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LYDENE AV HYTTELIV
Det er noe fint med alle lydene du hører i hytten etter en lang skitur
i fjellet. Kniiirk, lyden av ytterdøren som åpnes. Dunk-dunk, lyden av
stabbingen med skisko i yttergangen. Zzziiip, lyden av gamasjens
glidelås som zippes opp. Jeg liker lyden av avispapir som presses
sammen og fyrstikken som tenner bjørkeved. Knitringen i peisen.
Tørre GoreTex-klær bråker og roper om oppmerksomhet, mens
ullplaggene lister seg på tå og forholder seg tause. Et menneske
puster ut, lettet over endelig å komme frem. Lyden av at en turdeltager
slenger seg ned i sofaen. To dunk og splæsj når fulle vannbøtter
settes på tregulvet. Lyden av gassblusset som tennes, kasseroller som
putrer med kveldens middag, og så: lyden av latter, småpludring og

VINTERENS
VÆRTEGN

samtale. Den fine praten rundt middagsbordet, med folk du nettopp
har møtt for første gang. Lyden av fremmede som blir venner. Lyden
av fortiden, av historier som fortelles. Om folk de har møtt, om feil
de har gjort og kamper de har kjempet. Om seire og nederlag. Men
også lyden av fremtiden. Om hva som vil skje, hva som kan skje, om
drømmer og lengsler. Lyder som blir til ord, som blir til setninger,
som blir til historier som kanskje vil gi ekko i ditt indre så lenge du
lever. Lyder som åpner opp og inviterer inn. Hvem er du?
Lydene – noe av det beste med enhver hyttetur!
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
ESPEN HAAGENSEN

TURPROGRAM
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Julemiddag på Demmevass.

Forsidebilde: Tur fra Utne til Åkrafjorden. Oksen og Hardangerfjorden bak. Foto: Jarle Røstbø

OPPLEV FJELLET PÅ RIKTIG UTSTYR

FISCHER SKIN
BARNESKIPAKKE

FISCHER TWIN SKIN
POWERLITE SKIPAKKE

FISCHER E-99 EASY
SKIN SKIPAKKE

Har du savnet stålkantski med
fell? Nå er den endelig her; Fischer
Twin Skin Powerlite er en smal,
robust og innsvingt stålkantski
med integrert kortfell som er perfekt for preparerte løyper både
i marka og på fjellet. Skien sikrer
deg trygt og godt svinggrep på alle
underlag. Vi har her satt sammen
en pakke med Fischer XC Control
støvelen som er en lett og varm
støvel med solid ankelstøtte.

Den
anerkjente
fjellklassikeren
som kan brukes både i og utenfor løypen. Stålkantski med langspenn, smørelomme og 13 mm
innsving. Vi har kombinert denne
skien med støvlene Alpina Alaska
BC og Crispi Stetind BC.

Pakkepris:

Pakkepris:

Pakkepris:

1.999,–

4.499,–

6.499,–

FISCHER E-109 EASY
SKIN SKIPAKKE

ÅSNES NANSEN /
CECILIE FJELLSKIPAKKE

ÅSNES INGSTAD /
TONJE FJELLSKIPAKKE

MARIUS DALSEG SÆTRE

Lei av å bruke tiden på å smøre?
Fischer Skin Performance Jr. er en
barne- og juniorski med integrert
kortfell. Skien har også innsving
som gir god stabilitet, og den blir
dermed også enklere både til å
svinge, skrense og ploge med.
Vi har her laget en pakke med
Alpina Sport Tour Jr. støvelen som
er en varm og komfortabel støvel
til barneføtter.

Nå er vi godt i gang med 2020! Jeg håper dere har fått en fin start på året.
Kanskje du allerede har vært på noen flotte skiturer?
INNHOLDSRIKT TURPROGRAM
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I år har vi planlagt å arrangere over 2000
turer og kurs. Det er en stor ambisjon, og bak
turprogrammet står det hundrevis av frivillige
turledere som gleder seg til å ta deg med på
tur. Har du brukt aktivitetskalenderen vår?
Gå inn på www.bergenoghordalandturlag.no/
aktiviteter. Der kan du selv velge hvilken tur
du vil gå. Trykk på de ulike knappene, eller
velg aktuelt tidsrom, og se hvilke turer og
kurs som dukker opp. Kitekurs, fullmånetur,
hundekjøring, padledag, fjellflørt, løpetur,
turlederkurs, snøhuletur – vi har et turprogram
for enhver smak! Alt fra drøye turer langt
til fjells og til trilleturer med små barn i
nærmiljøet.
7-FJELLSTUREN I MAI

Så gleder vi oss veldig til årets 3-/4-/7-fjellstur.
Sistnevnte går av stabelen søndag 31. mai og
blir en stor folkefest! 7-fjellsturen er på hele

35 km og har 2400 meter høydestigning, så
den turen passer for deg som liker å ta deg
helt ut. For alle andre har vi 4-fjellsturen
og 3-fjellsturen, som er kortere, men supre
alternativer! Les mer og kjøp startkort på
www.7-fjellsturen.no.
NYE HYTTER

Klatrehytten ligger på Stovegolvet på Stord.
Det er Stord-Fitjar Turlag som har kjøpt den
hytten, og til høsten skal den stå ferdig oppusset
og rigget med 12–15 sengeplasser. Rundskuet
fra den hytten er helt fantastisk, og med kun én
times gange til hytten tror vi den blir attraktiv
for både liten og stor.
Alexander Grieghytten i Bergsdalen har vi også
totalrenovert. Nå er hytten tipp topp og passer
ypperlig for større grupper, som skoleklasser,
organisasjoner og bedrifter. Og så gleder vi oss
veldig til åpningen av nye Fonnabu i sommer.
Fonnabu har fått seg et nytt tilbygg, og de andre

hyttene er oppgradert. Nå egner Fonnabu
seg enda bedre for kursvirksomhet og større
grupper.
BÆREKRAFTÅRET 2020

I år har vi i Turlaget et ekstra fokus på bærekraft.
Det er viktig for oss å ta vare på naturen og bidra
til et mer klimavennlig samfunn. Der spiller
enkelt og naturvennlig friluftsliv en nøkkelrolle.
Kjøre kollektivt, ikke kjøpe utstyr vi ikke
trenger, være med på strandryddeaksjoner, ikke
fly unødvendig, reparere utstyret vårt i stedet
for å kjøpe nytt og ha sporløs ferdsel. Bærekraft
skal gjennomsyre alle våre aktiviteter, våre
hytter og vår drift. Og så får vi se hvordan
vindkraftsaken utvikler seg videre. Én ting er
iallfall sikkert: Vi kommer fortsatt til å kjempe
for å bevare viktige natur- og friluftsområder!

Dette er pakken for krevende
høyfjellsturer. Fischer E 109 er en
kraftig, bred og lettsvingt ski med
stålkant og hele 18mm innsving.
Sammen med den nye Crispi Bre
støvelen i Gore-Tex og Super Telemark bindingen, er dette virkelig
en pakke vi går god for. Skien kan
også godt kombineres med Crispi
BC Stetind eller Alpina BC Alaska
sammen med Rottefella Magnum
Bindingen
hvis
en
prioriterer
gåingen.

Kanskje den optimale fjellskien.
Bred stålkantski med god bæreevne og moderat gåspenn for
høyfjellsturer i kupert norsk terreng. Integrert fellelås slik at en
kan bruke kortfeller. Sammen
med Crispi Bre støvelen i Gore-Tex
og Super Telemarkbindingen, er
dette virkelig en topp høyfjellspakke. Skien kan også godt kombineres med Crispi BC Stetind eller Alpina BC Alaska sammen med
Rottefella Magnum Bindingen hvis
en prioriterer gåingen.

Nye Ingstad og Tonje er blitt en
bred og moderne fjellski med
rocker i tupp som sikrer meget
god bæreevne og supre kjøreegenskaper. Perfekt til turer i
krevende og bratt terreng. Mode
rat
gåspenn
samt
integrert
fellelås. Bør brukes sammen med
en 75mm støvel, så her har vi
satt sammen en pakke med
Voile kabelbinding, samt Crispi
Bre støvelen. Alternativ er Crispi
Svartisen støvelen som har en
mykere såle, men stivere ankelmansjett.

Pakkepris:

Pakkepris:

Pakkepris:

6.999,– / 7.199,–

6.499,– / 6.699,–

7.599,– / 7.799,–

Ha en bærekraftig og fin vinter!
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Foto: ÅSNES v/Sveinung Klyve

HVA SKJER I 2020?

Valg av riktige ski og sko er avgjørende for en god skiopplevelse. Vi har
kompetansen og utvalget slik at vi sammen finner utstyret til ditt behov.
Velkommen inn for en hyggelig skiprat!

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no
ÅPNINGSTIDER 10-18 TORSDAG 10-19 LØRDAG 10-16
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PER HENRIKSEN

SKREDFARE

– TERRENGETS FRISTELSER OG FARER
ke
t
ød
ek
Sn

Skredtriangelet: Det er fire forhold som
spiller inn når det gjelder mulig snøskred.
Det er terrenget, været, snødekket og - i
midten - deg og dine vurderinger.

ret
Væ

Ingen ønsker å bli tatt av snøskred, likevel omkommer det hvert år noen i skred i Norge.
Hvilke faretegn skal vi se etter, og hvordan kan vi unngå å utløse snøskred?

Terrenget

SKREDTRIANGELET
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Slik måler du fjellsidens bratthet: Sett
den ene staven rett ned i snøen. Sett
spissen på den andre staven i helningen. Hvis den horisontale (vannrette)
staven berører den vertikale (loddrette)
staven på midten, er vinkelen på bakken
omtrent 27 grader. Treffer den horisontale staven høyere opp er det brattere.
Treffer den på toppen, er helningen 45
grader. Illustrasjon: Iver Gjendem/
Speiderboka

Skitur ved Haukeliseter.

I mer enn 90 % av skredulykkene er skredet utløst av den skredtatte, eller en annen i turfølget
til den skredtatte. Det er fire hovedelementer
som spiller inn når det går et skred:
1) TERRENGET: Er fjellsiden brattere enn 30
grader, er det fare for skred. Skred kan også
utløses der det er mindre bratt enn 30 grader,
men i slikt terreng kan du som regel ferdes
trygt for snøskred.
2) VÆRET: Snøvær, kraftig vind eller rask
temperaturstigning påvirker snøforholdene.
Økt snødybde eller stigende temperatur fører
til større fare for å utløse snøskred.
3) SNØDEKKET: Hvordan er de ulike snølagene, og hvor godt henger de sammen?
Finnes det ustabile snølag som kan føre til
skred? Snødekket endrer seg over tid og kan
enten bli mer stabilt eller mer ustabilt. Du
trenger en god del kompetanse før du kan ta
beslutninger om ferdsel i skredterreng basert
på snødekkets karakter. Sjekk www.varsom.
no for informasjon om skredfaren og hvilke
skredproblem som er aktuelle.
4) I midten av triangelet finner vi – deg! Hvordan er dine vurderinger når du går mot eller
i et potensielt skredfarlig terreng? Gjør du
kloke vurderinger? Hvis du har veldig lyst
å gå opp på en topp, øker risikoen for at du
overser faresignalene underveis. Hjernen
fokuserer som oftest på tegn som støtter en
ønsket konklusjon og overser det andre. Gjør

kloke vurderinger underveis, og ikke la deg
lokke inn i farlig terreng.
HER ER FARESIGNALENE DU SKAL VÆRE
OPPMERKSOM PÅ:

1) DRØNN I SNØEN: Dette skyldes lag i snøen
med mye luft som trykkes sammen når du
går på den. Du hører et dypt drønn når en
luftlomme kollapser og presser ut luft. Dette
er tegn på ustabile snølag.
2) SKRED I TERRENGET: Ser du at det har
gått skred der hvor du går? Vær obs, for dette
er jo et sikkert tegn på skredfare, og du bør
vurdere traséen din nøye.
3) SKYTENDE SPREKKER: Det kalles skytende sprekker når snøen sprekker opp ut fra
skiene dine. Hvis bruddet skyter ut mer enn
en meter fra skituppen din, er det tegn på
skredfarlige forhold der du ferdes.
TERRENGFELLER OG UTLØPSSONER

Alle formasjoner i terrenget som øker konsekvensen dersom det skulle gå et skred, kalles
terrengfeller. Unngå for eksempel å gå i daler
eller søkk hvor snøen kan samle seg opp ved
et eventuelt snøskred. Du har liten mulighet
til å unnslippe et skred i slikt terreng. Et skred
kan gli tre ganger så langt ut som fallhøyden
på skråningen. Er henget der skredet går 100
meter høyt, kan skredet gli 300 meter ut. Det å
planlegge ruten på forhånd, er veldig viktig. På
et turkart i målestokk 1: 50 000 er det brattere

enn 30 grader hvis det er mindre enn 0,7 mm
mellom 20-meter-kotene, og hvis det er mindre
enn 3,5 mm mellom 100-meter-kotene. Sjekk
gjerne ut skredkart.ngi.no, som viser bratthet i
fjellet, og snakk med Tursenteret i Marken, som
har oppdaterte føremeldinger.
ER SKREDSØKER EN SIKKERHET?

Statistikken viser at omtrent 25 % av dem som
omkommer i snøskred, dør av skader de fikk i
skredet. Ligger du mer enn 30 minutter under
snøen, er sjansen for å overleve minimal. Under
turer i høyfjellet kan det ta svært mange timer
før man kan regne med at redningsmannskap
rekker frem til ulykkesstedet. Elektronisk søkeutstyr og kameratredning er derfor den beste
sjansen til å bli funnet i live, men det er ingen
garanti, og kan oppleves som en falsk trygghet
som fører til at man tar for stor risiko. Et sunt
spørsmål å stille seg er: «Ville jeg stått ned
denne fjellsiden om jeg ikke hadde på meg
skredsøker?»
Så planlegg turen din godt, innhent informasjon i forkant, se på de lokale snøforholdene,
følg med på faretegn underveis, og bli ikke for
oppsatt på å nå toppen. Det er ingen skam å snu
eller velge en annen og slakere trasé.
God, trygg tur i vinterfjellet!
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN/
ENDRE RIEBER SOMMERSTEN
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INGRID HUNDVIN

FJELLSPORTGRUPPEN SKREDFASTPÅ KALDAVASSHYTTA

INGRID HUNDVIN

I desember var
Fjellsportgruppen på
tur til Kaldavasshytta.
Planen var å ha en
fin helg i fjellet med
topptur til Vassfjørå.
Isteden ventet dårlig vær og betydelig
skredfare.

TUR TIL KALDAVASS FREDAG KVELD

11 turdeltagere og to turledere, Ingrid Hundvin og Frode
Atterås, trasker en sen fredagskveld i desember innover
fra Upsete togstasjon mot Kaldavasshytta. Det er mørkt,
men de erfarne turlederne navigerer seg fint i øst-sørlig
retning mot hytten.
– Underveis hørte vi flere drønn i snøen, som er et tegn
på skredfare. Det hadde jeg ikke forventet, forteller den
erfarne vinterturlederen Ingrid Hundvin.
Ruten fra Upsete til Kaldavasshytta er på 7 kilometer og går
tidvis gjennom skredutsatt høyfjellsterreng. Under trygge
snøforhold går det fint, men denne fredagen hadde varsom.
no meldt faregrad 3. Det betyr betydelig snøskredfare.
Ferdsel i skredterreng krever da solid kunnskap, erfaring i
rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Turlederne
gjorde sine vurderinger underveis, og drønnene i snøen gav
seg etter hvert jo høyere til fjells de kom.
– Vi vurderte forholdene som trygge nok til at vi kunne gå
helt inn til hytten, sier Ingrid.
De kom seg trygt frem til hytten kl. 23.15 etter en tre timers
skitur, og stemningen var god i gruppen.
FJERNUTLØSTE TO SKRED PÅ LØRDAGEN

Neste dag var planen å gå til Vassfjøra, men turlederne
avbrøt turen før toppen var nådd på grunn av flatt lys og
lite sikt i høyden. Også denne dagen drønnet det i snøen.
På vei tilbake til hytten fjernutløste turgruppen to snøskred.
– Da tenkte jeg at det var større skredfare enn hva som var
meldt, og at vi måtte ta hensyn til det, sier Ingrid.
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Både hun og medturleder Frode begynte å diskutere den
planlagte returen til Upsete de skulle ha neste dag. Kunne
de gå tilbake til Upsete, eller var det for stor skredfare?
Tilbake til hytten fikk de oppdatert værmelding om at neste
dag skulle det komme mye vind og mer snø. Det ville føre
til økt snøskredfare.
– Det ville komme mye ny snø inn i hengene. Det gjorde
oss lite lystne på å gå tilbake samme vei som vi kom opp
fredagen, forteller Ingrid.
På vei gjennom skredutsatt område
fra Kaldavasshytta til Upsete.
Turdeltagerne holder god avstand for å
minske faren for å utløse skred.

AVBRØT RETUREN SØNDAG

Søndags morgen tok Ingrid og Frode avgjørelsen: På

Tide Reiser

grunn av den økte snøskredfaren skulle ikke gruppen gå
tilbake til Upsete. De bestemte at gruppen måtte bli en
ekstra natt på hytten, selv om flere hadde jobb og familie
som ventet på dem.
– Vi informerte om hvorfor vi valgte som vi gjorde, slik
at de forstod grunnene til at vi måtte bli en ekstra natt på
hytten. Gruppen var enig i avgjørelsen, sier Ingrid.
Søndagen ble brukt til å gå noen runder på vannet i snøføyken utenfor hytten. Mat hadde de lite igjen av, siden de
egentlig skulle dratt hjem. Heldigvis fant de litt proviant
på hytten.
– Pannekaker, kikerter, tjekkiske gryn, bokhvete, linser,
spaghetti og havregrøt, så det gikk helt fint, sier Ingrid.
RETUR MANDAG

PILEGRIMSVANDRING
FRA LEON TIL SANTIAGO

CINQUE TERRE VANDRING

TOSCANA VANDRING

Pilegrimsvandring er kultur, mat
og vin, historie, religion og natur.
Bli med oss gjennom koselige
landsbyer og frodige nøtteskoger.

De fem fargerike byene på
Liguriakysten i Italia
- på alles “bucket-list”

Bølgende landskap, vakre åser og
gylne strender. Dette blir noen
flotte vandreturer i sagnomsuste,
italienske omgivelser.

19. - 24. MAI 2020

22. - 29 MAI 2020

18.-24. MAI 2020

FRA BERGEN, KR.

15.490

FRA BERGEN, KR.

14.850

FRA BERGEN, KR.

15.200

Mandag morgen hadde vinden endret retning. Snøen som
før hadde truet fra fjellsidene, var i stor grad blåst bort, og
det var mindre fare for fjernutløsning av skred. Snølagene
hadde stabilisert seg.
– Vi gikk fra hytten kl. 11 for å ha ekstra god tid til å vurdere
skredfaren forbi et potensielt skredområde langs den vanlige traséen tilbake til Upsete, sier Ingrid.
Der det var brattest, gikk de igjennom én og én person.
Frode gikk som førstemann, og Ingrid gikk sist. Alle
turdeltagerne hadde med seg spade, søkestang og sender/
mottager, og alle kunne bruke utstyret godt. Turen tilbake
til Upsete gikk trygt og fint.
Tilbakemeldingene Ingrid og Frode fikk fra turdeltagerne,
var at de følte seg trygge underveis, men at helgen bød på
mange krevende avgjørelser, legger ikke Ingrid skjul på.
– Det var en kompleks situasjon. Skred er ikke en eksakt
vitenskap. Det er små ting som kan avgjøre om det går
bra eller ikke. Det viktigste er å ha kunnskap om skred og
snø, slik at du selv kan vurdere skredfare når du er på tur,
avslutter Ingrid.
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

MADEIRA VANDRING

DOLOMITTENE VANDRING

14.- 21. JUNI 2020

12. - 19. JULI 2020

TATRAFJELLENE
VANDRING
6/9-13/9 - 2020

En vandrers paradis: unik, vakker
natur og mangfold.
Et eldorado for turgåere!

FRA BERGEN, KR.

17.900

Naturskjønne alper ønsker deg
velkommen.
Vi skal vandre i et vakkert og
storslått Italiensk fjellandskap.

FRA BERGEN, KR.

15.300

Toppene her når opp mot 2600
moh. Flankert av dype daler og
grønne Innsjøer, står flotte
naturopplevelser i kø.
FRA BERGEN, KR.

Ring 55554400
w w w. t i d e r e i s e r. n o

15.990
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JARLE RØSTBØ

JARLE RØSTBØ

FOLGEFONNHALVØYA PÅ LANGS
FRA UTNE TIL ÅKRAFJORDEN

Turen som har alt — fra grønne lier til hvite vidder og breer, og fantastisk utsikt!

Nedkjøring fra Solnut i morgensol.

RUTE:

UTNE–SOLNUTEN–KVITNADALEN–INSTE BOTNANE /
BLOMSTØLSSKARDSVATNET–ÅKRAFJORDEN

Lengde:

100 km

Varighet på tur:

4 dager, 3 netter i telt

Hvorfor gå denne turen:

Du vil oppleve fantastisk utsikt over fjorder, fjell og hav.

Eksperttips:

Vær godt forberedt, ha god kontroll på brenneren, teltet og utstyret. Planlegg godt på forhånd.

Gradering:

Ekstra krevende. Turen har enkelte utsatte passasjer og krever
derfor sikring med tau og stegjern.

Høydemeter:

4500 meter

Høyeste punkt:

Fonnatoppen (1664 moh.)

EN ANNERLEDES VÅRSKITUR

Utne
Grimo
Kinsarvik
Ullensvang
Jondal
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Folgefonna er et kjært turmål for skientusiaster, både vår og sommer, med sin vakre
beliggenhet mellom Hardangerfjorden, Åkrafjorden og Sørfjorden, og utsikt til kjente landemerker som Hardangerjøkulen og Hårteigen. Har du lyst til å ha breen og den flotteste
utsikten for deg selv, kan det lønne seg å velge
en alternativ rute og sove i telt istedenfor i de
etablerte hyttene. For Kvinnherad Turlag har
turen fra Utne til Åkrafjorden blitt et fast og
kjært innslag i turmenyen, særlig for dem som
liker en utfordring.
OM TUREN

Tyssedal
Odda

Rosendal

FOLGEFONNA

Fjæra
Tyssholmen

Stegjern på hardt føre med utsikt mot Sørfjorden, Folgefonna og Solnut til høyre.

– Dette er den fineste turen du kan gå, om du
vil slite litt, vel å merke. Turen har alt: grønne
lier, hvite vidder med fantastisk utsikt, og
utfordringer, sier Jarle Røstbø, turleder for
Kvinnherad Turlag, som ved flere anledninger har vært ansvarlig for turen sammen med
Mona E. Røstbø.
Turen ble gjennomført første gang for fire år
siden, med en privattur som egentlig skulle
gå Jostedalsbreen på langs. Da været ikke var
optimalt, måtte de se etter alternative turer
som lignet. Valget falt på ruten mellom Utne
og Åkrafjorden, som er omtrent like lang, men

med litt flere høydemeter. Dette viste seg å
være et veldig godt alternativ, som fristet til
gjentagelse.
FRA SKOG TIL HVITE VIDDER

Turen starter i Hauso ved Utne. Etter en oppstigning til Grimsnuten går man videre mot
Solnuten (1551 moh.) for telting. Disse toppene kan by på en kombinasjon av spenning
og fantastisk utsikt dersom været er det rette.
Dag to går over Torsnuten, mot Revavatna,
og inn på Nordre Folgefonn. Deretter krysser man denne og går videre på breen mot
Svartedalshorgja for en ny natt i telt. Dag én
og to ser man Sørfjorden, Hardangervidda,
Hardangerjøkulen, fjellene i Kvam, havet og
Tveitakvitingen.
Dag tre starter med en nedstigning mot Kvitnadalsvatnet, før det blir en stigning mot
Hundsøyra, og videre med kurs rett sør over
Søndre Folgefonn. Turen fortsetter over Sørfonna, og over Fonnatoppen, som er turens
høyeste punkt, 1664 meter over havet. Sørfonna er den største av de tre breene som
utgjør Folgefonna. Den tredje overnattingen
finner sted i området mellom Inste Botnane og
Blomstølsskardsvatnet. Siste dagsetappe går
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JARLE RØSTBØ

JARLE RØSTBØ

JARLE RØSTBØ

Snart klar til å gå videre etter en god pause. Havet i vest sett fra Torsnuten.
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Turdeltager Anders ser mot vest i havet, med den mye besøkte toppen Oksen og Hardangerfjorden bak seg.

av breen mellom Inste Botnane og Blomstølsskardsvatnet. Så går turen videre til Borga, ned
Sæterdalen til Eikemo og videre til Åkrafjorden.
På våren eller ettervinteren er forholdene best for
å gå denne turen. Går man for tidlig i sesongen, er
det ofte for hardt føre, og snøskredfaren er større.
HVA KREVER TUREN?

Om du har lyst til å legge ut på denne eller lignende
vinterskiturer, er det visse forberedelser som må
til for at turen skal bli trygg og optimal.
– Man må være i forholdsvis god form, og ikke
være høyderedd, da det er noen utsatte partier på
turen, forteller Jarle Røstbø.

For å legge ut på en lengre vinterskitur i fjellet,
kreves det at du har litt trening på ski og at du kan
bære rundt 25 kilo på ryggen. Skiene og utstyret
må være i god stand, og skoene må være gode å
gå med. For små sko kan fort bli kaldt. Med gammelt utstyr kan du risikere at en ski eller en stav
knekker, og det er ikke like gøy dersom du er langt
unna mål. Det er også viktig å ha sovepose og klær
som tåler vintertemperaturer, og så trenger du en
god bensinbrenner til å tine vann. Da det er noen
utsatte partier på turen, kreves det også stegjern
og tau til sikring, skredutstyr og GPS. Ski med
stålkanter og skifeller er også påkrevd.

Stille og fint, turfølget er klare til å gå inn på Nordfonna.

GOD PLANLEGGING ER NØKKELEN

Jarle Røstbø anbefaler å gjøre seg godt kjent med
ruten i forkant.
– Jeg planlegger turen først på kartet, så legger
jeg inn ruten i et program som heter Garmin BaseCamp, der jeg kan se turens stigning, avstand,
høydemeter og hvor bratt det er i grader. Dette
er informasjon som er viktig, særlig med tanke
på skredfare. Det er også lurt å se etter exitmuligheter når du planlegger på kartet: Er det
noen daler du kan komme deg ned dersom det
skulle oppstå en skade, en ulykke, eller dersom
været skulle bli for ille?
Han påpeker dessuten at det er lurt å sjekke at

teltet, brenneren og skiutstyret er i god stand.
– Er du i god form, er dette en utrolig fin tur.
Turen starter i skogen, og man har utsikt mot
Hardangerjøkulen, Oksen og Eidfjord. Når man
kommer opp i fjellet, har man spektakulær utsikt
hele veien, sier Røstbø.
OM Å SOVE I TELT OM VINTEREN

Men du trenger ikke være i god form, være
immun mot høydeskrekk eller ha masse erfaring
for å ha gode opplevelser ute i naturen vinterstid.
– Du trenger ikke gå en så krevende tur for å ha
det fint i fjellet. Jeg har unger som vi har tatt med
på telttur også om vinteren. Vi har tilbrakt mange

påskeferier i fjellet. Man trenger ikke nødvendigvis gå så langt, det viktigste er at ungene er varme
og tørre på beina, sier Røstbø.
Man kan altså finne et fint område, sette opp
teltet og legge ut på dagsturer derfra. Dette krever
mindre forberedelser og setter ikke like store krav
til form og utstyr. Men man kan ha like flotte
naturopplevelser på en kortere tur.
Røstbøs oppfordring er altså klar:
– En må få folk ut i telt, både sommer og vinter.
Fordelen med vinteren er at det er lett og fint å
finne flatt underlag. Man får de beste tomtene,
og akkurat den utsikten man gjerne vil ha. Det
er noe eget med vinteren; når man får kjenne på
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været, både finvær og ruskevær. Det gir en unik
mestringsfølelse å kunne klare seg og ha det bra,
selv i hardt vintervær, forteller Røstbø.
Da er det bare å gjøre klar skiene, finne frem
teltet og komme seg ut for å oppleve vinterfjellheimen på sitt beste. Til våren har Kvinnherad
Turlag satt opp turen fra Utne til Åkrafjorden
igjen, sammen med Odda og Ullensvang Turlag. Så da er det bare å melde seg på og starte
forberedelsene!
TEKST: CAMILLA HAUG

12 spente turdeltagere står oppstilt på jernbanestasjonen i Bergen
en tidlig lørdagsmorgen. De skal bruke helgen sammen og gå til
Grindaflethytta. Vinterturleder Nils Bull ønsker alle velkommen.

PÅ SKI I VERDENSARVEN:

LJOSANBOTN–
GRINDAFLETHYTTA–FYRE

– Dette er en tur i et vennlig landskap, ikke så forferdelig bratt. Vi
skulle egentlig gått videre til Fyre på søndag, men på grunn av at
det er lite snø, returnerer vi heller til Ljosanbotn, sier Nils.
Medturleder Per Olav Opheimshaug står ved siden av med en
knallgrønn GORE-TEX-jakke og kartmappen fremme. Han
tok vinterturlederkurset for tre år siden og har ledet mange
sommerturer, men dette er hans første vintertur som turleder.
EN TUR SOM PASSER DE FLESTE

Turen fra Ljosanbotn til Grindaflethytta er på vel 17 km i snilt og
vennlig terreng. Du starter turen på 660 moh., og hytten ligger på
1086 moh.
– Turen passer for alle, men man må være litt seig. Det kan ta åtte
timer å gjennomføre den hvis været er dårlig,
sier Per Olav.
Vinterturleder Nils har ledet turen fire ganger før,
og dette er en av hans favoritter.
– Det som er spesielt, er at løypen er umerket.
Vi går i jomfruelig snølandskap og brøyter våre
egne spor. Vi får virkelig føle at vi er i kontakt
med naturen, sier Nils, og legger til at det er en
kort helgetur.
– Denne turen varer bare fra lørdag til søndag, så
da er det jo en del helg før vi drar.

Ankomst Grindaflethytta.

De to turlederne Nils Bull og Per Olav Opheimshaug med noen
deltagere ved turens start på Ljosanbotn.
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– Da blir du mer sveiset sammen med andre. Jeg anbefaler alle å
prøve det, sier Per Olav.
Turfølget labber rolig oppover og innover i fjellet. Nils stopper opp
og trekker pusten dypt.
– Dette er vill, vakker og fri vestlandsnatur. Det er lite folk her. Ofte
treffer vi ikke et eneste menneske på turen, sier han.
DET SOSIALE PÅ HYTTEN

Seks timer senere er alle vel fremme på hytten. Noen henter vann,
andre lager middag. Vi skriver oss inn i hytteprotokollen, bytter
fra vått til tørt. Middagen serveres. Småpraten summer rundt
middagsbordet. Det er en herlig stemning som fyller hytten når
oppvasken er tatt. Noen leser i hyttebøkene, andre spiller kort.
Noen diskuterer politikk og Donald Trump, mens andre forteller
røverhistorier fra tidligere vinterturer. Stearinlysene kaster snille
skygger på veggene. Så slukkes de.

– JEG SYNTES DET
VAR LITT SPESIELT Å
SKULLE DRA PÅ TUR
MED HELT
FREMMEDE
MENNESKER, MEN
DET GIKK BARE
ET KVARTERS TID,
SÅ VAR JEG INNE I
GJENGEN.

TRENGER IKKE KJENNE NOEN

Turleder Nils Bull låser opp Grindaflethytta.

Han mener det beste er å ikke kjenne noen.

Turfølget saler opp og legger i vei fra togstasjonen.
Småpraten mellom turdeltagerne er allerede godt i gang, og latteren
sitter løst.
– Det å lede folk på denne måten, er veldig kjekt. Det er jo ikke alle
som har venner som kan være med, og da er det bra med fellestur,
sier Per Olav. Han husker godt første gang han selv var med på
fellestur.
– Da møtte jeg opp på Bystasjonen i Bergen, og jeg husker jeg ikke
var særlig høy i hatten. Jeg syntes det var litt spesielt å skulle dra på
tur med helt fremmede mennesker. Men det gikk bare et kvarters
tid, så var jeg inne i gjengen.

Neste dag våkner vi til grått vær, men i løpet
av dagen trekker skyene seg høyere og høyere
opp. Returen går kjapt, og vi får tid til en ekstra
rast i bakken. Det bygges hopp og øves på
telemarksvinger i bakkene. Hvem sier at voksne
ikke liker å leke?

Både Nils og Per Olav har lyst til å lede denne
turen flere ganger, men da helt frem til Fyre.
– Det er inspirerende å ta folk med på tur og se
hvor glade de blir når de mestrer forholdene,
sier Nils.
– Nå har jeg blitt tobarnsfar, så jeg må nesten høre
med henne hjemme, men jeg vil iallfall lede én sommertur og én
vintertur hvert år, legger Per Olav til.
Nils anbefaler å bli med neste gang turen settes opp. Han lokker
med gode opplevelser og nye vennskap.
– Og så må jeg få lov til å si at isoporsetene på utedassen er helt
suverene! ler Nils og kaster seg på toget hjem til Bergen.
TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

GRINDAFLETHYTTA har 14 sengeplasser, er selvbetjent, ulåst og åpen hele året.
Den ligger i et fantastisk fjellområde mellom Raundalen og Sognefjorden. Hytten stod
ferdig i 1972 og eies av Voss Utferdslag.
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Denne turen settes opp
igjen 22.–23. februar.
Skann her og les mer
om turen.

– DET DU IKKE FORTELLER
TIL ANDRE, DET KAN DU
FORTELLE TIL DEM DU
TREFFER I FJELLET

– DET ER EN ENORM GLEDE Å OPPNÅ KONTAKT MED FREMMEDE. Å SNAKKE OM FAMILIE, VALG VI GJØR OG
HVA SOM ER VIKTIG I LIVET. DET FÅR DU IKKE PÅ ETHVERT LUNSJBORD PÅ JOBBEN.

– DET ER DET
SOSIALE SOM
FÅR MEG
PÅ TUR
Arild Korsnes har vært på rundt
15 fellesturer med Turlaget.
Han liker naturopplevelsen og å
ta seg ut i fjellet, men det er det sosiale
som trekker mest.

Arild liker å leke og tulle, og han faller mye. Her prøver han å sette ny bakkerekord. – På en påsketur kalte de meg bare «gutten», selv om jeg var den eldste, ler han.

– MAN SITTER IKKE I FLERE UKER I FJELLET OG LURER
PÅ HVILKE GARDINER MAN SKAL KJØPE.
Inne på Grindaflethytta. Havregrøt i kjelen.
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Turdeltager Marianne
Pedersen går oftest på
tur alene i fjellet, men
det er samtalene med de
andre hyttegjestene hun
setter pris på.

Marianne Pedersen setter pris på en god samtale i
fjellet.

– Jeg går mye alene i fjellet. Da får jeg fantastiske
samtaler med folk på hyttene. Du møter jo aldri de personene igjen, og da er det lettere å blottlegge seg. Livet,
utfordringer, drømmer. Vanskeligheter du har opplevd,
eller ting du har klart å gjøre. Ærlighet er et stikkord.
Det syns jeg er fascinerende, sier Marianne.

skrevet, eller hvilke linoleumsgulv eller gardiner du
har – det syns jeg er fjas.

Hun tror mange legger fra seg uvesentligheter når de
går i fjellet. At man ikke tenker så mye på de trivielle
hverdagsproblemene, men grubler mer filosofisk.

– Jeg har truffet mange morsomme folk, og rare
folk. Utrolig mange rare folk, men det er jo gøy, ler
Marianne.

– Når du legger vekk fjas, så kommer de dypere samtalene. Jeg har hatt veldig mange spennende samtaler
med folk i fjellet.

Hun mener fjellsamtalene gir et annet perspektiv på
livet. Dessuten er det litt mer ufarlig å blottlegge seg
på hyttetur.

– Hva er fjas, da?

– Man blir jo ikke konfrontert dagen derpå, for da er
man allerede på vei til neste hytte, ler Marianne.

– Det varierer nok fra person til person, men å snakke
om alle ytre ting, som hvilke klær du har, hva ting
koster, de siste Facebook-oppdateringene folk har

På tur kommer man til kjernen av hva det vil si å være
et menneske. Marianne er glad for å ha truffet mange
forskjellige typer folk på turene sine.

TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Å TREFFE NYE MENNESKER

MOBILFRI MAGI

– På tur treffer man folk på sitt aller beste. Det er
ingen som er ute etter annet enn å ha det trivelig
sammen. Det syns jeg er nydelig! smiler Arild
Korsnes.

Det er særlig når man kommer et stykke inn i fjellet
og mobildekningen forsvinner, at magien oppstår.
– Jeg nyter at det er dårlig internett-tilgang i fjellet. Med en gang mobiltelefonen slås på med alle
lydene, så mister vi så mye. Mister folk, mister
blikk-kontakt, mister fokus. Eller for å snu det
motsatt: Når vi er på en hytte uten dekning, så er
alle innstilt på å være sammen. Vi ser hverandre.

Han står på togstasjonen på Mjølfjell etter helgetur
med Turlaget til Grindaflethytta. Som på de fleste
fellesturer var det ulike typer folk på turen.
– Noen liker å snakke veldig mye, så da blir jeg
kjent med dem og hva de er opptatt av, men jeg
syns det er grådig spennende med dem som ikke
snakker så mye. Hva er det de har på hjertet? undrer
Arild seg.

Arild Korsnes liker det sosiale fellesskapet som oppstår på turlagsturene.

Mens noen vegrer seg for å prate med fremmede, syns Arild praten er
givende.
– Den lykkefølelsen som det er når du får kontakt med et annet menneske, den er ikke avhengig av om du kjenner dette mennesket fra før.
Det har jeg erfart hundrevis av ganger, derfor er jeg ikke redd for å dra
på tur med fremmede, sier Arild.

Noen kan vegre seg for å dra på fellestur fordi de
ikke kjenner noen av de andre deltagerne. Det har
Arild ingen problemer med. På alle de turene han
har deltatt på, har han som oftest ikke kjent til de
andre deltagerne.

– Etter en kveld sammen kjenner jeg folk godt nok til at jeg trygt kan
sette meg i sofaen og prate med dem.
Arild har en oppfordring til dem som vegrer seg for å dra på fellestur
uten å kjenne noen.
– Prøv det!
TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

– DET ER SUPERVERDIFULLT Å FÅ VÆRE MED I ET STØTTENDE FELLESSKAP. VI STØTTER HVERANDRE
OG ER POSITIVE. INGEN ER UTE ETTER Å VISE SINE MEST NEGATIVE SIDER. VI ER BARE UTE ETTER Å
PUSTE UT OG HA DET KJEKT I LAG.
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HYTTEVERT

og er der for å passe på og hjelpe til med fordeling av diverse
fellesoppgaver og forefallende arbeid. Hytteverten er kjent i
området og er tilgjengelig for spørsmål du måtte lure på.
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Alle hyttene har proviant,
som betyr at du ikke behøver
gjøre vintersekken tyngre
enn nødvendig. Du må alltid
ha papirkart i 1:50 000 og
kompass med i vinterfjellet.

Fagerdalsnipi

n

808

No

Det er hyttevert på Hallingskeid og Hadlaskard i påsken. En
hyttevert er en frivillig person som er der for å gjøre ditt opphold
til en minnerik opplevelse. Hytterverten bor på hytten sammen
med de andre gjestene. Den viser gjestene til rette på hyttene

Trefall til Selhamar er den enkleste
ruten inn i området. Turen starter bratt,
bruk feller. Fra stølene går det jevnere
oppover, og så er man inne på Kvanndalsleitet der terrenget er relativt flatt
hele den kvistede ruten til hytten. I
godt vær og ved stabile snøforhold,
anbefales å følge sommerruten, med

n
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å fj e l l e t
Gavlen
Før påskenB lblir
det blantBudeieannet kvistet inn
til Åsedalen turisthytte, som ligger i
vatnet Dunevollen
Vatnane
1015
hjertet av Stølsheimen.
Gavlavatnet
1212
Vaskevatnet

Gavlafjellet

BRATT START TIL SELHAMAR FRA
TREFALL
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Finnabotnen

Ørren

n

Merk at kvisting ikke er betyr at løypene er sporsatt eller kjørt med skuter. I høyfjellet endrer forholdene seg raskt. Vær også oppmerksom på at kvistingen kan avvike fra merket kvisteløype på kartene.
Snøforhold og istykkelse på de ulike vannene kan føre til trasevariasjoner og ulike veivalg fra år til år,
men i grove trekk er traseen den samme.

Ruten til Solrenningen går langs Stølsvatnet og til hytten (kan gå på Solrenningsvatnet). Derfra kan man neste
dag suse ned på vatnet og gå videre til
Åsedalen. Alternativ er å ta en ekstra
overnatting på Solrenningen og utforske området på dagstur. Stølsdammen
er også startpunkt for tur til Åsedalen.
En klassiker i godt vær er å gå fra Solrenningen over fjellet til Norddalshytten, høye varder med tynne einepåler
stikker opp av snøen om våren, og man
kan returnere til bilen via den enkle
sommertraséen gjennom Åsabotn.

Selhamar ligger i et skiparadis. Der
er runde åser, bratte fjell, langstrakte
vatn og spennende søkk, daler og skråninger, fine topper og mange rundturmuligheter. Vi anbefaler et par dager
her og bli kjent med turmulighetene i
området. Hytten er stor, lys og nyoppusset.
Fra Selhamar kvistes løype til Åsedalshytten gjennom Geitdalen. Det
er en vakker dal, med mye snø og
hvite åser, lett å gå (føreavhengig) og
avsluttes med en frisk kneik ned til
Halsetvatnet der du ser den rødmalte
hytten ovenfor vatnet. Å avslutte turen
med en time i solveggen før middag
er perfekt.

1245

Finnen

vatni

1284

fjellet

Hanekambstølen

SKIPARADIS

Finden gard

Åkrevik-Fagerdals-

ll sl ie

ALLE DNTS VINTERRUTER TILKNYTTET DISSE STREKNINGENE BLIR KVISTET.

TIL SOLRENNINGEN
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T re fa

Større sted, mindre sted
Betjent turistforeningshytte
(kan være selvbetjent, ubetjent
eller stengt utenom påsken)
Selvbetjent turistforeningshytte
Ubetjent turistforeningshytte

DNT-hytte, plass må bestilles
Betjent privat turisthytte/hotell
(kan være stengt utenom påsken)
Privat ubetjent turisthytte
Privat hytte, plass må bestilles
Røde hytter gir rabatt til
medlemmer
Vinterstengt eller nedlagt
overnattingsted

Øksefjellet

lv i

Løyper som er kvistet/merket
av DNT eller andre
Vei
Jernbane

nødvendige justeringer etter forholdene. Det er mer kupert, men turen
blir litt morsommere.
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Følgende traseer på Hardangervidda vest vil bli kvistet til
palmehelgen.
Garen–Hadlaskard (via Vivelid)
Vivelid–Stavali
Hadlaskard–Stavali
Torehytten–Stavali

Det kvistes fra Vikafjellet, Trefall i
Eksingedalen og fra Modalen. Det er
lengst å gå fra Vikafjellet, greiest å gå
fra Trefall og fra Modalen; kort eller
langt avhengig om det er brøytet til
Stølsdammen eller ei.
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HARDANGERVIDDA VEST
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TIL PÅSKE:
Upsete–Grindafletene–Fyre
(VU)
Upsete–Kaldavass (VU)

Har du gått mange skiturer Bergsdalsfjellene
de senere årene? Hva med å prøve snøen i
Stølsheimen? Til påske blir det kvistet inn til
tre sentrale hytter i det fantastiske skiterrenget
området byr på.
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Til skolenes vinterferie:
Hallingskeid–Finse
Hallingskeid–Geiteryggen
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FRA BERGENSBANEN:

Bjørn

Følgende traseer i Stølsheimen
vil bli kvistet til palmehelgen:
Trefall–Selhamar–Åsedalen–Solrenningen–Stølsdammen
Vikafjellet–Selhamar
Hanguren–Lønahorgi
(fastmerking)

TIL PÅSKE:
Hodnaberg–Torfinnsheim–Gråsida–Gjelle (VU)

Brydalseter

Vø
vri

STØLSHEIMEN

Følgende traseer i Bergsdalen
vil bli kvistet til bergensskolenes
vinterferie:
Lid–Høgabu
Småbrekke–Gullhorgabu
Hamlagrøosen–Vending
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Vatnane
Jashaugbu
Solrenningen
Aurland
Åsedalen Målsethytta
Fellvassbu
Steinsland
Vikafjellet
Vardadalsbu
Selhamar
Østerbø
Flåm
Fyre
Skavlabu
Vatnahalsen
Grindaflethytta Myrdal
Modalen Trefall
Steinbergdalen
Torvedalen
GeiteryggTvinnestølen
Upsete
Kaldavass hytta
Volahytta
Ljosanbotten
Mjølfjell
Lønahorgi
Hallingskeid
Voss
Fleischers
Ulvik
Dale
Finse
Gjelle
Alex.
Demmevasshytta
Li Griegh.
Torfinnsheim
Rongastovo
Rembesdalseter
Hornaberg
Kjeldebu
Høgabu
Krossdalen/
Kiellandbu
Gullhorgabu
Våkavadet
Liset
Breidablik
Dyranut
Vending
Vinterstengt
Fet
Kinsarvik
Jonshøgdi
Utne
Vivelid
Hedlo
Stavali
Trondsbu
Hadlaskard
Jondal
Sandhaug
Torehytten
Besso
Tyssevassbu
Skjeggedal
Litlos
Holmaskjerbu
Mosdalsbu
Breidablikk
Odda
Hellevassbu
Kvanntjørn
Fonnabu

Norddalshytten
Stordalen
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Her kan du se en oversikt
over vinterrutene som kvistes
i arbeidsområdene til Bergen
og Hordaland Turlag og Voss
Utferdslag (VU).

BERGSDALEN

KART: ELLEN JEPSON

Så sant som snøen kommer,
kvister Turistforeningen 4300
km vintertraseer, hvert eneste år.
Bergen og Hordaland Turlag har
ansvar for ruter i Stølsheimen, på
Hardangervidda og i Bergsdalsfjellene. I hovedsak er det Røde
Kors Hjelpekorps som kvister
for Turlaget. Kvistingen legger til
rette for gode og trygge opplevelser i vinterfjellet, som gjerne
føles litt konturløst når sikten
reduseres. Med kart, kompass
og kvistene finner man fram.
På våre trakter er Finse 1222
først ute med kvisting. Generelt
startes kvistingen rundt midten
av februar hvert år, og skal
vedlikeholdes til etter påske.

Blitt vant til vinterfjellet
i Bergsdalen? Stølsheimen
byr på nye muligheter!

Blåfjelle

VISER VEI I VINTERFJELLET

10 km

938

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

TURSENTERET

Bruk Tursenteret
og støtt Bergen og
Hordaland Turlag

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

Arcterycx Beta SL.
Superlett skallbekledning
for den som liker
å pakke lett.

Arcteryx Alpha
AR Jacket Proteus.
Veil. 5999,-

Arcteryx AR = allround.
Passer for helårsbruk, til
sommer- og skitur. Ekstra
forsterkning og beste
Gore-texmenbran.

Arcteryx Beta skalljakke.
Veil. 3999,-

30%

Arcteryx Beta SL. Skalljakke .
Veil. 3999,-

Beta SL Pant Black.
Veil. 2499,-

Vandringer for kropp og sjel.

Vi dobler medlemsrabatten på
alt av skallbekledning i februar.

Fjällräven Bergtagen har ytterligere
slitestyrke. Passer hele året.

Nærheten til natur og kultur blir påtagelig når
man vandrer. Med våre reiseledere oppdager du
plasser man kanskje ellers ikke kommer til, og møter
mennesker som gir minner for livet. Vi tar deg med
til olivenlunder i Frankrike, alpenes vakre landskap,
antikkens Hellas, Spanias høyeste fjellkjede Sierra
Nevada og Toscanas vingårder. For å nevne noen av
våre reisemål.

*Gjelder medlemmer i DNT/BHT.

Fjällräven Eco-shell. Den mest
miljøvennlige skallbekledningen.

TEMA tilbyr et bredt utvalg av herlige fotturer med
ulike vanskelighetsgrader. Gå inn på vår nettside
tema-reiser.no og les mer om alle våre reiser.
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B L I M E D VÅ R E E R FA R N E G U I D E R D E N N E VI N T E R E N
FOR MINNERIKE OPPLEVELSER

Arcteryx Alpha AR
skallbukse. Veil. 4999,-

Fjällräven Bergtagen
Eco shell bukse skallbukse
Veil. 5299,-

Fjällräven Bergtagen
Eco shell skalljakke.
Veil. 6499,-

Fjällräven Bergtagen
Eco shell skalljakke.
Veil. 5499,-

www.tema-reiser.no | 21 00 08 20

Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte
tilbud. Vi hjelper deg med å planlegge turen din i sommer- og vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.
Vi har Vestlandets største utvalg av kart.
Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.

FOTTURER MED AVREISER FRA BERGEN
Fottur på Mallorca. Vanskelighetsgrad utfordrende. Fra 15.190 kr.
Fottur på Egina og i Argolis. Vanskelighetsgrad middels. Fra 14.750 kr.

Åpningstider man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00.

Fottur på østre Kreta. Vanskelighetsgrad middels. Fra 10.750 kr.
Naturopplevelser for livet

www.TROLLTUNGA-ACTIVE.com

REISEGARANTI ER STILT TIL KAMMARKOLLEGIET I SVERIGE. www.kammarkollegiet.se

TOPPTUR
TIL SKROTT I
KVAMMAFJELLA
12. april var dagen då Breidablik og Skrott ønskte to unge damer på fjellski velkomen.

VÅRDAG I FJELLET

Påskeferien var like rundt hjørnet, men ein liten tjuvstart måtte til.
Ikkje ei sky å sjå – det var ein slik dag då himmelen var blå, blå og
blå. Alt låg til rette for ein nydeleg vårdag i fjellet. Vi hadde høyrt
mykje om Breidablik – det flotte, særeigne hyttetunet i Kvammafjella,
1162 meter over havet. Og så var det denne utsikta frå Skrott vi også
hadde høyrt så mykje om. Utsikten mot Hardangervidda, Folgefonna,
Hardangerfjorden.
Med bil frå Bergen sette vi snuten mot Bergsdalen og Hamlagrøvatnet.
Vi vurderte isen på vatnet som trygg, og tok oss over ved Sandneset og
følgde strandkanten eit stykke. Som ivrig telemarkski-patriot drøymer
ein alltid om å kunne svinge seg elegant ned igjen, men vi skjønte fort
at dét ikkje kom til å bli tilfelle denne dagen. Å nei, her måtte vi førebu
bein og hovud på ein nedovertur og såkalla «skrensing» – med fokus
på tryggleik framfor estetikk.
IKKE KVISTA LØYPE

Sidan det ikkje finst ein offisiell vintertrasé mot Skrott og Breidablik,
og ingen av oss hadde gått turen på ski før, var det spennande å sjå
eksakt kva rute vi kom til å ende opp med. I forkant spurde vi som
seg hør og bør kjentfolk om nokre tips. Etter litt hit og dit i småkupert

terreng, dukka det opp raude T-ar på steinar, og vi var med det på den
merka sommarruta mot Breidablik. Vidare hadde vi høyrt at vi kunne
glede oss til Tulledalen. Ja, vi skjønte straks at det ikkje var tull – for
her var det flott å gå! Ein vid, open dal med jamn, fin stigning. Eit syn
for auga – stein og vekster som forsvinn under store, rolege dyner av
snø. Og etter kvart dukkar nakken til ein snødinosaur opp. Ja, er det
ikkje Skrott vi ser? Motivasjonen auka slik den alltid gjer når målet
nærmar seg. Vi såg mot Breidablik og gledde oss til å helse på etter
at vi hadde vore på Skrott. Så sto vi der, 1320 meter over havet, med
utsikt i alle retningar – mot fjord og fjell!
Det var tid for mat og drikke, og hytteveggen på Breidablik kalla. På
med skia igjen, over Glynt, og ned til Breidablik, kor vi blei sittande
ei god stund og litt til. Med harde, men trygge forhold ville vi forsøke
oss på ein rundtur. På med feller og opp til Geitafjellet, med nydeleg
utsikt mot majestetiske Fuglafjellet! Vending turisthytte blei som eit lite
dokkehus nedi dalen. Vidare langs ryggen, nordover, og heilt ned igjen
til Hamlagrøvatnet. Med eit obligatorisk stopp på vegen, med påfyll av
kald, deilig drikke i opa elv. Å, kva er vel betre enn desse vårskiturane.
TEKST:
KARI HALLAND OG SIGRID KVÅLE MYKSVOLL
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Hva med å kombinere
turen til Skrott med
et besøk på hytten
Breidablik? Hytten er ulåst
og åpen også om vinteren.

!
Utsikten fra toppen av Skrott er spektakulær, og derfra er det kun en kort tur videre til Breidablik.

Det er ikke kvistet vintertrasé til hytten Breidablik på grunn bratte fjellsider og fare
for skred. Vi anbefaler derfor ikke å gå til Breidablik turisthytte i vintermånedene
desember, januar og februar. Alle som tar seg til Breidablik på ski må være spesielt
oppmerksom på føreforhold og vurdere skredfare også utover våren.

HÅVAR URDAL

NORGE
PÅ LANGS PÅ SKI

"JEG HÅPER AT ALLE TAR SEG TID TIL EN GANG Å LEVE ET ENKELT LIV I NATUREN,
FÅR KJENNE PÅ DEN VIRKNINGEN NATUREN HAR
PÅ KROPP OG SINN. LYKKEFØLELSEN".

Med 5 måneder på tur og 2600 kilometer bak seg oppsummerer vinterturleder
Elisabeth Hiis Bergh (28) sitt hittil største eventyr.

Våren 2019 gikk Elisabeth Norge på langs på
ski sammen med sin beste venn Håvar Urdal.
– Vi startet på Lindesnes med hjul på pulkene
14. januar og var fremme på Nordkapp 8. juni,
etter 2600 km. Det var en helt fantastisk tur!
forteller Elisabeth.
HENTET DEPOTER UNDERVEIS

HÅVAR URDAL

Elisabeth på innsjøen Akkajaure i Sverige.

ELISABETH HIIS BERGH

Elisabeth på innsjøen Akkajaure i Sverige.

Forollhogna nasjonalpark.

Sammen planla hun og Håvar turen, og pakket
utstyr og depoter med mat og utstyr de skulle
plukke opp underveis. De hadde frie tøyler og
bestemte dagsetappene etter hvordan været og
føret var.
– Den første uken regnet det mye, og de gamle
dunsoveposene våre skrumpet inn som rosiner.
Vi ringte til en sportsbutikk, og en snill kunde
kjørte ut til oss med nye, robuste, syntetiske
soveposer. I Kyrkjebygda i Agder fylke hentet
vi vårt første depot, før vi med brodder på
fjellskoene trakk pulkene opp til Bortelid,
forteller Elisabeth.
WHITEOUT OG SKREDFARE

De to vennene satte kurs mot nord. Selskapet
besto kun av liryper og fjellryper som kvekket
og et mylder av dyrespor. Så gikk turen
videre til Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane
landskapsvernområde, det nest største
landskapsvernområdet i Norge.
Underveis på turen broderte Elisabeth «global oppvarming» på et tøystykke som hun festet på pulken.
ELISABETH HIIS BERGH
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– Det var vakkert, vilt og skremmende. Vinden
blåste hardt og fra alle himmelretninger. Det ga
skredfare i konstant endring, whiteout og storm,
minnes Elisabeth.
Venneparet satt ofte værfast, og det tærte på
matreservene. I tillegg var vannene utrygge og
snøbroene skjøre.
– Det verste var nok likevel at vi hadde altfor
tunge pulker. Vi slet oss ut og ble syke, men
lærte enormt mye. Vi gjorde oss mange viktige
erfaringer frem mot Haukeliseter som gjorde
resten av turen mot Nordkapp lettere, sier
Elisabeth.

Endelig på Nordkapp, etter 2600 kilometer og 5
måneder på tur bak seg fra Lindesnes.

Bursdag og ballonger i whiteout ved Hovatn.

Vakre Laponia i Sverige var et av høydepunktene på
turen, sammen med Børgefjell.

HØYDEPUNKTENE LAPONIA OG
BØRGEFJELL

Når Elisabeth blir bedt om å trekke frem et
høydepunkt fra turen, er det vanskelig for henne
å trekke frem én eneste opplevelse.
– Det er umulig å svare på, det var så mange
fantastiske inntrykk og opplevelser, og jeg
klarer ikke å trekke frem én som den beste. Men
Laponia i Sverige og Børgefjell nasjonalpark
var utrolig flotte. I Børgefjell brant solen fra blå
himmel og gjorde fjellet til Soria Moria. Snø og
is skinte som diamanter og hvitt gull. Jeg fortapte
meg også i Laponias evige elvedaler, rike dyreliv
og enorme innsjøer.
KREVENDE PLUSSGRADER

Sol og plussgrader mot Sulitjelma i Nordland
gjorde Elisabeth engstelig for tykkelsen på
isen. De måtte vokte seg for økt vannstrøm som
smeltet isen fra undersiden.
– Vi er heldige her til lands som har gode
varslingstjenester for både is og snøskred, sier
hun.
Videre krysset venneparet de store sjøene
Áhkájávrre og Torneträsk i Sverige, og gikk
3–4 mil om dagen.
– Det var i Nord-Norge at vi virkelig fikk
oppleve en enorm, sammenhengende villmark.
Jotunheimen føltes som en flekk i forhold, sier
Elisabeth.
EN SJELDEN STILLHET

Turen fra Sulitjelma og innom Abisko og
Kilpisjärvi i Finland ga Elisabeth mange av de
vakreste naturopplevelsene på turen. Hun husker
godt det inderlige, skimrende lyset og snøen som
falt i dets stråler. Og stillheten.
– Det var en sjelden stillhet. Vi gikk i reinens
daler, ensomme simler med kalver sto for seg
selv, og vi beveget oss varsomt. Elgen sanset
oss ikke i motvind før vi kom helt tett innpå.
Det var skygger og skrik fra rovfugl, og vi fisket
rett fra soveposen både til kvelds og frokost. Et
eventyrlig liv.

PÅ NORDKAPP

Snøen tok slutt. Pulkene ble sendt hjem, så stod
Finnmarksvidda for tur.
– Det var et eneste stort vassemaraton, og det
var striregn og tett tåke da vi til slutt nådde
Nordkapplatået, sier Elisabeth.
Da hun endelig stod på Nordkapplatået, strakte
hun ut hånden og tok på globusen.
– Jeg hadde en underlig, nummen følelse i
kroppen. Jeg var veldig glad for å nå målet mitt
og komme frem, men samtidig følte jeg meg trist,
for nå var jo turen over.
Også det å komme hjem etter endt tur var
krevende.
– Det å gå denne turen gjorde meg veldig
lykkelig, så det å komme hjem var egentlig
forferdelig. Det var vanskelig i starten, jeg ville
egentlig bare fortsette å være på tur, sier hun.
ENGASJERT I KLIMASAKEN

Turen har satt dype spor og ført til at Elisabeth
har engasjert seg enda mer i klimasaken.
– Det jeg sitter igjen med i ettertid, er hvor
essensiell urørt natur er for livskvalitet, men
også for livet i seg selv. Jeg ser frem til mange
nye eventyr, men akkurat nå er jeg blakk og må
gjøre ferdig medisinstudiet. Når jeg tjener penger
og kan ta fri igjen, er drømmen hundekjøring i
Sverige og Finland! smiler Elisabeth.
TEKST: ELISABETH HIIS BERGH/
ANDRÉ MARTON PEDERSEN

5 GODE GRUNNER TIL Å GÅ
NORGE PÅ LANGS
1. Du har lyst.
2. Du tar deg tid til det du har lyst til.
3. Du legger ikke for mye i det. «Jeg ser hvor
langt jeg kommer» er en god start.
4. Du har god helse.
5. Vi har frihet til å ferdes fritt. Takket være
allemannsretten og at vi lever i et trygt
og tillitsbasert samfunn, hvor frivillige
hjelper til om noe skulle skje, og der folk
vi møter vil oss vel.
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PÅL BENTDAL

PRIVAT

ÅGOT CAROLINE NILSSEN

VINTERENS
VÆRTEGN

Mye snø: – Det blir mye snø til fjells, men lite i lavlandet i vinter, tror Eli Kari Gjengedal.

Bergenseren Vilhelm Bjerknes skapte den
moderne metoden for værvarsling i 1921. Før den
tid brukte folk egne erfaringer og observasjoner
i naturen.
– Det er kjempemoro med værtegn, og de er
veldig forskjellige i de ulike landsdelene. Noen
steder sier de at det blir mye snø dersom rognen
har mye bær, mens andre steder sier de at det blir
lite snø om rognebærtreet bærer tungt, forteller
Eli Kari. Hun har selv fulgt med det samme
rognebærtreet i ti år og ført statistikk.
– Mitt rognebærtre har hatt 80 % rett i sine
spådommer. Derfor har rognebærtreet og jeg
varslet snøfattig vinter i lavlandet i år, sier Eli
Kari.
OPTISKE FENOMEN

ganger se ut som et kors på himmelen – med to
bisoler, eller «solhunder», som de også kalles,
på hver side av solen. Dette er også refleksjoner
i iskrystaller i atmosfæren og varsler at nedbør
er på vei. Det samme gjelder om du opplever en
oransje, brennende kveldshimmel om vinteren.
ISTAPPER SOM DRYPPER

Mange værtegn rundt om i landet er knyttet til
istapper som drypper.
– Dryppende istapper i februar betyr flere steder
en fin vår. I Buskerud sier de at dersom istappene
drypper så mye at ei loppe får vann, da blir våren
fin, smiler Eli Kari.
Da hun arbeidet med å samle værtegn fra hele
landet, fant hun ut at ulike merkedager hadde
stor betydning.
– Kyndelsmesse (en katolsk og ortodoks
minnedag som feires 2. februar, red.anm.)
var en av de viktigste merkedagene i forhold
til værvarsling vinterstid før i tiden. Det ble
blant annet sagt at så dyp som snøen var på
taket denne dagen, så høyt ville gresset bli på
sankthans. Slik været var på kyndelsmesse, ville
det bli sju uker fram i tid. I Valdres mente de at
om kyndelsmesse var kald, ville kulden vare,
forteller værpresentatøren.

RØYK FRA PIPEN

Noen steder melder de været etter hvordan
røyken står opp fra pipen.
– Det kan jo folk se etter på hytten. Hvis røyken
står rett opp, blir det en fin dag. Hvis den siver
utover høyt oppe, kommer det snart nedbør og
mye vind. Det sies også at om du legger ved i
peisen eller ovnen og får et gufs som blåser aske
ut i rommet, da blir det uvær.
Formasjonen på skyene kan også fortelle hvordan
været blir.
– Blomkålskyer gir ofte ettermiddagsbyger.
Lange «båtskyer» – skyer som ser ut som
små båter eller ski – blir formet høyt oppe i
atmosfæren. Disse varsler værendring, sier Eli
Kari.
Dyr, fugler og insekter forholder seg til skiftene
i naturen.
– I dagens samfunn er vi ikke så oppmerksomme
på det som skjer i naturen, men hvis du ser at
ekornet bygger reir høyt oppe i trærne, blir det
en snørik vinter. Og det er jo ganske logisk, for
ekornet vil ikke ha for mye snø i reiret sitt, smiler
Eli Kari.
TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN
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ÅGOT CAROLINE NILSSEN

RONALD TOPPE / SCARY WEATHER

De optiske fenomenene er de mest troverdige av
alle værtegnene.
– Ring rundt månen er veldig vakkert, men
dessverre ikke noe bra tegn. Det betyr som oftest
dårlig vær. Selve ringen blir til ved at sollyset
blir reflektert av iskrystaller i værfrontene. Det
skjer hver gang før en front kommer, forklarer
Eli Kari.
Noen ganger kan vi også se ring rundt solen.
– Når det dannes ring rundt solen, kan det noen

Ring rundt månen er vakkert, men er dessverre et dårlig tegn.

Hva betyr det når du ser en ring rundt månen? Kan mengden
bær på rognebærtreet fortelle om det blir lite eller mye snø til
vinteren? Værpresentatør Eli Kari Gjengedal elsker værtegn
og har skrevet bok om temaet.

Istapper var et mye brukt værtegn før i tiden.

Solhund:
Dette optiske fenomenet kalles gjerne solhund og betyr at en værfront er på vei.

Lyssøyle:
– Værfenomen som dette oppstår gjerne når det
er veldig kaldt, forteller Eli Kari Gjengedal.

SIMEN SOLTVEDT

Velkomen til ein
hyggeleg handel!
S. Endeve Sport
FOTO: COLOURBOX

VANGSGATA 47 OG UTTRÅGATA 21 – 5700 VOSS
TELEFON 56 51 11 19 – ENDEVE@ENDEVE.NO

2

1000m med sport

Sjå heile turforklaringa på UT.no
ved å skanne denne koden.
Styreleder i Fusa Turlag, Simen Soltvedt, på toppen av Åsesåta i Fusa.

SUKKERTOPPEN I FUSA

BRENNER DU FOR EN
GRØNNERE FREMTID?
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SØK OM
SPONSOR MIDLER
BKK er en stolt sponsor av bærekraftige
tiltak for barn og unge i ditt nærmiljø.
Les mer og søk på:
bkk.no/samfunn/sponsing

Åsesåta i Fusa er ein enkel tur som du kan gå heile året, og som gjev fantastisk utsikt frå toppen.
Simen Soltvedt er styreleiar i Fusa Turlag. Han
syns det er vanskeleg å trekke fram ein favoritt-tur,
ettersom han er veldig glad i toppturar og gjerne går
på toppar som ikkje så mange besøker.
– Men hvis eg skal velje ein tur som gjev gode
kvalitetar utan særleg stor innsats, må det bli turen
til Åsesåta (684 moh.) i Hålandsdalen, seier Simen.
Turen på knappe 3 kilometer startar ved gardane
på Berland, som ligg 350 meter over havet. Første
stykket går oppover utmarksbeite, så gjennom
bjørkeskog. Midtpartiet er lett og går på sti over
myrområde. Elles er det ikkje særleg bratt terreng
før dei siste hundre meterane.
Sjå heile turforklaringa på UT.no ved å skanne
denne koden.
EIN TUR FOR ALLE

– Toppen ligg nesten som ein sukkertopp i landMorgendagen er her | bkk.no

skapet, fortel Simen. – Frå den har du god utsikt
i alle himmelretningar, men særleg god er utsikta
vestover mot Gjørnavatnet, Vengsvatnet, Ottanosa,
Kjerringafjell, Skjelbreid og Eikelandsosen.
Både store og små kan klare denne turen.
– Den er òg fin å ta på ski eller truger om vinteren.
Frå Såta kan du gå vidare opp til Våkefjell (823
moh.) om du kjenner for å gå ein lengre tur.
Simen blei medlem i Fusa Turlag då han blei spurd
om å vere med i styret for fem år sidan.
– Eg likar å gå i fjellet og er opptatt av friluftsliv, så
det var lett å bli med, seier styreleiaren.
Fusa Turlag er ein av dei største organisasjonane i
Fusa, med nærare 400 medlemmer. Simen meiner
Fusa kan tilby turar i heilt unike område.
– Her ligg dei mot kysten samtidig som dei grensar
opp mot «innlandet» Hardanger. Frå toppen av
Fusa sitt nest høgaste fjell, Gjønakvitingen, kan

du sjå til nesten 30 kommunar i Vestland fylke og
Rogaland! Dét er ganske tøft!
BLI MED PÅ BJØRNAFJORDTRIMMEN

Saman med Os Turlag arrangerer Fusa Turlag Bjørnafjordtrimmen i 2020. Ved å laste ned ein app kan
du registrere deg på dei ulike turmåla som er sett
opp. Både enkle og meir krevjande turmål er lagt
inn i appen. Simen meiner Fusa og Os har turar for
kvar ein smak.
– Korte turar langs sjø eller oppe i terrenget, korte
fjellturar, lange fjellturar, høge fjellturar, rundturar,
padle- og roturar i vatn og langs den flotte kystlinja
mot Bjørnafjorden! Velg og vrak!
Heile turprogrammet til Fusa Turlag finn du her:
fusa.dnt.no.
TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN
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Klatrehytta får 500.000 kr

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Sparebankstilftelsen SR-bank har besluttet å tildele 500.000 kroner til den nye
Klatrehytta på Stovegolvet på Stord.Hytten skal totalrenoveres og forventes å stå
ferdig høsten 2020. Styreleder Gerda Øen i Stord-Fitjar Turlag er henrykt over
gaven. – Tusen takk, vi er dypt takknemlige. Fantastisk med disse stiftelsene som
støtter opp om lokalt frivillig arbeid! Hytten på Stovegolvet skal bli til glede for
mange, mange! sier hun.

Bli med på årsmøte

I disse dager pågår årsmøter i de ulike lokallagene. Årmøtet er en
viktig arena for å få informasjon om Turlagets drift, økonomi og
aktiviteter. I tillegg er det en fin anledning til å komme med innspill
og forslag til prioriteringer for hva ditt lokallag skal gjøre fremover.
Besøk hjemmesiden til ditt lokale turlag og se når årmøtet holdes.
Velkommen!

Den betjente Finsehytta vil dessverre være stengt i sommersesongen 2020, grunnet utbygging. Finsehytta skal utvides og
oppgraderes, og byggeprosjektet starter etter vintersesongen
2020. Fra byggestart den 20. april og fram til nye Finsehytta
åpner i løpet av 2021, vil den betjente hytta være stengt. Ny
selvbetjeningshytte vil være åpen i byggeperioden – med forhåndsbooking.
I hele byggeperioden vil den nye selvbetjeningshytta Brebua være

åpen for turfolk. Det vil være hyttevakt til stede i hele perioden, men
gjestene må selv lage mat, vaske osv. Hytta har 44 sengeplasser +
oppholdsrom, kjøkken, toalett, dusjer og tørkerom. Brebua ligger
rett ved hovedbygningen. Opphold på Brebua må bestilles i
forkant. Følg med på informasjon på nettsidene: https://finsehytta.
dnt.no/. Vi håper på forståelse for at det blir et begrenset tilbud
på Finse i byggeperioden. Vi gleder oss til å kunne ønske dere
velkommen til den nye Finsehytta i løpet av 2021.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Ombygging på Finsehytta i 2020

GUNNAR FURRE

Askøy på langs 9. mai 2020

Askøy Turlag ønsker deg velkommen til vårens vakreste turopplevelse.
Askøy på langs går i variert terreng, over øyens høyeste punkt og
gjennom de tetteste skoger, fra sentrale Kleppestø til naturskjønne
Herdla. Velg mellom den lengste løypen på 42 km, den mellomste
på 37 km eller den korteste på 16 km. Den korteste etappen er
barnevennlig og rik på gode naturopplevelser for store og små. Gå
inn på ny og oppdatert nettside: www.askøypålangs.no. Der finner du
all den informasjon du trenger. La dette bli oppladning til 7-fjellsturen
31. mai. Velkommen til Askøy 9. mai – vi gleder oss!
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TEKST: SIGRUN HAARKLAU

Søndagsåpne Baunehytten

I sist utgave av Sti og Varde hadde vi en artikkel
med oversikt over søndagsåpne hytter i byfjellene. Vi beklager at Baunehytten var utelatt i

denne oversikten. Baunehytten er åpen alle
søndager og kan by på vafler, hotdog, Kvikk
Lunch, kaffe, buljong, saft, varm sjokolade og
solbærtoddy. Hytten er godt besøkt gjennom
hele året og hytten driftes av et solid og entusias-

tisk vaktlag. Baunehytten er et populært turmål
for små og store fjellvandrere på Landåsfjellet
vi håper mange tar turen dit.

TRENG ME
Å EIGE SÅ
MYKJE?
Å vera styreleiar i Bergen og Hordaland Turlag er eit frivillig verv
som eg har ved sida av ordinært
arbeid. Når eg går på jobb i kvardagen, har eg gleda av å arbeide
med berekraft saman med næringsliv, forvaltning, akademia og
forskning. Mange arbeider godt
med dette! Hjå dei som oppnår

best resultat, er berekraftarbeidet
forankra i leiinga. Det er ein
del av strategien og kulturen i
selskapet. Konkrete og ambisiøse
mål er sett for arbeidet.
Slik er det også i DNT og i Bergen
og Hordaland Turlag. Og slik har
det vore heilt sidan oppstarten i
DNT i 1868. Miljø og berekraft
er forankra i vår formålsparagraf,
i våre vedtekter, i vår visjon og
våre verdiar. Det er forankra i vårt
vegvalsdokument og våre strategiar. Det handlar om å ta vare
på dei grunnleggande behova til
menneska som lever i dag, utan
å øydeleggje for dei som kjem
etter oss.
«Delingsøkonomi» er eit omgrep
som ofte vert nytta når berekraftige løysingar vert diskuterte.
Treng me å eige så mykje? Det
er meir berekraftig å dele på
ressursane og utnytte dei betre.
Dette kan me mykje om! I Bergen
og Hordaland Turlag har me 25
hytter som er tilgjengelege for
alle. Denne forma for delingsøko-

nomi har me halde på med sidan
fyrste DNT-hytta opna på Krokan
i 1871.
Ein kjem ikkje utanom «kortreist»
når ein diskuterer berekraft.
Me ynskjer å leggje til rette
for kortreiste aktivitetar og
opplevingar. Heftye, som grunnla
DNT, sa: «Her er mange af vaare
Fjellvidder og Dalar lite kjende
og Folk faar meir og meir Hug til
å sjaa Landet sitt». Me vonar at
fleire vil sjå til nærområdene når
de vel reisemål. Det er mange
spanande reisemål i vårt eige
land og i vårt eige fylke. Ein treng
slett ikkje å reise langt for dei
gode opplevingane.
Vårt miljø- og naturvernarbeid
er nært knytt til vår visjon og våre
verdiar. Det er ei viktig oppgåve
for oss å hindre naturinngrep og
naturbruk som reduserer høvet til
eit allsidig og opplevingsrikt friluftsliv for alle. Me skal medverke
til å sikre natur og legge til rette
for enkel og naturvennlig aktivitet.

Godt berekraftarbeid har også
ein sosial dimensjon. Hjå oss
kjem det til uttrykk i vår verdi
«Inkluderande». Me ynskjer å ha
eit tilbod til alle. Til alle aldre, folk
med ulik etnisitet, til folk frå alle
samfunnsgrupper og med ulike
funksjonsevner. Eg er glad for at
me lukkast med mykje av dette.
Me har mykje å vera stolte av,
men samstundes er det ei rekkje
dilemma me må ta stilling til. Det
er ikkje alt ved friluftslivet som
er berekraftig. Me omtalar det
gjerne som friluftsparadokset.
Difor vil me halda fram med
å vidareutvikle vårt natur- og
berekraftarbeid. I januar
starta me arbeidet med ny berekraftstrategi, og eg ser fram til
vidare arbeid med denne. Målet
er at strategien skal vedtakast på
landsmøtet i juni. Det gode og
historiske arbeidet med berekraft
i DNT skal vidareførast.
ELISABETH SKAGE
STYRELEDER I BERGEN OG
HORDALAND TURLAG
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ANDRÉ MARTON PEDERSEN

TURPROGRAM
På de følgende sidene finner du en oversikt over
en del av turene og kursene vi har på programmet
fremover. Oversikten viser i hovedsak turer og kurs
som foregår på helgedager, men sammen med våre
16 lokallag i Hordaland har vi et stort turtilbud
på hverdager og i nærmiljøet også. Vi har turer
og kurs for alt fra nybegynnere til mer erfarne
friluftsmennesker i alle aldre. Du finner oppdatert

22. mars
KLASSIKEREN: SKITUR FRA
HAMLAGRØ TIL KVAMSKOGEN
Dette er en klassisk skitur som
krever godt vær og erfaring fra tidligere vinterskigåing. Blir det fint vær,
kan dette lett bli drømmeskituren
i år. Vi tar buss til Hamlagrøosen i
Bergsdalen og går i nydelig fjellterreng over til Kvamskogen.

29. mars
SKITUR TIL ULVANOSA
Klassisk vårskitur til Ulvanosa.
Fantastisk utsyn over Sunnhordland,
fjordar, fjell og fonn. Turen startar i
Tveitedalen og går via Dyrrindo til
Høgetinden, 1246 moh.

10. mai
5-/7-FJELLSTUR PÅ BØMLO
Bømlo Turlag inviterer årlig til sin
5-/7-fjellstur andre søndag i mai.
Bømlo har ikke de høyeste toppene,
men dette er likevel en krevende tur
med sine 17 km og 1365 høydemeter. 5-fjellsturen på Bømlo er omtrent
halve distansen og passer godt for
barn og dem som ikke ønsker å gå
den lange løypen.

DATO

VINTER/VÅR 2020

informasjon om alle turene og kursene på våre
nettsider: bergenoghordalandturlag.no eller på
lokallagenes egne nettsider. Ta gjerne kontakt med
oss på e-post, eller på telefon, hvis du ikke finner frem
i det omfattende tilbudet vårt. Vi hjelper gjerne til
med å finne en tur eller et kurs som passer for deg.
BIRGITHE ROALD
LEDER AKTIVITETSAVDELINGEN I BERGEN OG HORDALAND TURLAG
E-POST: BIRGITHE.ROALD@DNT.NO

DAGSTUR HELG, VOKSNE
DATO
FEBRUAR
15. februar
16. februar
23. februar
MARS
2. mars
8. mars
22. mars
22. mars
29. mars
APRIL
12. april
19. april
19. april
26. april
26. april
26. april
26. april
MAI
3. mai
10. mai
10. mai
10. mai
17. mai
24. mai
31. mai
JUNI
7. juni
13. juni
13. juni
14. juni
21. juni
28. juni

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

HELGETURER MED OVERNATTING

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE

Topptur på radonnee-ski på Gråfjellet
På skitur i Gullfjellstriangelet
Fellestur til Stokkvik

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bømlo Turlag

Skitur til Bruviksnipa
Skitur til Kvitanosi
Fellestur til Hjartnesvågen
Skitur fra Hamlagrø til Kvamskogen
Skitur til Ulvanosa

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bømlo Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Kvinnherad Turlag

Askøy på langs: Kleppestø–Steinrusten
Vårtur til Bømlo
Askøy på langs: Steinrusten–Aasebø (Lonevann)
3-fjellstur på Austevoll
Lyderhorn
Askøy på langs: Aasebø (Lonevann)–Fromreide
Vårtur i Norddalen/ Osa

Askøy Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Askøy Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Os Turlag
Askøy Turlag
Ulvik Turlag

Askøy på langs: Fromreide–Herdla
5-/7-fjellstur på Bømlo
Der ingen skulle tru: Ortnevik–Sylvarnes
Helsedager på Leirvik: Tur til Stuvavikjo
17. mai-tur: Bergheim–Kolbeinsvarden
STORD TOPP 8
3-/4-/7-fjellsturen

Askøy Turlag
Bømlo Turlag
Nordhordland Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Askøy Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

Dagstur til Storafjellet ved Stanghelle
Kråkenos
Vidden by Night med Askøy Turlag
Kjekallvågen rundt
Daurmålseggi på langs
Innover Fyksesundet, opp fra Botnen til utsikt fra
Kiellandbu

Askøy Turlag
Os Turlag
Askøy Turlag
Nordhordland Turlag
Os Turlag

FEBRUAR
15.–16. februar
22.–23. februar
13.–15. mars
MARS
7.–8. mars
13.–15. mars
14.–15. mars
14.–15. mars
19.–22. mars
20.–22. mars
20.–22. mars
21.–22. mars
28.–29. mars
28.–29. mars
APRIL
4.–7. april
8.–13. april
25.–26. april
30. april – 3. mai
MAI
2.–3. mai
16.–17. mai
JUNI
12.–14. juni
20.–21. juni
26.–28. juni
JULI
4.–5. juli
11.–12. juli
16.–19. juli
17.–19. juli
25.–26. juli
AUGUST
1.–9. august
7.–9. august
14.–16. august
13.–16. august
15.–16. august
20.–23. august
21.–23. august
28.–30. august

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE

Fuglafjell og Vending
Bergen og Hordaland Turlag
På ski i verdensarven: Ljosandbotn–Grindaflethytta–Fyre Bergen og Hordaland Turlag
Vassfjøro: En bauta i Ulvik
Bergen og Hordaland Turlag
Vintereventyr til Skavlabu i Stølsheimen
Ferskinghelg på Hallingskeid
Skitur til Hadlaskard
Skitur til Gullhorgabu
Påskesteming på Vidda! Finse–Kjeldebu–Krekkja–
Ustaoset 25–40 år
Skitur til de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu og
Timeglaset
Toppturhelg i Nærøydalen
YT og NYT: damer på skitur til Høgabu
Vårskitur til Vardadalsbu
Hvitkledde vidder og daler på høyfjellet: Finse–
Geiteryggen–Hallingskeid

Nordhordland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Kvinnherad Turlag

Bergen og Hordaland Turlag

Påsketur på Hardangervidda
Påsketur i Breheimen
Vårskitur til Norddalshytta og Ortnevik
Folgefonna på langs i ny trasé

Odda/Ullensvang Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

Skitur over Folgefonna
17. mai på Hardangerjøkulen

Kvinnherad Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

Dugnadshelg: Kalvedalen Turisthytte
Heilt på kanten i Masfjordfjella
Dugnadshelg: Vardadalsbu Turisthytte

Nordhordland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Nordhordland Turlag

Fra fjord til fjell og vidde: Kinsarvik
Ni topper over Høyanger
Høgdepunkt på Hardangervidda vest
Fjellflørt på Hardangervidda
Finse–Rembesdalseter–Kjeåsen

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

SignaTUR Stølsheimen
Skåla og Slogen
Panorama Jotunheimen: Turtagrø–Fannaråken–
Skogadalsbøen
Gjennom Skarvheimen til Aurland (25–35 år)
Fra fjord til fjell og bre: Osa–Hallingskeid–Vossaskavlen
Essensen av Stølsheimen
Vegetarvennlig turhelg på Mjølfjell
Høyt over Nærøyfjorden til fjellgården Stigen

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Nordhordland Turlag
Nordhordland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen og Hordaland Turlag

19.–22. mars
PÅSKESTEMNING PÅ VIDDA!
FINSE–KJELDEBU–KREKKJA–
USTAOSET (25–40 ÅR)
Drømmer du om påskestemning
på vidda? Da er dette turen for
deg. Turen har varme hytter,
treretters middag og trivelig selskap med engasjerte turledere.
Vi tar toget til Finse og går til
Finsehytta, der vi tilbringer en
fin torsdagskveld med treretters
middag og snøkrystaller i vinduet. Etter frokost fredag pakker vi
sekken og bruker dagen på å gå
sørover til Kjeldebu. Lørdag går
vi østover til Krækkja. Her nyter
vi følelsen av å være på tur, får
servert en treretters middag og
en god natt søvn. Søndag legger
vi i vei på den siste og lengste
etappen mot Ustaoset, hvorfra vi
tar toget tilbake til Bergen.

20.–22. mars
SKITUR TIL DE IKONISKE UTSIKTSPUNKTENE KIELLANDBU OG
TIMEGLASET
Få med deg de ikoniske
utsiktspunktene Kiellandbu i
Bergsdalen og Timeglaset på
Gråsida. Dette er noe av det
flotteste Vestlandet har å by på
av utsikt.

25.–26. april
VÅRSKITUR TIL
NORDDALSHYTTA OG
ORTNEVIK
Dette er en kjempefin
vårskitur gjennom noe av
det flotteste landskapet i
Stølsheimen. Terrenget omkring
Norddalshytten og videre
nordover er et av de områdene
hvor snøen ligger lengst, med
fine forhold til langt ut på våren.
I bra vær er utsikten som åpner
seg ned mot Sognefjorden
over den siste kneiken en stor
opplevelse, med flott nedkjøring
til idylliske Brydalseter. Derfra går
vi til fots gjennom den stadig mer
vårlige skogen ned til Ortnevik.
Returreisen til Bergen med båt ut
Sognefjorden er en opplevelse
i seg selv.

Bergen og Hordaland Turlag

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

DNT Fjellsport Bergen tilbyr de friskeste, bratteste turene i Turlaget.
Turene passer for deg med erfaring fra turer i høyfjellet sommer og
vinterstid og som nyter gleden av å kunne være på tur utenfor de
merkede turløypene.

Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Vi
benytter alltid godt kvalifiserte og godkjente
kursholdere og instruktører. Ønsker du å bli
tryggere på egenhånd i vinterfjellet, tilbyr vi

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

KURS
ferskingkurs med snøhuleovernatting, skredkurs og ulike skikjøringskurs. Vi har også satt
opp turlederkurs på flere nivåer for deg som
ønsker å bli frivillig turleder på turene våre, og

ta med deg folk på turer du selv gjerne vil gjennomføre og dele gleden ved det med andre.
Turlederkursene følger DNTs utdanningsstige.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

KJETIL BIRKELAND MOE

DNT FJELLSPORT

HVERDAGSTURER
DNT Fjellsport Bergen arrangerer hverdagsturer hver uke. Disse turene er som
regel en joggetur til en fjelltopp med
utgangspunkt i Bergen sentrum, men vi
drar gjerne lenger for en skitur e.l. dersom forholdene ligger til rette for det. Se
Facebook-siden til DNT Fjellsport Bergen
for mer info.

8.–13. mars
PÅSKETOPPTURCAMP I JOSTEDALEN
Jostedalen er kjent for mye snø og mange
toppturmuligheter, så hva med å feire påsken med spektakulær skikjøring etterfulgt
av god mat og noe godt å drikke i hytteveggen? Her har vi kort kjøring til mange
av de fineste toppene i Jostedalen, det
blir fem skidager, og alle dagene er det tur
med turleder/skredinstruktører.

26. juni – 5. juli
KLATREKURS I KVINNHERAD OG
USKEDALEN
Sett av en uke av sommerferien din og bli
med våre klatreinstruktører på kurs i fjellklatring. Vi bruker Eikedalen og Uskedalen i
Kvinnherad som kursområde, og garanterer
spennende opplevelser i flotte vestlandsfjell. Lær håndverket som skal til for å kunne
nyte bratte gleder! Det sies at gledene ved
klatring i fjellet er vanskelige å formidle. De
må nesten oppleves. Kurs i fjellklatring er
en sikker investering i fjellopplevelser. Dette
kurset passer for nybegynnere.

KURS
DATO

TITTEL

ARR./TURK.

AMBASSADØRKURS
12. mars
Ambassadørkurs ung 15–26 år
26. mars
Ambassadørkurs
16. april
Ambassadørkurs
2. april
Ambassadørkurs Barnas Turlag
23. april
DNT sitt ambassadørkurs

DNT FJELLSPORT
DATO
FEBRUAR
21.–26. feb.
23. feb.
28. feb.– 1. mars
MARS
6.–8. mars
13.–15. mars
19.–22. mars
APRIL
8.–13. april
16.–19. april
23.–26. april
30. april – 3. mai
30. april – 3. mai
MAI
8.–10. mai
21.–24. mai
JUNI
5.–6. juni
7. juni
12.–14. juni
19.–21. juni
26.–28. juni
JULI
3.–5. juli
6.–12. juli

TITTEL
Skredworkshop
Topptur Skjemmehorgi 1350 moh.
Upsete til Finse med fjellski
Med fjellski og pulk på Hardangervidda
Basecamp Voss
Toppturhelg i Jølster
Påske toppturcamp i Jostedalen
Toppturhelg på Sunnmøre
Fra fjord til fjell på Vestlandet
Kremtur: Loen rundt
Topptur til Jotunheimen med overnatting på
Tinder og skileik 4
Sesongens siste skitur

ARRANGØR/
TURKODE

TURLEDERKURS
14.–15. mars
28.–29. mars
17.–19. april
18.–19. april
25.–26. april
26.–28. juni +
18.–20. sept.
SKREDKURS
27. feb – 1. mars
6.–8. mars
KLATREKURS
3.–5. april
18.–19. april
25.–26. april
8.–10. mai
9.–10. mai
5.–6. juni
13.–14. juni
13.–14. juni
25.–28. juni
27. juni – 5. juli
13.–19. juli

Klatresamling i Eikedalen
Langtur Myrdal–Osaskavlen–Vossaskavlen–Myrdal
klatre- og fjellsportsamling i Uskedalen
Klatresamling Kårstø
Klatre- og padlesamling Sotra

BREKURS
25.–28. juni

Grunnleggende turlederkurs DNT ung 15–30 år
Grunnleggende turlederkurs Byfjellene
Grunnleggende turlederkurs Barnas Turlag
Grunnleggende turlederkurs Byfjellene
DNT sitt Grunnleggjande turleiarkurs
Sommerturlederkurs Bergen og Hordaland Turlag

NF metodekurs skred
Videregående skredkurs

Klatrekurs: Videregående klatrekurs naturlig sikring
Klatrekurs: Progresjonskurs naturlig sikring
Klatrekurs: Nybegynnerkurs klatring utendørs på
boltet klatrefelt
Klatrekurs: Videregående klatrekurs naturlig sikring
Klatrekurs: Kameratredning klatring
Klatrekurs: Videregående klatrekurs naturlig sikring
Klatrekurs: Nybegynnerkurs klatring utendørs på
boltet klatrefelt
Instruktørkurs sportsklatring klatreinstruktør 1 sport
Metodekurs klatring
Klatrekurs nybegynner Uskedalen naturlig og boltet klatrefelt
Alpinkurs Jotunheimen: alpin klatring og ferdsel
på bre

Videregående brekurs på Nigardsbreen
Alpinkurs Jotunheimen: alpin klatring og ferdsel
på bre
27. juli – 2. august Brekurs på Folgefonna
13.–19. juli

18. juni + 26.–28. juni + 10. september + 18.–20. september
SOMMERTURLEDERKURS
DNTs turlederutdanning er for alle som er interessert i å vise vei i fjellet og
formidle turglede til andre. Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til
å lede turer i sommerfjellet for Bergen og Hordaland Turlag. Kurset består
av teori og praksis. Det gjennomføres over to helger, med én eller to teorikvelder. Ved kursslutt evalueres deltakerne til godkjent / ikke godkjent
sommerturleder i DNT.

SKIKURS
20.–22. mars

Toppturkurs i Rosendal 16–26 år

VINTERKURS
6.–8. mars

Vinterkurs høyfjell

KART- OG KOMPASSKURS
9. mai
Kart- og kompasskurs
10. mai
Kart- og kompasskurs
PADLEKURS
14.–15. mars
28.–29. mars
20. mai
21. mai
23.–24. mai
3. juni
4. juni

Padlekurs NPF: grunnkurs hav 16–26 år
Padlekurs NPF: grunnkurs hav
Padlekurs for barn 7–9 år
Padlekurs for barn 10–12 år
Padlekurs NPF: grunnkurs hav 16–26 år
Padlekurs for barn 7–9 år
Padlekurs for barn 10–12 år

Løp lett med flotte vyer
Basecamp Jotunheimen

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter
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FREDRIK ASCHE KAADA

DNT UNG

BARNAS TURLAG
Bli med Barnas Turlag på spennende eventyr i nærområdet eller høyt til fjells i skogeneller på sjøen. Turprogrammet
vårt er fullt av turer og aktiviteter for familier med barn opp til 12 år. Vi tipser også om å sjekke ut Turboklubbene
våre. Du finner mer informasjon om turene på: www.bergenoghordalandturlag.no/barnas-turlag eller scanne
QR-kode

Turer for og med ungdom. Turer og aktiviteter for deg mellom
13—30 år. Bli med oss langs nye stier i fjellet, prøv surfing
på ei nydelig strand, eller sov utendørs høyt til fjells. Møt nye
mennesker som også liker å dra på tur, ha det kjekt og sosialt
og utforske naturen til lands og til vanns.

FEBRUAR
11. februar
15.–16. februar
16. februar
21. feb. – 1. mars
21.–23. februar
23. februar
25. februar

20. mai
Skileik og bålkos på Frotveit
Vintertur til Alexander Grieg-hytten
Skileik på Gullbotn
Vinterferie, fast opphold på A.Grieg
Familietur: Vintertur til Hallingskeid
(8–12 år)
Turbingo Eventyrskogen
Skileik og bålkos på Frotveit

709
759
760
713
715
Barnas Turlag Askøy
709

MARS
1. mars
3. mars
4. mars
17. mars
29. mars
29. mars

Bomgjemsel i Alvøskogen (11-13 år)
Skileik og bålkos på Frotveit
Kveldsmattur
Skileik og bålkos på Frotveit
Capture the flag i Alvøskogen (11-13 år)
Lek i Barnålskogen

Barnas Turlag Bergen
709
Ulvik Turlag
709
Barnas Turlag Bergen
Barnas Turlag Askøy

APRIL

20.–22. mars
TOPPTURKURS I ROSENDAL 16–26 ÅR
Rosendal har de bratteste og spisseste toppene
og er Hordalands skieldorado på våren, så dette er
den perfekte arena for toppturkurs hvor du lærer
om turplanlegging, rutevalg, bruk av skredutstyr og
skredfarevurdering, hvordan finne den gode snøen,
linjevalg og bruk av stegjern og isøks.

27.–29. mars
TOPPTURHELG I ROSENDAL
Drømmer du om hvitkledde fjelltopper omkranset
av vakre fjorder? Da er dette turen for deg! Vi pakker godskiene og setter nesen mot de fantastiske
Rosendalsaplene. Vi samkjører fredag ettermiddag
og belager oss på topptur både lørdag og søndag.
www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

TITTEL

449

23.–24. mai

Skjærgårdsleir på øy på Tysnes (5–12 år)

720

31. mai

Sykkeltur på Herdla

Barnas Turlag Askøy

3. juni

Padlekurs kajakk (7-9 år)

751

3. juni

Kveldsmattur

Ulvik Turlag

4. juni

Kveldsmattur

Ulvik Turlag

6. juni

Padlekurs kajakk (10-12 år)

452

6.–7. juni

Telttur Kollevågen

716

7. juni

Kanonball i Alvøskogen (11-13 år)

Barnas Turlag Bergen

12.–13. juni

Vidden by night (8–12 år)

728

14.jun

Badetur i Træ, Follese

Barnas Turlag Askøy

448

JUNI

19.–20. juni

Vidden by night med Askøy Turlag

728

20.–21. juni

Sankthansfeiring på Erleholmen

720

Skjærgårdsleir på øy på Tysnes (4–12 år)

734

25.–26. april

745

AUGUST

26. april

Eventyrtur mor Kolbeinsvarden

Barnas Turlag Askøy

7.–9. aug.

Skjærgårdsleir med overnatting på
Varaldsøy (6-10 år)
Padlekurs kajakk (7-9 år)

764

2. mai

Strandryddedagen (mer info kommer)

756

Isbading (11-13 år)

Barnas Turlag Bergen

Padlekurs med miniekspedisjon
(10-12 år)

466

3. mai

13. aug.
+20. aug.
+27. aug.
+3. sept
+10. sept.
+17. sept.
+6.–8. okt
19. aug.

JULI
4.–5. juli

12. aug.

455

6. mai

Kveldsmattur

Ulvik Turlag

9.–10. mai

Skjærgårdsleir på øy på Tysnes (5–12 år)

720

9. mai

733

Padlekurs kajakk (7-9 år)

456

10. mai

Utematkurs på Hjortland
for medlemsfamilier
Tur til Veten i Åsane

757

22.–23. aug.

Askøy Padlefestival junior 2020

Barnas Turlag Askøy

10. mai

Søndagstur til Ankerhytten

760

15.–16. aug.

Ekspedisjon Folgefonna

762

10. mai

5-/7-fjellstur på Bømlo

Bømlo Turlag

22. aug.

Padlekurs kajakk (7-9 år)

458

29. aug.

Coasteering

754

DNT UNG
DATO

Padlekurs kajakk (10-12 år)

Ulvik Turlag
418
714
420

MAI

FEBRUAR
14.–16. februar
14.–16. februar
21.–23. februar
MARS
1. mars
6.–8. mars
12. mars
14.–15. mars
20.–22. mars
20.–22. mars
27.–29. mars
APRIL
3.–5. april
17.–18. april
MAI
2.mai
16.–17. mai
21.–24. mai
JUNI
5.–6. juni
18.–21. juni

21. mai

712

Kveldsmattur
Ambassadørkurs Barnas Turlag
Påskeferie, fast opphold på A. Grieg
Grunnleggende turlederkurs Barnas
Turlag
Skattejakt på Alexander Grieg

1. april
2. april
3.–13. april
17.–19. april

1. mars
SØNDAGSTUR TIL KIELLANDBU PÅ SKI
Hva er vel bedre enn å tilbringe søndagen med ski
på beina, Marius-genser med nikkers og ullsokker,
appelsin og Kvikk Lunsj? Denne søndagen drar vi på
en deilig fjellskitur til Kiellandbu! Se for deg nysnø,
sol i ansiktet, godt turfølge og fantastisk utsikt ut mot
Botnen. Dette blir en søndagstur uten like.

20. mai

Kveldsmattur rundt
Fagerhaugen med bål
Padlekurs kajakk (7-9 år)med bål

ARRANGØR/TURKODE

Ski, swing og singel på Alexander Grieghytten 19–26 år
NF grunnkurs skred alpint 16–26 år
Hundekjøring på Haukeli 13–15 år
Skitur til Kiellandbu 16–30 år
Snøhule og bivuakk i vinterfjellet 15–26 år
Ambassadørkurs ung 16–30 år
Grunnleggende turlederkurs DNT ung 16–26 år
Toppturkurs i Rosendalsalpene 16–26 år
Hundekjøring på Haukeli 16–19 år
Toppturhelg i Rosendalsalpene 16–30 år
Kajakktur i Nærøyfjorden 18–26 år
Topptur til Onen med teltovernatting på Kjeåsen 16–26 år
Strandryddedag
17. mai-tog på Hardangerjøkulen 16–26 år
Surfecamp med DNT ung 16–19 år
Vidden by night 13–26 år
Surfecamp med DNT ung voksen

9–.10. mai, 23.–24. mai, 20.–21. juni og 4.–5.juli
SKJÆRGÅRDSLEIRENE (4–12 ÅR)
Bli med til idylliske Erleholmen på Tysnes. Der
skal vi fiske, sette garn og nyte det gode liv under
åpen himmel! Det er også muligheter for padling i
tomannskajakk.
21.–23. februar
VINTERTUR HALLINGSKEID (8–12 ÅR)
Bli med Barnas Turlag høyt til fjells med skiturer, lek
i snø og hyttekos! Turområdet rundt Hallingskeid er
variert og byr på flotte skiturer. Her får dere oppleve
et vinterkledd høyfjellsområde, og mulighetene for å
utvikle egne ferdigheter på ski er absolutt til stede.

6. juni, 29. august og 19. september
COASTEERING MED FAMILIE (10-12 ÅR)
Vi hopper i havet! Bli med! Coasteering er en utrolig
spennende familieaktivitet. For familien som er glad
i vann er dette den perfekte opplevelse. Kanskje blir
dere overrasket over hvem som er tøffest?

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i vårt turprogram underveis, så følg med på nettsiden vår bergenoghordalandturlag.no

Aktiv til 100

Byfjellstrimmen

Seniorgruppen
ANDRÈ MARTON PEDERSEN

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

For deg som ønsker et uforpliktende og sosialt turtilbud i bynære områder.

Dette er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid
og -sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.
Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme
seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er
velkomne til ekstra rolige turer.
Hver mandag klokken 11.00: K
 anadaskogen. Oppmøte: Turparkeringen ved
barnehagen innerst i Spelhaugen.
Hver tirsdag klokken 10.45: F
 løyen. Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon i
god tid før banen går klokken 11.
Hver onsdag klokken 11.00: A
 rna – langs Storelva. Oppmøte ved
Sportsfiskerlaget (Langerekkja 21).
Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen. Oppmøte: Alvøen idrettspark.
Hver torsdag klokken 12.00: A
 skøy. Oppmøte: ved Myrane-banens
klubbhus i Kleppestø.
Hver torsdag klokken 11:00: Os. Oppmøte ved Os Næringspark
Annenhver torsdag klokken 10:30: S
 tord. Oppmøte: Ved inngangen til
Skjephaugen
Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll
om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no

HVERDAGSTRIMMEN VINTER/VÅR 2020

HVERDAGSTRIMMEN VINTER/VÅR 2020

TURER I MIDDELS/RASKT TEMPO

TURER I ROLIG/MODERAT TEMPO
FEBRUAR
Ons.
12. feb.
Jubileumsruten - Skarafjellet
Ons.
19. feb.
Eidsvåg - Fjellveien - Bryggen
Ons.
26. feb.
Almås - Sæterstølen
MARS
Ons.
4. mars.
Arna - Reppadalen
Søn.
8. mars.
Turleder bestemmer turmål
Ons.
11. mars.
Hordnesskogen
Ons.
18. mars.
Fløyen - Nordre Midtfjell
Ons.
25. mars.
Siglingavatnet rundt på Askøy
Søn.
29. mars.
Turleder bestemmer turmål
APRIL
Ons.
1. april
Ankerhytten
Ons.
15. april
Spåkevatnet - Stemmevatnet - Spåkefjellet
Ons.
22. april
Titur - Stendafjellet
Søn.
26. april
Turleder bestemmer turmål
Ons.
29. april
Håøyna

Ta gjerne kontakt med Tursenteret vårt om du har spørsmål om
turtilbudet til seniorer der du bor.

18. feb.
23. feb.
25. feb.

Almås - Sæterstølen
Turleder bestemmer turmål
Harafjellet - Alvøskogen

3. mars
10. mars
17. mars
22. mars
24. mars

Landåsfjellet rundt
Bildefjellet på Sotra
Fjellveien - Fløyfjellet - Brushytten - Bryggen
3-Fjell i vest
Geitanuken

Søn.

31. mars

Ådnanipa

APRIL
Tirs.
Man.
Tirs.
Tirs.
Man.
Tirs.

7. april
14. april
19. april
21. april
27. april
28. april

Livarden
Vågedalen - Gravdalsfjellet
Turleder bestemmer turmål
Beitelen - Ullbergsvatnet - Spåkefjellet
Lyderhorn
Hjortestien - Tunesfjellet

TURER I MODERAT/ MIDDELS TEMPO
MARS
Tors.
5. mars
Turleder bestemmer turmål
Fre.
13. mars
Skansen - Fjellhytten - sentrum
APRIL
Tors.
2. april
Turleder bestemmer turmål
Fre.
17. april
Sandviksbatteriet- Sandviksfjellet - Bryggen

Til Topps!

EINAR SLEIRE

Sjekk ut bergenoghordalandturlag.no
for info om 7-fjellstrimmen

Bergen og Hordaland Turlag ønsker å gi så mange som mulig
naturopplevelser for livet.
Vi tilrettelegger aktiviteter for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
Vi arrangerer blant annet søndagsturer, friluftskvelder, kajakkpadling,
hundekjøring og hytteturer. DNT Tilrettelagt er en nasjonal satsning, og
flere medlemsforeninger i landet arrangerer tilrettelagte aktiviteter.
Følg prosjektet på nettsiden vår, under turer og kurs og trykk deretter på
«DNT Tilrettelagt». Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll
om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no

Til Topps er en internasjonal turgruppe i Bergen, et samarbeid mellom
Turlaget og Bergen Røde Kors.
Gjennom året går vi tur i fjellene rundt Bergen. Alle er velkommen, og det
er gratis å være med. Dette er en fin anledning til å få frisk luft, bli kjent med
Byfjellene og få trening i å snakke norsk.
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3/4/7 FJELLSTUREN SØNDAG 31. MAI
ER DU MEDLEM KAN DU
KJØPE 4 STARTKORT TIL
MEDLEMSPRIS*
BLI MED PÅ VÅRENS STORE EVENTYR!
*TILBUDET GJELDER FREM TIL 15. MAI.

EINAR SLEIRE
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Mandag og søndagsturene starter kl 11:00. Oppdatert informasjon om
oppmøtested, varighet, vanskelighetsgrad og bussforbindelser finner
du på nettsiden: www.bergenoghordalandturlag.no/byfjellstrimmen.

FEBRUAR
Tirs.
Tirs.
Tirs.
MARS
Søn.
Tirs.
Tirs.
Tirs.
Tirs.

Du finner en oversikt over vårt turtilbud til seniorer på nettsiden: www.
bergenoghordalandturlag.no.

INGER SJÖBERG

DNT Tilrettelagt

Bergen og Hordaland Turlag har et stort tilbud av seniorturer.
Disse turene tilbyr frisk luft, naturopplevelser og gratis turer til
godt voksne!
Uansett form og erfaring vil du finne turer som passer for deg. Det
legges stor vekt på sosialt samvær og at du skal følge deg trygg.
Hver uke året rundt, uansett vær, arrangeres turer med varierende
vanskelighetsgrad. Vi tilbyr også flere overnattingsturer til seniorer
hvert år.

TURER I NÆRMILJØET
Byfjellstrimmen er en turgruppe som arrangerer turer i nærområdene
rundt Bergen for folk i alle aldre. Turene er gratis, og det kreves ingen
påmelding. Tirsdag, onsdag og fredagsturene starter alle kl 18:00.

JOHNNY BJØRGE

Aktiviteter i våre 16 lokallag

Fonnabu turisthytte ved kanten av Folgefonna har blitt betydelig oppgradert, blant annet med et nytt tilbygg.

ASKØY TURLAG

Askøy Turlag arrangerer onsdagsturer på Askøy, barne- og familieturer,
overnattingsturer, Askøy på langs
og ekstra lette turer på dagtid med
Aktiv til 100.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turboklubb Nordre Askøy, Turboklubb
Kleppestø, Aktiv til 100: Mer informasjon på nettsiden: askoy.dnt.no.
Følg med på Facebook: Askøy
Turlag.
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AUSTEVOLL TURLAG

Sommerturer i Austevoll: Populær
Turposttrim på Austevoll.
Organiserer turer med turleder i
nærmiljøet og lenger av gårde for
barn, familier og voksne.
For mer informasjon besøk nettsiden:
austevoll.dnt.no.
Alle turer og aktiviteter legges ut på
Facebook-siden: Austevoll Turlag.
BØMLO TURLAG

Bømlo Turlag arrangerer ei rekkje
ulike turar i løpet av sesongen. Her
er lokale fellesturar, lengre dagsturar/
fjellturar og overnattingsturar.

Turgrupper: Barnas Turlag, Familietrimmen, Topptrimmen, Friskusgruppa, Friluftsliv for alle.
Mer informasjon på nettsida: bomlo.
dnt.no.
Følg også Bømlo Turlag og Barnas
Turlag Bømlo på Facebook.
FJELL TURLAG

inviterer til turer og aktiviteter med
turleder i nærmiljøet, så vel som
lengre dagsturer og fjellturer.
Turgrupper: Barnas Turlag, DNT ung,
Seniorgruppe, Turboklubb.
Mer informasjon på nettsiden: fjell.
dnt.no.
Følg også de ulike gruppene på
Facebook: Fjell Turlag, Barnas Turlag
Fjell, DNT ung Fjell, Turboklubben
i Fjell.
FUSA TURLAG

Velkommen til Fusa turlag. Vi arrangerer turer for liten og stor i nærmiljøet. Vi vonar du blir med oss på tur.
Populært turtilbud er turposttrimmen,
Fusa på Kryss og Tvers.
For meir informasjon sjå nettsida:
fusa.dnt.no.

Følg også Fusa Turlag på Facebook.
KVAM TURLAG

Kvam turlag arrangerer turar i og utanfor Kvam for kvemmingar og andre
som vil bli med oss på tur. Turane
er fyrst og fremst sundagsturar av
varierande lengde og vanskegrad,
og onsdagsturar ein del onsdagskveldar kl. 18.00. Onsdagsturane
varar vanlegvis ca. 3 timar, men er
òg av ulik vanskegrad.
Populær turposttrim: Kvam i kryss
og krakje.
Meir informasjon på nettsida: kvam.
dnt.no.
Følg også Kvam Turlag på Facebook

Meir informasjon på nettsida: kvinnherad.dnt.no.
Følg også Kvinnherad Turlag på
Facebook.
NORDHORDLAND TURLAG

Laget tilbyr søndagsturar, helgeturar,
onsdagsturar, kurs, sommar- og vinterturar, padleturar og ikkje minst
turar i regi av Barnas Turlag, Klart
det går og DNT ung.
Meir informasjon på nettsida: nordhordland.dnt.no.
Følg også Barnas Turlag Nordhordland og Nordhordland Turlag på
Facebook.

KVINNHERAD TURLAG

ODDA/ULLENSVANG TURLAG

Laget arrangerer turar for alle. Me har
turar tilpassa barnefamiliar, ungdom,
fjellsportinteresserte og seniorar.
Nærmiljøet gjev rikeleg høve til turar
på sjø og land, til fots, på ski eller
sykkel. Den storfelte Kvinnheradnaturen gjev òg utfordringar for dei
som ønskjer å driva med bre- og
fjellsportaktivitetar.
Turgrupper: Barnas Turlag, DNT ung,
DNT Fjellsport, Seniorgruppa.

Turar og aktivitetar for alle. Søndagsturar, onsdagsturar, dagsturar og overnattingsturar. Ved å bli med oss på tur,
får du større utbyte av medlemskapen
din i Bergen og Hordaland Turlag og
Odda/Ullensvang Turlag.
For meir informasjon se nettsida:
odda-ullensvang.dnt.no.
Følg også Barnas Turlag Odda/Ullensvang og Odda/Ullensvang Turlag
på Facebook.

OS TURLAG

Formålet til laget er å arrangere turer
til hygge og nytte for unge og eldre,
både i og utenfor Osbygda. Turer du
kan bli med på: Friskus er raske turer
for de spreke, Kveldsturer, Aktiv til
100 er ekstra lette turer på dagtid,
søndagsturer, seniorturer, barne- og
familieturer, klatring mandager og
søndager i Nore Neset Aktivitetshus.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turboklubben i Lysefjorden, DNT Fjellsport
Os, Friskus, Seniorgruppen, Aktiv
til 100.
For mer informasjon se nettsiden:
os.dnt.no.
Følg også de ulike turgruppene på
Facebook: Os Turlag, Barnas Turlag
Os, Os Turlag Klatregruppe.
OSTERØY TURLAG

Osterøy Turlag er for deg som likar
aktivt friluftsliv. Til fots eller på ski i
naturen på Osterøy, Stølsheimen,
Bergsdalen, Hardangervidda. I
kajakk eller kano på fjorden eller
i Storavatnet. Turprogrammet vert
sendt ut på Osterøy januar kvart
år samt lagt ut på nettsida vår.

Vi har òg Facebook-gruppe der
det vert oppdatert med bilete og
arrangement. Programmet prøver
vi å tilpassa slik at vi får store og
små ut på tur.
Meir informasjon på nettsida:
osteroy.dnt.no.
Følg også Osterøy Turlag og DNT
ung Osterøy på Facebook.
SAMNANGER TURLAG

Vårt overordnede mål er å få
samningene, unge som gamle, ut
på tur. Turprogrammet vårt i 2019
består av kveldsmatturer med
Barnas Turlag, turer eller arrangement for ungdom, familieturer
og noen krevende turer beregnet
på voksne eller eldre ungdom. I
tillegg arrangerer vi også Kom deg
ut-dagen i februar og september.
For mer informasjon se nettsiden:
samnanger.dnt.no.
Følg også Samnanger Turlag på
Facebook.
STORD-FITJAR TURLAG

Laget tilbyr barne- og familieturer,
overnattingsturer i høyfjellet, ek-

stra lette dagsturer i nærmiljøet,
fjellturer på Stord og Fitjar, fotturer
for voksne og seniorer.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turmålgruppa, Seniorgruppa, Turgruppa,
Natur og Miljørgruppa, Dugnadsgruppa.
Mer informasjon på nettsiden:
stord-fitjar.dnt.no.
Følg også Stord-Fitjar Turlag på
Facebook.
SUND TURLAG

Sund turlag starta opp våren 2012
og ynskjer å vera ein samlande
organisasjon som held i hevd
turstiar, merkar og gjer stiane
lett framkomlege. Vi ynskjer å
engasjera heile kommunen i dette
arbeidet ved hjelp av frivilige. Vi
ynskjr vidare å skapa turglede
og hjelpa sundsokningar ut i
nærområda ved å ha turleiarar
som viser veg.
Meir informasjon på nettsida: sund.
dnt.no.
Følg også Sund Turlag på
Facebook.

ULVIK TURLAG

Ulvik Turlag er eit av de nyaste
lokallaga til Bergen og Hordaland
Turlag. Bli med på Stølstrimmen
2019.
Meir informasjon på nettsida: ulvik.
dnt.no.
Følg også Ulvik Turlag på Facebook.
VAKSDAL TURLAG

Vaksdal Turlag samlar heile
Vaksdal kommune under éin «turparaply». Styret er sett saman av
ein medlem frå kvar av bygdene
Eksingedalen, Stamnes, Bergsdalen, Dale, Stanghelle og Vaksdal.
Kvart år arrangerer vi fellesturar i
alle bygdene våre, sjå turprogrammet på nettsida vår: vt.dnt.no.
Følg også Vaksdal Turlag på
Facebook. Vi håpar du blir med
oss på tur!
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Trives best
på Vestlandet…
Klassiskere for deg som liker områder som Kvamskogen, Mjølfjell
og Hamlagrø. Vi brøyter gjerne våre egne spor, men går også litt i
opptråkkete løyper og setter pris på gode svingegenskaper når nedfarten står for tur.

PLATOU fjellskistav
Velfungerende produkter med god design overlever. Det var Platous tidligere butikksjef,
Finn Systad, som på 70-tallet gav spesifikasjonene til denne staven. En robust fjellskistav
med ”alpinstavdimensjonert” 18 mm rør i den sterke 7075 alu-kvaliteten, med lærhåndtak og en litt bredere skinnrem. Dessuten en god lærkrysstrinse, hvor trinsediameter og
holkelengde var avstemt. Vi tok med oss spesifikasjonene til Masters i Italia. Denne
staven får du fra 125 til 165 cm. Velg den ca 30 cm kortere enn kroppslengde.

Medlemspris

449,-

ALFA SKARVET ADVANCE GTX
Til fjellskiløping faller ofte valget på Skarvet. Mye av årsaken er
nok den brede nordiske lesten og litt mykere tåfleks. Dette gir
bedre fraspark og du holder deg derfor også varmere på føttene.
Alfa har selvsagt sørget for at alle detaljer på plass. Solide
maljer, stoppkrok v/vrist som sikrer uavhengig tilstramming
mellom forfot og ankelparti hvis du ønsker det. Her er det kun
benyttet høykvalitetskomponenter. Overdel i beste Amfibio i
2,6 mm fullnarvet lær. Ekstra isolert med Gore-Tex©.

Medlemspris

2599,-

FISCHER BCX99 XTRALITE m/ROTTEFELLA BC MANUELL
Fjellski for vestlandterreng som kan brukes i og utenfor preparerte løyper. Mulighet for Fischers egne integrerte fell. Enkelt feste i
forkant av smørelomme som fellen lett clipses på og klistres til smøresone. Genialt enkelt og raskt på og av. Rocker i framski for
bedre flyt i løssnø og 12 mm innsving. Et markert spenn gir deg fin balanse mellom sving-, gå- og sporingsegenskaper. Anbefalt
skilengde er kroppslengde + 5 - 15 cm. Lengder: 180-210 cm. Mål: 66-54-61 mm. Pris med binding.

Medlemspris

2999,-

Platou Sport AS

•

Småstrandgaten 8

•

Telefon 55 55 30 85

•

Fjøsangerveien 207

•

Telefon 55 55 30 83

•

www.platousport.com

