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1 Innledning 
Denne årsberetningen er utarbeidet av styret og Daglig leder (DL) i Harstad Turlag. Den skal 

gi en beskrivelse og status for Harstad Turlag som organisasjon og de mange aktiviteter våre 

frivillige bidrar med gjennom året.    

 

Også 2021 har året i stor grad vært preget av pandemien. Dette har medført et annerledes år i 

turlaget, og DNT generelt. Stor innsats er lagt ned for å tilrettelegge hyttene og aktiviteter 

med smittevern for å gi et trygt tilbud til våre medlemmer og publikum. Et effektivt booking 

system, og stor innsats av våre frivillige gjorde at vi kunne gjennomføre utleie på en 

forsvarlig måte gjennom hele året. 

 

Tross i pandemien ble 2021 et aktivt år med oppstart av to store byggeprosjekter. Fundament 

for ny hytte på Toralfsbu og totalrenovering av hytta på Grønnkollen som er i full gang. Ny 

bru over utløpet fra Øvre Vesterforsvatn og etablering av ny sommersti fra Fiskefjorden til 

Haakonsbu utgjør de viktigste tiltakene i 2021.  

 

Asgeir Domaas Pedersen fra Harstad er ansatt i 50% stilling fra 1. februar 2021 som Tur- og 

aktivitetsleder for ungdom. Dette utgjør et stort løft og en betydelig satsning på 

ungdomsaktiviteter i turlaget. 

 

2 Ansatte, tillitsvalgte og utvalg 
I dette avsnittet presenteres ansatte, tillitsvalgte og de ulike utvalgene i Harstad Turlag i 2021. 

 

2.1 Ansatte i Harstad Turlag i 2020 
 

Daglig leder 

Tur- og aktivitetsleder  

Aktivitetsleder FTU 

Jørn Arild Thorvaldsen, 58 % stilling 

Asgeir Domaas Pedersen, 50 % stilling 

Anne-Grete Roulund, 100 timer 

 

2.2 Tillitsvalgte 
Harstad Turlag har i 2021 hatt følgende tillitsvalgte og oppnevnte utvalg/grupper: 

 

Styret 

Styreleder Kristian Jakobsen 2018 – 2022  

Nestleder Hanne Marit Kvitting 2021 – 2023  

Styremedlem Øystein Normann 2021 – 2023  

Styremedlem Linda Nilsen 2020 – 2022  

Styremedlem Fred Olsen 2020 – 2022  

Styremedlem Rannveig Kildal Ramtvedt 2020 – juni 2021  

Styremedlem Sigrid Ina Simonsen 2021 - 2022  

 

Revisorer 

Revisor Tove Beate Wigen  2020 – 2022  

Vara Randi Sunde 2019 – 2021  

 



Valgkomité 

Leder Nils Erik Bakke 2020 – 2023 

Medlem Grethe Stave 2021 – 2024 

 

2.3 Utvalg 
 

Turutvalget 

Utvalgsleder Petra Parchat, 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Dag Jensen 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Siv Eilertsen 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Lina Leknes 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Hilde Markussen 2020 – 2022  

 

Løypeutvalget 

Medlem Asgeir Sulen Hovland 2018 – 2022  

Medlem Karl Wiktor Hind 2018 – 2022  

Medlem Ketil Stavdal 2018 – 2022  

Medlem Are Frønum 2019 – 2021  

Medlem Geir Jenssen 2019 – 2021  

 

Fjellsport 

Leder Tore Forthun 

Medlem Bjørn Forthun 

Medlem Anders Røkenes 

Medlem Fred Olsen 

Medlem Erik Sælen 

Medlem Siv Kristoffersen 

Medlem Martin Haugland 

 

Barnas Turlag Harstad 

Medlem Lina Leknes 

Medlem Siri Hofsø Hjellnes 

Medlem Gunn Elin Fedreheim 

Medlem Nanna Kathrine Edvardsen 

Medlem Asgeir Sulen Hovland 

Medlem Trine Berg Hanssen 

Medlem Martine Grønning 

Medlem Iselin Evensen 

 

DNT Ung Harstad 

Leder Kjersti Gürgens Gjærum 

Nestleder Astrid Vaskinn 

Utvalgsmedlem Kristian Vaskinn 

Utvalgsmedlem Tobias Kleiven 

Utvalgsmedlem Julianne Stornes 
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Natur- og Miljøvernutvalget 

Leder Øystein Normann  

Utvalgsmedlem Leif Skoglund 

Utvalgsmedlem Peter Midbøe 

 

Kommunikasjonsgruppa 

Leder Linda Nilsen 

Medlem Gunn Elin Fedreheim 

 

Seniorgruppa 

Leder Bente Fotland 

Turleder Marianne Heggelund 

Turleder Harry Karlsen 

Turleder Kenneth Kjærsrud 

Turleder Hans Aronsen 

 

Tillitsvalgte som fratrer verv i perioden 

Styremedlem Sigrid Ina Simonsen 

Styremedlem Linda Nilsen 

Styremedlem Rannveig Kildal Ramtvedt 

Barnas Turlag Rannveig Kildal Ramtvedt 

Barnas Turlag Linda Motrøen Paulsen 

Barnas Turlag Kristina Iren Kristiansen 

Fjellsport Espen Minde Høst 

Tilsyn Maistua Linda Nilsen 

Tilsyn Skoddeberg Torill Pettersen 

Tilsyn Skoddeberg Stig Tovås 

Løypeutvalget Karl Wiktor Hind 

Turutvalget Siv Eilertsen 

Turutvalget Hilde Markussen 

DNT UNG Kjersti Gürgens Gjærum 

DNT UNG Astrid Vaskinn 

DNT UNG Kristian Vaskinn 

DNT UNG Tobias Kleiven 

DNT UNG Julianne Stornes 

 



2.4 Hyttetilsyn 
Oversikt over medlemmer i hyttetilsyn.  

 

Turlagshuset 

 

 

 

Fossestua 

Jørn Arild Thorvaldsen 

Steinar Bakken 

Erlend Bergvoll Sørlie 

 

Mona Kristiansen 

  

Toralfsbu Gunnar Gjerde 

Bjarte Juliussen 

Ivar Bergan 

Hege Larssen Husteli 

Krister Andre Karlsen 

Ruth L. Langedal 

Synne Hegg Bergan 

  

Bjørnhaugen Asgeir Sulen Hovland 

 Kristina Iren Kristiansen 

  

Haakonsbu Kristian Jakobsen 

Siv Eilertsen 

  

Maistua Hans Anton Uhre 

Trond Pedersen 

Ann-MereteThorvaldsen 

Randi Gotliebsen 

Linda Nilsen 

  

Skoddeberghytta Raymond Riise 

Stig Valter Tovås 

Torill Pettersen 

Elisabeth Balteskard 

  

Blåvatnhytta Kjell Gustavsen 

Tore Kvendseth 

Ketil Stavdal 

Geir Olsen 

  

Grønnkollhytta Vebjørn Kleiving 

Øystein Stellander 
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3 Virksomheten 
Vi vil her gjennomgå de ulike deler av virksomheten i Harstad Turlag i 2021. 

 

3.1 Turdeltakelse 
Turaktiviteten i 2021 har vært variabel og preget av svingninger i pandemien. På vårparten ble 

flere turer avlyst med bakgrunn i gjeldene covid restriksjoner. Det ble derfor heller ikke 

gjennomført et turledermøte på våren. På tross av dette har turutvalget fått gjennomført et 

variert turprogram med blant annet skiturer, trugeturer, toppturer, fotturer, faunaturer og 

fullmåneturer. Tirsdagsturene har også i 2021 vært populære. De turlederne som er aktive har 

gjort en meget god innsats med å få gjennomført turer innenfor gjeldene covid restriksjonene. 

Det er heller ikke i 2021 registrert noen alvorlige hendelser på noen av turene.  

 

Turutvalget har i 2021 avholdt to interne planleggingsmøter og ett møte for turledere. 

 

Gruppe Turer/ 

arrangementer 

Deltakere Dugnad (t) 

Barnas Turlag Harstad 8 255 127 

DNT Ung 32 186 380 

DNT Fjellsport 0 0 150 

Seniorgruppa 20 315 178 

Tirsdagsturer 8 47 50 

Fellesturer 16 210 128 

FTU 3 60 20 

Totalt 87 1073 1033 
Tabell 1: Oversikt over antall turer, deltakere og dugnadstimer i 2021 

Mangel på aktive turledere i 2021 har vært en begrensende faktor i antall fellesturer. Det er 

rundt 15 turledere som har bidratt det siste år. I 2021 ser vi at få turer er fulltegnet og at det 

ofte er de samme deltagerne som melder seg på flere turer. Harstad Turlag ser behov for å få 

aktivisert en større del av medlemsmassen både som deltagere og turledere på dagsturer og 

fellesturer. Et viktig tiltak vil være å få i gang utdanning av nye turledere og skape en ramme 

rundt turproduksjonen som bidrar til trygge og motiverte turledere. Økt aktivitet i 

ungdomsgruppen gjennom faste friluftskvelder og mange seniorturer kompenserer samlet sett 

for en nedgang på de tradisjonelle fellesturene. 

 

Harstad Turlag retter en stor takk til alle turledere og turutvalget som gjør en utrolig viktig 

jobb for å skape turglede og lar mange oppleve friluftslivet.  

 

3.2 Barnas Turlag Harstad 
I 2021 hadde Barnas Turlag 8 arrangementer med til sammen 250 store og små deltakere. Den 

årlige solturen ble avlyst, men vi startet turåret med kveldsmattur til Medlkilavannet, og like 

etter Kom-deg-ut dagen til Vikevatnet i Sørvika. Der måkte vi ishockeybane, fisket på isen og 

fyrte bål.  

 

Resten av vinteren ble flere arrangementer ble avlyst, og første vårtur gikk til Sandsøy, første 

søndag i mai. Her forventet vi barmark og lek i fjæra, men etter et par uker uten snø i øyriket, 

fikk vi 30 cm nysnø! Lek i fjæra ble det likevel, og det var godt oppmøte. 

 



Høsten startet godt med den etter hvert tradisjonelle padledagen som ble arrangert i samarbeid 

med Harstad Padleklubb. De stilte opp med kajakker, tørrdrakter og instruktører, og 

arrangementet var som vanlig fulltegnet. Litt senere hadde vi tur til Håkonsbu, der 

målgruppen var de eldste barna, 8-12 år. Dette var også fulltegnet, og turen kan med fordel 

gjentas neste år.   

 

Kom-deg-ut-dagen markerte vi med tur i Trollskogen og opp til Ramnfløya i Brokvikmarka 

og første helga i høstferien arrangerte vi fisketur med fiskebåten Viken MS. Det var mange 

fornøyde deltakere, som har rapporter om selvlagde fiskemiddager i etterkant. Alt i alt en 

rekke flotte aktiviteter selv om mange turer dessverre ble kansellert grunnet pandemien. 

 

3.3 Barnas Turlag Lødingen 
Det har ikke vært organiserte aktiviteter i 2021. Utvalget mangler aktive tillitsvalgte for å 

opprettholde tilbudet i Lødingen. 

 

3.4 DNT ung Harstad 
2021 har vært et svært spennende år for ungdomsgruppa. I februar tiltrådte Asgeir Domaas 

Pedersen som Tur- og aktivitetsleder i 50% stilling. Dette har gitt gruppa økte muligheter til å 

planlegge og gjennomføre både regelmessige aktiviteter og større arrangementer. Størstedelen 

av gruppas aktive ungdommer de foregående årene har i løpet av året forlatt byen etter endt 

skolegang. Fokuset har vært å restarte rekruttering gjennom å tilby en mengde varierte 

aktiviteter. 

 

Tur- og aktivitetsleder besøkte i mai totalt fem skoleklasser fordelt på Kila og Borkenes 

ungdomsskoler, med opplegget "En kroppsøvingstime i friluft". Dette ga skoleelevene 

mulighet til å prøve tekniske friluftsferdigheter som å tenne bål og sette opp telt. Målet var 

todelt – å gi ungdommene mestring i friluft og gjøre dem oppmerksomme på DNT ungs 

tilbud. 

 

"Friluftskveldene" startet også opp i mai. Med ukentlige kveldsaktiviteter er dette et alternativ 

til mer konkurransepregete idrettstilbud. Våre allerede aktive ungdommer var faste deltakere 

på vårparten, mens på høsten kom det mange nye tilskudd til gruppa i alderen 12-15 år. 

Utover høsten dabbet interessen noe av, men de ivrigste ungdommene møtte opp helt fram til 

jul. Det planlegges å videreføre tilbudet i 2022 med faste friluftskvelder på onsdager mellom 

18-20 med Turlagshuset som oppmøtested og utgangspunkt for aktivitetene. 

 

I starten av august arrangerte vi tidenes første Basecamp Harstad – tre dager med lavvoleir og 

varierte aktiviteter i området rundt Bjørnhaugen turisthytte. Hele 19 ungdommer meldte seg 

på og leiren var en stor suksess som også ga mye publisitet i media.  

Kjersti Gürgens Gjærum ledet arbeidet med å gjenta Utekino-suksessen fra 2020, denne 

gangen uten finansiell støtte. Dette er en fin arena for å profilere DNT ung blant byens 

befolkning. 

 

I tillegg til de yngste ble det også satset på den eldste aldersgruppa i ungdomssegmentet. I 

samarbeid med Studentsamskipnaden, ble det gjennom høsten arrangert 3 turer ledet av 

studenter. Flere av studentene deltok også på grunnleggende turlederkurs og 

sommerturlederkurs arrangert av Troms turlag. 

 



7 

 

3.5 DNT Fjellsport Harstad 
Fjellsportsgruppa startet 2021 med planlegging av to skredkurs, fjellportfestival i Sollia og 

Freeride-konkurranse på Heia. Dessverre gjorde pandemien at disse aktivitetene måtte avlyses 

i 2021. Det var på dette tidspunkt allerede lagt ned en god del arbeid i planlegging og 

forberedelser. Fjellsportgruppa planlegger skredkurs i 2022 

 

3.6 Seniorgruppa 
Seniorgruppa gjennomfører ski-, truge- og fotturer i Harstads nærmiljø. Turenes lengde og 

tempo tilpasses deltakerne. Vi henvender oss til seniorene i Turlaget, men alle som har 

anledning til å bli med på turer som går fast mandag formiddag er velkommen.  

Antall deltagere har blitt mye høyere enn forutsett med nesten dobling av antallet total i 

forhold til tidligere. Det er gjennomført 20 fellesturer med 18 ulike turmål, og lengden har 

variert fra 5 til 12 km.  Deltakerantallet har også variert fra 4 til 32 deltakere.  Vi ser ingen 

direkte sammenheng mellom deltakerantall og turens lengde. Også i år har vi annonsert turene 

våre på Turlagets hjemmeside, på FB og via SMS til seniormedlemmer. I april ble det 

gjennomført grunnleggende førstehjelpskurs, inkludert hjertestarter med støtte fra Røde Kors. 

3.7 Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) 
Harstad Turlag etablerte i 2019 en egen turgruppe for FTU.  Anne-Grete Roulund er engasjert 

for å støtte gruppen med forberedelser og gjennomføring av aktiviteter. Tilbudet i 2021 ble 

sterkt redusert grunnet pandemien og bare tre turer ble gjennomført. Høydepunkter ble turen 

til Olaåsen på Kvæfjordeide i september. 

 

3.8 Natur- og miljøvernutvalget 
DNT sin Handlingsplan for natur, kulturarv og miljø 2021-2024 danner grunnlaget for 

arbeidet til Harstad Turlag sitt Natur- og miljøvernutvalg. I 2021 har utvalget gitt uttalelse i to 

saker og deltatt på to webinarer. Saker som er gitt uttalelse på er Glamping iglo på 

Gressholman samt tema knyttet til Granplanting i regionen.  

 

3.9 Kurs- og turlederutdanning 
Pandemien har medført at alle planlagte kurs i 2021 er blitt utsatt eller kansellert.  

 

3.10 Interne møter og arrangementer 
• Årsmøte ble avholdt 23. februar 2021 med 23 deltakere 

• I 2021 er det gjennomført 9 styremøter med 36 saksnummer. 

• Sankthansfeiring med rømmegrøt på Bjørnhaugen. 

• To helger og fem kvelder med dugnader på Grønnkollenhytta 

• Dugnader knyttet til ny bro ved Øvre Vesterforsvatn og merking av sti Fiskefjorden. 

• To dugnadshelger i forbindelse med byggingen av fundament på Toralfsbu. 

• Medlemsmøte på Turlagshuset 15. november. 

 

3.11 Eksterne møter og arrangementer 
• DNT gjennomført ett ledermøte 22-24 oktober hvor DL og Styreleder deltok 

• I tillegg har DNT arrangert en rekke møter med forskjellig tema gjennomført på Teams. 

• Regionmøte i Harstad som ble utsatt fra forrige år ble gjennomført 24-26. september 

2021. Det møtte 29 deltagere i Harstad. I tillegg deltok flere på Teams. 

• Landsmøte i DNT ble gjennomført 4-5. juni på elektronisk plattform med 4 deltagere fra 

Harstad Turlag. Sammen med Troms Turlag hadde vi en felles samling på Hamn i Senja. 

 



4 Medlemsutvikling 
Antall medlemmer i Harstad Turlag har over de siste to årene vært svakt nedadgående. Vi tror 

at pandemien og et noe redusert tilbud er hovedårsaken til dette. Reduksjon hos oss 

gjenspeiles som en trend for hele landet.   

 

Det offisielle medlemstallet fastsettes årlig 1. oktober. For 2021 er medlemsmassen i Harstad 

Turlag 1819 medlemmer, en nedgang med 39 (- 1,9 %) fra 2020. Styret ser ikke grunnlag for 

tiltak knyttet til medlemstallene, men at videreføring av gode hyttetilbud, turer og aktiviteter 

er grunnlag for vekst i 2022. Satsingen som vi nå har for ungdom, håper vi vil gi positive 

utslag for denne gruppen for 2022.  Det er gledelig å se at den eldste aldersgruppen viser en 

klar økning i medlemsmassen med en tilvekst på hele 16% i 2021.  

 

 
Tabell 2: Medlemsutvikling i Harstad Turlag 2014-2021. 
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2017 66 718 43 168 9 92 67 230 211 

2018 101 737 49 188 10 87 71 238 328 

2019 110 827 55 205 12 63 47 249 342 

2020 120 770 51 215 12 63 40 227 357 

2021 121 782 46 250 12 51 46 152 329 
Tabell 3: Antall medlemmer i de ulike medlemskategoriene i perioden 2017 til 2021. 

4.1 Kontingent 
Harstad Turlags inntekter i 2021 fra kontingenten utgjør ca. 672 000 som er en økning fra året 

før med ca. 65 000. Økning i kontingentsatsene samt beregningsmodellen for flere tilsatte har 

kompensert for nedgangen i medlemsmassen. Årsmøte i 2020 besluttet å harmonisere prisene 

med anbefalte medlemspriser i DNT. Endringen kommer frem av Tabell 4. 
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Medlemskategori 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Hovedmedlem 740,- 650,- 590,- 580,- 550,- 530,- 

Ungdom (19-26år) 330,- 325,- 305,- 300,- 280,- 270,- 

Honnør 580,- 540,- 485,- 475,- 430,- 410,- 

Husstand 405,- 390,- 385,- 380,- 270,- 260,- 

Barn (0-12år) 140,- 130,- 125,- 125,- 100,- 100,- 

Skoleungdom (13-18år) 200,- 200,- 185,- 180,- 170,- 165,- 

Familiemedlemskap 1325 1200,- 1125,- 1100,- 1000,- 
 

Tabell 4: Utviklingen i kontingentsatser i Harstad Turlag i perioden 2017-2021. 

 

5 Sti- og løypenett 
Løypeutvalgets fem medlemmer har også i 2021 hatt fin aktivitet med klopping, varding og 

merking av Harstad Turlag sine løyper.  

 

Harstad Turlag har i 2021 åpnet en ny sommerløype fra Haakonsbu via Vesterforsvatnan og 

Norddalen ned til Fiskefjorden.  Den nye løypa åpner for et nytt turtilbud «Trekanten på 

Hinnøya». Med Fiskefjorden som utgangspunkt er det nå sammenhengende sti til Toralfsbu, 

videre til Haakonsbu og ny sti ned til Fiskefjorden. Vi håper dette kan bli et populært turtilbud 

til publikum. Tjeldsund kommune har gitt godkjenning for den nye traseen i Fiskefjorden og 

avklaringer er tatt med grunneiere.  

 

Det er bygd ny bro over 

utløpselva fra Øvre 

Vesterforesvatn. I løpet av 

vinteren 2021/22 får denne sin 

første vintertest. 

 

Det meste av arbeidet med denne 

ble utført utenfor Turlagshuset. 

Den prefabrikkerte broen ble 

deretter løftet på plass med 

helikopter og godt forankret. 

 

Løypeutvalget har i 2021 også 

hatt aktiviteter på stien mot 

Blåvatnhytta, i Kongsvikdalen og 

mellom Skoddeberg og Øse. 

 

6 Hyttedriften 
 

6.1 Overordnet om hyttedriften 
Harstad Turlag har i 2021 lagt bak seg det andre driftsåret med pandemi. Hyttene har vært 

åpne og driftet hele året. Antall overnattingsdøgn er tilbake på nivå før pandemien. Første 

halvår var det kun mulig å bestille hele hytter. På høsten åpnet det opp for bestilling av 

Figur 1 Foto: Kristian Jakobsen, januar 2022 



sengeplass, med redusert kapasitet for å overholde 1 meteren. Det har ikke vært åpnet for 

dagsbesøk i 2021. 

 

Det ble igangsatt hele to hytteprosjekter sist år. Både på Grønnkollen og på Toralfsbu startet 

begge opp etter sommeren. Prosjektene fortsetter utover i 2022. Det er en overordnet 

målsetting at Turlagets hytter skal være attraktive turmål og trivelige å komme til. God innsats 

fra hyttetilsyn og frivillige har også i år bidratt til det. 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Bjørnhaugen 307 158 303 372 281 350 

Blåvatnhytta 100 50 112 123 105 120 

Fossestua 177 58 105 129 136 134 

Grønnkollen 0 0 6 40 40 155 

Haakonsbu 680 502 786 42 130 135 

Maistua 547 420 387 30 6 6 

Skoddeberghytta 405 228 500 399 157 178 

Toralfsbu 225 85 265 274 330 250 

Sum 2441 1501 2464 1409 1197 1340 

Tabell 5: Oversikt over antall overnattinger på hyttene i perioden 2016-2021. 

6.2 Priser for leie av hyttene  
Prisene for overnatting på Harstad Turlags hytter er uendret i 2021 for sengeplasser og på 

samme nivå som våre naboer. (se Tabell 6) 

 

Kategori Medlem Ikke medlem 

Voksen 200,- 400,- 

19-26 år 100,- 200,- 

13 - 18 år 0,- 200,- 

4-12 år 0,- 100,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Grupper1 2000,- 2000,- 

 
  

Dagbesøk Medlem Ikke medlem 

Voksen 40,- 80,- 

19-26 år 25,- 50,- 

13-18 år 0,- 25,- 

4-12 år 0,- 25,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Tabell 6: Oversikt over overnattingspriser på Harstad Turlags hytter i 2021. 

Styret besluttet å videreføre eksklusiv bestilling av hele hytter på hyttenivå for Fossestua og 

Skoddeberg, slik det er praktisert på Maistua.  

 

Priser for leie av hele hytta. Se tabell 7.  
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Hytte (døgnsats) Ukedager medlem Helg medlem 

Fossestua 400,- 600,- 

Maistua 750,- 1000,- 

Skoddeberghytta 600,- 900,- 

Ikke medlem betaler dobbel sats 

Tabell 7: Priser for døgnleie hytter 

7 Status for Turlagshuset og hyttene 
Avsnittet beskriver hva som er utført i 2021, og status på de ulike hyttene i Turlaget. Styret er 

takknemlige for alle timene hyttetilsynene nedlegger på hyttene for at de skal fremstå 

innbydende for besøkende.   

 

7.1 Turlagshuset 
I Turlagshuset leies det ut to kontorer til Harstad og Omland Sportsfiskere. Det er også utleie 

av et lagerrom i kjelleren til Norske Redningshunder. Inntekter for utleie til møter og 

arrangementer i 2021 er blitt kraftig redusert grunnet begrensinger knytet til pandemien.  

Opprydding i kjeller og funksjonell tilpasning av lokalene er videreført i 2021. Store mengder 

med ukurant inventar og materiell er fjernet fra bygget. Det er etablert et eget dokumentarkiv 

og lager for rekvisita og salgsartikler. Det er etablert to kontorposisjoner for turlagets to 

ansatte og det er fremdrift i arbeidet med å ruste opp kjelleren. 

 

All intern bruk i regi av Harstad Turlag sine arrangementer er gratis. Satser for utleie til andre 

formål er i 2021 er det samme som tidligere ref. Tabell 8. 

 

 Pris 

Turlagshuset «Teltet» døgn leie 2250,- 

Tillegg for leie av vask  1250,- 
Tabell 8: Oversikt over priser i forbindelse med utleie av Turlagshuset i 2021. 

 

7.2 Bjørnhaugen 
Hytta er Turlagets første hytte fra 1962 som ble renovert i 2016. Det har vært nødvendig med 

forhåndsbooking av hytte /sengeplasser hele året. Det har vært en gledelig økning i antall 

overnattinger fra 158 til 307 overnattingsdøgn. Det ble arrangert tradisjonell Sankthansfeiring 

med gratis rømmegrøt til alle fremmøtte. Hytten har mottatt ny flott vedovn i gave fra Norsk 

Varme, som ble montert høsten 2021. På senhøsten ble det også montert varmepumpe. Hytta 

blir stort sett pent brukt av besøkende, og er fortsatt populær for bruk av skoleklasser.  

                                                                                  

7.3 Fossestua 
Hytta har vært åpen med forhåndbooking hele året. Gjestene har booket hele hytta eksklusivt. 

Dette har styret besluttet å videreføre. Det er ikke tillatt med dagsbesøk og sengebooking. Det 

har vært en gledelig økning fra 58 til 177 overnattingsdøgn. Hytten har fått ny vedovn, og det 

er oppgradert litt kjøkkenutstyr. Hytten vil bli driftet som den er, inntil vi har kapasitet til å 

totalrenovere den på lik linje med de andre hyttene.  

 

7.4 Haakonsbu 
Det har vært en økning i besøkstallet fra 500 til 680 overnattingsdøgn. Hytten har vært åpen 

hele året med bestilling på hyttenivå. Det har ikke vært åpnet for dagsbesøk. På slutten av året 



ble det åpnet for sengebooking med redusert kapasitet. Svært gledelig å registrere at publikum 

er tilbake på hyttene våre. Haakonsbu fremstår nå som et flott hytteanlegg, med svært gode 

fasiliteter til sine gjester og tilsyn. Plattingen utenfor hovedhytta ble ferdigstilt på 

sensommeren 2021. Hytten fikk en real rundvask og sengetøybytte i august. På slutten av året 

ble 12V anlegget oppgradert med større batteripakke, og mulighet for fjernavleseing av 

batteristatus. Det ble byttet et vindu i badstuhytta, etter et uhell tidligere på høsten.  

 

7.5 Toralfsbu 
 

2021 ble et merkeår for 

Toralfsbu. I august ble det over 

to intensive helger bygget 

fundament til ny hovedhytte. 

Hele 14 frivillige var i arbeid 

disse to helgene. 

Byggeprosjektet blir det største i 

Turlagets historie. Byggestart for 

selve hytten er planlagt til 30. 

mai 2022. Hele hytteanlegget vil 

bli stengt i byggeperioden juni-

september 2022.  Med mange 

dugnadsdøgn ble det en økning i 

overnattingsdøgn fra 82 til 225 

overnattingsdøgn.  

 

 

7.6 Maistua 
Vi kan nå se tilbake på 3. driftsår siden Maistua ble renovert gjennom TV-serien «Eventyrlig 

oppussing» i 2018. Fortsatt bidrar serien til oppmerksomhet og tilreisende gjester fra store 

deler av landet. Vi registrerer også en klar økning i antall besøkende fra Sentral-Europa. 

Besøkstallene på Maistua overgår fortsatt alle forventninger. Basert på bestillinger i Visbook 

er det registrert 547 gjestedøgn fordelt på 197 dager i 2021. Dette er en klar økning fra 2020. 

Anlegget er utleid de fleste helger hele året. Det planlegges å bygge utedo ved anlegget da 

dagens løsning med forbrenningstoalett ikke er tilstrekkelig stabil i forhold til antall gjester. 

Besøket i doomen er et yndet turmål i seg selv og bidrar til mye trafikk opp til anlegget. 

Maistua er bare åpen for gjester som bestiller overnatting.  

 

7.7 Blåvatnhytta 
Hyttetunet har ca. 100 overnattingsdøgn som er normalt fro dette anlegget.  2021 var et aktivt 

år på Blåvatnhytta på dugnadssida. De viktigste tingene som ble gjort var nytt kjøkken på 

sikringshytta, skiftet ytterdør hovedhytta, diverse malerarbeider innvendig samt nytt inventar.  

 

7.8 Skoddeberghytta 
Det er registret 405 overnattinger i 2021. Dette er en oppgang på 117 sammenlignet med 

2020. For hele 2021 har det vært praktisert bestilling av hele hytta. Det mest omfattende som 

har vært gjort er bytte av batteri i 12V-anlegget samt installasjon av et bedre styrings- og 

overvåkningsanlegg for dette. Nesten all veden som ble hugget ifm. renoveringen av hytta er 

nå kappet og klart til kløyving. Utbedringene av panel i yttergang virker å ha fungert, ingen 

flere synlige skader registret. Verandadør er skadet av fuktighet og bør byttes. Veggventiler i 

Figur 2 Foto Kristian Jakobsen, august 2021 
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oppholds- og soverom planlegges byttet i 2022. Branntilsyn utført iht. rutinene med bytte av 

slukkeskum og defekt røykvarsler i yttergang. Jevnlig tilsyn med påfyll av forbruksvarer og 

rengjøring har vært gjennomført gjennom hele året.  

 

7.9 Grønnkollhytta – Prosjekt med 100 - åring 
 

Prosjektet med 100- åringen begynte på tegnebrettet vinteren 2021. Ny skisse for romdeling, 

nye vinduer og innganger ble lagt fram for prosjektgruppa. Juni 21 ble hytta tømt og enorme 

mengder med avfall ble puttet i sekker. 30 sekker! 8 driftige frivillige gjorde en kjempejobb. 

Prosjektgruppa brukte sommeren til planlegging og bestilling av materiale. 9.august var vi i 

gang igjen med løft av alt materiale. Takservice gikk i gang med ny kledning, riving av pipe, 

justering og oppretting av hytta, nye vindu og rominndeling.  

 

Takservice avsluttet 

sitt arbeid 30. okt. 

Som forventet fikk 

vi overraskelser 

underveis. En 100 

åring er gjerne noe 

skakk og skeiv, men 

tømret var 

forbausende tørt. 

Mens Takservice 

holdt på ble 

bordkledning malt 

på dugnad, jevnlig 

rydding på tomta og 

prosjektlederne var 

oppe ved hytta 2-3 ganger i uka for å følge opp prosjektet og avklare løsninger. Daglig leder 

deltok aktivt i dette arbeidet.  Tilkjøring av materiell ble også gjennomført gjennom hele 

perioden. Nye piper og ovner er kommet på plass i hytta. Dette arbeidet er gjennomført av 

Harstad varme, flis og steinsenter AS i samarbeid med Takservice. Vi var så heldige å inngå 

et samarbeid med Rowena Stene som har inspirert oss med sine interiørkunnskaper og vil 

bistå i arbeidet med farge- og materialvalg i den videre prosessen med hytta innvendig.  

 

Nå er hytta tett, piper og ovner på plass, loftet er større, nye soverom og inngangsparti etablert 

og vi kan i 2022 fortsette den store dugnadsjobben innvendig. 

 

Prosjektledere er: Hanne Marit Kvitting og Vidar Molvær. 

 

7.10 Planlagt Kysthytte 
Disse planene er inntil videre lagt i bero. Turlaget fortsetter å se etter alternative lokasjoner og 

prosjektledere. 

Figur 3 Foto: Hanne Marit Kvitting, september 2021 



8 Dugnadsinnsatsen i 2021 
Antall dugnadstimer er registrert i etterkant av arbeidet og er basert på innrapporterte data for 

turrapporter og for de aktiviteter som er gjennomført i 2021. Samlet er det styrets vurdering at 

Harstad Turlag har gjennomført 5406 dugnadstimer. Dette en imponerende dugnadsinnsats 

som våre tillitsvalgte og medlemmer bidrar til. 

  
2021 2020 2019 2018 

Styret 375 520 790 648 

Fellesturer inklusiv tirsdagsturer 178 426 474 750 

Løypeutvalget 370 522 315 288 

Natur- og miljøvernkomiteen 25 30 30 140 

Barnas Turlag Harstad 127 237 250 250 

DNT ung Harstad 380 516 511 300 

DNT fjellsport Harstad 150 150 300 300 

FTU  20 87 107 - 

Kommunikasjonsgruppa 100 100 200 250 

Hytter 3503 2760 2330 5316 

Seniorgruppa 178 86 153 150 

Sum 5406 5434 5460 8412 
Tabell 9: Antall dugnadstimer i Harstad Turlag i 2018 og 2021. 

 

 

Dugnadsaktiviteten tilknyttet de ulike hyttene vises i tab10. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Bjørnhaugen 102 95 115 160 145 

Toralfsbu 905 251 228 220 125 

Haakonsbu 1109 1604 1032 3552 48 

Fossestua 82 71 65 62 144 

Blåvatn 479 110 250 182 40 

Skoddeberg 221 202 225 230 1006 

Maistua 175 250 230 760 10 

Grønnkollen 350 22 55 40 40 

Turlagshuset 80 155 130 110 145 

Sum 3503 2760 2330 5316 1703 
Tabell 10: Antall dugnadstimer tilknyttet de ulike hyttene i perioden 2017-2021. 

9 Økonomi 
Regnskapet for 2021 viser at Harstad Turlag har en stabil og sunn økonomi. Vi har et pent 

overskudd på ca. kr. 296 000.  Resultatet er en liten økning siden 2020. Samtidig er det også i 

dette regnskapet avsatt kr. 200 000 i utsatte vedlikehold på hytter til 2022.  

 

Besøkstallene på våre hytter er tilbake til toppåret 2019. Dette gjør at hyttedriften viser et 

svakt positivt resultat med kr 57 000.  I tillegg er det i 2021 mottatt kompensasjon kr 160 000 

fra statlige tilskuddsordninger for svake besøkstall i siste halvdel av 2020. 

 

Det er i 2021 avsluttet prosjektregnskap for Spillemidler som er kommet til utbetaling for 

Haakonsbu F2 (sikringshytte), Sti og løypetiltak i Kongsvikdalen og bro over utløpselva til 
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Storvatnet med et samlet beløp på ca. 1,1 mill. kr. Dugnadsinnsatsen er en avgjørende faktor i 

verdiskapningen i turlaget. Dette gjelder spesielt for alle tiltak på hytter og løyper som en 

viktig økonomisk andel ved støtte til prosjekter. 

 

Tildeling av midler fra forskjellige fond og stiftelser, driftsmidler fra Harstad kommune, 

Frifondmidler samt aktivitetsmidler fra fylket er vesentlig for å opprettholde aktiviteter i 

turlaget. For driftsåret 2021 utgjør denne støtte over 1 mill. kr.  Dette kommer i tillegg til 

finansiering av byggeprosjektet på Grønnkollen. 

 

Av den mottatte arven fra 2016, er det ikke benyttet midler i 2021.  

 

Turlaget har en god likviditet som gi handlefrihet knyttet til drift og investering i kommende 

prosjekter. Tabell 11 viser saldo pr. 31/12-21 

 

 2021 2020 

1920 Bank 4730.30.20671 Sparebank 68 2 311 260 1 485 802 
1921 Bank 0532.11.75033 DNB 40 660 40 464 

1930 Mottatt arv 4730.66.04801 1 042 841 1 031 494 
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 30 265 29 671 

Sum 3 425 025 2 587 431 
Tabell 11: Bankinnskudd 

Inntekter for overnatting og utleie viser en gledelig utvikling og er bedre enn noen gang 

tidligere. Covidregler som krever bestilling og betaling forut for hyttebesøkene er sannsynlig 

en medvirkende årsak til økte inntekter.  Inntekter for utleie av lokaler på Turlagshuset preges 

i stor grad av pandemien da det i 2021 har vært minimalt med utleie til selskap.  

Tabell 12 vier oversikt over inntekter på våre hytter. 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Bjørnhaugen 34 375 32 507 62 668 40 706 52 440 

Blåvatn 12 274 10 224 11 202 10 734 18 798 

Fossestua 7 221 4 935 15 181 12 501 30 041 

Grønnkollen 1 364 400 1 200 0 0 

Haakonsbu 10 214 6 245 132 124 63 508 152 207 

Maistua 87 739 103 543 245 304 232 715 241 078 

Skoddeberg 15 471 31 920 59 434 51 489 71 993 

Toralfsbu 39 841 18 923 29 306 25 407 40 551 

Turlagshuset 47 318 58 849 91 806 58 650 58 108 

Sum 255 817 267 546 648 225 495 709 665 216 

Tabell 12: Oversikt over inntekter på hyttene i Harstad Turlag i perioden 2017-2021. 

Årsregnskapet for 2021 er levert av BDO som er vår regnskapsfører. All fakturahåndtering 

utføres elektronisk og bilag lagres med tilhørende kommentarer for senere kontroll og 

rapportering. Systemene gir mulighet for å hente ut prosjektregnskap knyttet til aktiviteter 

som gjennomføres. 

 

Styret mener å utøve en nøktern drift som ivaretar lagets verdier og forpliktelser. Det er god 

sammenheng mellom de forpliktelser som inngås og finansiering. Økonomien gir stor 

handlefrihet for turlaget i kommende år. 



 

Hyttene, inkludert innbo, anneks og uthus, er fullverdiforsikret i Gjensidige. 

Forsikringsavtalene ble etablert i 2019. Gjensidige er hovedsamarbeidspartner med DNT.  

 

10 Avslutning 
Slik årsmeldingen viser er 2021 et godt år for Harstad Turlag med tanke på økonomi. Vi har 

gjennomført en solid satsning på ungdom med ukentlige friluftskvelder og basecamp. På 

aktivitetssiden har året vært preget av pandemien som har gitt klare begrensinger i tilbudet og 

vår mulighet til å gjennomføre aktiviteter.   

 

Styret ser at rekruttering av turledere til fellesturer blir viktig for å styrke tilbudet kommende 

år. Dugnadsarbeid skal være sosialt, inspirerende og ha en egenverdi for den enkelte.  

Styret ønsker alle som vil bidra hjertelig velkommen med på laget. Vårt mål er at Harstad 

Turlag skal være en attraktiv og troverdig forening for medlemmene, øvrig publikum og våre 

samarbeidspartnere. Hele grunnlaget hviler på ønsket om å yte felles dugnadsinnsats for å nå 

de mål vi setter oss.  

 

Støtte fra viktige sponsorer til prosjekter og aktiviteter er vesentlig for å opprettholde våre 

tilbud. Spillemidler er en viktig bærebjelke for finansiering av hytter og stinett. Grønnkollen 

er langt på vei fullfinansiert og vi retter en stor takk til XL-bygg som har bidratt med 

betydelige investeringsmidler til dette prosjektet hvor også Sparebank 68 og Hålogaland 

ressursselskap er viktige bidragsytere. Sparebank 1 Nord-Norge gjennom samfunnsløftet 

bidratt med vesentlig støtter til vårt tilbud for ungdom. Harstad Turlag retter en stor takk til 

våre sponsorer og samarbeidspartnere for de resultat som er oppnådd.  

 

En stor takk til alle våre frivillige og den flotte aktiviteten de bidrar med på turlagets vegne. 

Det er med stor grad av ydmykhet og respekt for all innsatsen folk har lagt ned i turlaget, at 

styret i Harstad Turlag legger frem årsmeldingen for 2021.  

 

 

Harstad 21.02.2022 
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