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Bergen Turlag 
 

1. Styrets årsberetning 2012 
 
 
Om virksomheten 
Bergen Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og 
naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget, inklusive lokallagene, 
dekker geografisk store deler av fylket. Aktiviteten i laget er i stor grad basert på frivillig innsats 
fra medlemmene. Laget passerte i 2012 25.000 medlemmer. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2012 viser et årsresultat som er lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i 
hovedsak økt bruk av midler til markedsføringstiltak, og til en viss grad svakere deltagelse på 
arrangementer enn budsjettert. Styret har iverksatt tiltak for å bedre kostnadsstyringen.  
 
Egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at laget skal 
ha en sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til å gi 
medlemmene et variert og attraktivt tilbud.  
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den 
forutsetningen er tilstede. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av 
resultat og stilling pr. 31. desember 2012.  
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å utvikle dette. Sykefraværet utgjør 
4,85 %. Sykefraværet har gått ned, sammenlignet med fjordåret. Sykefraværet skyldes i 
hovedsak fravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen..  
 
Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer - verken på 
ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Styret er svært opptatt av at de 
aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende måte. Det er derfor 
oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig skal arbeide med 
sikkerhetsmessige tiltak.  
 
Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av 11 kvinner og 5 menn 
pr. 31.12. Styret består av 11 medlemmer hvorav 6 er kvinner. Styrets leder og nestleder er 
menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i alder, kjønn og 
kompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling.  
 
Ytre miljø 
Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst mulig 
grad verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. Turlaget 
miljøsertifiserte virksomheten i 2010.   
 
Styrets hovedoppgaver i 2012 
I 2012 nådde Bergen Turlag, inkl. lokallag, et medlemstall på 25 051 medlemmer. For tiende året 
på rad opplevde turlaget medlemsrekord og økningen ble 320 medlemmer sammenlignet med 
2011.  
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Særlig gledelig er det at det i løpet av 2012 er etablert 3 nye lokallag; Fjell Turlag, Fusa Turlag og 
Sund Turlag. Til sammen er det nå 12 lokallag under Bergen Turlag-paraplyen. Lokallagene 
representerer om lag 35 % av medlemsmassen. 
 
Bergen Turlag fremstår i økende grad som et fylkeslag. Denne erkjennelsen har medført behov 
for gjennomgang av organisasjonsstrukturen og standardisering av retningslinjer og avtaler. 
Ansettelse av en organisasjonsleder har i denne sammenhengen vist seg vellykket. Som en følge 
av at Bergen Turlag i mange sammenhenger opptrer som et fylkeslag ser Styret det som 
nødvendig med en navneendring. Eget forslag om dette fremmes for årsmøtet. 
 
I 2012 har Bergen Turlag profilert seg som folkehelseaktør. Både Bergen Turlag og lokallagene 
har et bredt tilbud av lavterskeltilbud. Disse tilbudene har god deltagelse. Turlaget har ved flere 
anledninger presentert folkehelsearbeidet for ledende politikere og deltatt i konferanser. Både 
våren og høsten 2012 fikk Bergen Turlag besøk av Helseministeren. Verdien av det frivillige 
forebyggende arbeidet er blitt understreket. For å opprettholde og videreutvikle tilbudet, samt 
koordinere den frivillige innsatsen, er Turlaget avhengig av langsiktig offentlig støtte. 
 
7-og 4-fjellsturen hadde i 2012 et deltagerantall på 7700 Arrangementet Opptur for 8-klassinger 
øker stadig i oppslutning og hadde 5622 deltakere i 2012.  
Til tross for stadig økende medlemstall har Turlaget stadig en utfordring i få økt besøket på våre 
hytteanlegg. 
 
Under høstmøtet i november ble boken Opptur Bergen presentert. Forfatteren Knut Langeland 
og turkompis Claus Sellevold sørget for humørfylte turskildringer. 
 
Prosjektstillingen knyttet til «Vestlandsprosjektet» er blitt videreført i 2012. 
«Vestlandsprosjektet» skal bidra til standard skilting og merking av turløyper i fire 
vestlandsfylker. Mange steder er det nå synlige resultater i form av flott skilting. 
 
Innen naturvern har Bergen Turlag gitt en rekke høringsuttalelser. Turlaget har også vært aktiv 
bl.a. med leserinnlegg i media og deltatt i den offentlige debatten. Arbeidet med «DNT-Vest», 
som et samarbeidsorgan for flere av DNT-foreningene på Vestlandet, er videreført. Formålet 
med tiltaket er at flere foreninger som er opptatt vern av vakker vestlandsnatur, i sammen kan 
bruke mer ressurser for å involvere seg i større utbyggingssaker som truer natur- og 
friluftslivsinteressene.  
 
På vårparten 2012 fikk Bergen Turlag en henvendelse fra Bjarne Huse om å overta hytteanlegget 
Breidablik som ligger 1160 moh, høyt over Fitjadalen i Kvam. Bjarne og Anne Marit har gjennom 
mange år utvist stor gjestfrihet og tatt imot fjellvandrere. Breidablik består av et eventyrlig 
hyttetun med vakre steinhytter med torvtak. Alt inventar er håndlaget. Det er med ydmykhet 
Bergen Turlag har takke ja til å overta Breidablik og stå som garantist for at anlegger også i 
fremtiden er tilgjengelig for allmennheten.  
 
Turlaget har igangsatt planleggingen av en ny hytte ved Nedre Gulltjørn i Bergsdalen. Denne er 
beliggende mellom hyttene Vending og Høgabu. 
 
Planene for ny hytte, Reinaskorsbu ved Trolltunga i Odda kommune, er dessverre blitt lagt til 
side. Dette på grunn av negativt vedtak både hos Fylkesmannen og i Odda kommune.  
 
Bergen Turlag har gjennom årene opparbeidet seg en verdifull mengde hytteanlegg. 
Vedlikeholdet av disse er viktig. Sommerne 2011 og 2012 har det blitt utført vedlikeholdsarbeid 
på murene på Skålatårnet. Også innvendig skal tårnet oppgraderes. Byggesesongen 1850 moh er 
kort og svært væravhengig. Arbeidene må derfor pågå over flere somre, og forventes sluttført 
sommeren 2013. 
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Bergen Turlag er den nest største medlemsforening i Den Norske Turistforening. Vi har 2 
medlemmer i landsstyret, og er aktive i viktige saker for både Turlaget og DNT.  
 
Styret er meget tilfreds med den positive oppmerksomhet Turlaget får i media og ved utgivelser 
av egne publikasjoner og andre markedstiltak. 
 
 
Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i organisasjonen for den innsats som er ytt i 
2012. Styret er meget fornøyd med den høye aktiviteten i Barnas Turlag, Ungdomsgruppen, 
Fjellsportgruppen, seniorgruppen og lokallagene. Alle har bidratt til at styret betrakter år 2012 
som enda et godt år for Bergen Turlag.  
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2. Bergen Turlag og Den Norske Turistforening 
 
Bergen Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med 25 051 medlemmer i 
2012. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen for Bergen 
By og Stift. Bergen Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), som nå har 246 011 
medlemmer. DNT og Bergen Turlag arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.  
 
Formål 
Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig 
friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  
 
Visjon 
Naturopplevelser for livet! 
 
Verdigrunnlag 
Spennende 
Troverdig 
Inkluderende 
Enkelt og ekte 
Naturvennlig 
 
Hyttene, stiene og rutene 
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs mer enn 480 hytter, merker 
stiene, kvister løypene om vinteren og arrangerer turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes et 
nett på om lag 20.000 km merkede sommerstier og rundt 7000 km kvisteløyper.  
 
Turer, kurs og arrangementer 
DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det utdannes turledere med stor 
kompetanse både for sommer- og vinterturer. Årlig arrangeres det flere tusen turer, kurs og 
andre arrangementer med rundt 100.000 deltakere til sammen.  
 
Omfattende dugnadsvirksomhet 
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir registrert 
over 175.000 dugnadstimer over hele landet hvert år. 
 
DNT som samfunnsaktør 
DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart hundre år har DNT vært engasjert i 
arbeid med vern av natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og ubegrenset 
opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er viktig for foreningens 
verdigrunnlag. 
 
Vårt omdømme 
Dagens Næringsliv viste i en omdømmeundersøkelse ”Norske etater og organisasjoner”, 
gjennomført av Synovate as, at DNT kommer på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk 
Luftambulanse, 2. Norges Røde Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen.  
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3. Bergen Turlag som medlemsorganisasjon 

 
3.1 Medlemsutvikling 
 
2012 ble et år med medlemsrekord til 25 051 medlemmer. Det var en historisk milepæl å 
passere 25 000 medlemmer.  
 

 
Medlem nummer 25 000: Lars Fiksen, 13 år 
 

I DNT for øvrig var medlemsveksten på 1,8 prosent til et medlemstal på 246 011 medlemmer. 
For Bergen Turlag føyer 2012 seg inn i rekken av år med medlemsvekst, en moderat økning på 
320 medlemmer, som utgjør en økning på 1,3 prosent. Over tid har medlemstallet økt vesentlig 
for eksempel er medlemsveksten på hele 39 % de siste 10 år. 
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Medlemstall i lokallagene, samt Bergen Turlag for øvrig: 
 

  Medlemstal  
2012 

Medlemstal 2011 Endring 

Askøy Turlag 969 913 6,13 % 
Austevoll Turlag 233 128 82,03 % 

Bømlo Turlag 391 335 16,72 % 

Kvam Turlag 462 466 -0,86 % 

Kvinnherad Turlag 687 654 5,05 % 

Nordhordland Turlag 1564 1593 -1,82 % 

Odda-Ullensvang Turlag 659 683 -3,51 % 

Os Turlag 935 920 1,63 % 
Stord-Fitjar Turlag 833 831 0,24 % 

Bergen Turlag for øvrig 18298 18543* - 1,3 %  

(medlemar i Bergen og det øvrige 
Hordaland med unntak av Voss) 

 
Endringer i antall medlemmer pr. kategori fra 2010 til 2011 og frå 2011 til 2012 
 
Hovedmedlemmer:  
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Hustandsmedlemmer: 
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Studenter (19 – 26 år): 

 
 
 
Skoleungdom (13 – 19 år) 
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Barnemedlemmer (0 – 12 år) 
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Senior (frå 67 år - ) 

 
Livsvarige medlemmer: 
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3.2 Frivillige som bærebjelke 

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og Bergen Turlag. Frivillige står for:  

 Drift og tilsyn av hytter, og annet dugnadsarbeid  
 Merking av løyper og brosikring 
 Turledelse, instruksjon og hyttevertskap 
 Organisering og gjennomføring av turer, kurs og mange typer arrangement  
 Styreverv og tillitsverv  

Uten de frivillige sin innsats ville ikke Bergen Turlag kunne opprettholde det brede 
aktivitetstilbudet. All frivillig innsats i både store og små gjøremål er gull verdt for DNT – 
fellesskapet. 

Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig arbeid i Bergen Turlag også i 2012. Hele 46 

958 timer er statistikkført som frivillig arbeid i 2012, som omregnet blir ca 24 årsverk. Ett 

årsverk stipuleres til 1950 timer. Dette er fordelt slik: 

                                  (viser timetall) 

 Komité- / 
styrearbeid 

Feltarbeid 
(hyttetilsyn, 
merking, 
broer osv.) 

Turledere 
/ 
instruktør 

Annet Totalt 

Antall 
aktiviteter 383 243 1056 30 1712 

          

Antall deltakere 1853 1109 1506 329 4797 

          

 10811 11793 22788 1566 46958 
Antall timer 

totalt          

 
3.3 Tillitsvalgte 
 
Æresmedlemmer  
Bernh. Engelsen (d), Einar N. Henriksen (d), Anton Berge (d), Waldemar Platou (d), Øivind Eng 
(d), Anders Gjerde (d), Inga Jensen (d), Per O. Haugen (d), Sigurd Stinessen (d), Carl Fredrik 
Kolderup (d), Gustav Mæland (d), Olav Chr. Pedersen (d), Nils A. Sørensen (d), Aksel Foyen (d), 
Reidar Stiegler (d), Birger Refsdal (d), Jørgen Faye, Svein Træland og Johannes Øvreås. 
 
Hedersknappen 
Sigurd Arnesen, Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, Børge Brundtland, Otto 
Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digranes, Hans Dørmenen, Geir Eidsvik, Anne Eldøy, Kåre Eik, 
Per Ekeland, Åse Aune Endresen, Anne Kari Enes, Jørgen Faye, Hermund Fenne, Kari Finnborud, 
Petter Fredriksen, Eleonor Furevik, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan Gideonsen, Bjørn 
 Olav Hagesether, Margit Hauge, Arne Haugland, Gunnvor Heggdal, Gudrun Heggland, Helge 
Hellevik, Terje Hellingsrud, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, Jarle Hevrøy, Asle Hindenes, Ivar 
Ingnes, Thorbjørn Kaland, Arne Kjørsvik, Gunnar Kleiveland, Knut Larsen, Håkon Loen, Johan H. 
Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar Mork, Emil Myhre, Øystein Nygaard, Steinar Olsen, Tor 
Schumann Olsen, Kjell Pedersen, Inger Pettersen, Rolf Ryttvad, Magne Johan Rørvik, Solveig 
Tuvin Sagehaug, Johanna Samuelsen, Johannes Sekse, Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, 
Bjarne Strand, Wenche Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten Søgnen, Olav 
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Thon, Geir Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, Svein Træland, Tor Tyse, Olav Jacob Valle, Fridtjof 
Wiese, Hallstein Wikne, Øivind Øvrebotten og Johannes Øvreås. 
 
Solrenningsprisen (Bergen Turlags Frivillighetspris) 
Rita Mathisen (2010) 
Sigrun Haarklau (2011) 
Helge Tellevik (2012) 
  
Styret 
Styreleder: Tore J. Smidt: Styremedlemmer: Pål Kristian Haugetun (nestleder), Nina Færøvik, 
Torstein Skage, Torild Hage, Christer Bakke Frantzen, Christina Roe Steen, Elin Mortensen, 
Katharina Søreide, Elisabeth Eide og Jørgen Blystad Houge. 
 
Rådet (fram til 28.03.12) 
Rådsleder: Torstein Tylden. Nestleder: Nina Øyen. Rådsmedlemmer: Einar Bertelsen,  Oddvar 
Mork, Helge Hellevik, Per Ekeland,  Geir Davidsen, Knut Foldrup, Jan-Erik Pihl, Willy Solberg, 
Fredrik Staff, Arne Vabø, Elisabeth Eide, Yngve Tvedt og Kjetil Midttun. 
 
Kontrollutvalget  
Leder Per Ekeland. Catrine T. Eraker og Fredrik Staff.  
 
Revisjon 
Steinbakk Revisjon AS. 
 
Valgkomiten 
Leder: Asle Hindenes. Henning Holmelid og Ågot Nilsen. Varamedlem: Jorid Skjenken 
 
Styregodkjente utvalg 

 Hederstegnutvalg: Bjørn-Olav Hagesether, Åse A. Endresen, Per Ekeland, Anne Kari 
Enes, Jane Britt Daae 

 Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal (leder), Elisabeth Eide, Kjetil Midtun, Ståle Grimen, 
Torstein Tylden, Are Mossefinn Sandvik, Birgithe Roald 

 Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Per Senneset, Karl H. Olsen, Marit Djupvik 
 Utvalg for rute og bru: Karl H. Olsen, Helge Tellevik, Einar Bertelsen, Jan Ivar Berge 
 Turlederutvalg: Lars Robert Hole, Kari Kløve, Ingrid Lydvo, Ole Kristian Askeland, Are 

Mossefinn Sandvik 
 Naturvernutvalg: Torild Hage, Terje Aarsand, Kristine Timerblid, Tor Myking, Enven 

Nordø, Oddvar Skre,, Sølve Sondbø, Pål Kristian Haugetun, Torill Refsdal Aase, Jan Bjørgo 
 Redaksjonsutval, Sti og Varde: Torill Refsdal Aase, Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline 

Nilssen, Birger Tomasgard 
 
Administrasjonsgodkjente utvalg 

 Hyttedriftsutvalg: Marit Djupvik, Christina Roe Steen, Jørgen Blystad Houge, Ole 
Kristian Johannessen, Bjørn-Olav Hagesether 

 Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, Marit Dale, Helene Ødven, 
Irene Jordan Haugen 

 Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Bjørnar Sørensen, Rita Mathisen, Tor Andre 
Grimsmo, Elisabeth Eide, Cathrine Eraker 

 Representasjonsutvalg: Tore Johan Smidt, Børge Brundtland, ElseKarin L. Gundersen, 
Per Ekeland 
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Sentrale styrer og utvalg 
 

 DNTs landsstyre: Torild Hage og Børge Brundtland      
 DNTs skoleutvalg: Birgithe Roald 
 DNT fjellsport styret : Camilla Ianke og Sindre Haslene-Hox 
 DNT ung landsstyre: Marte Bakka Stemland  
 DNTs utdanningsutvalg: Alexander S. Madsen og Jørgen Blystad Houge 
 Norsk Fjellsportforum (NF): Odd Magne Øgreid 
 Valgkomiteen DNT: Per Ekeland 
 DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik 
 DNTs salgsvareutvalg: Helen Uglenes 
 DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik 
 DNTs økonomiutvalg: Per Ekeland 
 Claus Helberg stiftelse: Ingeborg Helvik  
 Olav Thon stiftelse: Børge Brundtland  

 
Tillitsvalgte i Lokallagene 
 
Tillitsvalgte i lokallagene er presentert under de lokallagene de er oppnevnt i.    
    

3.4. Administrasjonen 
 

Administrasjonen i Bergen Turlag har i 2012 utgjort 14,29 årsverk totalt. 
 
Navn  Ansvarsområder  
Helene Ødven  Daglig leder Permisjon fra 

01.12.2012 

 
Jane Britt Daae 

 
Organisasjonsleder/ 
Fungerende Daglig Leder 
 

 
En ny stilling i 2012. 
Fungerende daglig 
leder frå 01.12.2012 

 
Irene Jordan Haugen 

 
Økonomi 

Utleigd fra Økonor  

Arne Kristian Teigland Prosjektkoordinator  
Vestlandsprosjektet 

Fram til 01.12.12 

Endre Kleiveland Prosjektkoordinator 
Vestlandsprosjektet 

Fra 01.12.12 

Are Mossefinn Sandvik Leder aktivitetsavdelingen  

Birgithe Roald  Barne- og ungdomsansvarlig  

Stian Hovind-
Angersmund 

Vikar barne- og 
ungdomsansvarlig 

Fra 17.12.12 

Guro Øvsthus  Prosjekt folkehelse  
Karl H. Olsen Hytter og ruter (60 %)  
Marit Djupvik Hyttedriftsansvarlig   
Jan Bjørgo Naturvern (20 %)/FNF (80 %)  
Torill Refsdal Aase Informasjon / Sti og Varde  
Helen Uglenes Leder turinformasjonen   
Christina Eriksen  Turinformasjonen  
Linda Fongaard Turinformasjonen (60 %)  
Margaret Are  Turinformasjon (40 %) og 

folkehelse(60 %) 
 

Agnete Hessevik Vikar turinformasjonen  

Per Strøm Vikar turinformasjonen 
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Marte Stranden Vikar turinformasjonen 

Martin Halsbog  Vikar turinformasjonen 

Andrè Fagerheim Vikar turinformasjonen 

Julie Hessevik Ferievikar turinformasjon 

Sunniva Vatle Ferievikar turinformasjon 

Ingvild Eldegard Ferievikar turinformasjon 

 
Arbeidsmiljø 
 

 Ledere med personalansvar: Daglig leder Helene Ødven, leder for Turinformasjonen 
Helen Uglenes og leder for aktivitetsavdelingen Are Mossefinn Sandvik, og fungerende 
daglig leder Jane Britt Daae.  

 Verneombud: Jan Bjørgo 
 Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Birgithe S. Roald med Linda Fongaard som 

varatillitsvalgt. 
 Sykefravær: Bergen Turlag har et sykefravær på 4,85 %. 
 Overtid: En del stillinger har hatt stor arbeidsbelasting som har medført overtid. Dette 

har vært innenfor arbeidsmiljøloves rammer. 
 Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med jevn fordeling av kvinner og 

menn. 
 Kompetanseutvikling: Alle ansatte i Bergen Turlag disponerer vandredager hvor man 

har mulighet til å bruke et avtalt antall dager i året til å gjøre seg kjent i egne og nye 
områder.  

 Personalsamlinger: Administrasjonen har i 2012 hatt tre samlinger ute av huset 
(Aleksander Grieg og Træet). Tema var blant annet handlingsplaner og kommunikasjon 
(eksternt og internt).  

 Bergens sprekeste bedrift: Ansatte stilte opp i Bergens Tidende sin SPREK 
konkurranse. Våren 2012 ga en 4. plass og høsten 2012 ga en 1. plass med 693 turer med 
et snitt på 145 minutter pr. tur over 4 uker. Et godt lagarbeid ga tittelen Bergens 
sprekeste bedrift. 
 

3.5. Friluftslivets Hus 

 
Bergen Turlag har som følge av etableringen av Friluftslivets hus i 2010 en samfunnsoppgave 
som kompetansebærer innen friluftsliv generelt og i høyfjell spesielt. Det er et mål å fylle huset 
som et kompetansesenter og møteplass for aktører innen friluftsliv. For 2012 har FNF – Forum 
for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet, Jeger og Fiskeforeningen i Hordaland og Bergen og 
Omlands Friluftsråd vært gode samarbeidsparer.  
 
Gjennom Friluftslivets hus er Bergen Turlag en aktiv samfunnsaktør og arbeider målrettet mot 
kommune-, fylkes- og stortingspolitikere og offentlige etater for å bedre rammevilkårene for 
friluftslivet regionalt. Bergen Turlag har vært i kontakt med politisk og byråkratisk nivå både på 
fylkesnivå og kommunenivå (Bergen) i 2012. Spesielt positivt for 2012 er samarbeid med 
Bergen kommune i en felles folkehelsesatsing.  
 
Bergen Turlag jobber også aktivt i et partnerskap med Hordaland Fylkeskommune for å legge til 
rette for at folk i Hordaland skal kunne være i fysisk aktivitet i hverdagen der de bor. I dette 
samarbeidet bidrar Bergen Turlag med tilrettelegging av lavterskel friluftsliv aktiviteter, 
stirydding og stimerking i nærmiljøet, slik at flest mulig skal få mulighet til å være aktive hver 
dag.  
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I samfunnsoppgaven som kompetansebærer innen friluftsliv ligger også vårt arbeid med å 
videreføre og videreutvikle pilotprosjekter mot grupper som har behov for spesiell 
tilrettelegging. Vi har blant annet et godt samarbeid med Amailie Skram-huset. Dette gjennom 
prosjektmidler fra offentlige instanser utover vanlig medlemsdrift over kontingenten.  
 

3.6 Organisasjonsutvikling 
 

Bergen Turlag er en organisasjon i vekst og opplever positiv tilslutning både som 
medlemsorganisasjon og samfunnsaktør. Det ser vi på tall på medlemmer, frivillige, lokallag, 
grupper, bredde i aktiviteter, nye satsingsområder og samarbeidsparter. Den delen av 
organisasjonen som er i størst vekst er lokallagene. I perioden fra 2010 til vinteren 2012/2013 
er det etablert 6 nye lokallag: Askøy(2010), Austevoll (2011), Bømlo (2012), Fjell (2013), Sund 
(2013) og Fusa (2013). Lokal organisering gir et økt lokalt tilbud både i turer og stiprosjekter, og 
det gir flere medlemmer.  
 
På fellesmøtet i Bekkjarvik i november 2012 var hele 61 representanter til stede. Det ble en god 
møteplass med viktige diskusjoner rundt fylkeskorganisering og navn på organisasjonen. Voss 
Utferdslag var også representert i fellesmøte og ga positivt uttykk for sin interesse overfor 
utviklingen i Bergen Turlag. 
 
Framveksten av Barnas Turlag er også et tydelig innslag i Bergen Turlag. Hele 14 Barnas Turlag 
kan gjøre oss stolte. Målet å få et enda utvidet tilbud for barn og unge, om ikke det er organisert i 
egne grupper, i alle fall definert som målgruppe for flere av våre arrangement. Barnas Turlag 
betyr også et styrket bidrag til nærmiljøene og folkehelse. 
 
Organisatoriske grep for å håndtere utviklingen er: 

 Ansettelse av organisasjonsleder for å ivareta struktur i organisasjonen og arbeidet 
rundt frivillige. Organisasjonsleder er kontaktperson for lokallagene og besøkte alle 12 
lokallagene i 2012 

 Styremedlemmene i Bergen Turlag er styrekontakt overfor hvert sitt lokallag  
 Styre og/eller administrasjon var representert på alle lokallagene sine årsmøter i 2012 
 Gjennomgang av styre- og administrasjonsgodkjente utvalg 
 Felles retningslinjer for frivillighetsgoder 
 Igangsatt prosesser som følge av styrevedtak og innstilling fra Utvalget for lokallag og 

samhandling (2011) når det gjelder fylkesorganisering, samarbeidsavtaler, navn og 
frivillighet i Bergen Turlag 

 Framtidig satsing av Bergen Turlag og Friluftslivets hus på å være kompetanseformidler 
for friluftsliv og naturverdier 

 
4. Lokallagene 
 
Lokallagene i Bergen Turlag bidrar til økt medlemsvekst i 2012, og veksten skjer spesielt i de 
nye lokallagene. Austevoll Turlag har på et år økt medlemsmassen sin med 82 %! Bømlo Turlag, 
Askøy Turlag og veletablerte Kvinnherad Turlag kan også vise til god medlemsrekruttering i året 
2012.  

I 2012 fortsatte Bergen Turlag samarbeidet opp mot 3 kommuner som hadde et sterkt ønske om 
å få etablere egne lokallag og barnas turlag i sine kommuner. I dette samarbeidet er det viktig at 
et lokalt turlag forankres i lokale krefter, og at ulike interessegrupper som er involvert i 
friluftslivet lokalt enes rundt et samarbeid, og avklarer roller og oppgaver.  
Å gå tur er veldig populært og lokallagene er viktige bidragsytere i sine lokalmiljø, der de sørger 
for at folk i alle aldre kan treffe nye turvenner og komme seg ut på tur til velkjente og ukjente 
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lokale turmål. De nye lokallagene skaper også et drivende dugnadsmiljø med fokus på merking 
og skilting av turløyper.  

Andre populære tiltak er topptrim, turkort og kystpass. Bergen Turlag sine lokallag gir folk i alle 
aldre et bedre turtilbud, og at folk kommer seg mer ut på tur er viktig for å bedre folkehelsa. 
Turlagene satser på et enkelt aktivitetstilbud der terskelen for å delta skal være lav.  

Under følger utdrag fra årsmeldingene i lokallagene. 
 
4.1. Askøy 
 
Miljøvernpris til, Sigrun Haaklau, leder i Askøy Turlag. Ferske malingsstrøk på Solrenningen. En 
vellykket aktivitetsdag for alle 6. klassinger på Erdal barneskole. 20 000 registrerte besøk på 
Kollbeinsvarden. Merking og stirydding for realisering av ”Askøy på Langs”. Trilleturer er 
suksess på Askøy! 
 
Styret i Askøy Turlag har bestått av: Sigrun Haarklau (Leder), Elin Vik (Nestleder og sekretær), 
Linda Vikøyr Brynjulfsen (Kasserer/økonomiansvarlig/vår representant vedr. famileturdagen), 
Nina Grimeland (PR/nettside og Barnas turlag), Lars Petter Karlsen (Hyttestyre), Bjørg 
Andreassen (Hyttestyre), Rune Strømsnes (Tur-/logistikk/utstyr), Fredrik Staff og Kenneth 
Wisnes (varamedlemmer) 
 
Askøy på langs er det prosjektet som har preget innsatsen i Askøy Turlag i 2012, i dette 
prosjektet er det lagt ned mange timer med solid dugnadsinnsats. Stimerkingsprosjektet 
involverer hele 400 grunneiere, og de fleste er meget positive til tiltaket. Et turkart for Askøy 
over T – merkede stier har også vært under utarbeiding med mål om å gjøre disse stiene mer 
tilgjengelig for de fleste.  
Alle sjetteklassingene på Erdal barneskole fikk seg en aktivitetsdag i regi av Askøy Turlag, og 
med stor suksess blir dette på lengre sikt utvidet til aktivitetsdag med overnatting. 
Fotokonkurranse var vellykket, og trilleturene en populær suksess.  
 
Askøy Turlag var også med å plukke ut de flotteste turene på Askøy til den populære turboken 
”OPPTUR BERGEN” som ble sluppet i november 2012.  
 
Leder i Askøy Turlag, Sigrun Haarklau, åpnet Frisklivssentralen på Askøy. Askøy Turlag er i 
medvind med solid medlemsøkning i året 2012.  Kristin Krohn Devold kom til Askøy i november 
for å inspirere til videre innsats. Leder i Askøy Turlag, Sigrun Haarklau, mottok miljøvernprisen 
2012 for sinn innsats for Askøy Turlag.  
 
4.2. Austevoll Turlag 
 
Turlaget med størst medlemsøkning i 2012, med en økning på 82 %!  
 
Styret i Austevoll Turlag 2012 har bestått av: Regina N. Vestrheim (leder), Mons-Ove Hauge, 
Eivind Eide, Heidi Sekkingstad, Dorothea Møgster og Ingunn Berge Vik 
 
Austevoll Turlag er nå veletablert på Austevoll og opplever stor interesse for tilbudet sitt, og har 
god oppslutning på sine arrangement. Det varierte tilbudet har strukket seg fra Opptur for 8. 
klassinger, suksess med ”Sommerturer i Austevoll” som tok helt av og hadde hele 500 deltakere, 
Kom deg ut – dager, nissemarsj, og topptur til Kilimanjaro. Våren 2012 dro 7 medlemmer i laget 
til Bergen og kom hjem igjen som godkjente Grunnleggende Turledere. Austevoll Turlag har nå 9 
DNT – godkjente turledere.  
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Turløype prosjektene rundt Vinnesvatnet, Skiparvik løypa og Varden mottok støtte, og gikk 
blant annet til å sette opp lyktestolper rundt Vinnesvatnet. Turløypa rundt Vinnesvatnet fikk 
terningkast seks fra Bergen Turlag, da alle deltakerne på fellesmøtet testet løypen i november. 
Det fikk også arrangementskomiteen i Austevoll Turlag, og Bekkjarvik Gjestgiveri som var 
vertskap for fellesmøtet.  
 
4.3. Bømlo Turlag 
 
Satser på friluftsliv for alle, med universelt utforma gapahuk i Svortlandsmarkjo.  
 
Styret i Bømlo Turlag har i året 2012 bestått av: Nils Magne Helle (leder), Alf Selle 
(aktivitetskoordinator/ gruppeleder), Odd Engen (kontakt koordinator offentlige etater 
/næringslivet), Torbjørg Sæverud (kasserer), Nina Solland (sekretær), Jane Karin Ellingsen 
(varamedlem) og Dag Helge Hellen (varamedlem).  
 
Bømlo Turlag er et lite lag med stor kraft, i 2012 har medlemmer i laget lagt ned 3000 
dugnadstimer på blant annet, oppstart prosjekt tilrettelegging og merking av stier, samt leding 
av turer og organisering av arrangement. Turkartet over Bømlo er blitt en realitet, og ble en 
perfekt julegave, da det kom i salg i desember.  
 
Bømlo Turlag vil satse på prosjektet ”friluftsliv for alle” og alt er på plass for å realisere et 
universell utformet turområde med gapahuk i Svortlandsmarkjo i året som kommer. I 2012 
arrangerte Bømlo Opptur for 8. klasse for første gang, med stor suksess og hele 202 deltakere.  
 
4.4. Kvam Turlag 
 
Barnas Turlag og Kom deg ut – dag i dårlig vær, var mest populært i Kvam Turlag året 2012. 
 
I 2012 bestod styret i Kvam Turlag av: Kjell Inge Tufte Tyssen (leder), Knut Njaa (nestleder), 
Elisabeth Fremgaard (kasserer), Johannes Heradstveit (sekretær), Linda Løkøy Lygre 
(styremedlem), Cathrine Austestad (varamedlem), Siri Kaale (varamedlem), Brita Kolltveit 
(varamedlem).  
 
Kvam Turlag er mest populært blant de yngste i året 2012. Det var størst økning i 
medlemsmassen blant skoleungdom i alderen 13 – 18 år. Barnas Turlag sine turer og 
arrangement var de mest populære, og stygt vært på Kom deg ut – dagen tiltrakk hele 100 
deltakere.  
 
Kvam Turlag har hyttetilsyn med Kiellandbu og Vending. Det er gledelig at besøkstallene for 
Vending går opp i 2012, da dugnadsgjengen legger ned en mengde timer på å holde Vending 
attraktiv, ren og pen og i god stand for alle som tar turen dit.  
 
4.5. Kvinnherad Turlag 
 
Jan Rabben har i samarbeid med Kvinnherad Turlag realisert boka ”Høgt og Lågt i Kvinnherad”. 
Etter et samarbeid over 3 år ble boka lansert i november 2012.  
 
I året 2012 har styret i Kvinnherad Turlag bestått av: Anne Kari Enes (leder), Gunnlaug Vågen 
Tjelmeland (nestleder), Siv Framnes (kasserer), Sigve Solheim (styremedlem), Harald Håland 
(styremedlem), Jofrid Eik (varamedlem), Tove Kringlebotn Apeland (varamedlem), og Mona 
Eikemo Røstbø (varamedlem) 
 
Leder av Barnas Turlag: Knut Berge Eik. Leder av Fjellsport gruppa: Cato Leganger. Leder av 
Seniorgruppa: Jan Helge Opsanger. Leder av Hytteutvalg: Terje Hellingsrud 
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Kvinnherad Turlag har hatt seks ordinære styremøter. Styret består av en god og stabil gjeng 
som samarbeider godt. Det ligger også mange møter bak realisering av boka ”Høgt og Lågt i 
Kvinnherad”. Det har vært avvikla 3 turledersamlinger med fokus på risiko og sikkerhet på 
fellesturer, samt kantgropkurs og introduksjonskurs i kajakkpadling. Kvinnherad Turlag fikk 
presentere seg på ” Tilflytter – arrangementet” med 100 deltakere.  
 
Kvinnherad Turlag har mange gode samarbeidspartnere og har i samarbeid med turistkontoret, 
folkehelsekoordinatoren og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne jobbet videre med 
turstiprosjektet ”69 turstier i Kvinnherad”. All informasjon er nå å finne på nettsiden: 
www.tursti.kvinnherad.no som ble opprettet dette året.  
 
Det har vært god oppslutning på turer og arrangement. Med særlig suksess for dagsturen til 
Hjortedalen med bidrag fra teaterlaget, og OPPTUR med 100 % oppslutning fra alle 
ungdomsskolene i Kvinnherad. Kom deg ut – dagene er populære og fungerer godt som arena for 
medlemsrekruttering. Det er kraftig nedgang i deltakelsen på Fjelltrimmen, noe som kan henge 
sammen med mindre markedsføring og konkurranse fra andre lag. Her vil det bli iverksatt tiltak 
for å øke deltakelsen.  
 
Frivillige i Kvinnherad Turlag bidrar med merking av turløyper i hele kommunen og i 2012 og 
har ansvar for stien til Svelgabrea, Mysevatnet, Hundsøyra og Fonnabu. I 2012 ble blant annet 
merkingen fra Bondhus til Fonnabu oppfrisket, og første del av sti til jettegrytene ved 
Fjellhaugvatnet er grovryddet.   
 
Kvinnherad Turlag har et godt samarbeid med lokalavisene og får god omtale både før og etter 
turer. På lokale nettsider er også tilbudet synlig. Kvinnherad Turlag sine egne nettsider blir også 
jevnlig oppdatert, og i februar ble det opprettet en åpen Facebook – side, der saker fra nettsida 
publiseres.  
 
I forbindelse med konsesjonssøknad om vannkraftutbygging i Uskedalen har medlemmer fra 
turlaget engasjert seg, og vil følge opp saken.  
 
Medlemsutviklingen er jevn, og det er blitt gjort en ekstra innsats for å verve nye medlemmer.  
 
4.6. Nordhordland Turlag 
 
Nordhordland Turlag har fått minst 70 nordhordlendinger ut på tur hver uke i 2012. Dette er 
folkehelsearbeid i praksis.  
 
Styret i Nordhordland Turlag 2012: Birger Tomasgard (leder), Øyvor Haldis Larsen (nestleder), 
Beate S. Korsøen (sekretær), Svein Fammestad (kasserer), Rune Tjore (hyttekontakt), Charlotte 
Nielsen (varamedlem/annonseansvar), Jannike Lyngøy (varamedlem/barnas turlag) og Arne 
Færøy (varamedlem/padling).  
 
Leder Løypekomite: Jan Ivar Berge. Leder for hyttestyre Kalvedalen: Margrethe Myking. Leder 
for hyttestyre Skavlabu: Lillian Aakre. Leder for hyttestyre Vardadalsbu: Kari Sauer.  
Styret i Nordhordland Turlag har hatt 9 styremøter og behandlet noen og femti saker.  
 
Det er god rekruttering blant de unge i Nordhordland, ungdomsgruppa har hatt et løft og får økt 
interesse, og det er nå 3 aktive barnas turlag i området til turlaget, i Alversund/Knarvik, 
Masfjorden og Austrheim. Opptur og Kom deg ut – dagene er populære og har svært god 
oppslutning.  
 
Merkegjengen gjør en stor innsats og har i år oppfrisket merkingen fra Dyrkollbotn til Skavlabu, 
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de tar også ut og inn broer i løpet av sesongen. I tillegg må Per Bremnes synliggjøres, på samme 
måte som vardene han har bygget synliggjør stien for de som går fra Storavatnet til Dyrkollbotn 
– Skavlabu. Det er også utført mange timers dugnadsarbeid på hyttene: Skavlabu, Vardadalsbu 
og Kalvedalen, det er dermed skuffende at besøkstallene går ned i 2012. En grunn til dette er 
sannsynligvis været.  
 
Flere helgeturer ble gjennomført, og turen til Trolltunga gav deltakerne en uforglemmelig 
opplevelse. Dagsturer og søndagsturer er populære og i år var det blant annet Lindås som ble 
utforsket på langs. Deltakere som er med på sju søndagsturer er med i trekning av premie. 
Interessen for padleturene har økt i år.  
 
Onsdagsturene i regi av Nordhordland Turlag er svært populære og hadde hver uke i snitt 70 
deltakere. Dette er virkelig godt folkehelsearbeid i praksis!  
 
Representasjon fra Nordhordland Turlag er viktig for informasjon og kontakt med andre ledd i 
organisasjonen. Nordhordland Turlag prioriterte i 2012 å delta på: landsmøtet i Skien, 
fellesmøtet i Bekkjarvik og fylkeskonferansen for idrett og friluftsliv. Representanter fra 
Nordhordland Turlag er godt representert i ulike utvalg i Bergen Turlag som: 
hederstegnutvalget, hyttdriftsutvalget, utvalg for merking og broer, redaksjonsutvalget, 
valgkomiteen og i samarbeidsgruppe som samhandling mellom lokallaget og Bergen Turlag.  
 
Flere (4) grunnleggende turledere fra Nordhordland ble i 2012 godkjente som sommerturledere 
i DNT sin turlederstige.  
 
Nordhordland Turlag har engasjert seg i flere viktige naturvernsaker blant annet: Kraftlinje 
Kollnes-Mongstad og Modalen – Mongstad, ubåten utenfor Fedje, forvaltningsplan for 
Otterstadstølen, industrivatn til Mongstad, arealplan for Radøy og kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv i Lindås kommune.  
 
4.7. Odda/ Ullensvang Turlag 
 
Det året Odda/ Ullensvang Turlag helt tilfeldig traff Dronning Sonja på Hardangerjøkulen. 
Turbofjellrev dukket også opp stadig vekk opp ute på tur i Odda og omegn, og ville ha med seg 
flere barn ut og leke.  
 
Arbeidsutvalget i Odda/Ullensvang Turlag har bestått av følgende personer: Willy Solberg 
(leder), Finn T. Rud (nestleder), Bente Vebenstad (kasserer), Turid Stalheim (sekretær), Torgils 
Bleie (styremedlem), Hildegunn Espe (styremedlem), Aleksander Apold (styremedlem).  
 
Ledere av Barnas Turlag Odda/ Ullensvang: Ingebjørg E. Nondal og Nina Førde. Ledere 
Onsdagsturene: Agnar Kvam, Solfrid Kvam og Peder Moe.  
 
Det er blitt avholdt 1 årsmøte og 9 styremøter, på det siste styremøtet i 2012 var representanter 
fra Bergen Turlag på besøk.  
 
Det er god oppslutning om turene og arrangementene i turlaget. Kom deg ut – dagene er 
populære, likeså onsdagsturene som har høy deltakelse. Opptur for 8. klassingene ble en 
suksess, da 70 elever fikk nyte strålende solskinn på turen til Jordalsstølen.  
 
Hyttebesøket har gått ned i 2012, og dette er til bekymring da en del av lagets inntekt kommer 
fra hyttene. I tillegg var det innbrudd på Mosdalsbu og Reinaskår der safene ble brutt opp og 
flere tusen kroner ble stjålet. Driften av Reinaskorsbu ble avsluttet, da hytten ikke lenger var i 
forsvarlig stand til å drives videre.  
 



 

Årsmelding Bergen Turlag 2012 Side 22 
 

Det er utført mye dugnad i året som har gått, både i form av møter for å planlegge turer og 
arrangement, men også i forbindelse med vedlikehold av hytter og stier, blant annet den nye 
stien til Topp.  
 
Odda/ Ullensvang Turlag har god økonomi og har godt omdømme lokalt. Det mottas gode 
tilbakemeldinger om turprogrammet som distribueres gjennom butikker, tjenestetorg og 
turinformasjon. Lokale annonsører er positive og sponser trykking av turprogrammet. Barnas 
Turlag Odda/ Ullensvang opprettet en facebook side i 2012, og den er raskt blitt populær, og har 
økt synligheten rundt barne- og familieaktivitetene i turlaget. Kanskje kan dette bidra til å snu 
trenden med nedgang i medlemsmassen på sikt.  
 
4.8. Os Turlag 
 
Et jubileumsår med ny klatrevegg, salutt og sjørøverfest! 
 
Styre i Os Turlag bestod i 2012 av: Linda Lohne (leder), Alf Holdhus (nestleder), John Ragnar 
Lunde (styremedlem), Laila Rendal (sekretær), Bente Haugsdal (kasserer), Oddbjørn Klyve 
(varamedlem), Grete H. Moberg (varamedlem), Liv Rønning (varamedlem).  
 
Styret i Barnas Turlag Os har i 2012 bestått av: Kenneth Herskedal (leder), Eirik Rødberg 
(styremedlem), Sunniva Barman Teige (styremedlem), Lars Torpe (varamedlem) og Jens 
Kristian Fosse (varamedlem).  
 
I Os Turlag er tirsdags-, onsdags- og torsdagsturene populære og har hatt faste, så vel som nye 
deltakere gjennom året. Hele 27 frivillige turledere har vært i sving for å avvikle disse turene.  
 
I september 2012 ble klatreveggen i Allaktivitetshuset åpnet. Dette er blitt en suksess, og har 
skapt et nytt miljø og en ny aktivitet som tiltrekker seg yngre aldersgrupper. Sjørøverfesten 
tiltrakk seg minst 500 deltakere, og var også et av de mest suksessfulle enkeltarrangementene i 
jubileumsåret, sammen med OPPTUR for 8. klasse med 240 deltakere. Jubileumsfesten i Oseana 
var også en markering som mange medlemmer i Os satte pris på med rundt 100 deltakere.  
 
 
4.9. Stord – Fitjar Turlag 
 
”Etter oppteljing i topptrim bøkene for 2012 finn med ca. 2275 signaturar. Antar me at kvare tur 
er ca. 10 km, tilsvara dette 22.750 km, altså meier en halvvegs rundt jordkloden ved ekvator.  
Dette har gitt mange fine naturopplevelser i Stord fjellet og mykje god helse for deltakarane” 
- Jarle Nesbø 
 

I 2012 har styret i Stord – Fitjar Turlag bestått av: Astrid Larsen(leder), Svein Birkeland 
(nestleder/ leder tur- og dugnadsutvalget), Anne Kathe Helle (sekretær), Jarle Nakken 
(kasserer), Jarle Hevrøy (styremedlem/leder seniorgruppa), Berit Lønning (styremedlem),  
Wenche Nygård (styremedlem), Torill Knutsen (varamedlem), Marit Sætre Cruickshanks 
(varamedlem), Jarle Nesbø (leder topptrimmen) og Rolf Atle Rolvsnes (leder Barnas Turlag).  

 
Det har vært avholdt 8 styremøter og 2 medlemsmøter, samt et temamøte i 2012. Syv 
medlemmer deltok på Grunnleggende Turlederkurs i samarbeid med Bømlo Turlag.  
 
På temamøtet var det orientering om det nasjonale prosjektet med merking og skilting av 
turløyper. Det var godt oppmøte med 22 deltakere. Det ble dannet ei gruppe som jobber videre 
med prosjektet, ledet av Sylve Rusten. Det er tildelt 248. 000 Kr., fra Gjensidige Stiftelsen, og 20 
stier ble merket i 2012. Dugnadsgjengen i Stord-Fitjar Turlag bidrar aktivt i merkingen.  
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Fitjarfjellet er utbygd med vindmøllepark, og Stord-Fitjar Turlag har engasjert seg i å gjøre fjellet 
tilgjengelig for flere. Et tiltak har vært å utføre skilting av turveier som krysser anleggsveiene i 
vindmølleparken.  
 
Barnas Turlag Stord-Fitjar har hatt veldig godt oppmøte på sine Kom deg ut-dager med 300 
deltakere på Lundastølen i februar, og 500 deltakere den første søndagen i september i 
Låndåsen. I tillegg har det vært fra 50 til 60 deltakere med på toppturene. Syv familier var også 
med på telttur i Tjødnadalen.  
 
Seniorgruppen lar seg ikke stoppe av stygt vær! Alle planlagte turer, 21 onsdagsturer og 2 
overnattingsturer, ble gjennomført. To av turene ble lagt om på grunn av styggevær. Gruppen 
hadde en god avslutning på turåret med 57 deltakere på turen rundt Ådlandsvatnet med 
rømmegraut i Hagerupshuset. Medlemmer i seniorgruppa har bidratt i byggingen av to 
gapahuker, på Lundastølen og ved Rydlandsago. Gapahukene er blitt veldig godt mottatt.  
 
4.10. Nye Lokallag gjør seg klar til opptak 
 
Nye turlag på trappene i vest 
Etter at informasjonsmøte ble avholdt den 6. oktober 2011, ble det etablert interrim styrer i 
både Sund og Fjell som skulle jobbe mot etablering og formelt opptak av Sund Turlag og Fjell 
Turlag som to nye lokallag under Bergen Turlag. Begge lagene stupte rett på oppgaven med å 
arrangere Kom deg ut – dager og etablere et lokalt turtilbud for ulike aldersgrupper.  
 
Fjell Turlag 
Fjell Turlag har en stor medlemsmasse med hele 700 medlemmer. Det er mange unge blant 
innbyggerne i Fjell kommune, og etablering av et friluftslivstilbud for barn- og unge er derfor et 
satsningsområde. Fjell Turlag har allerede stor suksess med sin tur-id, der folk kan registrere 
turdeltakelsen sin, og stimerkingprosjekter.  
 
Sund Turlag 
Sund Turlag har også jobbet med å etablere et lokalt tilbud, og har gjennomført flere flotte 
arrangement og turer i løpet av 2012. Dette laget satser også på samarbeid med andre lag, og har 
blant annet gått sammen med Nordsjøløypegruppa for å gjennomføre skilting og merking av 
turløyper i Sund Kommune etter nasjonal standard. For å motivere flere barn ut på tur har 
turlaget fått laget et kystpass med oversikt over barnevennlige turer i nærmiljøet.  
 
Fusa Turlag 
Fusa Turlag har også avviklet kom deg ut – dager med stor suksess, spesielt vinterstid, med 180 
deltakere på Bygdastølen, trass i ruskevær.  Ønsket om å bli en del av Bergen Turlag og starte et 
lokalt turlag er basert på at 5 % av innbyggerne i Fusa allerede er medlemmer.  Interessen for 
tur – og friluftsliv er stor i kommunen. Med et lokalt turlag på plass, kan ulike friluftsliv 
aktiviteter samordnes og koordineres. Medlemsmassen vil få et bedre lokalt tur- og friluftsliv 
tilbud som forhåpentligvis vil gi en økning i antall medlemmer.  
 

5. Tilrettelegging for friluftsliv 
 

5.1. Nærområdet til Bergen 
 
Bergen Turlags representant i byfjellsrådet er Karl H. Olsen. Byfjellsrådet har hatt 4 møter i 
2012. 
 
Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2012:   
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Tilretteleggingstiltakene administreres av Grønn Etat og byfjellsforvalteren i Bergen kommune. 
 
Den nyrestaurerte Stoltzekleiven ble formelt åpnet 27. april. 
Ny trapp er bygget på sørsiden av Løvstakken. 
Rekkverket langs kabelgrøften til Ulriksmasten er reparert. 
Stien fra Hjortland til Vikinghytten er klopplagt. 
En del klopplegging ar gjort på 7-fjellstraseen på Damsgårdsfjellet. 
 
En kraftig opprustning av området rundt Tennebekktjørnene i Kanadaskogen er planlagt og 
igangsatt. Man ønsker å utvikle området til et attraktivt aktivitetsområde. Aktuelle tiltak er 
utbedring av turstiene, etablering av lys, rasteplasser samt tilrettelegging for kanopadling og 
fiske. 
 
Fra Gjensidigestiftelsen og Hordaland Fylkeskommune er det bevilget kr. 108.560 til merking og 
gradering av turløyper på Løvstakken, Damsgårdsfjellet og i Kanadaskogen. Merkingen vil bli 
gjort i henhold til revidert skiltplan og ny merkemal, og er en del av Vestlandsprosjektet. 
 
Bergen vannverk har startet arbeidet med ny dam ved Svartevatn på Gullfjellet. Den nye 
dammen vil bli 15 meter høyere enn den eksisterende. Det nye vannmagasinet vil få en kapasitet 
som er 3 ganger større enn det eksisterende. Utbyggingen vil ikke være til vesentlig hinder for 
turtrafikken til Redningshytten. Prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2014. Turstier i området 
vil bli lagt om. 
 
Det er laget nytt kart for informasjonstavlene på Byfjellene vest. Kartet planlegges ferdig 
utplassert i løpet av våren 2013. 
 
Planarbeidet i forbindelse med forvaltningsplan for byfjellene nord er formelt igangsatt. Dette 
gjelder områdene Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, Tellevikfjellet og Geitanuken. 
 
5.2. Hyttene 
 
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H. Olsen og Marit Djupvik. 
 
Snøen lå svært lenge i fjellet sommeren 2012. Dette gjorde at oppstart på sommersesongen i 
Stølsheimen og på Hardangervidda vart minst 2 uker forsinket. Noe som igjen gav utslag på 
besøkstallene på hyttene for 2012. Sommeren og høsten har vært preget av mye dårlige 
værvarsler på nettsteder som Yr og Storm. Været i fjellet har ikke vært så dårlig som meldt, men 
det stopper gjestene våre før de kommer seg til fjells. På hyttene i Bergsdalen og på 
Hardangervidda har vi hatt en oppgang i besøket, mens vi i Stølsheimen har hatt stor nedgang. 
Totalt har vi en nedgang på 6 % i forhold til 2011. 
 
På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er i 
hovedsak god.  I skolens vinterferie og påsken var det hyttevert på Hallingskeid og Alexander 
Grieg hytten. På Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar og 
Stavali har hatt hyttevert i sommersesongen. På Norddalen, Solrenningen, Vatnane og Åsedalen 
har vi vandrende hyttevert gjennom sommersesongen. Folgefonna Breførerlag gjennomførte i 
sommer 3 uker med føring over breen mellom Fonnabu og Holmaskjer. 
Helgene i september har det vært hyttevert på Hallingskeid. Vi har i år hatt temauker på 4 ulike 
hytter. Vi startet sesongen med maleuke på Solrenningen. Her var det Mary Wiik som lærte fra 
seg teknikker til å male naturmotiv. Bjørn-Olav Hagesether hadde eventyr og tegning med barn 
på Kalvedalen og Skavlabu. Terje Engø arrangerte i år fiskeuke på Solrenningen. Populært med 
både robåt og kano der. Vi prøvde også med fastboende turleder på Selhamar i 2 omganger. 
Først turer med barn og seinere på sommeren dagsturer ut fra hytta for voksne.  
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Hyttestatistikk 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Alexander Grieg 2616 2451 2046 2740 2998 2703 2250 2450 2200 2500 

Breidablikk 125 124 175 161 124 120 240 215     240  249 

Brydalsseter 67 27         

Dyrkollbotn       143 250 220 180 250 

Fonnabu 649 556 718 754 780 701 863 920     790     915 

Hadlaskard 1154 1095 1405 1344 1326 1178 1360 1410 1450 1640 

Hallingskeid  2183 2159 2429 2696 2630 2336 2410 2290 2440 2340 

Holmaskjer 220 214 230 180 212 250 260 239 320 400 

Høgabu 791 669 759 581 598 628 620 720 730 620 

Kalvedalen 441 411 434 506 401 322 330 300 300 450 

Kiellandbu 221 214 234 261 30      

Kvanntjørnsbu 56 63 75 50 39 36 45 20 62 30 

Mosdalsbu 200 323 210 165 83 86 260 72 145 135 

Norddalen 223 405 300 273 313 254 280 325 315 330 

Reinaskorsbu 344 497 410 270 180 157 150 69 144 150 

Selhamar 635 849 1113 863 1019 739 1005 925 1110 1030 

Skavlabu 278 331 453 307 511 251 365 350 390 420 

Skålatårnet   1130 1834 877 908 625 725 1182 1250 1260 1060 

Solrenningen 803 1066 952 604 749 614     680 690 680 690 

Stavali 1315 1281 1458 1507 1580 1369 1750 1655 1800 1830 

Træet  839 821 651 728 1245 1272 1055 725 469 350 

Vardadalsbu 216 257 250 211 328 253 330 315     335 320 

Vatnane 59 121 89 117 107 100 100 90 100 140 

Vending 1351 1210 1241 1462 1394 1807     

Åsedalen 404 703 567 521 699 534 560 620 770 770 

Sum 16281 17681 17076 17209 17971 16578 16345 15870 16230 16619 

 
Det blir ikke ny hytte på Reinaskor 
 
Bergen Turlag har i samarbeid med Odda/Ullensvang Turlag gjennom året jobbet videre for å få 
bygget en ny selvbetjent turisthytte på Reinaskor. I Odda kommune ble det i 2011 gitt 
dispensasjon for bygging av den omsøkte turisthytten. Grunnlaget for søknaden var 
vinnerutkastet av turisthytten fra Paal Kahrs Arkitekter AS. Et stedstilpasset hytteanlegg med 25 
sengeplasser i hovedhytten og 5 sengeplasser i sikringshytten. Odda kommunes begrunnelse for 
vedtaket var at etablering/utvidelse av en turisthytte i området var i samsvar med kommunens 
satsing på friluftsliv og turisme. Vedtaket i Odda kommune ble imidlertid påanket av 
Villreinnemda for Hardangerviddeområdet, Fellesstyret for Ullensvang Statsalmenning og 
Fylkesmannen i Hordaland. Hovedinnvendingen var at fordi planlagt plassering av hytten ligger 
innenfor det som i dag er registrert som nasjonalt villreinområde, var det ikke ønskelig med en 
økning av overnattingskapasiteten og turisttrafikken. Saken ble på nytt behandlet i Odda 
kommune, som denne gangen gikk imot bygging av den omsøkte turisthytten. 
 
På denne bakgrunn har Bergen Turlag i samarbeid med Odda/Ullensvang Turlag gjort en endelig 
beslutning om å trekke saken. Den eksisterende hytten på Reinaskor er i så dårlig forfatning at 
Odda/Ullensvang Turlag har vedtatt å avvikle turisthyttedriften på stedet etter påske 2013. Hva 
som fysisk vil skje med den eksisterende hytte bestemmer Statkraft som eier av bygget. 
 
Ny hytte i Bergsdalen ved sagnomsuste Gullhorgatjørn 
 
Det har vært arbeidet en tid med et nytt turisthytteprosjekt i Bergsdalsfjellene/ 
Samnangerfjellene. Bakgrunnen for dette var at man ønsker å knytte området der vi har hytter 
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og ruter bedre sammen ved å øke tilgjengeligheten til hyttene. Planlagt beliggenhet for hytten er 
ved Nedre Gulltjørn i Samnanger kommune. En hytte i dette området vil dele den lange ruten fra 
Høgabu til Vending i to kortere etapper, og det vil lette tilgjengeligheten til nærmeste hytte fra 
Småbrekke, Kvittingen og Kvamskogen. 
 
Samnanger kommune har vært svært positive til prosjektet. Fradeling av tomt i området ble 
omsider også godtatt av Fylkesmannen i Hordaland. Tomt er oppmålt og kjøpt.  
Planlagt størrelse på hytten vil være ca. 25 sengeplasser i hovedhytten (skoleklassestørrelse). I 
tillegg til hovedhytte vil det bli bygget en liten sikringshytte og do/uthus. Arkitekt Paal Kahrs har 
fått oppdraget vedrørende tegning av hyttene. Planlagt oppstart av bygging er satt til 
vår/sommer 2013 
 
Bergen Turlag har kjøpt eventyrlige Breidablik 
 
Breidablik er et fantastisk byggverk oppført i gråstein. Gjennom et helt liv har tidligere eier, 
Bjarne Huse, bygget stein på stein. Den første hytten på stedet sto ferdig allerede i 1968. Alle 
bygg på stedet er pietetisk oppført i gråstein. På Breidablik er det 2 hytter beregnet for 
overnatting med henholdsvis 4 og 6 sengeplasser og en bygning som inneholder do og uthus for 
lagring av ved med mer. I tillegg til dette er det et mindre uthus som også er beregnet for lagring 
av ved. 
Stedet ligger vakkert og majestetisk til i Kvammafjellene ca. 1160 moh. i Kvam kommune. 
Fra Fitjavatnet i Øystese er gangtiden til Breidablik ca. 3 timer. Om man velger å gå via Skrott 
(1320 moh. og nest høyeste fjell i området) forlenges turen med ca. 1 time. Fra Vending er 
gangtiden ca. 2,5 time. 
Bjarne Huse tok kontakt med Bergen Turlag på seinvinteren 2012. Han ønsket å formidle at han 
var interessert i å selge Breidablik, og var opptatt av at han ved å tilby denne til Bergen Turlag 
ville sikre allmennheten tilgang til stedet også i fremtiden.  31. mai mottok Bergen Turlag et 
konkret tilbud om kjøp, og på styremøte 10. sept. ble det vedtatt å kjøpe Breidablik i henhold til 
tilbudet på kr. 900.000 pluss omkostninger, med forbehold om at nødvendige løyver var på 
plass. Bruksendringsløyve er nå på plass. 
Olav Thons Stiftelse har bevilget kr. 400.000 i økonomisk støtte til prosjektet. Bergen Turlag 
takker så mye for gaven. 
Det er foreløpig ikke tatt stilling til om stedet skal drives som selvbetjent eller ubetjent 
turisthytte. Da vi kan forvente at en svært høy andel av de besøkende er dagsturister, mener vi 
at det er nødvendig med hyttevert på stedet hele sommersesongen. Det er planlagt 
turisthyttedrift fra sommersesongen 2013.  Vi ønsker alle gjester velkommen til sommeren.  
 
Skålatårnet – utvending reparasjon og innvendig opprustning 
 
De klimatiske forholdene på Skåla er ekstreme, og det har opp gjennom historien vært utført 
mange oppussinger og reparasjoner, ikke minst takreparasjoner. Vinteren 2003 blåste hele taket 
av og forsvant. Som følge av denne hendelsen fikk murene betydelige skader.  
Reparasjonskostnadene kom opp i 800.000, som ble dekket av Vesta Forsikring etter en lang 
prosess. 
 Siden den gang har man slitt med tiltagende vannlekkasjer gjennom yttermurene. Som følge av 
lekkasje i murene er nå Tårnet spesielt utsatt for frostsprengning. 
Sommeren 2011 ble et omfattende utvendig restaureringsprosjekt påbegynt under ledelse av 
murmester Gullaksen fra Bergen. Det fortsatte sommeren 2012 og forventes ferdig sommeren 
2013. Prosjektet tar så lang tid fordi man er avhengig av godt vær utførelsen. Gammel sement 
rundt hver stein i murene meisles ut og fuges på nytt.  
Olav Thons Stiftelse har bevilget kr. 300.000 i økonomisk støtte til prosjektet. Bergen Turlag 
takker så mye for gaven. 
 
I forbindelse med den utvendige restaureringen, og etter hvert som vannlekkasjene forsvinner 
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er det helt nødvendig med en innvendig opprustning av tårnet. Det planlegges å legge nytt gulv i 
hovedetasjen. Gulv i 2. etasje repareres og senger forlenges. I hovedetasjen fornyes kjøkken, 
hyller ovn og møbler. Madrasser og sengetøy fornyes til flammehemmende kvalitet. På grunn av 
særdeles dårlig vær høsten 2012 var det ikke mulig å komme i gang med dette arbeidet, som nå 
planlegges utført i løpet av sommeren 2013. 
Det er bevilget kr. 100.000 fra DNT i forbindelse med ”Bli med inn” prosjektet og kr. 8.000 fra 
Olav Thons Stiftelse til madrasser. Bergen Turlag takker så mye for støtten. 
 
Alexander Grieghytten 
Hele hytten er beiset utvendig og taket er forbedret.  Nye komfyrer og ventilatorer er montert på 
hytten. 
 
Brydalseter 
Første hele sesong med drift på Brydalseter. Hytten er ryddet og tilrettelagt for turlagsdrift. 
Hytten er oppgradert med nye senger og nytt gassapparat.  
 
 
Fonnabu 
Første helg i juli vart sommeråpning i fjellet markert med servering av rømmegrøt og tur over 
breen. Turen hadde plass til 25 personer og den var fulltegnet. 
 
Hadlaskard  
I sommer har det vært hyttevert i 9 uker på stedet.  I tillegg til dette har det vært hyttevert hele 
påsken. Hovedhytten er blitt beiset utvendig og det er montert ny vedovn i gangen på 
hovedhytten. 
 
Hallingskeid 
Det har vært hyttevert på stedet 8 uker i sommer. I tillegg til dette har det vært hyttevert i 
skolens vinterferie og påsken, helgene i september, høstferien og romjulen. Nye komfyrer og 
ventilatorer er montert på begge hyttene. 
 
Høgabu 
Os Turlag har tilsynet med hytten. I forbindelse med transporten til hytten i juni fikk vi en 2 
siders reportasje i Bergens Tidende om hytten.  
 
Kalvedalen 
Nordhordland Turlag har tilsynet med hytten og ny leder i tilsynet er Margrethe Myking. Hytten 
har fått ny robåt og kano. Sommeråpning vart markert på hytta første søndag i juli. Rundt 25 
personer fant veien hit denne dagen. Seinere på sommeren hadde Bjørn Olav Hagesether 
temauke med eventyr og tegning for barn.  
 
Kiellandbu 
Kvam Turlag har tilsynet med hytten. I år er det komt opp flaggstang med vimpel og det er lagt 
ny treplatting utenfor hytten. 
 
Selhamar 
Det var hyttevert på stedet 6 uker i sommer. På grunn av store snømengder vart tidspunktet for 
oppstart med hyttevert utsatt i 2 uker. Den ene pipen på hovedhytten er reparert. Hytten har fått 
en Ally kano. Vi har prøvd med fastboende turleder på hytten i 2 uker i sommer. Første uken var 
det turer med barn og den andre uken var lagt opp med dagsturer ut fra hytta. Turer med barn 
var bra besøkt, men uken med vanlige dagsturer ut fra hytta var ingen suksess. Gjestene ville 
videre på tur, og var ikke innstilt på å bruke en ekstra dag i området.  
 
Skavlabu 
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Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. En uke i juli hadde Bjørn Olav Hagesether tema med 
eventyr og tegning med barn på hytta. Populært tiltak og mange forventningsfulle barn.   
 
Solrenningen 
Siste uken i juni hadde Mary Wiik maleuke på Solrenningen. Dette var en temauke som vart 
flyttet fra Selhamar pga store snømengder. Temauken fikk ikke så mye besøk som vi ønsket, men 
var populært for de gjestene som fant veien. Første lørdag i juli markerte vi sommeråpning på 
hytten. Rundt 25 personer fant veien inn denne dagen, noen bare på dagsbesøk og andre for 
overnatting. Bjørg Kråvik Andreassen med familie var vertskap. Senere på sommeren hadde 
Terje Engø fiskedager på hytten. Her og, kunne vi tenkt oss flere gjester, men alle fikk i alle fall 
fisk. Enten selvfisket, eller bare servert til middag av hytteverten. 
 
Stavali 
Til stor glede for sommerturistene har det på Stavali også i 2012 vært stølsdrift med servering 
av stølskost.  Vertskap har vært Odd Arne Espeland med familie. Den offisielle sommeråpningen 
i fjellet vart markert på Stavali første lørdag i juli, med servering av rømmegrøt til gjestene. I juni 
var det dugnad på Stavali med nedvasking av hovedhytta. Ny torv vart lagt på takene på 
stølshusene. Ny vedovn montert i sikringshytta. 
 
Træet 
Ny flytebrygge er montert ved hytten. I tillegg er det kjøpt inn 1 ny robåt.  
 
Overnattingspriser på hyttene i 2012 
 

Losjipriser Medlem ikke medlem 
Voksne kr. 195,- kr. 300,- 
Ungdom kr. 95,- kr. 150,- 
Dagsbesøk   kr. 55,- kr. 70,- 
Dagsbesøk 
familie 

kr. 70,- kr. 85,- 

 
Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr. 95,-.  
Medlemmer av Barnas Turlag: Gratis losji i følge med foreldre. 
Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på 
forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret og betaler samlet. 
Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer herunder er 
vinterferie og påskeferie. 
Priser: Kr. 5.900,- pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 3300,- pr. døgn for de resterende 
ukedagene.  
Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 8.700,-. 
Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr. 4.500,- pr. døgn fra fredag til 
søndag kr. 2.200,- pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 
6.700,-. 
 
5.3. FJELLSIKRING 
 
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H Olsen.  
 
Broer 
Det har ikke vært problemer med noen av broene i løpet av sesongen 2012.  
 
Ny bro over Alrekelven: Ny hengebro ble montert høsten 2012. Bakgrunn for nytt brosted har 
vært et ønske om en bedre og tørrere sti mellom Alrekstølen og Solrenningshytten. Den gamle 
hengebroen ved Alrekstølen blir stående. Det er ikke avklart hvem som tar ansvaret for 
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vedlikehold og drift av denne broen i fremtiden. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har bidradd 
med kr. 100.000 til prosjektet. 
 
Klopplegging og annen tilrettelegging på stiene. 
På den merkete ruten langs Vøvringevatn til Solrenningen ble det seint på høsten 2012 fløyet inn 
samlet ca. 25 tonn stein. En del av dette er allerede lagt ut på stien. Arbeidet ble en måned 
forsinket på grunn av forsinkelse på det prosjektet sherpaene hadde før de kom til Solrenningen. 
Planen er å fortsette arbeidet på stien mellom Steinslandsstølen og Solrenningshytten i tillegg til 
oppstart på stien fra Stølsdammen til Steinslandsstølen. Dette er et Samarbeidsprosjekt mellom 
Bergen Turlag og SNO. Finansielt er BKK med og støtter prosjektet. 
 
Sommermerking 
Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkete 
ruter. 
 
 
Skålastiprosjektet  
2012 er det femte året med vøling av stien mot Skålatårnet. Samlet ble det i løpet av 2012 laget 
ca. 600 meter med ny sti. Dette er et prosjekt i regi av Statens naturoppsyn i samarbeid med 
Fylkesmannen. Hotell Alexandra og andre lokale aktører/personer har også vært viktige 
medspillere og pådrivere for dette prosjektet.  
 
 
Vintermerking 
 
Ruter som ble vintermerket i 2012: Stølsheimen: Vikafjellet – Selhamar, Trefall – Selhamar, 
Selhamar – Åsedalen. Hardangervidda: Garen – Hadlaskard, Stavali – Hadlaskard og Stavali – 
Torehytten.  Bergsdalen: Li – Høgabu og Hamlagrøosen – Vending. Rutene Li – Høgabu og 
Hamlagrøosen – Vending ble kvistet til vinterferien, resterende ruter til påske. I tillegg til dette 
har DNT kvistet flere ruter fra andre hytter til Hadlaskard og Hallingskeid. 
 
5.4. Vestlandsprosjektet 

 
Ansvarlig i administrasjonen: Endre Kleiveland 

 

Om Vestlandsprosjektet 

Vestlandsprosjektet åpner for en storstilt satsing på merking og gradering av turløyper på 

Vestlandet. Skiltingen bygger på fire graderinger som vi kjenner fra alpint – grønn, blå, rødt og 

svart løype som en indikator på vanskelighetsgrad. I første omgang vil midlene gå til merking av 

turløyper for vandring, sykling, ski og padling. 2012 er det andre året det blir utdelt midler.  

 

 
Skiltingen bygger på fire graderinger. Ill: Innovativ Fjellturisme 
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Suksesshistorie 

Gjennom antall søknader kommer det frem en enorm interesse for Vestlandsprosjektet. 80 

prosjekt fikk midler i 2012, og det til sammen med 82 prosjekt i 2011, gjør at den nye skiltmalen 

blir fort kjent gjennom bred utrulling.  

 

Det er i tillegg et stort samarbeidsprosjekt der flere hundre ulike aktører er delaktig. Det er 

samarbeid mellom fylkeskommunene, kommunene, friluftsrådene, destinasjonsselskap, annet 

reiseliv og mange ulike frivillige lag og organisasjoner.  

 

Mange av prosjektene er ferdige og resultatet mange steder er lovende. Det er godt skiltet, og 

andre gode løsninger i publisering og i infotavlene. Gjennom erfaringssamlingene som blir 

arrangert gjennom Vestlandsprosjektet utveksler vi erfaringer og kunnskap. Slik blir arbeidet 

mest mulig likt ute i terrenget, samtidig som nye ideer utvikles.  

 
 

Samarbeid 

Gjensidigestiftelsen, flykeskommunene og Innovasjon Norge er viktige bidragsytere til 

Vestlandsprosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom Friluftsråda, Forum for natur og 

friluftsliv, Jeger og Fiskeforbundet, Den Norske Turistforening, NCE Tourisme – Fjord Norge og 

fylkeskommunene i de fire Vestlands-fylkene.  

 

Økonomi 

Gjensidigestiftelsen har bevilget totalt 10 millioner kroner på to år til Vestlandsprosjektet. I 

tillegg går de 4 fylkeskommunene inn med midler. Det er krav om 50 % egeninnsats i form av 

dugnad.  

 

Søknadsfristen for søknader 2012 var 15. februar. Frist for sluttrapportering for midler 2011 

var november 2012. Der er det rundt halvparten som har søkt om utsetting. Disse har fått frist til 

01. juli 2013.  

  

Gjensidigestiftelsen har bevilget nye 20 millioner kroner til et nasjonalt stimerkingsprosjekt 

etter lignende modell som Vestlandsprosjektet.  5 millioner kroner av disse er øremerket 

Vestlandsprosjektet. Slik blir prosjektet videreført i minst 2013 og 2014. Fylkeskommunene 

inngår med samme sum, og egeninnsats inkludert dugnad utgjør 50 %. Det gjør at den totale 

verdien for 2013 og 2014 blir 20 millioner kroner. 
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Bergen Turlag i førersetet 

Vestlandsprosjektet har innen skilting og gradering pågått fra og med 1. oktober, koordinert frå 

Friluftslivets hus i Marken. Stillingen er et 100 % engasjement på to år, finansiert av tilskudd fra 

Grønt reiseliv i Innovasjon Norge. Bergen Turlag går også inn med finansiering av stillingen, og 

den administrativt ansvarlige for Vestlandsprosjektet rapporterer til daglig leder i Bergen 

Turlag, samt inngår i de felles kollegiale oppgavene i Friluftslivets hus. 

 

Prosjektkoordinator Arne Kristian Teigland fungerte i stillingen frem til desember 2012. Endre 

Kleiveland til tredde som ny prosjektkoordinator i desember 2012. 

 

Organisering 

 

(i) Nasjonal styringsgruppe 

Innovativ Fjellturisme as leder et 2-årig prosjekt for “Skilting og gradering av turløyper og andre 

aktivitetstilbud”. Prosjektet blir gjennomført med økonomisk bistand fra Innovasjon Norge og i 

tett samarbeid med Den Norske Turistforening, NCE Tourism Fjord Norway, 

markedsorganisasjonen Fjell-Norge og Nordnorsk Reiseliv as. Prosjektleder er Ingrid Solberg 

Sætre. En nasjonal styringsgruppe er sammensatt med mandat fra det nasjonale prosjektet: 

Navn Organisasjon Skjermbrev 

Knut V. F. Koren Fjellferie AS knut@fjellferie.no  

Anne-Mari Planke Den Norske 
Turistforening 

anne-mari.planke@turistforeningen.no  

Anne-Mari Aamelfot Hjelle Den Norske 
Turistforening 

amh@turistforeningen.no  

Helene Ødven (vikar for 
Kaia Finne) 

NCE Tourism helene@bergen-turlag.no 

Oddbjørn Dahl Fjell Norge Oddbjorn.Dahl@oppland.org  

Elisabeth H. Müller Nord-Norge elisabethm@nordnorge.com 

Haaken Christensen Innovasjon Norge Haaken.Christensen@innovasjonnorge.no  

Ingrid Solberg Sætre Innovativ Fjellturisme ingrid@fjellturisme.no  

 

Viktige saker som har vært behandlet i den nasjonale gruppa i 201,1 er revidering av standarden 

og utgivelse av håndboken, utrullingsaktiviteter, avklaringer i forhold karttilgang, samarbeid 

med Vegvesenet, samkjøring med revidering av DNT si Merkehandbok, samt flere markedstiltak. 

 

Sentralt i arbeidet er håndboka for skilting og gradering, som ble revidert i 2011. Ill: Innovativ 

Fjellturisme. 

 

(i) Regional styringsgruppe 
Styringsgruppens oppgaver: 
- Sikre samordning og erfaringsutveksling 
- Sikre gode prosjekt 
- Sikre optimal tilrettelegging og kommunikasjon mot respektive brukergrupper 
- Sikre implementering i alle fire fylker 

mailto:knut@fjellferie.no
mailto:anne-mari.planke@turistforeningen.no
mailto:amh@turistforeningen.no
mailto:helene@bergen-turlag.no
mailto:Oddbjorn.Dahl@oppland.org
mailto:elisabethm@nordnorge.com
mailto:Haaken.Christensen@innovasjonnorge.no
mailto:ingrid@fjellturisme.no
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- Sikre videreutvikling av standarden 

Gruppen gjennomførte to møter i 2011. 

 

Navn Organisasjon Skjermbrev 

Eli Viten Rogaland fylkeskommune Eli.Viten@rogfk.no  

Einar Johan Grieg Hordaland fylkeskommune einar.grieg@post.hfk.no  

Joar Helgheim Sogn og Fjordane fylkeskommune Joar.Helgheim@sfj.no  

Petter Ervik Jennset Møre og Romsdal fylkeskommune Petter.Ervik.Jenset@mrfylke.no  

Einar Holsvik Gjensidigestiftelsen Einar.Holsvik@gjensidigestiftelsen.no  

Einar Skram Husabø FNF Sogn og Fjordane sognogfjordane@fnf-nett.no  

Roger Hustad NJFF roger.hustad@njff.org  

Helene Ødven Bergen Turlag helene@bergen-turlag.no 

Oddvin Øvernes Friluftsrådet Vest oddvin.overnes@friluftsradetvest.no 

 

(iii) Lokale tildelingsgrupper 

I hvert av de fire fylkene har det vært etablert lokale tildelingsgrupper bestående av 

representanter fra det offentlige, reiselivet og et frivillig lag. Mandatet til gruppene er å behandle 

prosjektsøknadene og innstille størrelse på tilskuddet.  

 

(iv) Sekretariat 

FNF Sogn og Fjordane har vært sekretariat for mottaket og har vært den offisielle mottakeren av 

midlene fra Gjensidigestiftelsen. De har sørget for utbetaling av de enkeltvise tilskuddene og 

fører regnkap for prosjektet. 

 

(v) Fylkesvise statusmøter 

Det har blitt arrangert GPS kurs i alle fylkene. Det har også blitt planlagt erfaringssamlinger i alle 

fylkene. I desember arrangerte vi samling i Hordaland med 70 deltakere. Samling i resten av 

fylkene blir arrangert i januar 2013.  

 

Retningslinjer for tildeling 
Styringsgruppen har lagt følgende retningslinjer til grunn for tildeling av midler: 
 
Det ble gitt tilskudd til følgende: 
Merking og gradering 
- Infrastruktur (skilt og informasjonstavler) 
- Innholdsproduksjon (informasjonstavler, brosjyrer og internett etc. ) 
- Utarbeiding av planverktøy 
- Arbeid i felt 
 
Nivå/type 
- Alle graderinger/vanskelighetsgrad 
- Alle aktiviteter 
- Rundløyper dersom mulig 
- Fokus på prosjekt i nærheten av boområder 
 

 

mailto:Eli.Viten@rogfk.no
mailto:einar.grieg@post.hfk.no
mailto:Joar.Helgheim@sfj.no
mailto:Petter.Ervik.Jenset@mrfylke.no
mailto:Einar.Holsvik@gjensidigestiftelsen.no
mailto:sognogfjordane@fnf-nett.no
mailto:roger.hustad@njff.org
mailto:helene@bergen-turlag.no
mailto:oddvin.overnes@friluftsradetvest.no
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5.5. Naturvernarbeidet i Bergen Turlag 
av Helene Ødven  

Ansvarlige i administrasjonen: Jan Bjørgo i 100 % stilling fordelt på 20 % Bergen Turlag og 
80 % Forum For natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland.  

Bjørgos vikariat for Rannveig Nordhagen ble avsluttet 31. desember 2012. Rannveig ønsket 
ikke å komme tilbake til nyttår etter en forlengelse i permisjon. Stillingen ble styrket, og 
utlyst som en 100 prosent FNF stilling og 100 prosent stilling på naturvern (60 %) og 
prosjektstilling (40 %).  

Turlaget fikk på slutten av året tilsatt to nye medarbeidere: Johanna Myrseth som ny FNF 
koordinator og Nicolas J. I. Rodriguez som ny naturvernansvarlig.  

 
Resultat i 2012:  
 
Styrket naturvernarbeid gjennom alliansen DNT Vest 
Bergen Turlag har hatt et svært godt samarbeid med de andre vestlandsforeningene i 2012 i 
alliansen DNT Vest. DNT Vest består av alle DNT foreningene fra Stavanger i sør til Ålesund 
Sunnmøre i nord og representerer ca. 65.000 medlemmer. DNT vest har 10 fellesmøter i løpet av 
året, og har invitert med flere faginstanser som blant annet Direktoratet for Naturforvaltning på 
møtene for å gi oss ny kunnskap og styrke relasjoner. Det har vært et særlig godt samarbeid med 
fagsjef for naturforvaltning i DNT, Oddvin Lund og FNF koordinatorene på Vestlandet.  
 
Målet er å arbeide for en forsvarlig energiindustrialisering av Vestlandsnaturen. Det er viktig 
med helhetlig energipolitikk, med særlig fokus på vindkraft som representerer den største 
nedbygging av det norske kyst- og fjordlandskapet.  
 
Vi har gjennomført to viktige møter med sentrale myndigheter, både Olje og 
energidepartementet ved statssekretær Eli Blakstad og hennes embetsverk i januar og 
Miljøverndepartementet ved Henriette Westhrin og embetsverket der i august.  Daglig leder i 
Bergen Turlag hadde egentlig en avtale med Ola Borten Moe, men det viste seg at han ikke hadde 
tid til å stille i et møte med DNT foreningene på Vestlandet når alt kom til alt.  
 
I april arrangerte DNT Vest en stor fagkonferanse om vindkraftverk hvor myndigheter med 
politikere og embetsverk, viktige faginstanser, reiseliv og næringsliv ble invitert med. Blant 
andre. Det var godt oppmøte og en god dekning i media. Det ble arrangerte foredrag og debatt på 
hotell på dagen i Ålesund og videre befaring av eksisterende og planlagte vindkraftanlegg langs 
med kysten ned til Bergen – fra Hurtigruten.  
 
Under landsmøtet i juni fikk DNT Vest vist frem en video fra fagkonferansen til alle 
landsmøtedelegatene. Landsmøtets resolusjon var en oppmoding til regjeringen om å ta vare på 
viktige natur og kulturverdier som lett kan gå tapt i utbygging av vindkraftanlegg.  
 
Bergen Turlag ved daglig leder har vært sekretær og møteholder for DNT Vests møter. Daglig 
leder har skrevet to avisinnlegg om naturvern og konsekvenser av dagens utbyggings- og 
energipolitikk publisert i Bergens Tidende og i Dagsavisen. I tillegg et lengre blogginnlegg på 
Turistforeningens nettsider. Turlaget deltok på Fornyingskonferansen våren 2012.  
 
 
Utbyggingssaker – vannkraft  
 



 

Årsmelding Bergen Turlag 2012 Side 34 
 

Bergen Turlag har i 2012 arbeidet mye med følgende saker:  
1) Flytting av Vaksdalsvassdraget over til Samnangervassdraget 

Turlaget deltok på to møter i Vaksdal, og arbeidet munnet ut i et innspel til NVE om kva vi mener 
må være med ei en konsesjonsutredning.  

2) Øystesevassdraget 

Turlaget har levert inn høringsuttalelse til NVE knyttet til søknader om utbygging av 
Øystesevassdraget. Øystesevassdraget er et av de få større vassdrag i fylket som fortsatt er 
inntakt.  

3) Brydalen i Ortnevik 

Turlaget har levert inn høringsuttalelse knyttet til utbygging av Trolleholselva i Ortnevik, 
Høyanger kommune. Utbyggingen er nærheten av Brydalen Turisthytte.  
 
Bergen Turlag har hatt et godt samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og deltatt i andre 
saker i samarbeid med Naturvernforbundet.  
 
Strømnettet – utbygging av linjer 
 
Aksjonsgruppen mot Hardangermastene la offisielt ned arbeidet høsten 2012. Bergen Turlag ved 
naturvernansvarlig deltok på arrangementet i Ulvik. Turlaget annonserte dette arrangementet i 
egne kanaler. Bevar Hardanger har gjort en enorm jobb for å få søkelys på negative 
konsekvenser for natur og friluftsliv som følge av utbygging av linjenettet. Bergen Turlag har 
vært engasjert i saken fra begynnelsen, med blant annet befaring, uttaler, artikler og deltakelse i 
marsj og på folkemøter.  
 
En annen svært viktig sak i 2012 har vært av linja Mongstad Kollsnes. Bergen Turlag har også 
her deltatt i saken fra begynnelsen, med befaringer, deltagelse på møter og kommet med uttale 
til OED etter at NVE innstilte på et særdeles dårlig trasevalg i 2011. Linjen vil blant annet gå over 
T-merka rute mellom Skavlabu og Vardadalsbu turisthytte. Turlaget har levert inn 
høringsuttalelse etter en god dialog med BKK.  
 
Øvrig arbeid – løpende saker og møter 
 
Bergen Turlag har deltatt på møter med offentlige instanser knyttet til regionalt planarbeid. 
Turlaget har fortsatt å arbeide med enkeltsaker innen småkraft; med flere høringsuttaler, 
befaringer, artikler og møter med berørte parter. Naturvernansvarlig har holdt foredrag på 
konferanse til Statnett og på møte til miljøpartiet De Grønne.  
 
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) 
 
Bergen Turlag har arbeidsgiver funksjonen for FNF - Koordinatoren i Hordaland. Stillingen 
styres av et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Bergen Turlag, Naturvernforbundet 
Hordaland, Bergen og Omegn Friluftsråd og NJFF Hordaland. Det har i 2012 vært fire møter i 
arbeidsutvalget.  Arbeidet har bestått i å koordinere og fremme kontakt mellom 
medlemsorganisasjonene i nettverket, samt representere disse i ulike fora.  
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6.  Arrangement og aktivitet 
 
6.1. Aktivitetsoversikt for Bergen Turlag året 2012 
 

Aktivitetsoversikt 2012                 

Arrangement 2012 2011 2010 

  Planlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltagere Planlagt Utført Deltager 

Kurs (alle)                   

Grunnl. Turlederkurs 4 6 35 2 2 19 1 1 6 

Sommerturlederkurs 1 1 8 1 1 10 1 1 9 

Vinterturlederkurs 1 1 6 1 1 12 1 0 0 

Vintervettkurs 1 1 9 1 1 20 2 2 12 

Brekurs 2 2 24 3 1 10 3 2 25 

Veilederkurs             1 0 0 

Kart og kompass 3 4 44 1 1 14 1 1 15 

Førstehjelp 2 4 11       0 0 0 

Telemark 1 1 8 2 1 6 1 1 8 

Digitalt fotokurs             0 0 0 

GPS Kurs 2 2 17 2 2 21 2 2 20 

Introkurs Kajakk 2 2 16 4 3 24 4 4 46 

Klatrekurs 9 8 46 11 7 45 10 10 86 

Kurs skole/barnehage 2 7         0 0 0 

Ungdomsturlederkurs 1 2 13 1 1 10 0 0 0 

Skredkurs 1 1 7 1 1 5 1 1 5 

Kameratredningskurs 1 1 5 1 1 12 1 1 5 

Div. kurs  2 0 0 2 1 10 2 2 12 

Sommerkurs 1 1 3 1 1 8 1 1 5 

Sum kurs 34 43 232 34 25 226 32 29 254 

        
      Barneleir                   

Turbouken Fløyen 1 1 27 2 2 47 2 2 52 

Høstleir             1 1 11 

Fjelleir 1 1 37 2 2 59 2 2 50 

Sum barneleir 2 2 64 4 4 106 5 5 113 

                    

        
      Turer                   

Byfjellstrimmen 102 102 1538             

Dagsturer (fellesturer) 13 11 215 109 109 1877 71 68 1314 

Helgetur/ukestur 38 24 225 28 20 195 29 23 234 

Sum turer 153 137 1978 137 129 2072 100 91 1548 
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Turer i gruppene                   

Barnas Turlag 31 31 456 48 40 1034 24 22 936 

Trilleturlaget 37 37 700 29 29 550 37 33 460 

Ungdomsgruppen 28 28 435 27 21 310 40 27 318 

Fjellsportgruppen 35 32 223 31 28 338 32 25 296 

Pensjonistgruppen 162 162 5389 157 157 6048 154 154 5365 

Sum gruppene 293 290 7203 292 275 8280 287 261 7375 

                    
Turer/kurs/arr. 
Lokallagene       

   
      

Odda/Ullensvang 40 40 768 34 30 808 31 24 724 

Kvinnherad  37 40 845 53 41 1039 46 36 978 

Bømlo Turlag 38 38 2057             

Kvam 41 40 553 76 70 884 91 85 1358 

Austevoll 49 49 992 87 87 1178       

Stord – Fitjar 57 57 2770 46 46 2282 48 47 2028 

Os 207 207 6482 213 213 6381 231 221 6741 

Nordhordland 115 109 3825 116 111 2239 106 104 3445 

Askøy  65 65 1331 64 61 1747 32 32 652 

Sum lokallag 649 645 19623 689 659 16558 585 549 15926 

                    
Offentlige 
arrangement                   

Byfjellsdagen 2 2 2200 2 2 3460 1 1 3000 

7/4-fjellsturen 1 1 7700 1 1 8000 1 1 8000 

3-fjellsturen 1 1 3778 1 1 5300 1 1 3690 

Sum off arr. 4 4 13678 4 4 16760 3 3 14690 

                    

Totaloversikt       
      Kurs 34 43 232 34 25 226 32 29 254 

Barneleir 2 2 64 4 4 106 5 5 113 

Turer 153 137 1978 137 129 2072 100 91 1548 

Turer gruppene 293 290 7203 292 275 8280 287 261 7375 

Turer lokallag 649 645 19623 689 659 16558 585 549 15926 

Offentlige arrangement 4 4 13678 4 4 16760 3 3 14690 

Totalsum 1135 1121 42778 1160 1096 44002 1012 938 39906 

 
ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER 
Ansvarlig i administrasjonen: Are Mossefinn Sandvik 
 
Turaktiviteten 
Turprogrammet 2012 omfatter helge- og ukesturer, dagsturer, kurs, turene til Barnas Turlag, 
DNT ung Bergen, DNT fjellsport Bergen, Seniorgruppen og lokallagene. Turtilbudet omfattet 
1121 turer og arrangement for Bergen Turlag og lokallagene som helhet. Programmet ble 
trykket i et opplag på ca 22.000 og distribuert sammen med Sti og Varde. Programmet har 
dessuten vært gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsturen og til utdeling i 
Turinformasjonen. Hele opplaget ble distribuert. 
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Det var satt opp 38 helge/ukesturer som samlet 225 deltakere, en oppgang på 30 pers fra 2011. 
14 turer ble avlyst.  Det var satt opp 13 dagsturer og 11 ble gjennomført. med totalt 215 
deltagere. 
 
7-fjellsturen 
7-fjellsturen og 4-fjellsturen samlet 7700 deltakere i 2012 og ble arrangert for 58. gang 3. juni. 
Det er nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. Arrangementet fikk 
omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for Bergen Turlag. 
Arrangementet fører et betydelig overskudd. Våre viktigste sponsorer på dette arrangementet 
er: Bergens Tidende, Sparebank Vest, Platou sport, Åsnes/Skigutane, Tine og BKK 
 
Som i 2011 gjennomførte vi et prosjekt sammen med Festspillene i Bergen som innbefattet 
musikalske innslag på toppene. Dette ble meget godt mottatt av deltagerne og vil bli videreført i 
2013.  
 
Kurs og turlederkurs 
232 personer deltok på 28 kurs, en oppgang på 6 personer fra 2011.  Klatre- og brekurs har 
opplevd økt tilgang på kursholdere og dermed et oppsving i deltakertall.  
 
Turlederutvalget  
Utvalget hadde ved utgangen av 2012 følgende sammensetting: Kari Kløve (valgt som leder i 
januar 2013), Jan-Erik Pihl, Ole Kristian Askeland, Ingrid Lydvo, Hanne Hollås, Elisabeth Eide 
(fra Styret) og Are Mossefinn Sandvik (fra adm.). Hanne Hollås ble valgt inn i utvalget på 
turledersamling i november 20112. 
 
Utvalget har hatt 5 møter i 2012. Det har i tillegg vært tre fellesmøter for turledere i 2012. 
Målsettingen med disse samlingene er å tilføre forutsigbare og systematiske 
kompetansehevende tiltak til turledergruppen. Det er blitt regelmessig sendt ut informasjon om 
turer på e-post/brev til turlederne. Turlederutvalget kåret Ole Kristian Johannessen som Årets 
turleder for 2012 og Synnøve Skjervheim Bernes’ turforslag Skjervheim-Torvedalen-Tveito til 
Årets turforslag til 2013. 
 
Rapport fra sikkerhetsutvalget 2012  
Av Per Ove Oppedal, leder av sikkerhetsutvalget. 
 
Sikkerhetsutvalget ble startet på seinhøsten 2008 med sitt mandat fra styret om å være et  
rådgivende utvalg for styret og administrasjonen i Bergen Turlag.  
 
Sikkerhetsutvalget har i 2012 bestått av: Are Mossefinn Sandvik, leder aktivitetsavdelingen, 
Birgithe Roald(Barne- og ungdomsansvarlig Bergen Turlag), Elisabeth Eide (hovedstyrets 
representant), Per Ove Oppedal (leder), Kjetil Midtun (Turlederinstruktør) og Ståle Arild 
Grimen.  
 
Det har vært avholdt 1 møte i utvalget siden forrige styrerapport i tillegg til gjennomført øvelse 
og planlegging av denne. Sikkerhetsutvalget gjennomførte også en obligatorisk 
sikkerhetsgjennomgang for alle lokallagene på fellesmøtet i Bekkjarvik.  
 
Øvrige administrative aktiviteter: 
- Aktivitetsavdelingen har hatt evaluering av turlederutdanningen sammen med DNT sentralt.  
- Kriseberedskapsteam har hatt øvelse. Dette var viktig å få prioritert da mesteparten av staben i 
KBT er skiftet ut.  
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Enkelthendelser og saker som har vært tatt opp i utvalget:  
Sikkerhetsutvalget skal gjennomgå uhell og skader på et overordnet nivå og foreslå tiltak som 
kan innføres for å hindre tilløpene til de aktuelle hendelsene.  
Sikkerhetsutvalget skal inn i systematikken rundt sikkerhetsarbeidet i laget, mer enn å gå inn i 
detaljer i aktuelle hendelser.  
Sikkerhetsutvalget aktualiserer kun rundt hendelser knyttet til aktivitet.   
3 registrerte skader/hendelser fra seniorgruppen  
2 registrerte hendelser ved knivbruk (leir)  
1 leteaksjon ved Høgabu i vinter  
 
Ingen av hendelsene har utløst endringer i rutiner eller analyser, men generelt oppleves 
rapporteringen fra turledere som for dårlig.  
Leteaksjon Høgabu vurderes brukt som case på turledersamlinger.  
Sikkerhetsutvalget er orientert om redningsaksjon i forbindelse med fellestur med Kvinnherad 
Turlag Fjellsportgruppen.   
Det finnes fortsatt ikke et rapporteringssystem fra LL til adm. Dette bør utarbeides på årlig basis 
(fra årsrapport) for å gi sikkerhetsarbeidet i hele Bergen Turlag større referansegrunnlag. BT 
bør initiere et system på landsbasis også.   
Evaluering av turledersamlinger antyder at fokuset på case-løsninger/tema innenfor 
sikkerhetsarbeid bør økes, det er viktig å få med nærmiljøturledere. 
 
Prioriterte oppgaver for kommende periode:  
- Sørge for at aktivitetsavdelingen har sikkerhetsarbeidet i fokus.  
- Fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansehevingshjulet mot nye og eksiterende turledere.  
- Lage egne analyser for Basecamp arrangementer som gjennomføres med turkoordinator.  
- Få en klargjøring om ansvarsforholdet mellom Bergen Turlag og lokallagene ved en eventuell  
videreutvikling av ”Fylkeslag-modellen”  
- Jobbe for at DNT lager en felles plattform for rapportering av uønskede hendelser og uhell.  
- Ekstern faglig vurdering av vårt sikkerhetssystem har stått på planen tidligere, men er ikke 
gjennomført enda. Dette må få fokus i 2012.  
Det er planlagt 3 møter for neste år i tillegg til evt. øvelser.  
 
6.2. Barnas Turlag Bergen 
 
Ansvarlig i Administrasjonen: Birgithe S. Roald 
 
I løpet av 2012 er det blitt etablert et arbeidsutvalg for Barnas Turlag Bergen, dette besto ved 
uløpet av året av: Jorid Skjenken (gruppeleder), Arnfinn H. Kristensen, Heidi Skålevik, Gerke 
Evensen, Camilla Hafstad, Nina Fraczak og Elin Chiche 
 
En liten nedgang i antall barnemedlemmer 
I 2012 gikk antall medlemmer i Barnas Turlag Bergen ned fra 2010 medlemmer i 2011 til 1971 
medlemmer mellom 0 – 12 år i 2012. Dette er en nedgang på 2 %, eller 39 medlemmer. Det har i 
hele 2012 vært et fokus på at deltakelse på Barnas Turlag sine nærmiljøturer og arrangement er 
gratis, og at man ikke trenger å være medlem. Dette gir kanskje stor uttelling i deltakelse, men 
ikke i medlemmer. Det er viktig å opprettholde et høyt antall medlemmer i denne 
aldersgruppen, da flere av midlene som søkes for å skape aktiviteter for denne aldersgruppen er 
basert direkte på antall medlemmer i alderen 0 – 26 år. I tiden fremover vil det bli viktig å 
kommunisere at et barnemedlemskap er billig (kr. 115 for et helt år), og at støtten går til å skape 
et bedre friluftslivtilbud for barn- og unge.  
 
Økning i antall deltakere 
Det ble gjennomført 62 turer og 10 kurs i regi av Barnas Turlag Bergen med til sammen 1465 
deltakere, mot 1034 deltakere i 2011. Dette er en god økning i antall deltakere.  
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Kveldsmatturene som ble startet opp i 2012, ble veldig populære. Kveldsmatturene er turer som 
går i nærmiljøet om ettermiddagen/ kvelden på ukedager. Familier oppfordres til å bli med ut på 
en liten tur til nærmeste friluftsområde for å spise kveldsmaten sin. Trilleturene er også fortsatt 
et veldig populært tilbud og vi har hatt en økning i antall deltakere fra 550 i 2011 til 700 i året 
2012 (+ 21,4 %).  
 
På våre friluftsarrangement: Kom deg ut – dagene (februar og september), skidag på Gullbotn, 
indianerdag i Tennebekken, eventyrdag i Langeskogen, sjørøverdag i Kollevågen, Mørketur i 
Langeskogen og Lysfest på Fløyen deltok totalt 3970 barn og voksne.  
 
Utdanning av turledere og frivillige i Barnas Turlag Bergen 
Det ble avholdt 2 grunnleggende turlederkurs rettet mot frivillige som ønsker å lede turer og 
avvikle friluftsarrangement for barn- og barnefamilier våren 2012. Gjennom kursene fikk vi 
utdannet 6 nye aktive turledere som engasjerer seg i å få flere barn med ut på tur.  
 
Skole- og barnehage 
 
I begynnelsen av året inviterte Bergen Turlag til ”Gratis Friluftslivkurs” for lærere og barnehage 
ansatte. Dette ble en stor suksess, og ”plutselig” oppsto en etterspørsel etter slike kurs. I alt 
gjennomførte vi 7 friluftslivkurs, derav 3 stykker for barnehager på Stord – Fitjar, et på Askøy, et 
på Smøråsen for en privat barnehage, og 2 kurs på Fløyen som var åpne for påmelding gjennom 
nettsiden til Bergen Turlag, og gratis. DNT har en skolegruppe der Bergen Turlag har hatt 2 
representanter i 2012, Guro Øvsthus (folkehelsekoordinator) og Birgithe S. Roald (barne- og 
ungdomsansvarlig). Bergen Turlag sin største satsning opp mot skoler er OPPTUR for 8. klasse.  
 
OPPTUR Hordaland 
 
Bergen Turlag kan hvert år skryte av å ha de mest spreke 8. klassingene i landet, og 2012 er ikke 
et unntak. Deltakelsen økte igjen, og det var til sammen 5622 deltakere med på OPPTUR i 2012. 
Økningen i antall deltakere kan vi blant annet takke våre nye lokallag for, Bømlo Turlag 
arrangerte OPPTUR for første gang med 200 deltakere. Alle lokallagene i Bergen Turlag 
arrangerer OPPTUR hvert år, og tilbakemeldingene er veldig positive både fra deltakere og 
arrangører. I år var ikke været det beste, den 9. mai, men åttende klassingene smilte likevel.  
Den største utfordringen i lokallagene er utgiftene med transport til startstedet for turen, men 
med god støtte fra Hordaland Fylkeskommune og Sparebanken Vest til dette arrangementet, så 
har vi kunnet sponse noe av disse utgiftene.  
 
6.3. DNT ung Bergen – ungdomsgruppen i Bergen Turlag 
Ansvarlig i administrasjonen: Birgithe S. Roald 
 
Styret i DNT ung Bergen hadde ved utgangen av 2012, følgende sammensetning: Tuva Hjartholm 
(leder), Connie Veronica Lindén, Synnøve Skjerveheim Bernes, Marte Presthus Fylkesnes, Trine 
Lie Morken, Thomas Hisdal, Ingvild Thorvik og Vanja Haugsnes.  
 
Det har vært en nedgang på 7 % i antall medlemmer i alderen 13 – 26 år dette året, fra 2219 
medlemmer i 2011 til 2065 i 2012. Dette til tross for bred markedsføring gjennom nettsider, 
nyhetsbrev, facebook, utsending av flyers til alle helsestasjoner, utlegging av brosjyrer på 
universitet og høyskoler, kafeer og skoler, samt annonse kampanje i lokalavisene i Hordaland.  Vi 
har en spesiell utfordring i å nå frem til guttene, da det er flest jenter med på turene og som 
tillitsvalgte. Det er rart at ikke guttene har oppdaget hvor de kjekkeste jentene vanker? 
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Ungdomsgruppen har vært svært aktiv i 2012, og nye tilbud inkluderer blant annet konseptet 
”utfklukt i by’n” der turer i nærmiljøet er i fokus. De sosiale kveldene er også populære. Det ble 
gjennomført 25 turer med 321 deltakere, dette er en liten økning, sammenlignet med året 2011 
der deltakerantallet var 310.  
 
 
Rekruttering gjennom turlederkurs og onsdagsklatring 
Det er blitt arrangert to turlederkurs for ungdom, med god deltakelse, og 10 ungdommer ble 
godkjent som grunnleggende turledere gjennom disse kursene. Onsdagsklatringen er et annet 
tilbud som rekrutterer nye deltakere på turene til DNT ung Bergen. Det er et fast tilbud og har 
god oppslutning gjennom året. To turledere i ungdomsgruppen ble kvalifisert som 
sommerturledere gjennom Bergen Turlag sitt sommerturlederkurs.  
 
Markedsføring 
Ungdomsgruppen har egen nettside som oppdateres med aktuelle saker, og aktiviteter. Artikler 
og aktiviteter publiseres også på Facebook siden til DNT ung Bergen. Ungdomsgruppen sender 
også ut egne nyhetsbrev. I løpet av våren 2012 besøkte representanter fra ungdomsgruppen og 
barne- og ungdomsansvarlig flere av de videregående skolene i Bergen og omegn som tilbyr 
friluftslivstudier. Vi fortale om ungdomstilbudet, og om muligheter for å jobbe som instruktør og 
leirleder på basecamper og klatrekurs.  
 
Samhandling og samarbeid 
DNT ung Bergen samhandler med andre ledd i organisasjonen. Representanter fra DNT ung 
Bergen bidro som turledere sammen med Margaret Are på Aktiv:ALLE under skihelg for 
innvandrere, samt på Basecamp Hav, Sommerleiren i Bergsdalen, og Newton Camp for 
aldersgruppen 8–14 år. DNT ung Bergen har god kontakt med DNT sentralt, både gjennom 
tillitsvalgte og administrasjonen. DNT ung Bergen bidrar og påvirker ungdomstilbudet til DNT 
på landsbasis.  
 
Representanter fra DNT ung Bergen har deltatt på vinterturledersamling på Finse med fokus på 
skredkunnskap, DNT ung Landsmøtet i Oppdal, flere representanter deltok også på UT-
danningskonferansen i Marfjøra med fokus på fjellmedisin, førstehjelp, turplanlegning og 
sikkerhet i fjellet. Aktive turledere i DNT ung Bergen får dekket sin deltakelse på samlinger i regi 
av Den Norske Turistforening.  
 
6.4. DNT Fjellsport Bergen 
 
Styret i DNT Fjellsport Bergen har i 2012 bestått av: Jill Iren Bergen (leder), Halvor Molvig 
(nestleder), Ingrid Hundvin (turansvarlig), Stig Anton Hordvik (turansvarlig/kurs/kompetanse/  
sikkerhetsansvarlig), Endre Rieber Sommersten (PR og webansvarlig), Melanie Hetkamp (PR og 
webansvarlig), Are Mossefinn Sandvik (adm. rep.) 
 
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2012. Hovedfokuset til styret har vært daglig drift av 
gruppen gjennom turer, arrangementer og medlemsmøter samt å nå ut til flere med tilbudet 
vårt. 
 
I løpet av 2012 var det totalt 298 deltakere på turer og kurs og føringsaktiviteter i regi av DNT 
Fjellsport Bergen. Dette er en nedgang sammenlignet med året før med 338 deltakere på turer, 
kurs og føringsaktiviteter. Om vi ser isolert på turer og kurs var samlet deltakertall hhv 223 og 
75. Dagsturer kommer i tillegg, da disse ikke har påmelding via Sherpa. Vi har hatt en økning i 
antall gjennomførte turer sammenlignet med 2011, men en liten nedgang i deltagerantallet. 
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30 av 35 oppsatte turer er blitt gjennomført. Avlyste turer skyltes for få påmeldte eller mangel 
på turleder. Det største arrangementet var BC i Uskedalen med 16 deltagere, mens resterende 
turer var med +/- 8 deltakere. Introduksjonsdag med klatring og grilling for nye og gamle 
medlemmer har i 2011 og i 2012 blitt arrangert i knallsol på Gjøkeredet. Dette har nå blitt et 
vellykket arrangement for fjellsportgruppen. 16 av 16 oppsatte kurs er gjennomført og det 
inkluderer bolteklatrekurs, kileklatrekurs, kameratredningskurs, brekurs, telemarkskurs og 
skredkurs.  
 
Det har blitt tilknyttet 4 nye turledere til DNT Fjellsport Bergen. 
 
Det har vært gjennomført noen dagsturer, hovedsakelig på Gullfjellet. Gjennomsnittlig 
deltagerantall har vært ca 7 per tur. Disse deltagerne kommer i tillegg til registrerte 
påmeldinger.  
 
Også i år var det god deltakelse på medlemsmøtene, ca. 150 deltakere fordelt på 7 møter. Dette 
er omtrent som i 2011.  
 
Det har vært ukentlig klatreøkter gjennom hele året. Det har vært god deltakelse på disse 
samlingene med gjennomsnittlig 10 deltakere, med noe færre deltakere på inneøktene. 
Klatresamling i Uskedalen ble arrangert sammen med Bergen Klatreklubb. 
 
Vi er representert i DNT Fjellport sentralt med Camilla Ianke (styremedlem fra 2010) og Sindre 
Haslene-Hox (styremedlem fra 2010), mens Odd Magne Øgreid (KUFØK) er blant DNT fjellsport 
sine representanter i Norsk Fjellsportforum. Dette gjør at vi til en hver tid er oppdatert på hva 
som foregår sentralt i DNT Fjellsport. DNT fjellsport sentralt arrangerte årsmøte på 
Haukeliseter. DNT Fjellsport Bergen var godt representert her, noe det begynner å bli en sterk 
tradisjon for. 
 
Styret har i 2012 søkt og fått innvilget midler fra Erling Bjørstad stiftelse til Basecamp 
Uskedalen. Styret har også søkt Stimuleringsmidler fra Bergen Turlag, og fått innvilget 
utdannelse av en skredinstruktør. 
 
Kurs og Føringskomiteen 
 
I 2006 ble det opprettet en egen kurs og føringskomité (KUFØK) i DNT Fjellsport Bergen. 
Komiteen er direkte underlagt styret i DNT Fjellsport Bergen. Medlemmene er valgt for to år om 
gangen, og styret er valgkomiteen. Komiteen jobber inn mot bre, klatring, skikjøring og skred. 
Fra forrige årsmøte satt følgende personer i komiteen: 
 
Kurs og Føringskomiteen har i 2012 bestått av: Odd Magne Øgreid (fjellkursleder), Kjetil Midtun 
(klatreinstruktør og vinterturleder), Stig Anton Hordvik (breinstruktør, vinterturleder og 
klatreinstruktør) 
 
Komiteen gjør en svært god og viktig jobb.  De organiserer instruktører til DNT Fjellsport Bergen 
sine kurs og til andre oppdrag for Bergen Turlag som for eksempel klatredager for Barnas 
Turlag. Kurs og føringskomiteen er viktig i forhold til vårt arbeid med strategiplanen til Bergen 
turlag:  
 
”DNT Fjellsport Bergen skal bli ledende innen kurs og fjellsportaktiviteter i Hordaland.” 
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6.5. Bergen Turlag Seniorgruppen 
 

Styret i seniorgruppen har i 2012 vært sammensatt av: Helge Knudsen, leder, 
Tove Bjørkhaug, nestleder, Siri Vinkler, Bjørn Glesnes, Kårmund Myklebost, Sverre 
Johanson, styremedlemmer, Rolf Andersen og Turid Bohne (varamedlemer). 
 
I 2012 har styret i Seniorgruppen tilrettelagt og gjennomført 157 dagsturer og 4 
flerdagsturer.   
Det har i 2012 deltatt 5340 deltagere på turene og andre arrangement. Tallene viser 
tilbakegang med 708 deltagere sammenlignet med 2011. 
Kontordag i Tverrgaten 4-6 er tirsdager, og har også i denne perioden vært betjent av 
Aud Duus og Bjørg Fraas. 
 
Seniorgruppen har arrangert: 
 
Vintertur til Skogstad Hotell i Hemsedal fra 25.03 – 30.03. En meget vellykket tur med 
55 deltagere. Turen ble fort fulltegnet. 
Opptur, 4 og 7 – fjellstur.  Seniorgruppen ble også i år bedt om å stille med postvakter 
til avviklingen av opptur for 8. klassinger fra Bergen og nærmeste omland. Flere av våre 
medlemmer deltok også i år med hjelp til 4 og 7 – fjellsturen, et fantastisk arrangement 
med mer enn 8000 deltagere. 
17 mai 2012. For 11. gang deltok seniorgruppen i 17. mai – toget med ca 70 deltagere. 
Leder for troppen var også i år Jorunn Blø. Flagg og plakater med slagord var fordelt 
blant de fremmøtte. 
Vårturen, ble arrangert onsdag 23. mai til Mo. Det ble arrangert to turer, en middels 
tung tur til Otterstadstølen og en tung tur til Mostølen. Turene ble avsluttet med middag 
på Mobryggja. 
Stor interesse for turen med 100 deltagere. 
Sommertur, til Turtagrø med tur til Fanarokken ble avlyst på grunn av store 
snømengder i fjellet. 
Fjell camp- senior ble i år arrangert med tur i Jotunheimen i perioden 06.08 – 10.08. 
Turen startet på Fondsbu, videre til Gjendebu - Memerubu og over Besseggen til 
Gjendesheim. 
Buss fra Gjendesheim tilbake til Bergen. En meget vellykket tur med 28 deltakere. 
Høsttur ble i år arrangert med tur til Storefjell Hotell fra 26.08 – 31.08. Onsdag 29.08 ble 
det arrangert tur til Valdres folkemuseum på Fagernes, de øvrige dagene ble der 
arrangert 2 daglige turer, en lett tur og en middels/ tung tur. En vellykket tur med 57 
deltagere. 
  
Styret i seniorgruppen har tidligere gjort vedtak om at det skulle utarbeidet en brosjyre 
som beskriver seniorgruppens aktiviteter. Brosjyren ble trykket i vår og sendt sammen 
med andre brosjyrer fra Bergen Turlag til helsesektoren i Bergen. 
Sverre Johanson har vært ansvarlig for redigeringen av brosjyren som ved hjelp av bilder 
og tekst beskriver seniorgruppens aktiviteter. 
 
I 2012 er det holdt 2 turledermøter med til sammen 49 deltagere. Sikkerhet har vært 
tema på turledermøtene og sikkerhet blir stadig mer vektlagt. Det ble vedtatt at det skal 
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utarbeides turrapport etter hver tur. Turleder er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten. 
 
Vi har få skader i forhold til mengden av turgåere på våre tre ukentlige dagsturer og våre 
flerdagsturer. 
Fire situasjoner med skader førte til legesjekk og/ eller måtte ha helikoptertransport. 
 
Vår tradisjonelle årsavslutning var i år torsdag 27. desember – og som vanlig på 
Fløirestauranten. Turleder for turen i forkant var Kårmund Myklebost. Etter et vellykket 
måltid var det gang rundt juletreet i peisestuen. Tove Bjørkhaug og Sverre Johanson var 
ledere for arrangementet hvor der deltok 87 personer. 
 

6.6. Aktiv:ALLE 
Ansvarlig i administrasjonen: Margaret Are og Guro Øvsthus 
 

Under prosjektnavnet Aktiv:ALLE skjuler det seg en rekke meget suksessfulle turtilbud 
basert på turer i nærmiljøet med lav terskel for deltakelse.  
 
Byfjellstrimmen 
I 2012 hadde vi turer hver tirsdag i middels/raskt tempo (med unntak av juli, desember og 
januar), turer i rolig tempo annenhver onsdag, noen fredags- og søndagsturer, samt turer på 
dagtid. Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2012 var 1416 deltakere fordelt på 90 turer. Dette 
er en liten nedgang fra 2011. 
 
Aktiv kvar dag/psykisk helse 
Samarbeidet mellom Bergen Turlag, Hordaland Fylkeskommune og Amalie Skrams hus fortsatte 
som tidligere år. 12 turer ble gjennomført med totalt 122 deltakere. Dette er en liten oppgang i 
forhold til 2011.  
 
Turlederkurs 
Det ble arrangert to Grunnleggende turlederkurs hvor til sammen 15 personer besto. De fleste 
av disse har vært aktive turledere etterpå. 
 
Det er de samme turlederne som gjennomfører Byfjellstrimmen og psykisk helse-turene. 26 
turledere deltok totalt i 2012. Det ble holdt to samlinger for nærturledere. I løpet av høsten ble 
det opprettet et eget nærturlederutvalg.  
 
Til sammen utgjør dette nærturtilbudet over 1400 dugnadstimer. 
 
En flyer med turprogram til Byfjellstrimmen ble trykket i et opplag på 10 000. I tillegg fikk 
Byfjellstrimmen og psykisk helse mye oppmerksomhet gjennom en annonsekampanje i Bergen 
Tidende. Informasjon om det samlede nærmiljøtilbudet vårt med turprogram ble sendt til 340 
mottakere innen helsesektoren i Bergen; leger, helsestasjoner, fysioterapeuter og avdelinger 
innen psykisk helsevern. 
 
Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn 
Disse aktivitetene hadde en blanding av norske og minoritetsungdommer som deltakere og 
turledere: 
 
Internasjonale dager på Hallingskeid ble gjennomført 23. – 25. mars. De fleste deltakerne kom 
fra en innføringsklasse for innvandrerungdom ved Katedralskolen. Totalt ble dette en gruppe på 
rundt 30 personer av deltakere og frivillige som koste seg på ski. Oppholdet på Hallingskeid ble 
en stor opplevelse og noe ungdommene snakket om i lang tid etterpå. 
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Flerkulturell sommerleir ble flyttet til Alexander Grieg-hytten på grunn av mye snø i Stølsheimen 
(Selhamar). Totalt 13 personer med deltakere og ledere. Deltakerne fra Norge, Irak, Sri Lanka, 
Eritrea, de fleste i alderen 19-24 år, fikk opplevelser som fjellturer, hyttebesøk, ute- og inneleker, 
fisking, med mer. 
 
I etterkant ble disse ungdommene fulgt opp, bl.a. ved utsending av informasjon om passende 
turer de kunne være med på. To av dem har i etterkant tatt Grunnleggende turlederkurs og er 
aktive i DNT ung Bergen. 
 
Oppvarming til Newton Camp 8.-14. oktober: En av våre frivillige har tatt særlig tak i ungdom 
med minoritetsbakgrunn i aldersgruppen 13-15. En gruppe på seks ungdommer fikk noen dager 
med innføring i friluftsliv før de deltok på selve Newton Campen på lik linje med de andre 
deltakerne. Målet var å forberede dem på leiren med temaer som hvordan man ferdes i naturen, 
bekledning, kart/kompass, tenne bål og sporløs ferdsel. Gi gode opplevelser og oppleve 
mestringsfølelse. De seks deltakerne var fra fem forskjellige nasjoner. Fire av dem hadde ingen 
turerfaring fra før. 
 
 
Aktiv til 100  
Etter en forsiktig start våren 2012, ble Aktiv til 100 en stor suksess i løpet av høsten.  
I løpet av sommeren fikk vi bekreftet at vi fikk økonomisk støtte til prosjektet og dermed ble det 
lagt større planer for videreføring og markedsføring.  
 
To turgrupper ble startet, en på Fløyen (Bergenhus bydel) hver onsdag og en i Langeskogen 
(Årstad bydel) hver tirsdag. Det var en bevisst strategi å ikke starte opp flere grupper før disse 
to var selvdrevne.  
 
236 deltakere var med på Aktiv til 100-turene (32 turer) i 2012. I tillegg kom busstur til Telavåg, 
kurs i styrke- og balansetrening, eldredagen, med mer (totalt 480 deltakere i løpet av året). 
 
6 turledere har bidratt, alle turledere fra Seniorgruppen. Ofte tar turvennen med seg ektefelle 
slik at det har vært to turvenner på de fleste turene. Det har vært svært gunstig å være to siden 
det er stort sprik i deltakernes form og turerfaring. Flere av dem var også med på 
kompetansesamling om seniortilbud i Oslo. Høydepunktet i Aktiv til 100 var besøk av 
Helseminister Jonas Gahr Støre, som deltok på en av turene i Langeskogen.  
 
For å gjøre prosjektet bærekraftig, har særlig samarbeidet med Bergen kommunes eldreråd, 
Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune vært sterkt vektlagt, i tillegg til frisklivsentral, 
Drevelin, eldresentre og andre. 
 
Rundt 200 seniorer fant veien til Fysakhallen på Slettebakken, hvor Fylkeseldrerådet, Bergen 
kommune sitt eldreråd og Bergen Turlag inviterte til storstilt markering av den internasjonale 
eldredagen. Over 100 eldre deltok på turen rundt Tveitevannet.  
 
Aktiv til 100 ble markedsført først og fremst gjennom nettsider, annonser og plakater.  
I tillegg fikk prosjektet redaksjonell omtale både i Bergens Tidende og BA.  
 
6.7. Samhandling og Folkehelse 
Ansvarlig i administrasjonen: Guro Øvsthus 
 
Frivillig arbeid er folkehelse. 
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Partnerskapsarbeid med Hordaland fylkeskommune 
 
Bergen Turlag er aktivt deltakende i folkehelsearbeidet i Hordaland gjennom 
partnerskapsarbeidet med Hordaland fylkeskommune. Her sitter folkehelsekoordinatorer i 
partnerskapskommunene til fylkeskommunen, representanter fra frivillige organisasjoner og 
fylkesmannen. Vi har fire årlige samlinger hvor folkehelsearbeidet er på agendaen.  Målet er 
erfaringsdeling og utveksling både i form av strategi og planprosesser, hvordan samhandle med 
frivillige organisasjoner, hvordan jobbe med politikere og hvordan forankre folkehelsearbeid i 
egen organisasjon.  Bergen Turlag sitt tilbud i form og bredde med fokus på folkehelsearbeid er 
blitt presentert for gruppen.  Vi erfarer viktigheten av å sitte i gruppen ved å synliggjøre hvilket 
stort og bredt tilbud Bergen Turlag har med alle sine 12 lokallag spredt på hele Hordaland. Det 
er viktig å synliggjøre konkret hva vi gjør, hvordan vi kan samarbeide tett med kommunene og 
andre frivillige organisasjoner. Hva vi kan tilby og hvordan vi på beste måte kan jobbe sammen 
for at flere av Hordalands befolkning skal få oppleve ”Naturopplevelser for livet” gjennom 
Bergen Turlag sitt allerede eksisterende tilbud. Vi ser ringvirkninger i form av nye lokallag og 
Barnas Turlag.  
 
Partnerskapet for folkehelsearbeid i Hordaland ble tildelt 5 Leonardostipend i 2012, et 
internasjonalt utvekslingsprogram hvor EU penger dekker kostnadene for reise og opphold. 
Guro Øvsthus representerer Bergen Turlag og de frivillige organisasjonene sammen med 
folkehelsekoordinatorer fra 3 kommuner; Askøy, Kvam og Fjell, samt folkehelsekoordinator fra 
fylkeskommunen.  
 
Helseministre på tur! 
Vi er svært stolte over i 2012 at våre to helseministre gjennom året; Anne- Grete Strøm- 
Erichsen og Jonas Gahr Støre ville besøke oss i Bergen Turlag for å lære mer om vårt 
folkehelsearbeid. Strøm- Erichsen tok vi med oss på tur til ”Skillingsbollen”. Dette var en 
eksklusiv seanse hvor vi hadde hele regien selv i forhold til agenda og innhold. 
Ekstra gledelig var det at Jonas Gahr Støre inviterte seg selv på tur med ”Aktiv til 100” gruppen 
vår. Positivt med dette var at han fikk se prosjektet i praksis, han fikk møte deltakere og 
turledere fra seniorgruppen vår sammen med styreleder, og administrasjonen i Bergen Turlag. 
Besøket fikk god mediadekning og oppmerksomhet. 
Felles for begge besøkene er at vi har fått formidlet vårt folkehelsearbeid på et lokalt-, regionalt- 
og nasjonalt nivå i DNT; Hvordan vi jobber i praksis både i felt og i kulissene for å tilby flest 
mulig gode ”Naturopplevelser for livet” og viktigheten av vårt forebyggende arbeid. Vi styrker 
god folkehelse ved å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet uten utstyrsfokus, 
hvor den sosiale verdien og fellesskapsfølelsen ikke skal undervurderes! 
 
 
Sport2u 
Vi har i 2012 samarbeidet med Idrettsservice i Bergen kommune om prosjektet Sport2u. 
Prosjektet, i form av et aktivitetskort (med varighet 12 uker) retter seg mot ungdom, voksne og 
seniorer. Bergen Turlag har vært en underleverandør med aktiviteter. For ungdom har vi solgt 
plasser til allerede planlagte turer for DNT ung Bergen. Vi har hatt Sport2u deltakere med på 
hytteturer, skihelg i Myrkdalen samt onsdagsklatringer. 
 
For voksne har vi solgt plasser på dagsturer eksempelvis søndagsturer. Mens for seniorer har vi 
levert styrke og balansetrening i Fysakhallen i tillegg til bussturer med ekstra lette turer i 
samarbeid med ”Aktiv til 100”. 
 
Samarbeid med Kriminalomsorgen i Hordaland 
Vinteren 2012 etablerte vi et samarbeid med Kriminalomsorgen i Hordaland. Utvalgte klienter 
som skal gjennomføre samfunnsstraff får mulighet til å gjøre dette gjennom å være ”frivillig” i 
Bergen Turlag. Folkehelsekoordinator sammen med saksbehandlere velger ut potensielle 



 

Årsmelding Bergen Turlag 2012 Side 46 
 

klienter til å hjelpe til på store arrangement i regi av Bergen Turlag. Vi har god erfaring med 
denne formen for samarbeid, da klientene egner seg svært godt til riggearbeid. Dette er også en 
fin måte å se Turlaget sin bredde og muligheter for å bli inspirert og motivert til gjenoppta eller 
oppdage en friluftsinteresse. Noen klienter har i etterkant av endt oppdrag deltatt som deltakere 
på våre arrangement med sine familier. Erfaringen har vært svært positiv! Dette er en fin form 
for å utjevne sosiale forskjeller. Samarbeidet med Kriminalomsorgen viser at frivillig arbeid er 
folkehelse i praksis.  
 
Løvstakksiden 
Gjennom 2012 har vi videreført et utvidet aktivitetstilbud med friluftsaktiviteter primært for 
barn og barnefamilier på Løvstakksiden.  Løvstakksiden er et prioritert område grunnet dårlig 
score på levekårsundersøkelsen for 2009, samt høy andel flerkulturelle og lavtlønnede. 
 
Vi jobber tett med Løvstakk fjellets venner, Løvstakkdagene, Ny Krohnborg Skole og SFO samt 
Frivilligsentralen på Løvstakken som er under etablering. Vi har i løpet av året hatt ulike 
arrangement i samarbeid med Barnas Turlag Bergen:  

 Kveldsmattur: stjernekikking på Strandafjellet  
 Kveldsmattur i Langeskogen. 
 7.klasse Ny Krohnborg, tema: Mat på bål ved ”Skillingsbollen” og stirydding med Jørgen Frønsdal 

Bergen Skog- og Træplanting. 
 Eventyrdag i Langeskogen 
 Mørketur i Langeskogen 
 Familiedag ved ”Skillingsbollen” 
 Temakveld om Barnas Turlag for den internasjonale kvinnegruppen på Løvstakken 
 Nissefest i gapahuken ved ”Skillingsbollen” 

 
Markering av den internasjonale eldredagen 
 
Bergen Turlag i samarbeid med Fylkeseldrerådet i Hordaland, Tannhelsetenesta i Hordaland og 
Bergen kommunes eldreråd markerte Den internasjonale Eldredagen 1.oktober i FYSAK hallen. 
Seniormarsj, kostholdsforedrag, styrke og balansetrening, kortfilmer med Øyvind Sandberg, 
levende musikk, nyttig informasjon fra Bergen Brannvesen, Trygg Trafikk, Livsglede for eldre, 
Sport2u med flere gjorde dagen til en sosial og aktiv begivenhet for de om lag 200 fremmøtte. 
 

7. Turinformasjon og turutstyrsbutikk 
 
Om Turinformasjonen og turutstyrsbutikken 
Turinformasjonen har et stort utvalg av informasjon om friluftslivsaktiviteter i 
Hordaland, og landet ellers. Vi har ansvar for innmelding i DNT/Bergen Turlag, på- og 
avmelding av turer, informasjon over disk til å planlegge sommer- eller vinterturen, 
informasjon om føremeldinger, sikkerhet og bekledning i sommer- og vinterfjellet, samt 
kartinformasjon. Vi selger funksjonelt utstyr og bekledning som sekker, kart, GPS, sove-
/lakenposer, ullbekledning, skallbekledning og annet turutstyr som sommer- eller 
vinterturen krever.  

Vestlandets største utvalg av kart 
Turinformasjonen har Vestlandets største utvalg av kart, bl.a. hele Norge-serien i 
1:50.000. I år har vi byttet ut M7-11- serien med rivesikre og vannavstøtende nye kart 
fra Nordeca som dekker hele landet. Vi har turkart, elektroniske kart til Garmin GPS, 
lokale områdekart, orienteringskart og kart over Svalbard.  
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Økning i salget 
Turinformasjonen har i 2012 hatt totalt en oppgang i omsetningen på 17 %. Bøkene 
”Opptur Bergen” og ”Mjølfjell” samt annonsering i BT i sommermånedene, bidrog til å få 
inn flere ikke-medlemmer og dermed økt omsetning. Desemberhandelen var for oss 
veldig god.  Lagerverdi har vi redusert noe gjennom 2012.  
 
Markedsføring og informasjon 
Annonsering og markedsføring av varer ble gjort i Bergens Tidende, Byavisen, Sti og 
Varde, turprogrammet, samt gjennom egne kanaler som egen nettside, nyhetsbrev, 
facebook og TV i vindu. Vi har også hatt to radioinnslag i NRK Hordaland og et innslag på 
NRK Friluftsmagasinet.  Temaet var bekledning og turtips i fjellet. Alle gjennomført av 
Christina Eriksen.    
 
Høy kompetanse på Friluftsliv 
Turinformasjonen har også i 2012 hatt fokus på medlemsrekruttering, områdekunnskap 
og økt omsetning og informasjon om våre varer i butikken. Områdekunnskapen er 
utvida gjennom vandredager i sentrale fjellområder, både sommer som vinter. 
Turinformasjonen har bidratt til gjennomføring av Kom deg ut-dagen i februar og 
september, samt 4/7- fjellsturen. I 2012 fikk vi en ny DNT- bedrift med på laget, Node 
AS, samt Head Energy som fordoblet antall bedriftsmedlemmer med 75 stk. medlemmer.  
For i best mulig grad i møtekomme travle sommermåneder er det blitt utarbeidet ulike 
turforslag på norsk og engelsk for våre nærområder. Dette har i stor grad hjulpet oss til 
en mer effektiv informasjonsflyt og bedre service til turister og andre.   
Turinformasjonen har gjennomført internmøter med fokus på økt utstyrskompetanse, 
forbedring av turinformasjon, områdekunnskap, føreforhold og annet.  
 
Varesamarbeid 
Det har blitt gjennomført to varesamarbeidsmøter i Oslo i løpet av 2012, januar og i 
august.  
 
Internoppgaver 
Turinformasjonen har i tillegg til turinformasjon, innmelding i DNT/Bergen Turlag, på- 
og avmelding til våre fellesturer, DNT- bedrift, salg av utstyr og generell 
medlemsservice, i tillegg hatt ansvar for hyttebooking, sentralbord, inn- og utpost, og 
oppfølging av e-poster til Turlaget.  
 
Åpningstider 
Åpningstidene har som tidligere vært man. – fre. kl. 10 – 16, torsdager kl. 10 – 18 og 
lørdager kl. 10 – 14. I uke 50 og i uke 51 hadde vi utvidet åpningstider, lørdag frem til kl. 
15 og ellers hver dag frem til kl. 18.  
Turinformasjonen er for 2012 spesielt stolt av å ha opprettholdt svært høy servicegrad 
og fleksibilitet under store arrangement og travle dager gjennom både sommersesong 
og julehandel.   
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8. Informasjon og markedskommunikasjon 
Innledning av Helene Ødven 

 
Markedsføring bidrar til å synliggjøre verdiene til Bergen Turlag og turistforeningen. I Turlaget 
er vi stolte over vår visjon ”Naturopplevelser for livet!” og verdiene i STIEN – spennende, 
troverdig, inkluderende, enkelt og ekte og naturvennlig. Det er viktig å få kommunisert disse 
verdiene, til våre medlemmer for å styrke kjennskap og lojalitet til organisasjonen, men også til 
andre – både interessenter som politikere og myndigheter, men også andre samarbeidspartnere, 
både offentlige, næringslivsaktører og frivillige organisasjoner, og selvsagt bedrifter og 
enkeltpersoner som pr i dag ikke er medlem.  
 
Bergen Turlag har et rikholdig tilbud som favner bredt. Våre viktigste kanaler for å fremme vårt 
tilbud er egne kanaler som medlemsbladet Sti og Varde, nettsider, nyhetsbrev, Facebook, - både i 
Bergen Turlag og i alle lokallagene. I disse kanalene når vi hovedsaklig egne medlemmer. Mange 
av våre tilbud er åpne også for ikke-medlemmer, eller potensielle medlemmer som vil melde seg 
inn for å delta. For å nå disse har Turlaget inngått en samarbeidsavtale med Bergens Tidende, 
hvor Turlaget får gratis annonsering i en barteravtale i forbindelse med våre store arrangement 
mot at Bergens Tidende vår eksponering på blant annet plakater og annonser.  I denne avtalen 
får også Turlaget gode rabatter på kjøp av annonser til andre aktiviteter eller arrangement.  
 
I 2012 har Turlaget satser særlig på å annonsere for hyttene våre. Hyttene er del av vårt 
kjernetilbud, flotte turmål i fjellet, som vi har satt oss mål om å øke besøket til. Hyttene blir 
regelmessig presentert i Sti og Varde og våre andre kanaler – også i 2012, men vi har ikke 
opplevd vekst i besøket. VI har i året som har gått også annonsert i Bergens Tidene, både på 
papir og nettutgaven, samt noe i BA og et utvalg lokalaviser. Dette med mål om å øke besøket, 
både fra medlemmer og ikke-medlemmer. Utformingen har vært konkret knyttet til å presentere 
hyttene med flott bilde og kort informasjon om temauke eller aktivitet på den aktuelle hytten 
den uken det annonseres for. Satsningen må evalueres. 
 
Nytt av året i 2012 var at den fyldige sommeravisen ble omgjort til tre mindre innstikk i Bergens 
Tidende. På denne måten ble lesere av avisen minnet på vårt tilbud tre ganger i stedet for en i 
løpet av året. Fokus var på hyttene og turer, både organiserte og uorganiserte turforslag. 
Turlaget har også en hel rekke prosjekter som vi får midler til fra samarbeidspartnere som 
fylkeskommune, kommune og fond som GC Rieber. Til disse prosjektenes aktiviteter har det 
også vært nyttet annonsering i ulike kanaler som Barn i Byen og Bergens Tidende. I all 
annonsering er informative i fokus, og vi nytter fine bilder til inspirasjon for å få med folk ut.  
 
Utvidelsen av sponsorater til 7 fjellsturen har blitt videreført i 2012. En av sponsorene trakk seg, 
og Turlaget står tilbake med 6 sponsorater hvor 3 av dem er samarbeidspartnere som har vært 
med over en årrekke; SPV, BT og Platou. I tillegg er Tine Vestlandsmeierier, BKK og 
Åsnes/Skigutane med. Turlaget har arrangert et eget sponsormøte for å synliggjøre verdien av 
sponsingen, og etablere kontakt mellom og styrke vår relasjon til sponsorene.  
 
Den kanskje viktigste reklamekanalen for å få flere deltakere på turer og arrangement er at vi 
har allerede tilfredse medlemmer og deltakere som snakker varmt om og tilrår Turlagets tilbud. 
Derfor også internmarkedsføring og organisasjonsutvikling, med til dømes motivasjon gjennom 
sosiale møteplasser og kursing av frivillige en viktig del av arbeidet for å fremme Turlagets 
verdier og tilbud.  
 
Å hele tiden arbeide målrettet med å informere media om våre aktiviteter og arrangement – gir 
mye gratis redaksjonell omtale. Turlaget får mye omtale i BT i løpet av et år, og NRK Hordaland 
har ofte invitert oss til radiosendinger. I 2012 var også Turlaget på TV2 å nyhendesending, i BA 
og en rekke lokalaviser. Vi har også skrevet flere avisinnlegg. All markedsføring og publisitet i 
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løpet av året er også viktig for å minne medlemmene på hva de får av goder og muligheter i 
Turlaget – slik at de opplever at kontingenten gir valuta for pengene.  

 
 
 
 
 
 
Sti og Varde 2012 
Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase.  
 
Sti og Varde er kommet ut med fire vanlige nummer.  
Sidetallet har vært henholdsvis 32, 48, 36 og 28 sider. Blad nr 2 som også innehold brosjyren 
Bergsdalen og Kvamsfjella, ble meget godt mottatt. Årets siste nummer ble trykket i 17500 eks.  
Kuva AS har produsert og ferdigstilt trykksaker. Bladet trykkes hos Kroonpress i Estland, og er 
sendes til Oslo for samdistribusjon med Fjell og Vidde. Dette fungerer godt, men i 2013 vil vi 
sende ut nr. 2 gjennom posten fordi Fjell og Vidde ikke kommer ut på det tidspunkt som er best 
for oss (medio mai). 
 
Sti og Varde distribueres også til Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag.    
 
Annonsemengden er stort sett stabil, men vi kunne fremdeles ønsket flere annonsører.   
 
Medlemmene setter pris på medlemsbladet 
 
I 2012 ble det gjennomført en questback undersøkelse for å få medlemmers tilbakemelding på 
Sti og Varde. Det var totalt 1540 personer som svarte på undersøkelsen, av disse var 69,5 % 
medlemmer.  I undersøkelsen svarte 23,4 % at de var svært fornøyd med Sti og Varde, og 62,1 % 
at det var tilfreds med bladet. Dette er gode tilbakemeldinger. De fleste deltakerne var i alderen 
30 – 60 år. Det var også jevnt fordelt deltakelse mellom de ulike kjønn. Det var 66,4 % av 
svarene som kom fra innbyggere i Bergen Kommune, mens 25,4 % av de som svarte bor i andre 
kommuner i Hordaland.  
 
Turprogram på 32 sider ble sendt ut sammen med Sti og Varde nr. 1  
 
Turprogram for sommer og høst 2010 ble sendt ut som eget magasin sampakket med Fjell og 
Vidde i mars, 24 sider, 18 000 eks. 
 
Avis/Annonsebilag til Bergens Tidende  
Det ble én avis som bilag til Bergens Tidende. Dette var et rent 7-fjellstur-magasin på 32 sider 
utgitt tidlig i mai. Det var produsert av Kuva og finansiert av annonsører og sponsorer til 7-
fjellsturen. Redaktør var Ågot C. Nilssen.  
 
I stedet for sommeravis, ble det i 2012 gitt ut 3 i stikk med Bergens Tidende med et for oss nytt 
format. Dette var mindre omfattende enn aviser, men bilderikt og attraktivt og slo godt an. Det 
første kom på senvinteren fokuserte på nærmiljø med Byfjellstrimmen og 7-fjellsturen. Nr. 2 
vektla hytter og fjell, mens nr 3 i august var en blanding av turer og hytter.  Opplag ca 100 000 
eks. Ansvarlig for istikkene var Torill Refsdal Aase, Helene Ødven og Kuva AS. Ågot C. Nilssen og 
Aktivitetsavdelingen bidro mye.   
 
Brosjyrer:  

 Bergsdalen og Kvamsfjella, 20 siders brosjyre, 18 000 eks. fulldistribusjon med bladet. 
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 5 små brosjyrer, tre var turtips for Byfjellene og oversatt til engelsk, en for Stavali og en 
for Keiserstien/Fonnabu.   

  Opptur 3-fjellturen for 8-klassinger. Opplag 5000 eks. 
 Byfjellstrimmen med 2 flyers/turprogram vår og høst. 

 
Bildearkiv/Fotoweb 
Det har vært arbeidet jevnt over året, men bildearkivet hatt prioritet i høstmånedene. Det lå pr 
31.12.13 ca 8000 søkbare filer i arkivet.. En del ryddearbeid gjenstår, mens nye bildeserier er 
kommet inn. Lokallagene har tilgang på disse bildene, og mulighet for selv å legge inn bilder i 
arkivet via nettbasert opplasting.   
  
Fototur:  
Det ble i august arrangert fototur med Terje Rakke på Hardangervidda vest. Mye dårlig vær 
gjorde det vanskelig å få alt til å klaffe, men det ble et par soldager turen ble gjennomført. Primus 
motor for gjennomføring i terreng var Ågot C. Nilssen. Resultatet ble så bra som det kunne under 
rådende stress og værforhold. Vi har budsjettert tilsvarende tur i 2013 til Fonnabu. 
 
Nyhetsbrev  
Det er gått ut 10 nyhetsbrev sendt tilmedlemmer vi har e-postadresse til, vel 17.000 adresser. 
Dette er en økning på 1000 nyhetsbrev abonnenter siden i fjor. Satsing på nyhetsbrev 
opprettholdes og søkes kvalitetsforbedret.    

 
Nettsiden www.bergen-turlag.no  
Av Birgithe S. Roald  
 
De fleste finner nettsiden til Bergen Turlag ved å søke etter den i Google, deretter er det mange 
som skriver nettadressen direkte inn i adressefeltet. Den tredje viktigste generatoren av besøk 
på www.bergen-turlag.no er Bergen Turlag sine Facebook sider. Vel inne på nettsiden er 
søkeordene: byfjellstrimmen, turlederkurs og trilletur de mest brukte i 2012. Dette kan bety at 
besøkende ikke har funnet informasjonen om disse tilbudene lett tilgjengelig på nettsiden, men 
også at det er stor interesse for disse aktivitetene.  Det er utført justeringer på nettsiden for å 
gjøre informasjon mer tilgjenglig og relevant, slik at besøkende lettere finner det de leter etter.  
 
Statistikk for nettsiden  
Statistikken for Bergen Turlag sin nettside for 2012, viser en økning i besøk på 5 % prosent. 
Unike besøk økte med 7,5 %. Det er nedgang i antall sidevisninger med 3 %, og nedgang i sider 
lest pr. besøk med 8 %.  Disse tallene sett i sammenheng med økning i fluktfrekvensen kan tyde 
på at besøkende ikke finner relevant informasjon lett tilgjengelig. Trafikken øker på siden i 
forbindelse med de store arrangementene 7-fjellsturen og Opptur, og ved utsendelse av 
nyhetsbrev. (Statistikken er hentet fra Google Analytics) 
 
Facebook  
Bergen Turlag sin facebook side har nå nær 2129 likes en økning på 61 % som følger 
nyethsoppdateringene fra denne siden. Facebooksidene genererer mye trafikk inn på 
www.bergen-turlag.no, ved at aktuelle nyhetssaker og artikler legges ut med link på de ulike 
facebook sidene Bergen Turlag administrerer (Bergen Turlag, Barnas Turlag Bergen og DNT ung 
Bergen). Det er også en økning i ”likes” på facebook - sidene til Barnas Turlag Bergen og DNT 
Ung Bergen. En økning i ”likes” er for øvrig ikke nok om man ønsker å spre det glade budskap. 
Det er like viktig å skape engasjement gjennom å oppnå likes, kommentarer og delinger på de 
sakene som publiseres, for å opprettholde synligheten i nyhetsstrømmen til abonnentene. Det 
ble avviklet et kurs i facebook for frivillige og administrasjonen for å bli enda flinkere på å 
engasjere våre medlemmer og tilhengere gjennom sosiale medier.   
 

http://www.bergen-turlag.no/
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Statistikk for nettsiden: www.bergen-turlag.no 
(Google Analytics)   

  2010 2011 2012 Endr % 2011 til 2012 

Besøk 269989 288357 303329 5 % 

Unike besøk 130308 133670 144456 7,50 % 

Sidevisninger 1225656 1351256 1307305 -3 % 

Sider pr besøk 4,54 4,69 4,31 -8 % 

Fluktfrekvens 38,26 % 36,46 % 40,95 % 11 % 

     Facebook Likes 2011 2012 endr %  
 Bergen Turlag 850 2129 61 % 
 DNT ung Bergen 968 1240 22 % 
 Barnas Turlag Bergen 499 1112 55 % 
  

Annosekampanjer i avis, på nett og mobil  
Av Helene Ødven 
 
De store arrangementene, annonsekampanjer i Bergens Tidende 
Arrangementene der Bergens Tidende er medarrangør; 4- og 7 fjellsturen, OPPTUR, og de to 
Kom deg ut dagene, blir oppannonsert bredt i Bergens Tidende. Dette som følge av en 
samarbeidsavtale med Bergen Turlag.  
 
Hyttekampanje i papiravisa BT, BA og en rekke lokalaviser, samt på www.bt.no og BT 
mobil 
I 2012 har Turlaget satser særlig på å annonsere for hyttene våre. Hyttene er del av vårt 
kjernetilbud, flotte turmål i fjellet, som vi har satt oss mål om å øke besøket til. Hyttene blir 
regelmessig presentert i Sti og Varde og våre andre kanaler – også i 2012, men vi har ikke 
opplevd vekst i besøket. VI har i året som har gått også annonsert i Bergens Tidene, både på 
papir og nettutgaven, samt noe i BA og et utvalg lokalaviser. Dette med mål om å øke besøket, 
både fra medlemmer og ikke-medlemmer. Utformingen har vært konkret knyttet til å presentere 
hyttene med flott bilde og kort informasjon om temauke eller aktivitet på den aktuelle hytten 
den uken det annonseres for. Satsningen må evalueres. Annonsene ble laget av Kuva AS. 
 

 
 
 
 

http://www.bt.no/
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Annonsering av aktivitetstilbudet  
Bergen Turlag har annonsert for en rekke tilbud gjennom året, blant annet Byfjellstrimmen i 
Bergen, seniorturer inklusiv Aktiv til hundre! og turer for psykisk syke. Disse ble annonsert i BT. 
Annonsene har stått på redaksjonelle sider, men også på rubrikk under kunngjøringer. På høsten 
fikk vi også laget en annonse for DNT Bedrift som ble annonsert på Ipad til BT.  
 
Annonsering av arrangement 
I november lanserte Bergen Turlag boka Opptur Bergen i samarbeid med Selja Forlag med stort 
arrangement på Hotel Norge. Det var nærmere 250 deltakere som fikk høre foredrag av blant 
andre forfatter Knut Langeland og fotograf Finn Loftesnes. Arrangementet ble oppannonsert i 
BT og i egne kanaler. Høstmøtet med basehopper Karina Hollekim ble annonsert som en del av 
BT-kortet i Bergens Tidende. Det ble også annonsert for årsmøtet i mars.  
  
Mediadekning 
Bergen Turlag har hatt en bred mediedekning i 2012, både for hyttene, aktiviteter og knyttet til 
naturvernsaker. I media arkivet til Bergens Tidende på www.bt.no finner man 15 artikler som 
handler om Bergen Turlag og vårt tilbud, eller henviser til Bergen Turlag i løpet av 2012. Artikler 
fra papirutgaven er ikke med her (anmerk Birgithe Roald). I Bergens Avisen finnes det 17 
artikler som har lagt ute på ba.no gjennom året 2012. Artikler i papirutgaven er ikke med i 
denne oversikten (anmerk Birgithe Roald) Lokallagene har godt samarbeid med sine lokalaviser 
og oppnår meget god dekning av sine aktiviteter (anmerk Birgithe Roald).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bt.no/
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Årsregneskap 
2012 
Bergen Turlag 
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                B E R G E N   T U R L A G    
  

       
  

  
  

        
    

  

          R E S U L T A T R E G N S K A P   
  

    
  

 
    

  
    

  
 

    

  Driftsinntekter 
 

Note 2012 
 

2011   

  
       

  

  Medlemskontingent 
 

10 10 292 115 
 

9 980 036   

  Hytter 
  

3 2 995 286 
 

2 965 043   

  Aktivitet 
  

4 3 935 126 
 

3 638 324   

  Varesalg Turinformasjon 
 

5 3 878 375 
 

3 196 825   

  Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 6 4 954 877 
 

3 035 945   

  Andre inntekter 
 

7 2 357 998 
 

2 837 192   

  Sum driftsinntekter 
  

28 413 777 
 

25 653 365   

  
       

  

  
       

  

  Driftskostnader 
     

  

  
       

  

  Varekjøp  
  

  5 660 915 
 

4 698 874   

  Lønn og sosial kostnader 
 

8 8 981 143 
 

7 239 362   

  Avskrivninger 
  

9 306 500 
 

386 100   

  Kontingent til lokallag og DNT 10 3 339 331 
 

3 220 587   

  Informasjon og markedsføring 16 3 003 468 
 

1 628 543   

  Andre driftskostnader 
 

11 7 204 538 
 

6 572 498   

  Sum driftskostnader 
  

28 495 895 
 

23 745 964   

  
       

  

  Driftsresultat 
  

-82 118 
 

1 907 401   

  
       

  

  Finansinntekter og finanskostnader 
   

  

  
Renteinntekter fra foretak i samme 
konsern 48 750 

 
37 644   

  Andre renteinntekter 
  

385 991 
 

355 821   

  Rentekostnad 
  

2 686 
 

0   

  Sum finansposter 
  

432 055 
 

393 465   

  
       

  

  Årsresultat  
   

349 937 
 

2 300 866   

  
       

  

  Disponering og overføring av egenkapital 
  

  

  
    

  
 

    

  Overført til annen egenkapital 
 

349 937 
 

2 300 866   

  Sum 
   

349 937 
 

2 300 866   

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Årsmelding Bergen Turlag 2012 Side 55 
 

         B E R G E N  T U R L A G     
  

           

  

  

           

  

  
  

             B A L A N S E 
    

  
  

           
  

  
           

  

  
 

EIENDELER 
 

Note 
 

31.12.12 
  

  31.12.11   

  
           

  

  
 

Anleggsmidler 
       

  

  
 

Tverrgt. 4/6 
 

9 
 

3 442 000 
   

3 513 500   

  
 

Hytter 
 

9 
 

2 304 331 
   

2 539 331   

  
 

Anlegg under 
oppførelse 9 

 
76 511 

   
0   

  
 

Aksjer 
   

258 
   

258   

  
 

Lån til Friluftslivets 
Hus 2 

 
900 000 

   
1 000 000   

  
 

Aksjekap. 
Friluftslivets Hus 2 

 
211 000 

   
211 000   

  
 

Langsiktig 
bankinnskudd 13 

 
5 000 000 

   
5 000 000   

  
 

Sum anleggsmidler 
  

11 934 100 
   

12 264 089   

  
           

  

  
 

Omløpsmidler 
       

  

  
           

  

  
 

Beholdninger 
 

12 
 

1 993 722 
  

  2 150 492   

  
 

Kortsiktige fordringer 2 
 

1 658 773 
   

450 966   

  
 

Betalingsmidler 
  

10 865 384 
   

10 387 468   

  
 

Sum omløpsmidler 
  

14 517 879 
   

12 988 926   

  
           

  

  
 

SUM EIENDELER 
  

26 451 979 
   

25 253 015   

  
           

  

  
 

GJELD OG EGENKAPITAL 
      

  

  
           

  

  
 

Egenkapital 
        

  

  
 

Egenkapital pr. 1.1 
  

17 667 200 
   

15 366 334   

  
 

Årets resultat 
  

349 937 
   

2 300 866   

  
 

Sum egenkapital pr. 31.12 
 

18 017 137 
   

17 667 200   

  
           

  

  
           

  

  
 

Kortsiktig gjeld 
       

  

  
 

Leverandørgjeld 
  

1 138 572 
   

785 175   

  
 

Offentlige avgifter 
  

472 594 
   

483 102   

  
 

Forskudd kontingent 
  

4 701 000 
   

4 120 000   

  
 

Annen kortsiktig gjeld 14 
 

2 122 676 
   

2 197 538   

  
 

Sum kortsiktig gjeld 
  

8 434 842 
   

7 585 815   

  
           

  

  
 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 26 451 979 
   

25 253 015   
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           N O T E R    2012       

                

                

Note 1                   

Regnskapsprinsipper           

                
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Det er      

videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk   

Regnskaps Stiftelse.             

                

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld:           

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Lavest verdis 

prinsipp). Underavdelingers egne midler er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.   

                

Anleggsmidler              

Bokført verdi av anleggsmidler i balansen fremkommer som differansen mellom anskaffelsespris 

redusert med akkumulerte ordinære avskrivninger. Tilskudd ved anskaffelser er ført til fratrekk i 

eiendelens anskaffelseskost.            

                

Varer:               

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis 

prinsipp).               

                

Inntekter:               

Inntekter resultatføres i samsvar med opptjeningssprinsippet.       

                

Regnskapsoppstilling:             

Regnskapet er presentert etter bruttomodellen. Dette medfører at man ikke ville finne    

korresponderende kostnader til alle inntektstall i regnskapsoppstillingen.     

Note 3, 4 og 5 viser bidrag fra den enkelte avdeling, og man vil her ikke finne sammenheng   

mellom regnskap og noter.             

                

Investeringer kontor             

Investeringer til kontoret, som kontormøbler og datautstyr, blir utgiftsført i sin helhet   

det året investering foretas.             

                

                

Note 2               
Konsern               
                
Selskapet er morselskap i konsernet Bergen 
Turlag         

                

        Bokført       

Investering i Forretnings- Eierandel/   egenkap. Resultat     

datterselskap kontor Stemmeandel 31.12.2012 31.12.12     

                

Friluftslivets Bergen 100 %   132 989 4 052     

Hus AS               
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Mellomværende med datterselskap               2012 2011     

Langsiktig fordring:     900 000 1 000 000     

Kortsiktig fordring:     403 879 255 129     

Debitor       139 769       

 

Note 3               

Bidrag fra hyttedriften     2012   2011 

                

Overnatting, proviantinntekter og tilskudd   3 024 732   3 047 203 

Drift av hytter         -2 025 669   -2 410 556 

                

Bidrag fra hyttedriften, ekskl. lønnskostnader   999 063   636 647 

Det er totalt kostnadsført kr 100 264,75 vedr restaurering og oppussing innvending på Skålatårnet. 

                

                

Note 4               
Aktivitet         2012   2011 

                
Påmelding og tilskudd.       7 018 664   5 471 074 

                

Utbet selvst.næringsdrivende     -379 165   -176 568 

Annen varekostn       -2 030 506   -1 806 454 

Lønn overf aktivitet pga prosj.ansatt/mottatt tilskudd   -704 555   -199 531 

Honorar frivillige       -297 758   -112 841 

Utstyr/matriell          -124 347   -119 818 

Fremmedtjenester       -404 012   -396 498 

Møte og seminar       -132 548   -77 514 

Reise og opphold       -101 378   -22 890 

Markedsføring, 7-fjellsturen samt annen akt. tilknyttet tilskudd -833 958   -204 183 

Profileringsutstyr       -57 272     

Bank og kortgebyrer       -93 895   -103 670 

Overføringer til lokallag       -92 054     

Overf tilskudd til neste år       36 052   -386 291 

Andre driftskostnader       -467 784   -309 771 

Sum kostnader       -5 683 180   -3 916 029 

                

Bidrag fra aktivitet, ekskl. lønnskostnader   1 335 484   1 555 045 

Herav driftsresultat 7-fjellsturen     1 531 564   1 604 730 

                

Note 5               
Varesalg         2012   2011 

                
Andel varesalg Turinformasjon:           

Varesalg:         3 878 375   3 196 825 

Ordinær varekostnad       -2 488 965   -2 019 347 

Ukurans varebeholdninger       0   170 000 

Andre driftskostnader       -166 070   -146 539 

                

Bidrag fra varesalg, ekskl. lønnskostnader   1 223 340   1 200 939 
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Note 6               
Gaver, bidrag, offentlige tilskudd     2012 2011 
                

Frifo     FNF     512 203 562 854 

Frifo     Kom deg ut dagen 2011   10 000   

DNT     Kom deg ut dagen, høst   45 000 30 000 

DNT     
Kom deg ut dagen, 
vinter   31 000 18 000 

DNT     Bli med inn       14 000 

DNT     aktiv til hundre   220 000 110 500 

DNT, Bjørstad stiftelsen   fjellstport     10 000   

DNT     Barnas turlag fase 2, vedr 2011 80 000   
Hordaland 
fylkeskommune   Trilleturlaget     20 000 10 000 
Hordaland 
fylkeskommune   

Kom deg ut dagen - 
høst   40 000 20 000 

Hordaland 
fylkeskommune   Aktivitetsprogram   40 000 40 000 
Hordaland 
fylkeskommune   FNF     50 000 50 000 
Hordaland 
fylkeskommune   "Aktiv kvar dag",     80 000 
Hordaland 
fylkeskommune   Opptur Hordaland   90 000 50 000 
Hordaland 
fylkeskommune   Friluftslivets hus   110 000 110 000 
Hordaland 
fylkeskommune   Driftstilskudd   375 000 225 000 
Hordaland 
fylkeskommune   Basecamp       50 000 
Hordaland 
fylkeskommune   stimulering lokalt folkehelseprogr 67 500 50 000 
Hordaland 
fylkeskommune   Psykisk helsevern   80 000   
Hordaland 
fylkeskommune   integrering fleirkulturelle   25 000   
Hordaland 
fylkeskommune   Fargerikt friluftsliv   109 500   
Hordaland 
fylkeskommune   Innvandrerhelg   20 000   
Hordaland 
fylkeskommune   4 fjell for fleirkulturelle   10 000   
Hordaland 
fylkeskommune   Friluftliv i skolen   55 000   
Hordaland 
fylkeskommune   Folkehelse/partnerskap   50 000   
Hordaland 
fylkeskommune   kultur og idrettsavd, skidag 8 000   

4 fylkeskommuner   støtte til skiltmerking     40 000 

Sparebanken Vest   Opptur       200 000 210 000 

Bergen Kommune   Pensjonistgruppen   14 000   

Bergen Kommune   Familiearrangement   250 000   

Bergen Kommune   Aktivitetstilskudd barnas turlag 88 100   

Bergen Kommune   Administrasjonstilsk barn og ungdom 20 100   

Grøn etat     driftstilskudd     100 000 60 400 

Frifond     Barn- og ungdom   610 841 525 618 

DN-midler     Skoleprosjekt   100 000 10 000 
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DNT     EK-fordeling DNT   439 896 466 384 

Helse- og rehabilitering   Turresepten       74 000 

Tekna     Newton Camp, 2011   10 000   

Hbur     Barn og ungdom   102 632 89 689 

GC Rieber     tilskudd barn, inaktive seniorer etc   100 000 

Askøy kommune   dugnad DNT-ung     5 000 
Innskudd 
DNB             9 500 

Privatperson     Gave, mrk barnebøker i Stølsheimen   25 000 

Studieforbundet   Kurs holdt 2011   16 555   

Innovasjon Norge   Vestlandsprosjektet   499 000   

Sum           4 509 327 3 035 945 

                

Avsatt Gaver, bidrag, offentlige tilskudd     2012 2011 
GC Rieber     avsatt     100 000   

DN skolemidler   avsatt     115 000   

DNT barnas turlag fase 2   avsatt     80 000   

Innovasjon Norge, GPS kurs avsatt     40 250   

Spillemidler, bro Solrenningen avsatt     110 300   

                

Sum           445 550   

 

Note 7               
Andre inntekter         2 012 2011 
                

Annonseinntekter         402 402 378 546 

Annonseinntekter 7-fjellsturen       310 000 552 000 

Leieinntekter, husleie NJFF         105 200 104 000 

Sponsorinntekter         225 028 180 000 

Utleie arbeidskraft, regnskapshonorar til Friluftslivets Hus   48 000 48 000 

Grasrotandel           97 105 102 080 

MVA-kompensasjon          327 497 498 595 
Overført tilskudd fra året 
før         310 588 825 503 

Sport2u           411 856   

DNT vest           76 921   

Tilskudd overf til nest år         -100 042   

Annet           143 444 148 468 

                

Sum           2 357 998 2 837 192 
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Note 8               
Lønn og sosiale kostnader     2012   2011 
                

Lønn         7 067 193   5 735 586 

Arbeidsgiveravgift       1 078 699   877 657 

Pensjonskostnader       235 008   170 592 

Andre ytelser         600 243   455 527 

                

Sum         8 981 143   7 239 362 

                

Antall årsverk i 2012 utgjør 14,29 hvorav 1 person har redusert stilling.      
Bruk av ferievikarer på engasjement samt 1 person i avklaringspermisjon utgjør gjennomsnittlig 1,51 
årsverk. 

                

Antall årsverk i 2011 utgjorde 12,7 hvorar 2 personer hadde redusert stilling.     

Bruk av ferievakarer m.m utgjorde gj.sn 1,34 årsverk på engasjement.     

                

Daglig leder mottok i 2012 kr 741 477 i lønn. I tillegg mottok daglig leder kr 41 863,97 i andre  

godtgjørelser.                

                

Foreningen har ikke ytt lån til ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styrets    

medlemmer.               

                

Det er for 2012 kostnadsført kr 31 256 ,- i revisjonshonorar. Det kostnadsført kr 6 050,-i særattestasjoner. 

                

Avtalte pensjonsforpliktelser for foreningens ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i 

Frende og KLP.  Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 

Pga skifte av pensjonsforsikringsbyrå, ble premien til KLP automatisk trukket fra premiefondet. 

Selskapets pensjonsforsikring tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.     

 

Note 9               
Varige driftsmidler             
                

    Anl.under Hytter Tverrgt. Tverrgt Sum   

    oppfør     Oppussing     

                

Anskaff kost pr. 1.1   9 804 606 4 269 328 602 046 14 675 980   
Tilgang i 
året*)   76 511       76 511   

Tilsk til investering**)         0   

Avgang               

Akk.avskrivninger   -7 500 275 -827 328 -602 046 -8 929 649   

            0   

Bokført verdi 31.12 76 511 2 304 331 3 442 000 0 5 822 842   

                

Årets avskrivninger 0 235 000 71 500 0 306 500   

%-sats   0 % 4 % 2 % 10 %     

                

*) Anl. under planlegging/oppførelse           

Breidablik, kr 3 088, Gulltjørn kr 73 423           
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Note 10               

Medlemskontingent       2012   2011 

                

Driftsinntekter:             
Medlemskontingent er oppført som brutto inntekter 
fra   10 292 115   9 980 036 

medlemmene.               

Driftskostnader:             

Betalt til DNT (landsforeningen)     2 981 455   2 897 437 

Tilbakeført avsatt kontingent til DNT           

Betalt til lokallag       357 876   323 150 

Sum kontingent til lokallag og DNT     3 339 331   3 220 587 

                

Netto kontingent til Bergen Turlag     6 952 784   6 759 449 

                

                

Note 11               

Andre driftskostnader     2012   2011 
                

Utgifter lokaler/bygninger       987 726   1 276 866 

Inventar,utstyr og driftsmateriell     211 389   366 565 

Honorar revisjon, rågivende, advokater     63 267   93 982 

Hyttevaktutgifter       99 463   79 928 

Fremmedtjenester*       2 068 987   1 205 449 

Reise- og møtekostnader       1 278 762   891 454 

Arrangementskostnader/fjellsikring     135 192   113 537 

Andre driftskostnader       2 416 818   2 544 717 

                

Sum         7 261 604   6 572 498 

Arrangementskostnader vedr aktivitet flyttet til varekostnad fom 2011     

 
*Fremmedtjeneste/honorar vedr:           

Hytte - Grafisk design/vannprøver, inkassosalær   9 000   3 070 

Stimerking - håndverkere, honorar kvisting   155 833   0 

Aktivitet - leie instuktører, grafisk design, Røde kors   404 012   396 498 

Folkehelse - grafisk desig, leie instruktører   21 219   19 800 

Turinfo - grafisk design plakater, dekoratør utstillingsvindu 25 500   0 

Adm -  leie regnskapstj,grafisk design, interiørarkitekt   829 292   704 021 

Inf og markedsføring - grafisk design, fotograf, adressering. 593 221   82 060 

Naturvern - hjelp til rekrutering ny medarbeider, fotograf 30 910     

                

Sum fremmedtjenester       2 068 987   1 205 449 

                

I 2012 har administrasjonen økt fokus på markedsføring for å synliggjøre våre verdier og tilbud. I den 

sammenheng er det leid inn tjenester fra grafisk designer, fotograf etc  for å sikre god kvalitet  
på annonser/brosjyrer der en ønsker at informasjon skal være i fokus, bilder skal være til 
inspirasjon.               

Bergen Turlag har fom juni 2011 leid inn person for regnskapsføring.      
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Note 12 

Beholdninger       2012   2011 
                

Turinformasjonen       1 710 722   1 892 492 

Arrangement         0   0 

Hytter         283 000   258 000 

                

Sum         1 993 722   2 150 492 

                

                

                

                

Note 13               

Langsiktig bankinnskudd     2012   2011 
                

Sikringsfond         5 000 000   5 000 000 

                

Bankinnskudd for sikringsfond. Midlene kan benyttes etter vedtak i Fellesmøte.     

                

                

                

 
              

 
              

Note 14               
Annen kortsiktig gjeld     2012   2011 
                

Mottatt fra Ludvig  og Fridtjof Wiese til mulig    347 000   287 000 

fremtidig hytteprosjekt             

 

Note 15               

Pantegjeld og garantier     2012   2011 
                

Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt:  0   0 

Limit på kassekreditt er kr 90.000           

                

Garantier               

Reisegarantifondet/innskuddskonto i DnB   50 000   50 000 

        

        Note 16               

Informasjon og markedsføring     2012   2011 

                
Markedsføring vedr annonse, istikk, questback etc   2 416 704   671 817 

Sti&varde/avis/borsjyrer etc. Istikkbokf inkl. i 2011   415 944   877 304 

Profileringstøy         141 728     

Bilder         29 092   79 422 

                

Sum         3 003 468   1 628 543 

                
På annonsering er det brukt et betydelig større beløp enn tidligere for å synliggjøre verdiene og 
tilbudene 
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våre, først og fremst til ikke medlemmer, bedrifter, politikere og myndigheter men også til medlemmer. 
Målet var å øke hyttebesøk, turdeltakelse og medlemsantall for både Bergen Turlag og alle våre 
lokallag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


