeg når jeg setter 
meg til tørk foran peisen med nok en god 
ekspedisjonsbok. Det fantes en vannvei fra 

stupetårnet til havet – jeg visste det fra før 
fordi det stod på kartet. Nå vet jeg at den 
også egner seg for mikroekspedisjoner en 
helt vanlig tirsdagsettermiddag. 

Ta en titt bak huset eller neste gang 
du er på tur i skogen, kanskje finner du 
en spennende mikroekspedisjon snub
lende nær.

Tekst og foto : per Sigurd Velde
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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  

Kontoradresse: Møllervn. 28, Postboks 537, 5501 Haugesund – Tlf.: 52 80 53 00 – Telefax: 52 80 53 09

Halvor Urrang Simonsen & Per Qvale
Medlemmer av Den Norske Advokatforening – Kontorfellesskap

ADVOKATENE

Kontorpartner Haugesund. IndustrIgaten 14, 5537 Haugesund



Det er tidlig morgen lørdag 9. mai; 10 forventingsfulle ung-
dommer møtes på Flotmyr for avreise til jæren. Tre turledere 
står klar til å ta dem med på en opplevelsesrik helg med surfing 
på borestranda. 

Vi ankom Borestranda og instruktører 
fra Surfschool stod klar til å ta imot oss. 
Ungdommene fikk utdelt hel våtdrakt 

og fullt utstyr til surfingen, og selv om 
været var surt og kaldt når det var tid 
for å skifte, fikk vi fort varmen igjen når 

våtdrakten var på. Det var nå tid for 
tørrtrening på land, før vi skulle ut
fordre bølgene på stranda.

Instruktørene viste enkle tek
nikker for hvordan å håndtere 
bølgene og ga oss gode tips til 
hvordan vi skulle lære oss å 
surfe steg for steg. Sikkerheten 
fikk også stort fokus under 
opplæringen, og med ansvar 

På surfeTur 
TIl jæreN
meD x-uNg HaugeSuND

for 10 ungdommer i vannet var det noe 
turlederne satt stor pris på. Vi fikk vårt 
område som vi skulle holde oss innenfor 
og turlederne hadde utallige opptellin
ger i løpet av dagen.

Etter 34 timer i vannet begynte 
energien å ta slutt og det var på tide å 
ta turen til Ogna camping for overnat

ting. Vi hadde to hytter tilgjengelig; en 
til jentene og en til guttene. Turlederne 
sørget for at det ble servert taco til mid
dag, og etterpå var det tid for obligato
risk bordbuldring (som alltid på tur med 
ungdommer!). Om man ikke allerede 
følte seg mørbanket av bølgene denne 
dagen, gjorde ikke bordbuldringen det 

bedre – men stemningen og konkur
ranseinstinktet var det likevel ingenting 
å utsette på. Kreativiteten var også på 
topp, og ungdommene utfordret både 
trapper og stoler til klatring/buldring.

Søndagen kom brått på jentehytta 
da guttene allerede var ferdig med 
utvask og pakking før jentene hadde 
tenkt på frokost. Etter en effektiv time 
med pakking, støvsuging, vasking, spi
sing og setninger som «hvor er skoen 
min?» og «hvor er buksa mi?», var også 
jentene klar for avreise og en ny dag 
med surfing.

Været var betraktelig bedre denne 
dagen, men bølgene var ikke like store. 
Kanskje like greit, da det ble enklere å 
mestre surfingen. I løpet av dagen kom 
ungdommene seg opp på brettene og 
surfet fint på bølgene. Det kjentes på 
kroppen at gårsdagen hadde vært aktiv, 
og etter noen timer i vannet begynte vi å 
bli trøtte og slitne. Heldigvis skinte sola 
og det var gode muligheter til å nyte vår
været også på land.

Kort oppsummert: ungdommene im-
ponerte og vi fikk med oss en fornøyd 
gjeng av gode surfere hjem igjen til 
Haugesund. Takk for turen!

Tekst og foto : Christoffer Oftedal
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lasse Skjoldal 
TIl MINNE

lasse Skjoldal er gått bort.  Haugesund Turistforening har i 
mange år hatt meget god nytte av hans innsats for foreningen i 
fjellet og i arbeidet med alle hyttene.  For denne innsatsen ble 
han æresmedlem og senere når gullnålen ble innført, fikk han 
denne tildelt.

I foreningens register er han ført opp 
siden 1968 i turkomiteen, men var nok 
aktiv med familien før det.  Det gikk slag 
i slag med dugnad på mange fronter, 
som styrerepresentant, i hyttekomite, 
hyttevakt og selvsagt også i arrange
mentkomiten.

Som bygningsmann hadde han mye 
med det praktiske arbeidet på hyttene i 
fjellet og med forsyninger i forbindelse 
med byggearbeidene.  Han var en kløp
per til å kjøre snøskuter.  Han hadde 

mange timer bak styret, også i samar
beidet med Kåre Opheim, som kjørte 
fast for foreningen inn til Olalia.  De 
to trivdes godt i sammen.  Sosialt var 
Lasse et naturlig midtpunkt blandt alle 
i dugnadsgjengen.

Etter at Lasse hadde vært i HT i mange 
år, måtte vi dele han med andre foren
inger og lag.  

HT takker Lasse Skjoldal for mangeårig 
innsats og lyser fred over hans minne. Foto: Tor Inge Vormedal

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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Haraldsgt 156, Haugesund. Tlf: 52 71 30 11  
www.tekstil-huset.no            post@tekstil-huset.no

Gardiner
Solskjerming
Boligtekstiler
Etc.

Alt innen 
• gardiner 
• solskjerming 
• boligtekstiler
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Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
www.intersport.no

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

TRADISJON I SOLID HÅNDVERK

LIAHEIA, 5574 SKJOLD - TLF. 52 76 72 00 - FAX 52 76 72 01
E-POST: kv@kalstveit.vik-no / Internett: www.kalstveit-vik.no

NYBYGG • TILBYGG • REHABILITERING

Mobil: 90 99 29 44 – E-post: post@byggmesterkvale.no



TiNdasloTTeT
Tar du turen oppover til Tindaslottet vil du på en godværsdag få en mektig utsikt du sent vil glemme. 
Ikke nok med det. Du vil også finne en helt spesielt steinhytte. Nesten som et slott den også, der den 
ligger i et landskap fullt av, ja nettopp, stein.

Et imponerende byggverk med meter
tjukke vegger. En dør som bare pygmeer 
synes er passelig stor. Små koselige vin
duer, eller glugger om du vil. Hytta er 
innredet med senger og madrasser og en 
ovn. Hvis du ikke er av den kravstore sor
ten er det fullt mulig å overnatte her. 

 Og så, det beste av alt. Verdens minste 
utedo, eller største om du vil. (Det spørs 
hvordan akkurat du ser på verden). Ut
sikten er bare helt fantastisk der du sitter. 
Her er det ingen vegger som stopper tan
kene eller underlige beskjeder på veggene. 
Her er det bare deg, doen og omtrent 
hele verden. Sørger du for å ta turen opp 
en godværsdag så lover jeg at du forstår 
hva jeg mener.

Her oppe vil en også kunne se hvor
dan 44 vindmøller ser ut fra et par ki
lometers avstand. Vindmølleparken på 
Midtfjellet ligger nemlig også i dette om
rådet.  Noen er mot og noen er for denne 
typen utbygging. Men her kan du velge 

om du vil la deg imponere eller irritere, 
eller kanskje noe midt i mellom. 

For å komme opp til Tindaslottet må du 
reise nordover til Stord. Du må kjøre for
bi Jektevik og litt over halvvegs til Sand
vikvåg. Vistvik heter stedet du må par
kere. Det er akkurat når du ser den første 
vindmøllen oppå kanten av fjellet. Herfra 
går du bratt oppover et stykke på en god 
traktorvei. Så bærer det til venstre på en 
sti som tar deg først litt østover men så 
videre sørover. Etter hvert litt myr, men 

etter som du kommer høyere blir det 
også tørrere. Siste delen av turen går i et 
steinfylt og flott landskap. Hytta ligger på 
575 meters høyde. 

Hytta kan være vanskelig å finne i 
dårlig vær. Så første gang du er tar turen 
er det lurt å ta hensyn til dette. 

Denne turen er en flott tur også for 
barn. Turvante barn i 56 års alderen 
klarer  dette fint.

Gangtid, 3,5 time turretur for voksne 
og noe mer for barneføtter.

God tur!

Tekst og foto : anita Sælevik
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HYTTER og TOMTER
i naTuRskjønnE OMgivElsER – Maldal i sauda

Mange turMuligheter både soMMer og vinter 

HYTTE undER OppføRing Til salgs
ventes ferdig i august 2013. Kjøp nå, og få muligheter for 
å påvirke interiøret. selveiertomter med bilvei strøm og 
vann helt frem til tomtegrensen, priser fra kr. 340.000, 
uten bygge-klausul. stor avstand mellom tomtene.

besøk vår hjemmeside på www.maldalhytteservice.no  
for å se kart av feltet, hyttetegninger og bilder m.m.

For visning og eller informasjon kontakt:  
lars Johann Milje på tlf. 908 62 004 eller  
oddvar Fattnes på tlf. 915 61 965.

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

  
 
 
 

•  Opererer for tiden helikopter av typene  
R 44, EC 120/EC135 to-motor og  
Eurocopter AS350

•  Effektivt og sikkert/dyktig og erfarent  
personell

•  ”Long-line”/spesialkompetanse/montering

•  Helikopternål til linjestrekk/kabelutlegger

•  Konkurransedyktige priser

• Baser/lokasjoner:  
Bergen/Voss/Sand/Sola/Kristiansand/ 
Sandefjord

Vi gir uforpliktende tilbud/ kostnadsoverslag:

88 00 13 13           www.fonnafly.no

Alt i elektro
på Haugalandet !

www.helgevold.com

Helgevoldsgården 5, 5585 Sandeid
Tlf. 52 76 60 00   Faks 52 76 60 01

E t n e



på eventyr-tur i romjuls-natten

Simlebu har alltid hatt en 
ekstra dragning på meg.  
jeg føler alltid den trekker 
litt i meg når vi kjører forbi 
nede på e 134. 

Så også en romjuls ettermiddag i her
rens år 2014. Julefeiring og julebesøk 
var unnagjort i Oslo og vi vendte nesen 
hjemover. Dette året hadde vi pakket 
med oss skiutstyr. Det kunne jo vir
kelig hende det kom snø i Oslo i jula. 
Men ingen snø kom og vi kjente litt på 
dette da vi reiste hjemover. Så det ble be
stemt at vi skulle ta inn på Haukeliseter 
for en natt, eller kanskje….. Simlebu. 

Vi suste forbi høyfjellet og parkerte på 
Rullestad i 16tiden. Været var helt supert 
for en kveldstur oppover til favoritthytta. 
En husky, to eventyrlystne mennesker, 
masse snø, skifeller og måneskinn fra en 
halv måne. Hva mer trenger en egentlig?

Vi følte oss heldige for noen hadde 
kommet oss i forkjøpet og laget skispor. 
Vi tråkket gladelig oppover. Stemningen 
var magisk! Følte oss som lottovinnere 
som fikk oppleve dette. Samtidig så lurte 
vi på om dette var et lurt valg, det var jo i 
praksis natt – og det var på tjukkeste vin
teren, i romjula til og med. 

Det gikk sakte men sikkert oppover. 
Det var gode spor, men også mye snø så 
det tok sin tid. Oppe på Mjølkestølen tok 
vi en pause. Det skulle vise seg at vi fra 
nå måtte tråkke våre egne skispor, om vi 
skulle fortsette. Eventyrlysten var jammen 
intakt fremdeles og Simlebu lokket frem
deles på oss. Så vi tråkka oppover. Men 
her var snøen enda dypere og farten ble 
også deretter. Timene gikk, men det gikk 
da fremover på et vis. Tenkte på Cecilie 
Skog og kom fram til at dette måtte være 
en av våre ekspedisjoner. Men forskjellen 
var at vi jo snart skulle komme frem til en 
hytte, favoritthytta vår.

Et eller annet sted oppi der tok vi en 
liten feilvurdering. Landskapet lignet 
etter hvert ikke helt på det vante land
skapet rundt hytta. Men da vi omsider 
stoppet og skulle diskutere oss fram til 
beste vegvalg videre, ja så ville ikke må
nen være vår ”ledestjerne” lenger. Den 
forsvant bak en svær sky og vi ble bok
stavelig talt overlatt til oss selv. Vi hadde 
med noen enkle lykter. Akkurat nok til 
å se skituppene og kanskje litt til om 
en tok litt i. Men ikke noe rekkevidde 
å snakke om altså. Og Simlebu mistet 
kanskje trekk kraften sin en liten stund 
også? Nå som vi var SÅ nærme Simlebu. 
Hvor er du? Hvordan skal vi finne fram 
nå uten å ta flere feilvurderinger? Og 
hvor er forresten kompasset?

Etter litt diskusjon kom vi fram til at 
vi vet i alle fall hadde kontroll på en ting. 
Kom ”heldigvis” på at ”noen” hadde laget 
skispor for oss, i motsatt retning. Plutse
lig var vi på en måte inne i varmen igjen. 
Vi snudde og fulgte våre egne skispor 
tilbake til Mjølkestølen. Må innrømme 
at vi så litt etter om de hadde en nøkkel 

hengende der, men fant ingen ting som 
lignet nøkkel en gang. Kanskje like greit.  
Tok en god rast og pakket oss inn i det 
vi hadde av klær og en vindsekk. Fikk en 
blund på en times tid inni vedstabelen. 
Det gjorde jammen godt selv om det var 
litt kaldt. På veien ned fra Mjølke stølen 
gikk hunden en stykke foran og der kom 
forskjellige tanker fram. Jeg tenkte at vi 
hadde kontroll på hunden når øynene 
hans lyste, mens min bedre halvdel 
tenkte på Theodor Kittelsens skikkelser 
i mørket…..

Vel hjemme i Haugesund var vi i halv 
6tiden på morgenkvisten. Du verden for 
en spennende opplevelse vi hadde. Og en 
smule slitsom, kanskje……Men må inn
rømme at vi mer enn gjerne skulle ønske at 
vi fikk skrevet navnet vårt i hytteboka den 
romjulsnatta.

Jeg takker for alle mulighetene Simle
bu gir oss turfolk.

Og jeg takker for at jeg får utforske 
eventyrlysten min sammen med en like 
eventyrlysten mann.

Og månen, ja den lever sitt eget liv.

Tekst :  anita Sælevik
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Vi når daglig ut til 51.000 mennesker på papir, 34.000 på nett og 17.000  
på mobil. I tillegg når vi daglig 23.000 mennesker gjennom Radio 102.

Har du tips kan du ringe tlf. 52 72 22 22, eller send en e-post til tips@h-avis.no. 

Lurer du på noe i forbindelse med ditt abonnement,  
eller ønsker å tegne abonnement, kontakt oss på tlf. 52 72 05 10  
eller send en e-post til abonnement@h-avis.no

Hilsen alle oss i Mediehuset Haugesunds Avis.

Vi skal være til stede  
i folks liv – og bygge stolthet

Kilde: Forbruker og Media 15/1



ruNDT HarDaNgerjØkuleN
en av våre fjellturer sommeren 2014 gikk rundt  
Hardangerjøkulen, et mektig og til tider dramatisk landskap.

Vi startet turen i strålende og varmt vær 
fra Tveit i Simadalen på Tmerket sti, med 
en bratt oppstigning på ca 900 høydeme
ter mot høydene over Skykkjedalsvatnet  
Stien er en del tilgrodd i starten av turen, 
men etter hvert som vi kommer opp i høy
den, ser vi at det er laget flotte trappetrinn 
av steinheller i store deler av stien.

Stien er blitt kalt ”Bispevegen”.  Fra 
1100tallet lå Hallingdal og Valdres til 
Stavanger bispedømme. Biskopen var 

forpliktet til en årlig visitas i de østlige 
deler av sitt område, og han måtte da 
krysse Hardangervidda.  Det er uenig
het om hvor i Eidfjord bispevegen star
tet. Noen mener at bispen dro fra Tveit 
og gikk over Skykkjedalen, Isdalen og 
til Sysendalen, mens Per Bremnes gir 
en solid begrunnelse for at Bispevegen 
ikke gikk gjennom Simadalen, men opp 
Hjølmoberget. Bremnes bruker navnet 
Austmannavegen på stien fra Tveit. Svein 

Indrelid oppsummerer diskusjonen om 
hvor Bispevegen gikk med at kildene er 
sparsomme og at det ikke er sikre holde
punkter på hva som er riktig.

Den gamle veien fra Tveit er i følge 
Per Bremnes ”den eldste belagte ferdsels
veien” over Hardangervidda, mens veien 
over Hjølmoberget trolig var den mest 
brukte. Veien var en allmannavei mellom 
Hardanger og Hallingdal.  Da  baglerne 
i 1205 herjet langs Hardangerfjorden og 
sørover Vestlandskysten, skal de ha kom
met ned veien til Tveit.  Også soldater fra 
Det Bergen husiske regiment og Hardanger 
bataljon skal ha brukt veien fra Tveit da de 
skulle krysse Hardangervidda i 1688.

Veien fra Tveit opp til Skykkjedalen 
er altså svært gammel, og den er et im
ponerende kulturminne. Steinarbeid av 
ypperste kvalitet og et monument over 
tidligere generasjoners slit og kunnskap.  
Våre forfedre trengte ikke å leie inn sher
paer for å bygge flotte og varige stein-
trapper i fjellet.

På turen videre mot Rembesdalseter 
rundet vi enden av Simadalen. Stien 
går få meter fra kanten av dalen med et 
 mektig utsyn utover dalen og Sørfjorden 
med Hardangerbrua.

På den siste strekningen før Rembes
dalseter er terrenget krevende og uryddig 
å gå i, med bl.a. urer og gjerdeberg.

Vi passerer brearmen Rembesdalsskåka 
og går på bro over breelva. Rembedalsskåka 
har, som de andre norske breene, minket 
mye de siste tiårene. Den gikk tidligere 
helt ned til Rembesdalsvatnet. Bare i tiden 
2003 til 2012 har brefronten i følge NVE 
gått tilbake med drøyt 200 meter.

I fjellsida vest for brefallet ser vi Dem
mevasshytta, som ble bygget som anleggs
hytte i 1896.  Den har siden 1901 vært tu
ristforeningshytte og er i dag mye brukt i 
forbindelse med brevandringer og –kurs.  

Simadalen har gjennom tidene vært 
utsatt for gjentatte flommer fra Øvre, 
Midtre og Nedre Demmevatn etter 
at isen hadde demt dem opp, såkalte 
jøkulhlaup . Det er en rekke beretnin
ger om flommer fra 1700-tallet av. Etter 
store flomskader i 1893 og 1897, ble det 
i 1899 skutt ut en 380 meter lang tun
nel som avløp fra vannene. Men tunne
len gikk tett, og i 1937 kom det nok en 
storflom som tok med seg 20 hus i Sima
dalen.  I 1939 ble det sprengt ut en ny 
tunnel på 655 meter, og etter dette har 
man unngått flom. Rembesdalsvatnet er 
i dag regulert med tunnel til Holmavat
net, og risikoen for nye flommer skulle 
være liten.

Men så leser vi få uker etter vår tur 
i avisene om et nytt jøkulhlaup natt til 
mandag 25.8.2014, det første siden 1937!  
Da lagde vannet fra Nedre Demmevatn 
seg en tunnel under isen og mellom 
1,5 og 2 millioner kbm vann rant ned i 
Rembesdalsvatnet, men ikke videre ned i 

Sima dalen denne gang.  Selv om det også 
i 2014 dreier seg om store vannmengder, 
var flommen i 1937 5-6 ganger større. I 
Hardanger Folkeblad 29.8.2014 refereres 
turister på Rembesdalseter med at man i 
en periode måtte vasse for å komme fram 
til brua som går over breelva, og at van
net har tatt med seg det meste av vegeta
sjonen som var mellom Nedre Demme
vatn og Rembesdalsvatnet.

Vi hadde en velfortjent hvil og over
natting på selvbetjente Rembesdalseter 
turisthytte, som ligger på en gammel 
seter voll på vestsida av Rembesdalsvatnet  
med flott utsikt til Remdedalsskåka.

Turen neste dag gikk til Finse.  Etter 
en del stigning på første del av turen, 
var terrenget deretter småkupert og for
holdsvis lettgått. Siste del av turen til 

Finse hytta gikk etter en kraftig nedstig
ning på Rallarvegen langs Finsevatnet.

På mye av dagsmarsjen hadde vi flott 
utsikt til mektige Hardangerjøkulen og 

Tekst : per Qvale   foto : eli Helgeland

Hardangerjokulen  er i nærheten hele turen.
Utsikt mot Simadalen.
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bretunger fra denne. Hardangerjøkulen er 
Norges 6. største isbre med sine 73 km3.  
Største målte istykkelse er 380 meter og 
høyeste punkt er 1861 m.o.h.  Den inngår i 
Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskaps
vernområde, opprettet i1981, som strek
ker seg helt til Finsevatnet i nord.

Under 2. verdenskrig prøvde tyskerne 
å etablere en flystripe på breen. Men for
søket ble kortvarig.  Det første flyet som 
landet klarte ikke å lette igjen, men hav
net i en bresprekk. Hardangerjøkulen er 
i dag mye brukt til brevandringer og bre
kurs. Og på 17. mai har det utviklet seg 
en tradisjon med tog og feiring på breen. 

Overnatting på den fullt belagte og be
tjente Finsehytta var en luksus og gjorde 
oss klar til en solid dagsmarsj også neste 
dag.  Turen gikk da til Kjeldebu, nå langs 
østsida av Hardangerjøkulen, forbi bl.a. 
brefallene Blåisen og Midtdalsbreen.

Første del av turen gikk i slak motbak
ke gjennom de frodige Finsefetene. Turen 
ned Helvetesgjelet, som ikke har fått nev
net uten grunn, var bratt og kronglet ned 
mot Leirbotn. Vi passerte de flotte brefal
lene Austre og Vestre Leirbottskåka og tok 
av til Kjeldebu i stidelet Kjeldebu/Liseth.  

Her er vi på nordsida av Sysendammen, 
som med fullt magasin dekker et areal på 

10,24 km2.  Reguleringen av Bjoreio redu
serte også vannføringen i Vøringsfossen.  

Demningen er hele 81 meter høy og 
viser godt igjen på nordsida av riksveg 
7 når vi kjører bil over Hardangervidda.  
Dammen fyller gjeldende sikkerhetskrav 
og blir kontinuerlig kontrollert, slik at 
det er meget små muligheter for dam
brudd.  Statkraft har likevel regnet ut 
hvilke konsekvenser et dambrudd ville få 
og innarbeidet dette i egne og kommu
nale beredskaps og evakueringsplaner. 
Et dambrudd vil føre til en flodbølge ned
over Sysendalen, Måbødalen og til Eid
fjord sentrum.  Flodbølgen ville ta med 
seg omtrent alle hus og bygninger ned
over dalen.  En såkalt mellomflom ville 
nå Øvre Eidfjord i løpet av drøye 20 mi
nutter, og bølgetoppen ville etter ca 1,5 
timer stå 3536 meter over Øvre Eidfjord.  

Turistforeningshyttene på Kjeldebu 
ble bygget i 1977 som erstatning for den 
tidligere Instestølen, som ble demmet 
ned da Sysendammen ble bygget. Etter en 
lang dagsmarsj med økende problem med 
gnagsår, var det et velkomment syn da vi 
kom over bakkekammen og så hyttene.

Planen var å gå videre til Liseth den 
siste dagen av rundturen, men gnagsår
problemer gjorde at vi valgte den kortere 
turen til Dyranut.

Turen rundt Hardangerjøkulen er en 
flott tur med vide utsyn i alle retninger 
og med nærhet til Jøkulen og brearmene 
fra denne. Turen anbefales, men da dags
etappene er forholdsvis lange og terren
get til dels krevende, bør turen helst gås 
i bra vær.  Vi var for vår del heldige med 
premie vær hele turen, slik at vi kunne 
bruke den tid vi ville både på dagsetapper 
og pauser.

kilder: 
bremnes, per. gamle ferdslevegar frå eidfjord 

over Hardangervidda. eidfjord 1993.
bremnes, per. www.nordmannsslepa.no

eide; kristin. Her gjekk det vilt for seg.  
Hardanger Folkeblad 29.8.2014

Indrelid, Svein.  
Oppdagelser på Hardangervidda (2014)

roland, Hilde.  
prosjekt Nordmannsslepene. Drammen 2001

Sekse, johs H. Dersom Sysendammen ryk. 
Hardanger Folkeblad 3.4.2006

Store norske leksikon
Wikipedia

Brelandskap.

Bispevegen fra Tveit i Simadalen med flotte steintrinn.
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varme & Bad - nOrgeS eneSte LandSdeKKende rØrLeggerKJede FOr PrIvat- Og BedrIFtSmarKedet

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.



Sauda Turlag

Når kroPPeN fuNgere er deT leTT å PresTere

meD TurlageT  
åbØDaleN-Vaula
Det finnes mange ulike påsketradisjoner, og Sauda turlags skitur 
til Vaula er etter hvert blitt en tradisjon. 

Tidlig skjærtorsdag morgen møttes 24 
skiløpere i alderen 2063 år på Jeskedalen 
og ruslet rolig oppover Nipbakkene med 
kurs mot Vaula. Det luktet verken tjære 
eller  klister ettersom kuldegrader og nysnø 
minnet mer om jul enn påske. Ellers har 
jo smørefrie ski og skifeller delvis erstattet 
«gamle skiløperes smøretriks.» Hyttefolket 
i Nipbakken hadde nok allerede fyrt opp, 
de fleste med et håp om at det neste år 
blir strøm og varmepumpe i tillegg til god 
bjørke lukt.

De rutinerte turlederne, Nils Ole Espe
land og Erling Espevik, hadde sjekket for
holdene etter onsdagens snøvær og gitt 
klarsignal, vel vitende om at det ville bli 
en del brøyting i 3040 centimeter nysnø. 
Bjørn Lund og «Trebøengutane» hadde 
preparert ypperlig for Fjellrennet, så turen 
opp til Moringdalen og Fjotene gikk lett. 
Vi tok igjen sola i Moringdalen, men den 
kalde lufta og litt vind gav ingen grunn til 
lettelser i antrekket. Fra Fjotene og oppo
ver Kvelven var det tungt å brøyte på grunn 
av nysnøen som også delvis ødela de flotte 
utforkjøringene på veien videre innover. 
Det fine med denne «rassikre» turen er jo 

nettopp det kuperte terrenget i over 1000 
meter over havet uten at det nødvendigvis 
går rett opp/rett ned. I tillegg til turlederne 
hadde også Karl Gustav Lofthus allsidig 

kunnskap å dele om dette området, med 
selvopplevde historier fra både Veranib
bene og Øykjabotnen.

Etter et par relativt korte matpauser 
nådde vi Vaula og satte kursen mot Sand
vass hvor enorme snømengder gjorde det 
umulig å komme inn i den nye turisthytta. 
Den siste kaffeskvetten og sjokoladebiten 
gjorde likevel godt, og det var bare å gå 
løs på den siste ordentlige stigningen før 
nedkjøring til Via. Buerflaten åpnet seg 
i solskinnet som hadde sørget for nesten 
gammeldags påskeføre. Fornøyde skiløpere 
takket for turen, og da vi passerte de mest 
vanlige rasteplassene på Buer, kom nos
talgiske minner fra barndommens dal, og 
merkelig nok kom jeg til å tenke på Arne 
Lundes udødelige kommentar fra 1960tal
let. Det hendte nemlig at Arne tok med seg 
unge turnere på langtur, og på hjemveien 
var det ofte sent og folketomt på Buer. 
Arne var slagferdig, og hans oppfatning av 
fjell og friluftsliv kom klart frem i følgende 
kommentar: «De går tidlig hjem, de som 
går mannekengløypa.» I ettertid har vel 
kanskje de fleste av oss heldigvis lært å ak
septere at det finnes mange forskjellige og 
likeverdige former for friluftsliv.

Det var fremdeles ypperlige forhold ned 
Nipbakkene hvor en ungdom med allslags 
dubbeditter målte 58 km/t. Turens lengde 
var visstnok 46,4 km. Etter nærmere ti 
timer  i skisko er det greitt å sette seg ned, 
vel vitende om neste dags såre tær/hæler og 
fare for gangsperr. Merkelig nok har ingen 
funnet ut at dette også er livsfarlig, men un
dertegnede vil jo uansett mene dette er et 
stort pluss for folkehelsa. «Man bør kjenne 
at man lever,» heter det visstnok.

Neste år er vi forhåpentligvis enda flere 
på Vaula, forutsatt at far og sønn Gislefoss 
legger forholdene til rette. Takk for turen!

Tekst og foto : kåre rød
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Paul Postvoll fikk følgende dikt fra sin bror og underholdt oss på HT-huset.  vi humret og 
hygget oss... nå ønsker jeg å dele det med alle turglade venner i Turistforeningen.

anne rees Halvorsen
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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.


