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Innledning

2018 har vært et aktivt år, der undergruppene i Os Turlag har hatt god aktivitet, og turlaget 

har satset på å bygge opp og vedlikeholde stier, gapahuker og annen friluftsinfrastruktur. 

Familieaktivitetene har vært bra i 2018. Spesielt Turboklubben har hatt mye aktivitet. Her 

har det vært mange gøye aktiviteter for barn i forskjellige aldersgrupper. På den måten 

engasjerer man hele familien på en positiv måte og bruker naturen fornuftig. 

Det har vært gjort mye dugnad for driften av laget, med turledelse og tilrettelegging av 

turstier. Dette kommer hele kommunen til nytte og glede. En tilbakemelding på nettsiden vår

fra en 8-åring var: ”Skilt og postkasser var såååååå fine!” 

Om en tar seg en tur til Knutabruo, er det stor aktivitet av skoleklasser, barnehager og 

turgåere. Du vil også møte mange turgåere på de fine fjellene og langs strendene våre. 

Seniorgruppen har hatt et aktivt år og mange har deltatt på turene om tirsdagene, på 

helgeturen og ukesturen. Dette skaper fine turopplevelser, godt humør og et viktig sosialt 

nettverk.

Medlemstall

Voksne 814

Barn / Ungdom 435

Totalt 2018 1 249

Totalt 2017 1 227

Økning 1,8%

Møtevirksomhet

Styremøter og
andre møter

Arbeidsgrupper Kurs Utsendinger

6 styremøter
Årsmøte
Medlemsmøte

Trivselsgruppen
Klatregruppen
Barnas Turlag
Turboklubben
Turprogram 
Opptur

Ambassadørkurs
Nærturlederkurs

DNT Landsmøte
BHT Fellesmøte

Aktiviteter  

Se turprogram 2018. Ansvarlig: Edmund Larsen



Seniorgruppen

Seniorene i turlaget går på tur hver tirsdag, uansett vær og vind, 10 måneder i året. Vi tar fri i

juli og desember. Oppmøte varierer etter turenes vanskelighetsgrad, fra 10 til nærmere 50 

personer hver gang.

Det kan nevnes at årets siste tradisjonelle tur gikk opp til Svartavatn i flott og kaldt turvær. 

Etter en kort pause ved demningen, ruslet vi ganske så sakte ned igjen og samlet oss på Kafé 

Ole B for bespisning. Mellom 55 - 60 sultne sjeler spiste seg god og mette av den 

velsmakende gryteretten som ble servert.

Årlig har vi hatt oppmøte på Lyshornet på selve Nyttårsaften, slik også i 2018.  

Med dette var årets aller siste vandring for turlaget over. Vi var 11 turgåere som møttes 

oppe på Lyshornet for å ta farvel med turåret 2018. Gunnar hadde båret med seg tørr ved 

hjemmefra, så da vi andre kom opp, hadde han fått god fyr på bålet. Der ble det en riktig 

hyggelig stund med smaking på medbrakte julekaker, sjokolade og annet snadder.

Gruppen har også merket løypa for Opptur, som gikk av stabelen 2. mai. Opptur er for alle 

landets 8. klassinger og Os Turlag står som arrangør for Opptur i Os. I flott turvær gikk årets 

Opptur av stabelen. Alle 8. klasser i Os var invitert til en tur over Borgafjellet med start og 

mål på Os Ungdomsskole. Litt kald vind for oss som sto i ro på utsatte poster og på toppen av

Borgafjellet. Utrolig mange smilende og glade ungdommer fullførte runden, selv om noen 

fikk litt gnagsår og vondt her og der. Alle som svarte på innlagte spørsmål, deltok i trekning 

av fine premier. Alle som fullførte runden fikk utdelt T-skjorter da de kom tilbake til 

skoleplassen.

Seniorgruppa har hatt god oppslutning i hele 2018 med over 50 turgåere på enkelte turer. I 

snitt har det vært 33 deltagere på hver tur som går om tirsdagene. I tillegg til turer rundt i 

kommunen og nærområdet på Bergenshalvøya, har det vært turer til følgende utenbygds 

destinasjoner: Austevoll, Hananipa og Eldsfjellet på Holsnøy. Helgeturer med overnatting har

gått til Stordalen Fjellstove i Sogn med turer dit "ingen kunne tru at nokon kunne bu" og til 

Sognefjellshytta med tur opp på Galdhøpiggen. På turen til Sognefjellshytta var det 15 

medlemmer og 9 som kom helt til topps på Galdhøpiggen. 

Ukesturen gikk denne gang til Høvringen der 44 turglade pensjonister fikk et flott opphold 

med daglige turer i Rondane. Det har også vært flere "søndagsturer" som har blitt tatt på 

sparket. Disse turene har vært i nærområdet med varierende antall deltagere.

Lavterskelturer

Dette er en nystartet gruppe i samarbeid med Flyktningehjelpen som erstatter den tidligere 

gruppen Kveldsturer for deg og meg. Her har det tradisjonelt sett vært en fast gjeng som 

møtes om onsdagene for en ettermiddagstur i den lyse årstiden. Lavterskelturene legges til 

Os og Bergen, og er lette å gå.



Den oppsatte turen 30. mai, som mest var beregnet på våre nye landsmenn og kvinner, fikk 

ikke den store oppslutningen. Ved Næringsparken møtte kun turleder Edmund og Maha, 

representant for Flyktningehjelpen. Vi valgte å ta turen rundt Ulvenvatnet, selv om vi bare 

ble to. Det ble en riktig hyggelig kveldstur der Maha fortalte mye fra sitt opprinnelsesland, 

Gaza og den håpløse situasjonen der. 

Det har vært varierende oppslutning på disse turene med over 10 personer på det meste. 

Flyktningehjelpen har stilt opp og vi ønsker at flere ”norske” også vil være med.

Friskusgruppa

Dette er nå blitt en godt etablert gruppe med turer annenhver tirsdag. Friskusturene går i 

raskt tempo og på de høyeste toppene rundt i Os kommune. Gruppen hadde sesongstart i 

april. Kontaktperson er Silje S. Hagevik, som har overtatt etter Beate Valvik. Tur-appen DNT 

SjekkUT blir mye brukt og gir god oversikt over turmulighetene i Os.

Friskusgruppa startet sesongen med skitur til Livarden.  Det var flotte skiforhold bare en liten

halvtimes kjøretur unna. Vi gikk opp fra Bontveit og ned til Frotveit der vi hadde en bil 

stående som kjørte sjåførene for å hente de andre bilene. Det var godt med snø i fjellet og 

forholdsvis lett å gå oppover (alle hadde feller på), mens returen var tyngre med utfordrende

føre til utforkjøring, men moro var det der vi suste nedover, falt og lo, prøvde 

telemarkssvinger og skogsløype.  Turleder Helge gjorde en god jobb.

I samarbeid med Hegglandsdalen Idrettslag ble det relansering av Vandrefalken og Jaktfalken

med noen endringer. Kort kjøpes hos Jernia Sælen og premien hentes der når man har 

besøkt alle toppene. Istedenfor å kjøpe kortet, kan man bruke SjekkUT- appen og sjekke inn 

på hver topp. Premien er, i tillegg til frisk luft, mosjon og bedre helse, en turkopp som er 

kjekk å ha med seg på tur.

Andre turer har vært til Solbakkefjellet, Vardafjell, Høglikampen, Rødsfjellet, Fusafjellet, 

Rødsteinen og rundt Strøno, Sælefjellet og Lyshornet.

Aktiv til 100

Denne gruppen tilbyr lette turer for pensjonister og andre i samarbeid med LHL. De har lagt 

opp til turer i distriktet med buss til spennende steder. De møtes om torsdagene på dagtid 

og går tur som bestemmes etter været og lysten.



Barnas Turlag

I 2018 var det dessverre ikke så mye aktivitet som vi ønsket oss, men vi fikk til følgende tre 

arrangement. 

21.januar markerte DNT sitt 150 års jubileum med Kom-deg-ut-dagen til den nye, flotte 

gapahuken ved Knutabruo. Der var det fyrt opp i flere bålpanner, lagt opp til rebusløype og 

aking. Strålende sol og stor oppslutning gjorde at de 300 pølsene som Barnas Turlag hadde 

tatt med, forsvant ganske fort. Mange barn deltok i rebusløypen, der alle fikk matboks da de 

kom i mål. I tillegg ble det trukket ut tre vinnere fra de som hadde svart riktig på alle 

spørsmål og som fikk gavekort til bruk på Sport Norge.

19.august ble det vikingtokt til Kollavågen. Det var lite oppmøte i forhold til tidligere år, 10 

påmeldte av 30 ledige plasser. Men de som deltok hadde en flott sjørøverdag med fisking og 

grilling.

2.september var det Kom-deg-ut-dagen på Lysøyen. Trolig var det på grunn av andre 

arrangement i Os denne helgen at frammøte var noe mindre enn i fjor. Det ble en trivelig 

dag med rundtur rundt øyen, ansiktsmaling, is og vaffelspising og forskjellig slags frilek på 

plenen.

Turboklubben

Turboklubben har møttes annenhver tirsdag i 2018. Vi har hatt over 40 påmeldte barn i alder

5–10 år. Snø-softis, førstehjelp, skøytetur på Langevatn, orientering, strandrydding, fisketur, 

stisykling og å lage spritbrenner av colaboks er noe av det vi har gjort i løpet av året. 

I tillegg har vi hatt en hyttetur til Træet gård på Osterøy på vinteren, og hyttetur til 

Dyrkolbotn på høsten. I januar var Turboklubben sammen med Lars Monsen på NRK Norge 

Nå, hvor vi lærte folk å lage snø-softis. NRKs Norge Rundt dedikerte også store deler av 

sendingen sin til Turboklubben, da vi arrangerte påskerenn i april. Videre har vi hatt 

utematkurs for små og store sammen med Silja Døsen fra Osøren Kolonial. 

Sommeravslutningen hadde vi i Mobergsvikjo sammen med Oselvarverkstaden i strålende 

sol. Det er også blitt laget en egen film om Turboklubben som brukes av Turistforeningen. Et 

veldig morsomt år med mye lek, læring og samhold. Turlederne har vært Inger Øydis 

Storebø, Andreas Grytdal, Henning Haugland-Bergh, Peter Tjørnevig, Ola Spangelo og André 

Marton Pedersen. Tilsammen registrerte vi 542 frivillighetstimer i 2018.



Miniturbo

Trilleturer i nærmiljøet med sosialt treff på Frivillighetssentralen, 8 turer med ca.10 store og 

små pr.tur. Frivillighetssentralen har ansvar for denne gruppen og lederen er Aleksandra.

DNT ung i Os

Her har det heller ikke i 2018 vært aktivitet på grunn av at mange ungdommer velger å delta 

på turer med DNT Ung Bergen og er i tillegg aktiv i klatregruppen vår i Os.

DNT Fjellsport Os

DNT Fjellsport Os har som målsetting å kunne samle flest mulig som driver med et allsidig 

friluftsliv. Gruppen legger vekt på ulike aktiviteter både sommer og vinter, og skal stimulere 

interessen fra klatring til kajakkpadling. Det har vært høy aktivitet i klatregruppen dette året.

Klatreveggen og buldreveggen på Nore Neset brukes søndag og mandagskveldene. 

Uteklatrefeltet på Lio i Hegglandsdalen brukes jevnlig av folk i alle aldre og veggen har 

forskjellige vanskelighetsgrader.

Dugnad

Det er generelt god dugnadsvilje i Os Turlag, også utenom trivselsgruppen. Mange er 

turledere, er ivrig på dugnad på Lysøyen, hjelper til og er vakter på aktivitene Kom-deg-ut-

dagen og Opptur. Driften av laget blir gjort på dugnad av styret.

Trivselsgruppen

Det har vært stor aktivitet med iherdig dugnad hvor en stort sett bruker torsdager til 

tilrettelegging i terrenget, så som rydding av gjengrodde stier og utlegging av klopper på 

myrer. Vi prefabrikerer materialer/klopper/broer på lageret vårt i Askviko. 

Trivselgruppa hadde i 2018 et ganske aktivt år med totalt ca. 1700 timers dugnadsarbeid.

Vi begynte året med prefabrikering av materialer til klopper og broer på stien fra Midtsæter 

opp mot Midtsæterfjellet.  En del av materialene ble fraktet opp med helikopter i januar, 

men grunnet mye snø i fjellet kom vi ikke igang med utearbeidet før i april. Men da vi først 

kom i gang, gikk det fort og det meste var ferdig til sommerferien. En del 

overskuddsmaterialer ble til to benker som vi satte opp på utsiktspunktet like over 

tregrensen.

Mens vi ventet på snøsmeltingen, fikk vi informasjon om at broen i begynnelsen av stien fra 

Nore Neset opp til Liafjellet var dårlig, så da rykket vi ut og og fikk reparert den.



En tur inn til Raudlistova, på stien øst for Raudlivatnet, ble det ryddet og drenert. Her ble det

også nødvendig å bygge en ny bro over noen gjørmete områder. Materialene ble forberedt 

og kjørt inn, og deretter fraktet over vannet med båt.

Vi hadde også en tur fra Tøsdal opp mot Stemmedalen, der vi ryddet stien og kontrollerte 

klopper og broer for skader etter vinteren.

Innimellom ble det også turer der vi fikk satt opp stolper med toppskilt og veiviserskilt på 

flere stier, både til Liafjellet og fra Midtsæterfjellet opp mot Svinningen. 

I september begynte vi på et nytt og større prosjekt. Stien fra Hovland opp til Vardafjellet har

mange partier der det er nødvendig å lage broer og klopper. Vi fikk penger fra kommunen til 

innkjøp av materialer, og de første broene i begynnelsen av stien ble ferdige før vi avsluttet 

for året.

Sikkerhet

Ingen alvorlige hendelser er innrapportert. Det kan nevnes at alle turledere skal hente 

førstehjelpspakke på Best-stasjonen før turer avholdes, sjekke innhold og eventuelt fylle på. 

Påfyll kan hentes i Marken hos Bergen og Hordaland Turlag, og Apotek1 Flåten sørger for at 

den er komplett. Vi minner om at vi har en GPS med nødtelefon for bruk på lengre turer med

sviktende mobildekning. Det er også trykket opp kort med handlingsplan ved ulykke som 

turleder kan få, kortet ligger også i førstehjelpspakken.

Nettsiden

Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere og forbedre nettsiden til Os Turlag, som skal gjøres 

enda bedre og med mer dagsaktuelle saker. I tillegg har det vært jobbet med å rekruttere 

flere personer som kan fylle Facebooksiden med inspirerende og informative saker om våre 

aktiviteter og turrelaterte tips.

Kurs

Ambassadørkurs ble holdt med 8 deltagere, kursleder var Arvid Øvreeide. Nærturlederkurset

i november ble avlyst pga manglende påmeldte.



Medlemsmøte

Dette ble avholdt på Os Eldresenter 21.november med ca. 60 fremmøtte. Det var en trivelig 

stund, med både gode saker, mat og drikke og foredrag med to osinger i Canadas villmark, 

Walde og Eriksen. 

En oppdatering og endring av turlagets vedtekter ble diskutert og folk var positivt innstilt til 

dette.

Medlemsmøte var skeptisk til en sammenslåing av Os og Fusa Turlag, fordi folk frykter at 

avstanden ville blitt for stor og Fusa ville druknet i det større Os Turlag.

Høgabu

Os Turlag har tilsyn med denne turlagshytta. I 2018 var det ny rekord med 1048 besøk. Dette

er en tangering av rekorden fra 2016, da det var 1043 besøk. Det er gjort restaureringsarbeid

på sikringshytten og utedoen ble tømt.

Egen gruppe har jevnlig tilsyn med hytten som fungerer veldig bra og de får veldig skryt fra 

Bergen og Hordaland Turlag.

Utsendelser

Styreleder har vært på landsmøte DNT i Oslo og på Fellesmøte BHT i Myrkdalen.

Annet

Os Turlag har hatt stor aktivitet og vi har fått godkjent oppsetting av gapahuk ved 

Langavatnet mot Drange. Os Videregående Skole er blitt spurt om å lage denne. Det er også 

midlertidig godkjennelse til parkeringsplass der.

Turlaget takker alle turledere, aktivitetsledere, dugnadshjelpere, samarbeidspartnere og 

andre som har bidratt til driften av laget i 2018!

Os Turlag er stolt over medlemmene sin dugnadsånd!.

Takker også alle som har vært med på tur og gjort disse dagene til en sosial og trivelig 

opplevelse!

Dette året har vært 150-årsjubileum for DNT og folk har oppsøkt turlaget for å komme seg 

ut i den flotte naturen Norge har.

Os 29.01.19

Styret i Os Turlag v/Arvid Øvreeide og Merete Knag


