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Det var sommer, det var sol, det var latter, det 
var sang. Det var gjørmebad og 50-leken! 
Det var kanopadling og masse bading!

I sommer har Bergen og Hordaland Turlag 
og Barnas Turlag gjennomført 2 ukesleirer i 
Bergsdalen og åtte friluftsskoler i Bergen, på 
Askøy, Alver og Sotra, samt skjærgårdsleir på 
Tysnes. 230 barn har vært i sving og skapt 
energi, kreativitet og glede. De har utfordret 
seg selv, utforsket naturen og fått nye venner.

Mange har sovet i hengekøye for første 
gang, mens andre forteller at de har sovet i 
hengekøye på terrassen «hele sommeren». 
Og det å sove i lavvo er alltid kjekt. Noen 
fisket i timevis uten å få fisk, men var like 
glade da det det ble tilberedt fiskeburger og 
pannekaker på stormkjøkkenet. Andre fikk 
godt med fisk og spiste nygrillet, selvfanget 
ørret.

I klatreparken var det mange som fikk teste 
grensene sine og kjenne på mestringsfølelse. 
Når gruppene på Alexander Grieg hadde 
TikTok-dansefremvisning, var det kanongod 
stemning!

Vi har gått turer på kjente stier og nye stier, og 
underveis fant vi frosker og blåbær. Vi plukket 
granskudd som vi laget sirup av. Vi fikk mye 
sol og varme, vi fikk mygg og knott, og det ble 
jammen meg litt vått.  

De voksne leirlederne har lært at det ikke 
heter SUP (stand up paddelboard), men 
ståbrett. Nemlig! For vi er i Norge.
Wow, for en sommer! Vi i Barnas Turlag heier 
på hjemmesommer! Håper vi ses på leir til 
neste år!

TEKST: LINN SENNESET

Turboposten er et medlemsblad for Barnas Turlag sine medlemmer i Bergen og Hordaland Turlag, og utkommer 2 ganger 
i året. Utgitt av Bergen og Hordaland Turlag. Redaktør denne utgaven: André Marton Pedersen. Kontaktpunkt for Barnas 
Turlag  er: Linn Senneset, tlf.: 55 30 48 50, e-post: linn.senneset@dnt.no  Adresse: Bergen og Hordaland Turlag, Tverrgaten 
4–6, 5017 BERGEN.Utforming: Kuva AS. Trykk: Molvik. Opplag 2900.         FOTO FORSIDE: Lotta Von Hofacker

Sommeren da alle 
måtte ha ferien sin 
hjemme i Norge Akkurat sånn vi liker det!
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For å gjennomføre 
denne turen, trenger du 
sterke bein, fiskestang, 
badebukse, pannekakemiks 
og Nugatti.

873,5 meter opp
Vatnane er en liten, supersjarmende 
turlagshytte som ligger i Stølsheimen, 
900 meter over havet. En flott hytte 
å besøke for alle som tåler en real 
oppoverbakke. Turen opp til hytten er 
veldig fin, men langdryg. Du skal tross 
alt gå opp 873,5 meter! Klarer du 
det? Turen starter ved havnivå, går så 
gjennom granskog med pissemaur på 
stien, før du passerer idylliske Fossesete, 
en gammel og velholdt støl hvor det 
passer godt å ta en rast. Men vent med 
sjokoladen, for den trenger du senere. 
Så fortsetter dere videre opp, opp, opp, 
og til slutt ser dere Vatnavatni. Nå kan 
du spise sjokoladebiten, for da er det 
bare sjarmøretappen opp til hytten som 
gjenstår. 

Vatnane spa og resort 
Selve hytten har seks sengeplasser, og 
seng må bookes på forhånd. Hytten 

er ubetjent, som betyr at den ikke har 
proviant. Ta med god mat og drikke, men 
pass på at sekken ikke blir for tung. Ved 
siden av hytten renner det en liten elv 
med små perfekte badekulper! Herlig 
å kaste seg uti der for den som tåler litt 
kaldt fjellvann på kroppen. Det er rene 
spa-opplevelsen å bade i elven!

Kjøttetende plante
I Vatnavatni er det også bitevillig ørret, 
så ta gjerne med fiskestangen for å 
prøve fiskelykken. Hva smaker vel bedre 
enn egenfisket ørret stekt I smør og 
med salt og pepper? Nyyydelig! Hvis 
du i tillegg serverer pannekaker med 
Nugatti til dessert på trappen utenfor 
hytten, er suksessen garantert! Da vi var 
på Vatnane, så vi en kjøttetende plante 
som heter soldogg. Den hadde fanget 
en vakker sommerfugl med sine klistrete 
hår. Planten skulle spise sommerfuglen 
til middag!

Forside på National Geographic
Det er stille og rolig på Vatnane, og 
neste dag fortsetter rundturen. Dere går 
videre mot Gyltevatnet og stølen Rosete. 
Stien går her langs fjellkanten, og du har 
spektakulær utsikt over Arnafjord. Alle 
bildene du tar her, kan gå rett inn som 

førsteside på National Geographic! 
Ta gjerne en god pause her og nyt 
utsikten før dere begynner på den lange 
nedoverbakken. Dere skal tross alt gå 
873,5 meter ned også. På nedoverturen 
er det lurt å ta det med ro, for beina blir 
nok slitne på slutten, og da gjelder det 
ikke å ha hastverk. Hvis bilen står parkert 
på Tenne, kan dere gå dit tilbake langs 
hovedveien, eller kanskje det er noen 
snille lokale folk der som kan tilby dere 
skyss?

Denne rundturen kan dere gjøre på kun 
to dager. Turen gir masse opplevelse på 
kort tid! 

Anbefales av Turbo!

TEKST OG FOTO:  
ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Med tre ulike brett og 
45 forskjellige aktivi-
teter kan du glede deg 
til mange gøyale opp-
levelser ute i naturen 
med appen Kul Tur. Ak-
tivitetene på de tre bret-
tene har ulik vanskelig-
hetsgrad. Du får blant 
annet poeng for å klatre 
i trær, plukke søppel, 
spise mat ute, lage bar-
kebåt, overnatte i telt og 
sjonglere med kongler 
når du er ute på tur, og 
du kan gjøre hver aktivi-
tet mange ganger. Når 
du aktiviserer appen, 
kan du også registrere 
turlengden, og kombi-
nasjonen av turlengde 
og fullførte aktiviteter 
gir totalscoren. Når 
du har fått tilstrekkelig 
med poeng til å kom-
me til toppen av fjellet 
på oppsummerings-
brettet, kan du vinne en 
turoverraskelse fra Bar-
nas Turlag.

Kul 
Tur

– den nye  
turappen  
for barn

VATNANE
RUTE: Tenne–Vatnane–Nese
LENGDE: 9 km
VARIGHET: 7 timer (regn dobbelt så 
lang tid med barn)
Opplevelser: Storslått utsikt, bekker å 
bade i, fisk å fange.

VATNANE

AV  T U R B O

ANBEFALT

På vei fra Vatnane til Nese får du knallfin utsikt mot Framfjorden.  
Et perfekt sted å ta en pause før den lange nedoverbakken.
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–en styrkeprøve  
for små barneføtter



Turbos hyttetips
Turbo liker å dra på hyttetur. Her er oversikten over hans favoritthytter!
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Hallingskeid turisthytte 
ved Bergensbanen  

– Denne hytten er superduper å bo 
på, og den passer veldig godt for dem 

som ikke vil gå for langt. Du kan nemlig 
rulle sidelengs fra togstasjonen og ned til 

hytten! Det er veldig moro, men du kan bli litt 
svimmel. Det er masse god mat på hytten, 
og det er moro å leke gjemmespill der, for 
det er så mange kriker og kroker i hytten. 

Dessuten er det mange fine fjell å gå 
på, både sommer og vinter!

Træet gård på 
Osterøy

– Denne hytten liker jeg veldig 
godt, for jeg er glad i gamle dager, 

og når jeg kommer til denne hytten, 
er det som om jeg drar 100 år tilbake i 

tid! Det er ingen flatscreen, wifi, Playstation 
eller elektrisk brødrister på denne hytten. 

Uten strøm blir det veldig koselig med 
tente stearinlys. Jeg vil anbefale å låne 

kanoen som ligger ved vannet og dra på 
oppdagelsesferd til holmen som ligger 

der. Det er spennende å oppdage 
nye steder!

BT-hytten på Mjølfjell
– Å fiske er superspennende! 

Derfor liker jeg å gå til BT-hytten 
på Mjølfjell. Jeg fisker i elven på vei til 
hytten, og ved BT-hytten er det også et 

stort fiskevann hvor jeg kan fiske gratis. Så 
steker jeg fisken i stekepannen på hytten, 

med masse smør, salt og pepper. Jeg 
klarer å spise to store ørreter helt alene! 

Når jeg fisker, bruker jeg en liten krok 
med meitemark på. Det er ørretens 

yndlingsrett.
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Solrenningen i 
Stølsheimen

– Visste du at det er en sandstrand 
der du kan bade ved Solrenningen? 
Det er rene sydenstemningen der! 

Dessuten er det en liten bekk ved hytten, 
og den er det gøy å skylle hodet i når det er 
varmt. Men du må være ganske tøff! Det tar 

ca. 3 timer å gå inn til Solrenningen. Sist 
gang jeg gikk der, så jeg ni frosker på veien! 

Det er også en kano og en båt der som 
du kan låne. De ligger ved bredden av 

Solrenningsvatnet, nedenfor hytten. 
Det er masse fin fisk i vannet.
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Vending i 
Bergsdalen

– Jeg liker godt å gå i fjellet, og 
turen inn til Vending er akkurat 
passe lang. Det tar meg litt over 

3 timer å gå til hytten, og når jeg 
kommer frem, er jeg sulten. Da finner jeg 
pannekakerøre på matlageret på hytten, 

og så steker jeg en diger haug med 
pannekaker! Det er ekstra godt med et 

tykt lag Nugatti oppå!  
Det finnes også på hytten.  

Skikkelig digg!



En varm sommernatt overnattet vi fem 
gutter og syv jenter i alderen 11–13 
år i tretelt og hengekøyer i Alvøskogen. 
Det første vi gjorde da vi kom til leir-
plassen, var å sette opp treteltene, men 
først måtte vi finne ut hvilken trær vi 
skulle feste treteltene i. Det måtte være 
tre trær som var fire meter fra hveran-
dre og litt tykke, slik at de tålte vekten 
av oss. Vi festet treteltet med stropper 
og jekker, nesten som på slakk line. Det 
var litt vanskelig å få det stramt nok, 
så da måtte vi ha hjelp av en voksen. 
Oppå bunnen monterte vi toppen, sel-
ve teltet. Vi tok ikke opp teltduken, kun 
myggnettingen, for da kunne vi se sol-
nedgangen. Det tok sikkert to timer før 
vi hadde satt opp alle teltene, siden det 
tok litt tid å finne ut hvor vi ville henge 
opp teltene. Men alle klarte å sette 
opp sine egne telt, med litt hjelp fra de 
voksne. Det var gøy!

Bading og sjokoladekake
Siden det var så varmt, badet vi både 
om kvelden og om morgenen. Om 
kvelden laget vi pizza, pita med kylling 
og sjokoladekake i appelsinskall på 
bål. Det var kjempegodt, selv om den 
første pizzaen ble litt brent. Vi stekte 
bare noe av sjokoladekakerøren. Re-
sten drakk vi fra appelsinskallene. 
Nam! 
Det var seint da vi la oss. Til og med fu-
glene hadde lagt seg. Om morgenen 
våknet vi av at de kvitret og sang. Vi 
gikk ned til vannet og laget ostesmør-
brød over bålet. Flere av dem som 
var med, sov kjempegodt, og vi måtte 
vekke dem flere ganger for at de skulle 
komme og spise frokost. Etter frokost 
badet vi før vi pakket sammen teltene. 
Det gikk mye fortere å pakke ned telte-
ne enn å sette dem opp. Før vi brettet 
treteltene sammen, måtte vi passe på 
å riste dem litt, slik at vi fikk vekk små 
greiner, blader og annet rusk som vi 
hadde dratt med oss inn i teltet.  

Sporløs ferdsel
Etter at alt var pakket ned, gikk vi rundt 
og passet på at vi hadde fått med oss 
alt bosset. Det er kjempeviktig å ta 
med seg alt søppel etter en tur. Det 
kalles «sporløs ferdsel». Når vi går 
hjem etter å ha vært ute i naturen, skal 
det se ut som om det ikke har vært 
noen der. Noen ganger når vi er ute i 
skogen eller ved sjøen, ligger det boss 
igjen fra andre. Da har vi ofte med po-
ser og tar med oss bosset tilbake igjen.  

TEKST OG FOTO: TRUDE IVERSEN

På tretelt-tur!

Har du  
overnattet  
i tretelt før?  

Det er  
kjempe- 

moro!

Tretelt
Et tretelt ser ut som en trekant og har plass til tre personer. Du henger 
det opp mellom tre trær, ca. fire meter fra hverandre. Det er en inngang 
på to av sidene, og så er det en inngang i midten. Teltene er ganske 
tunge. Det er på grunn av stroppene og jekkene, som veier mye. Det er 
lurt å ikke montere treteltet for høyt oppi trærne. Omtrent 1,5 meter 
over bakken er passe. Veldig sosialt og moro å overnatte i, og du ligger 
flatere enn i en hengekøye.



www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

Det skjer alltid noe på Fløyen!  
Få med deg alle våre aktiviteter og åpningstider på

www.floyen.no

Skann QR-koden med mobilen og se oppdatert turprogram 
for Barnas Turlag.

2.–11. oktober
HØSTFERIEN 2020:  
FAST OPPHOLD PÅ  
ALEXANDER GRIEG
Barnas Turlag inviterer før 
første gang til fast opphold i 
høstferien, på den nyoppus-
sede hytten Alexander Grieg. 
Fast opphold på AG-hytten er 
et uorganisert tilbud til familier 
som i all hovedsak ønsker å 
styre løpet selv, men gjerne ha 
muligheten til være sammen 
med andre turfamilier også. 
Hytten, som ligger så flott og 
tilgjengelig til i Bergsdalen, har 
innlagt vann og strøm, og er 
perfekt for familier som vil på 
hyttetur i et familievennlig tur-
terreng. Det vil være veileder 
til stede som hyttevakt i hele 
perioden.
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November

17. nov. Refleksløypetur Barnas Turlag Samnanger

28.–29. nov. Julestemmning på Alexander Grieg (4–9 år) 748

29. nov. Barnas Turlag: Båltur i Breidalen Barnas Turlag Askøy

29. nov. Nissegrauttur Bornas Turlag Ulvik

Desember

13. des. Barnas Turlag: Juletur Herdla Fort Barnas Turlag Askøy

19. des. Førjulskos og bål på Frotveit 755

20. des. Julegrøt på Fløyen 753

8. september
NÆRTURLEDERKURS
Turlaget ønsker å invitere 
flere med ut på tur i nær-
miljøet og legge til rette for 
enkelt friluftsliv der alle bor. 
Derfor tilbyr vi et intensiv-
kurs som gi en grunnleg-
gende innføring i viktige 
elementer i nærturledelse. 
Det er et praktisk kurs hvor 
en tilegner seg kunnskap 
og øver på turlederrollen, 
turkunnskap, sikkerhet og 
ansvar. 

20. september
BARNAS KYSTSPASS-
TUR TIL GLØVREBU
Bli med Barnas Turlag 
Øygarden på en spen-
nende tur til idylliske 
Gløvrebu, helt nord i Øy-
garden. Gløvrebu byr på 
mye utforsking. Tør dere å 
gå helt gjennom den smale 
kløften som er her? Barna 
skal også få tegne sin egen 
kunst med kull. Her blir det 
mulig å grille dersom det er 
vær til å tenne bål. Dette er 
også en Kystpasstur, så ta 
gjerne med kystpasset ditt, 
hvis du har.

Turprogram Barnas Turlag

September–desember

September

2. sept. Nistetur Tunheim Bornas Turlag Ulvik

2. sept. Padlekurs kajakk (7–9 år) 459

5.–6. sept. Kanotur med overnatting i hengekøye 741

6. sept. Kom deg ut-dagen på Bremnes Barnas Turlag Bømlo

6. sept. Kom deg ut-dagen på Lagevåg Barnas Turlag Bømlo

6. sept. Kom deg ut-dagen på Herdla Barnas Turlag Askøy

6. sept. Kom deg ut-dagen på Stuavikjo Barnas Turlag Stord-Fitjar 

6. sept. Kom deg ut-dagen i Sætervika Barnas Turlag Samnanger

6. sept. Kom deg ut-dagen i Osa Bornas Turlag Ulvik

6. sept. Kom deg ut-dagen i Bergen 750

8. sept. Nærturlederkurs 470

16. sept. Kveldsmattur til Einhovden 712

18.–20. sept. Familieyoga og høstidyll på Alexander Grieg 746

19. sept. Coasteering på Syltøy 754

19. sept. Sopptur i Alvøen 757

19.–20. sept. Skjærgårdsleir på Erleholmen (5–12 år) 720

20. sept. Barnas Kystspasstur til Gløvrebu Barnas Turlag Øygarden

22. sept. Kveldstur rundt Mosatjørn Barnas Turlag Samnanger

27. sept. Hausttur Norddalen Bornas Turlag Ulvik

27. sept. Livet i fjæra, Skjurdvika Barnas Turlag Askøy

Oktober

2.–11. okt. Høstferie, fast opphold på Alexander Greig 761

14. okt. Lommelykt/Reflekstur Hjeltnes Bornas Turlag Ulvik

14. okt. Kveldsmattur til Gardafjellet Barnas Turlag Øygarden

16.–17. okt. Overnattingstur til Redningshytten (8–12 år) 763

18. okt. Søndagstur til Ankerhytten (8–12 år) 760

20. okt. Vannmølletur Frøland Barnas Turlag Samnanger

25. okt. Søndagstur til Viggohytten 749

25. okt. Lillestoltzen Barnas Turlag Askøy

Vil du bli med å hoppe i havet? 
Eller vil du gå på tur på en isbre? 
Lage mat på bål eller snorkle 
litt? Teltturer, skiturer, aketurer, 
kanoturer eller hytteturer - vi 
har noe for alle! Bli med oss 
på små og store eventyr i høst! 

 Følg med på våre nettsider for eventuelle endringer  www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter



K O M D E G U T

 

Vi takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere

Kom deg ut på tur i nærmiljøet!

Friluftslivets uke 5.—13. september
I år blir Kom deg ut-dagen litt annerledes, vi oppfordrer alle våre turglade å 
ta turer i nærmiljøet. Sjekk også ut vår fotokonkurranse på Facebook!

 Søndag 6. september kan du tegne familiemedlemsskap for 2021 og få resten 
av 2020  gratis. I tillegg får hvert barn en turbobamse!

Returadresse: 
Bergen og Hordaland Turlag,  
Tverrgt. 4-6,  
5017 Bergen
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ta turer i nærmiljøet. Sjekk også ut vår fotokonkurranse på Facebook!

 Søndag 6. september kan du tegne familiemedlemsskap for 2021 og få resten 
av 2020  gratis. I tillegg får hvert barn en turbobamse!


