
Fra vedtektene: 

Æresmedlem. 

Medlemmer som har ytet laget særlig tjenester kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike 

utnevnelser foretas av årsmøtet etter forslag fra styret. 

 

Valter Jensen har vært med i Troms Turlag i en årrekke. Han er alltid positiv, 
energisk, kreativ og i godt humør. Oppe seinest kl 07.00 på hyttene, men gjerne før.  
Og Valter trengs ikke å bes, han fyrer opp om det trengs. En virkelig hedersmann! 
 
I desember siste år fylte Valter 80 og kan dermed se tilbake på mer enn 20 år med 
uvurderlig frivillig innsats for Troms Turlag, i tillegg til vanlig medlemskap i nærmere 
30 år før det. Og da snakker vi om en innsats helt utenom det vanlige. Han har 
gjennom årene vært med på å bygge, vedlikeholde eller utbedre et stort antall hytter i 
turlaget. Vi nevner i fleng Jubileumshytta, Dærtastua, Altevasshytta, hundebua på 
Gappo, hundeanneks/uthus Rosta, Varmebua på Kjølen, Stordalsstua og ikke minst 
Ringvassbu, hytta han har tilsyn med. Ringvassbu har blitt betydelig oppgradert 
under Valters periode som tilsyn. Han har laget en ny og praktisk sjå, bygd om 
gammelsjåen til et fint hundeanneks. Isolasjonen er forbedret, og de siste årene er det 
lagt nytt panel utvendig på alle vegger på hovedhytta. Valter har egentlig gjort mer 
hvert år på Ringvassbu enn de fleste andre tilsyn får gjort i løpet av mange år på sine 
hytter. Selv langvarig sykdom klarte ikke å få ham fra å fortsette oppgraderinga av 
Ringvassbu, selv om prosessen ble noe forsinket.  
 
Valter har mer enn fem tiårs erfaring med praktiske byggeprosjekter og dessuten en 
unik teknisk kompetanse som ble et avgjørende bidrag under brureparasjoner i 
Rostadalen etter flomskader i 2010 og 2021. 
 
Valter har dessuten vært turleder i mange år, ikke minst på årlige fårikålturer til 
Ringvassbu. Men også på andre turer som onsdagsturer og helgeturer blant annet til 
Vasstrand og Jægervasshytta. I tillegg har han bidratt med merking og skiltoppsett på 
stiene til Ringvassbu. 
 
Valter er friluftsmann på sin hals og nøyer seg ikke med turlagets mange 
arbeidsoppgaver og arrangement. Han har som den eneste gjennomført 
Baalsrudmarsjen 20 ganger. Det er i praksis Troms på tvers, 200 km, fra 
Rebbenesøya til Treriksrøysa, en tur som tar ni dager. Valter har for øvrig vært 
turleder på samme marsj rundt 16 ganger. I 2013 ble han derfor belønnet med en flott 
statuett som framstilte en vandrer.  
 
De siste årene av yrkeskarrieren jobbet Valter som vaktmester på skolen i Breivika 
Familien beskrev ham på 80 års dagen som «verdens beste pappa og bestefar», «en 

sprek og livsglad 80-åring» og «alltid snill og hjelpsom.» Det siste kan nok både 

naboer og de som kjenner ham i Troms Turlag underskrive på. 

Styret ber om årsmøtets tilslutning til at Valter Jensen utnevnes til æresmedlem i 

Troms Turlag. 

 

 


