
Årsmelding for 2017 – Barnas Turlag Brønnøysund: 
 
Styret har bestått av: 
 Solveig Lomsdal 
 Renate Mathisen 
 Kjell Iver Johansen 
 Per Martin Olderbakk 
 Silje Lillefjell 
 
 
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt jevnlig aktivitet og økning i medlemmer gjennom hele 
året. Antall medlemmer pr 01.11.2017 var 108 barn. 
 
Vi har avholdt 3 styremøter, i tillegg har vi deltatt på møte med representanter fra Barnas 
Turlag på Vega og Sømna. Per Martin og Renate har vært med i arbeidsgruppa for å utarbeide 
nye rutiner og vedtekter for Turlaget.  
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt 3 turposter ute, disse er plassert ved Ytre Hatten, Toft og 
Klubben. Postkassen på Tilrem ble tatt inn i vinter. Vi har hatt fellesturer til alle postene løpet 
av året. Postene er godt besøkt og bøkene er skiftet ut. 
 
Prosjektet med å bygge gapahuk ble gjennomført i år. Vi har i samarbeide med Saniteten og 
Brønnøy Kommune ferdigstilt planlagt gapahuk på klubben. Saniteten har stått for 
kostnadene og Barnas Turlag for arkitektur, bygging og dugnader. Det gjenstår fremdeles 
noen detaljer, dette vil bli ferdigstilt i 2018. 
Barnas Turlag har også deltatt i dugnads arbeid i Skarsåsen, hvor vi har ryddet skog og ny sti. 
 
Vi gjennomførte totalt 22 turer og felles arrangement i 2017. På disse arrangementene var vi 
tilsammen 1277 personer. På grunn av værforhold og få påmeldte har vi dessverre blitt nødt 
for å avlyse noen av de planlagte arrangementene. 
 
 
 
Turer i 2017: 
 14.01: Ski/aking på Gåsheia, 30 deltok 
 05.02: KDU dagen, rebusløp på Torget, 130 deltok 
 07.02: Første hjelp på tur kurs, 35 deltok 
 19.02: Buldring, 55 deltok 
 05.03: Isfiske, 10 deltok 
 12.03: Tur til Skarsåsen, 36 deltok 
 13.03: Kino: Karsten og Petra på Tur, 106 deltok 
 07.05: Rydd en strand, 11 deltok 
 23.04: Rødskjæret, strandrydding og reirlaging til ærfugl, 50 deltok 
 26.04: Kveldsmattur til Langheistabben, 18 deltok 
 24.04: Telttur til Valleråa, 23 deltok 
 03.06: Fiskesommer ved Hornsvatnet, 45 deltok 
 10.06: Fellestur til Hjortheia, 30 deltok 
 12.06: Gårdsbesøk på Mo, 40 deltok 
 14:06: Gårdsbesøk på Mo, 40 deltok 



 03.09: KDU dagen, på Klubben, 350 deltok 
 10.09: Fellestur til Salbuhatten, 14 deltok 
 17.09: Krabbefisketur, 60 deltok 
 25.09: Solnedgang tur til Horn, 35 deltok 
 22.10: Bæremeistur til Langheistabben, 9 deltok 
 19.11: Lek og moro i Svarthopen, 60 deltok 
 09.12: Juleavslutning på Gåsheia, 90 deltok 
 
Våren 2017 ble Barnas Turlag Brønnøysund utvalgt til å delta i SpareBank1 sitt prosjekt, 
SPLEIS. Det var enorm oppslutning og vi fikk inn 59395 kr. Pengene skal gå til natursti 
prosjekt på klubben. Vi er i planleggingen av prosjektet og håper å ferdigstille det til våren 
2018. 
  
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt 10 turledere dette året;  
Kjell Iver Johansen, Solveig Lomsdal, Renate Mathisen, Per Martin Olderbakk, Silje 
Lillefjell, Jan Roar Jakobsen, Lars Lillefjell, Sile Martinsen, Kamilla Pedersen og Trine 
Fagerland. 
 
Antall dugnadstimer totalt dette året er 1200 timer. 
Antall km med bil dette året er 1100 km 
 
Barnas Turlag Brønnøysund har løpet av året fått pengestøtte fra Frifondet, Kommunens 
Kulturmidler, Helgeland Kraftlag og Sparebank1 til våre aktiviteter og innkjøp. Kontorforum 
har sponset oss med ny skriver. Vi har også deltatt som testpersoner for Brønnøysund 
Registrene hvor vi har fått inn penger. I tillegg har vi fått penger fra DNT/Turlaget fra 
medlems kontingent. Vi har brukt penger på våre aktiviteter og har kjøpt inn premier, DNT 
artikler, div rekvisita som diplomer, turbøker og utstyr til å lage rebusløp.  
 
Våre samarbeidspartnere dette året har vært Saniteten, Brønnøy kommune, Kystlaget, Røde 
Kors, BRJFF og Tjalg IL. Vi takk er for godt samarbeid. 
 
 
Barnas Turlag takker for et flott tur år og ønsker alle velkommen med på våre arrangement og 
turer i 2017. 
 
 
 
Styret i Barnas Turlag Brønnøysund 
 
 
 
 
Solveig Lomsdal   Renate Mathisen   Kjell Iver Johansen 
 
 
 
 
 

 
Per Martin Olderbakk     Silje Lillefjell 



 
 

 


