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1 STYRETS BERETNING
Bodø og Omegns Turistforening er en ideell organisasjon hvis formål er å arbeide for et enkelt, aktivt,
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Kontoret er i
Bodø. Virksomheten drives i et medlems- og arbeidsområde bestående av kommunene Bodø, Beiarn,
Gildeskål, Meløy, Saltdal og Rødøy. Organisasjonskart er gjengitt på side 10.
Styret ble valgt på årsmøtet 26. mars 2014 og konstituert 24. april. Styret har i løpet av 2014 hatt 9
møter og behandlet 64 saker. DNTs veivalgsdokument 2013 – 2016, BOTs strategiske plan 2013 –
2016, årsplanen for 2014 har vært retningsgivende for styrets arbeid.
Det følgende er ei oppsummering av året. Deler av innholdet er hentet fra komiteenes årsrapporter.
Tabellene det henvises til står i kapittel 3.

1.1

Tilrettelegging av hytter og ruter

Tabell 3 viser overnattingstall på hyttene. Det ble registrert 7570 overnattinger i 2014, som er en 11,7 %
høyere enn året før, og det høyeste tallet registrert noensinne. Forrige rekord ble satt i 2008 med vel
7100 overnattinger. En må forvente at besøket svinger noe fra år til år. Tallet har svingt rundt 7000 de
siste årene. Vi håper økningen i 2014 er starten på en trend som vil gjøre at vi når målet i strategiplanen
om 8000 overnattinger i året innen 2016. Fantastisk vær i sommer- og høstsesongen har sikkert hatt
innvirkning på besøket, men vi velger å tro at også arbeidet med å forbedre tilbudet og markedsføre det
mer aktivt har hatt betydning.
Hyttekomiteen og tilsynene har jobbet godt med målsettingen å få flere til å overnatte på hyttene
gjennom å gjøre dem mer attraktive. Det er utarbeidet planer for forbedring av uteområdet på Beiarstua,
Lønsstua, Bjellåvasstua, Gråtådalstua og Gjælentunet. Plattinger, grusing av stier, benker og fine
bålplasser skal gjøre hyttetunene mer tilgjengelige og brukervennlige. Arbeidet er igangsatt på Lønsstua,
og vi har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å sette i gang på Beiarstua.
Foruten fellesturers bruk av hyttene arrangerte vi «sommeråpning» på Tverrbrennstua i slutten av juni,
25-årsjubileum for overtakelsen av Gjælentunet i juni og 20-årsjubileum på Tåkeheimen i august.
Hyttene ble aktivt markedsført gjennom året. Hyttetilbudet ble presentert i stor avisannonse før
sommersesongen, i månedsmagasinet «Ny» i starten av høstsesongen, samt jevnlig på bot.no og
Facebook. Tåkeheimen fikk mye omtale etter at hytta ble kåret til «Norges mest utilgjengelige hytte» da
ut.no inviterte til å velge «Folkets favoritt»-hytte sommeren 2014.
I tillegg til vanlig drift og vedlikehold av hyttene er det skiftet tak på gammelhytta på Bjellåvasstua og
på hovedhuset på Gjælentunet, sørveggen på Midtistua er skiftet og tilbakeført til gammel stil, og
doløsninga på Tverrbrennstua er forbedret. På Bjellåvasstua er det store soverommet i annekset delt av,
og sofabenk er montert i oppholdsrommet. På Lurfjellhytta er det lagt klopper og bygget bro mellom
hyttene.
Vi har fått utviklet et web-basert betalingssystem for hyttene som ble tatt i bruk i juni og innfaset på alle
hyttene i løpet av høsten. Systemet medfører mindre arbeid med betalingspåminnelser og færre
feilkilder.
Rutenettet i fjellet inspiseres årlig. I tillegg til ordinært vedlikehold er klopping på ruta Børelv –
Lurfjellhytta ferdigstilt i 2014, og rester av bru øverst i Storengdalen er demontert og fløyet ned.
Rødøy turlag har tatt initiativ til å merke ei rute i turområdet mellom Jektvik og Fv 17 sør for
Straumdalstunnellen.
Løypetilsynene i Bodømarka har utført diverse utbedringer, særlig i bakkene nedenfor Erlingbu og i
løypenettet mellom Malmveien og parkeringsplassene ved Engan og Arlia. Det har også vært arbeidet
med utbedring av bratte utforbakker i 7-toppstraseen. Bodømarkautvalget bidrar i Bodø kommunes
prosjekt STImuli, som medfører oppgradering av veier, stier, skilting og merking i den nære marka.
BOTs hytte- og rutenett har et omfang og en kvalitet som vi kan være stolte av. Hytte- og rutetilsynene
sørger for godt vedlikehold, og hytte- og rutekomiteen arbeider planmessig med utvidelser og
forbedringer. Belønningen er fornøyde brukere som gir uttrykk for takknemlighet på mange måter.
Ekstra fokus på markedsføring og forbedring av hyttetilbudet kan se ut til å ha båret frukter. Det er
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fortsatt plass til flere medlemmer og hyttebesøk, så arbeidet med dette vil fortsette videre i
strategiperioden.

1.2

Turaktivitet

Totalt ble det gjennomført 198 turarrangement med 7053 deltakere i 2014, som er en nedgang på
henholdsvis 16 og 7 prosent sammenlignet med 2013. I tillegg kommer fire kurs med 26 deltakere og
tre trimposttilbud med 20 170 ”klipp”. Tabell 5 viser hvordan turene er fordelt mellom de ulike
arrangørgruppene. Se også tabell 6-7 og diagram 1-2.
Nesten halvparten av deltakertallet skriver seg fra 7-toppsturen. 3225 startende er 4 prosent flere enn i
2013. Målet om 5000 deltakere det tiende året turen ble arrangert ble ikke nådd til tross for tung
markedsføring. At arrangementet falt sammen med langhelg kan være en del av forklaringen, men
kanskje må det en skikkelig nyskaping til hvis vi skal ha håp om å slå rekorden fra 2009 på 4 332
deltakere. I år samarbeidet vi med Avisa Nordland og Midnattsolrittet om «Sprækingen», en
oppmerksomhet til de som deltok både på 7-toppsturen, sykkelløpet Midnattsolrittet og joggeløpet ANmila, og ca 100 personer fikk Sprækingen-medalje.
7-toppsturens store deltakelse og vellykkede gjennomføring betyr mye for foreningen og
turmotivasjonen i Bodø-området. For fjerde gang tilbød vi to alternative løyper for funksjonshemmede
som ikke greier å gå den ordinære løypa. Deltakelsen i disse løypene er fortsatt mer beskjeden enn vi
kunne ønske, men tilbakemelding fra deltakere og støttepersonell er at vi ikke må gi opp selv om det tar
tid før tilbudet er etablert.
Samlet deltakerantall på de øvrige turene var 3817, en nedgang på ca 700 fra året før. Noen avlysninger
på grunn av været og kollisjoner med konkurrerende aktiviteter må en regne med. I 2014 ble ekstra
mange vinterturer avlyst på grunn av kronisk snømangel. Antall deltakere varierer mye fra tur til tur.
Det viktigste er at de som er med på turen får en positiv opplevelse, og tilbakemeldinger og
evalueringer bekrefter at så er tilfelle.
Barnas Turlagene i Bodø, Gildeskål og Meløy hadde til sammen 33 turer med vel 1400 deltakere, litt
færre enn i fjor. Flest deltakere var det på ”Kom deg ut - dagene” i februar og september. Disse
nasjonale turdagene er blitt viktige rekrutteringsarenaer for småbarnsfamilier både i Bodø og i
lokallagene. I tillegg vil vi nevne 7-toppstur i Meløy (Peak Meløy), som i år ble arrangert for andre
gang. Barnas Turlag Meløy har her ansvaret for den korteste løypa, i år med 30 deltakere under 16 år og
20 voksne. Vinterleir på Lønsstua og sommerleir på Gjælentunet var fulltegnet. 7-toppsturen hadde 874
deltakere i Barnas Turlag-alder.
DNT ung gjennomførte 16 arrangement med 105 deltakere, en halvering av aktiviteten sammenlignet
med fjoråret. 8 turer er blitt avlyst grunnet værforhold, sykdom blant turledere eller for få påmeldte.
Aktiviteten styres av ungdommene selv gjennom DNT ung sitt styre. I årsrapporten trekker styret særlig
fram følgende aktiviteter som vellykkede: Fantasy-tur til Gjælentunet, jentetur, mat- og koseturer. 7toppsturen hadde 482 deltakere i DNT ung-alder. De forklarer laber påmelding til enkelte turer med at
det kanskje har vært for lite trøkk på markedsføring via Facebook. Særlig er det viktig å legge ut bilder
som viser hvor gøy det er på tur.
Seniorgruppene i Bodø og Gildeskål arrangerte 28 turer med 290 deltakere, som er 14 prosent økning i
forhold til i fjor. Antall deltakere var det høyeste noen sinne. Med et stigende antall seniorer i
samfunnet er det en viktig oppgave å få stadig flere med, så styret setter stor pris på det arbeidet som
gjøres og den gode oppslutningen. Det er å håpe på at flere lokale turlag etter hvert kan tilby seniorturer,
enten det skjer i regi av hovedlaget eller en egen seniorgruppe.
BOBTOG hadde 19 turer med 190 deltakere, som er noe lavere enn hva som har vært vanlig de siste
årene. Hovedforklaringen er at vinteren var ugunstig for fjellsportentusiaster. Dårlig vær- og
føreforhold medførte at hele 7 av 15 oppsatte vinterturer måtte avlyses.
Turkomiteen gjennomførte adskillig færre turer og med færre deltakere enn hva som har vært vanlig de
siste årene. Også her spilte den snøfattige vinteren inn, men komiteen har også en teori om at lavere
deltakelse på dagsturer om sommeren enn tidligere kan skyldes at flere deltar på «Ti på topp» og heller
går sammen med venner eller kolleger enn å delta på BOT-tur.
Alle lokallagene hadde nedgang i antall gjennomførte turer og antall turdeltakere sammenlignet med
fjoråret (da fire av fem hadde stor økning). Også de opplevde avlysninger på grunn av manglende snø,
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men også på sommeren var oppslutningen mindre enn ønskelig. For flere turer meldes det at ingen
deltakere møtte fram. I forhold til folketallet er oppslutningen om turer i de minste lokallagene likevel
imponerende. Vi tror at lokal markedsføring er viktig for at kommunens innbyggere skal identifisere
seg med turtilbudet. Derfor er det svært positivt at lokallagene blir stadig mer aktive på Facebook.
Ti på topp i Bodø, Trimmen i Beiarn og Fjelltrimmen i Gildeskål er tilbud til de som ønsker en
stimulans til å komme seg ut når anledningen byr seg i en travel hverdag. Til sammen ble det registrert
20 174 ”klipp” på de ulike postene, som er hele 74 prosent økning fra i fjor. Kanskje har fellesturene i
Beiarn og Gildeskål lignende konkurranse fra Trimmen og Fjelltrimmen som turkomiteen har tanker om,
og i Meløy går det en fjelltrim i kommunal regi som er svært populær.
God spredning i tilbudet, både med hensyn til vanskelighetsgrad, alderstilpasning, tema og geografi er
en av nøklene til å nå BOTs overordnede målsetting om ”et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag”.
Som en viktig aktør i det praktiske folkehelsearbeidet er det viktig for BOT å legge til rette slik at
turtilbudet – og særlig lavterskelturene – tas i bruk av flere tidligere lite aktive personer.
For andre gang gjennomførte vi en rekke ukentlige kveldsturer i den nære bymarka i Bodø med fast
oppmøtested og –tid. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud for de som trenger en motivasjon
til å komme seg opp av sofaen eller ønsker å bli litt kjent med foreninga. Informasjon om tilbudet ble
formidlet blant annet via Frisklivssentralen, fastlegekontorene og asylmottakene. Til sammen ble det
gjennomført 21 turer med 307 deltakere. Særlig på høsten var det god oppslutning med i gjennomsnitt
23 deltakere hver gang. Flere av våre mest erfarne turledere er med på dette tiltaket, noe som sikrer høy
kvalitet. Vi håper at vi etter hvert kan rekruttere egne nærturledere blant deltakerne.
BOT har en solid stamme med dyktige turledere. De siste årene har vi hatt fokus på nyrekruttering,
kursing, sikkerhetsrutiner og erfaringsutveksling knyttet til turledelse. Etter svært stor kursaktivitet i
2012, arrangerte vi kun ambassadørkurset i 2013 og 2014. I 2015 planlegges grunnleggende
turlederkurs og sommerturlederkurs.
Det er fire år siden vi innførte risikovurdering av 3 og 4 stjernersturer. Andelen av innsendte
risikovurderinger har ikke vært tilfredsstillende. I fjor ble det bestemt at vi skulle utprøve DNTs noe
enklere standardmodell i 2014. Sammenlignet med fjoråret kom det inn noen flere vurderinger, men
fortsatt oppfyller vi ikke dette lovbestemte kravet.

1.3

Informasjon/markedsføring/kommunikasjon

Medlemsbladet «Til fjells» kom ut med 4 numre. Nummeret som inneholdt vinterturprogrammet ble
trykket i et ekstra opplag som ble spredt via bl.a. Intersport, Stamina og på turer. Bladet ble godt mottatt.
Styret har vedtatt at bladet i 2015 skal distribueres lokalt i stedet for som bilag til «Fjell og vidde», slik
at det går kortere tid fra trykking til bladet er hos medlemmene.
Som følge av samarbeidet med Avisa Nordland ble sommerturprogrammet sendt ut som innstikk i avisa
i medlemskommunene. Både sommer- og vinterprogrammet ble også lagt ut på nettsidene.
DNT ung, Barnas Turlag Bodø og Barnas Turlag Gildeskål+Meløy (i samarbeid) sendte egne
turprogram direkte til sine medlemmer. Seniorgruppa sendte ut sommer/ høst-programmet til alle
medlemmer over 62 år. BOBTOG trykket turprogramkort vinter og sommer med tanke på utdeling til
turdeltakere. Ekstra eksemplarer ble lagt ut på strategiske steder.
Barnas Turlag Bodø sine program ble distribuert via bestyrerne til barn i de kommunale barnehagene i
Bodø.
Vi arrangerte 5 åpne møter med i gjennomsnitt 51 deltakere. Møtene hadde god tematisk spredning og
flinke bidragsytere.
Også i år samarbeidet vi med SOT om utgivelse av kalender. Saltenkalenderen 2014 ble trykket i et
opplag på 4000 eksemplarer hvorav BOTs andel var 3200. Den er et fint utstillingsvindu til
turmulighetene i Salten og utgiverforeningenes tilbud. Salgstallet var noe lavere enn i fjor. Inntektene
av kalendersalget er fortsatt et viktig bidrag til driften.
Vi hadde stand på Villmarksdagan i Beiarn, samt en stand i Glasshuset og en på City Nord i desember.
Videre deltok vi for tredje gang i borgertoget i Bodø 17. mai.

Bodø og Omegns Turistforening

5

Synlighet i media
BOTs virksomhet ble registrert omtalt i mediene og på internett i alt 160 ganger (målt av
medieovervåkningstjenesten Opoint Monitor). De fleste oppslagene var i papirutgaven av Avisa
Nordland (55), men også Saltenposten (12) skriver gjerne om virksomheten. De resterende oppslagene
er i diverse lokalaviser fra hele landet og landsdekkende medier som Dagbladet, NRK og UT.no.
Spesielt nevnes at Tåkeheimen ble nevnt mange ganger i landsdekkende medier i forbindelse med
kåringen av «mest utilgjengelige hytte» og at seniortilbudet ble omtalt i «Vi over 60» nr 1/2014.
Med redaksjonell omtale ukentlig i gjennomsnitt er BOT en av de mest synlige foreningene i vårt
område.
BOTs nettsider og sosiale medier
DNT benytter statistikkverktøyet Google Analytics. 1 2014 ble det registrert i gjennomsnitt 5 778 besøk
av 2 897 unike besøkende samt 22 818 sidevisninger pr måned, som er noe høyere enn fjoråret (som var
5 302, 2 423 og 21 771). Ca 55 prosent av de som besøker sidene er gjengangere. Det er fint at sidene
oppleves som så nyttige at brukerne kommer tilbake.
Besøket var best i mai og juni med henholdsvis 11 544 og 10 049 besøk, og særlig lørdagen før 7toppsturen og på selve dagen (hhv. 1 643 og 1 656 besøk).
DNT ung har sitt eget nettsted etter DNT ung nasjonalt sin mal. Årsstatistikken viser 4 140 besøk, 2 187
unike besøkende og 10 808 sidevisninger. Det er en del lavere enn i fjor, en følge av at mindre stoff har
blitt publisert via denne kanalen.
Facebook-profil for foreningen ble opprettet på sensommeren 2010, og ved utgangen av 2011 var antall
personer som «liker» siden 450. De påfølgende år har antallet vært 850, 2 500 og 4 300. Barnas Turlag,
DNT ung, BOBTOG, 7-toppsturen, Beiarn turlag, Gildeskål turlag og Meløy turlag er også på
Facebook.
Internett er nå for mange den viktigste kilden til informasjon om BOT. Derfor er det viktig å ha
oppdaterte nettsider med aktuell informasjon. Selv om BOTs sider har god kvalitet, er det behov for
kontinuerlig oppdatering og videreutvikling. I 2015 planlegger vi å gå over til DNTs nye nettsidemal. I
Nettsider, medlemsblad og sosiale medier bør ses i sammenheng, og det er viktig at alle deler av
virksomheten synliggjøres i disse kanalene, ikke bare turvirksomheten.
Ekstra fokus på markedsføring av hyttene
I henhold til Strategisk plan 2013-2016 og Årsplan 2014 gjennomførte vi noen målrettede tiltak for å
øke synligheten av hyttetilbudet:
Vesterålen turlag har gode erfaringer med å tilskrive ikke-medlemmer som har besøkt hyttene med
tilbud om medlemskap. Som en test sendte vi slikt tilbud til ca 50 ikke-medlemmer som hadde
overnattet på Lurfjellhytta. I februar 2015 har ennå ingen av disse meldt seg inn, så forsøket kan ikke
sies å ha vært vellykket.
Vi har kjøpt annonseplass til å informere om hyttetilbudet. Før sommersesongen hadde vi stor annonse
om Sommeråpning på Tverrbrennstua og generelt om hyttene. Videre hadde vi annonser om
hyttetilbudet i studentbilag i Avisa Nordland og månedsmagasinet «Ny» som AN distribuerer til alle
husstander i Salten.
Vi sendte pressemelding til media om hyttejubileer og Folkets favoritthytte, noe som resulterte i flere
redaksjonelle oppslag.
Facebook-siden ble jevnlig oppdatert med bilder av hyttene og informasjon om hyttenes tilgjengelighet,
fasiliteter og aktivitetsmuligheter.
Vi sendte informasjon om utleiehyttene til skolene i medlemsområdet vårt.
Avisa Nordland hadde en turspalte gjennom ferietida som ved flere anledninger hentet stoff fra boka
«Turisthyttene på Saltfjellet og i Sulisfjella».
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1.4

Naturforvaltning

BOT har uttalt seg om følgende saker:
- Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2014-2026. (Markagrensa, ”markalov”,
fritidsboliger i Bodømarka, friluftslivskartlegging, skogbruket i marka, innfallsporter til Sjunkhatten
n.p., parkeringsplasser, Forsvarets eiendommer, sti- og løypearbeid, kyststi på Nordsida,
boligbygging ved Geitvågen, gokartbane, områder for vannscooter.) Utarbeidet i samarbeid med
Bodø Friluftsforum (BFF).
- Varsel om oppstart av planarbeid. Områderegulering av Geitvågen med planprogram.
- Forslag til kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune.
- Endring av reguleringsplan for Skarmoen.
- Planer om snøscooter-trasé fra Skaiti/Junkerdal mot Sverige.
- Søknader om fem småkraftverk i Bodø kommune.
Videre har vi deltatt på dialogmøte hos Fylkesmannen om «Forenkling av utmarksforvaltning» og møte
med skogsjefen i Bodø og gårdsbestyreren på Bodin gård om skogsdriften i Bodømarka.
Naturforvaltningssaker krever såpass mye fagkompetanse, idealisme og skriveglede at det er vanskelig
å skaffe nok ressurser til arbeidet. FNF og DNT har en svært viktig rolle, både direkte med
saksbehandlingskapasitet og indirekte gjennom kurstilbud og nettverksbygging. Det er en utfordring for
BOT å utnytte bedre de mulighetene dette gir for å sikre nyrekruttering av frivillige til dette viktige
arbeidsområdet.

1.5

Folkehelse

I Folkehelseloven som ble vedtatt i 2011 defineres folkehelse som befolkningens helsetilstand og
hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Både tilbudet vårt og dugnadsfellesskapet som er
bærebjelken i arbeidet er bidrag til god helse i befolkningen. Følgende tiltak er gjennomført i 2014 med
tanke på å nå ut med tilbudet til nye potensielle brukere:
-

Egen løype for funksjonshemmede som ikke greier å gå i terrenget under 7-toppsturen

-

Ukentlige treningsturer i forkant av 7-toppsturen. Sju turer hvorav tre var tilpasset for
rullestolbrukere

-

Markering av nasjonale turdager (Kom deg ut-dagen) i alle medlemskommunene, med gratis
deltakelse og fristende aktiviteter

-

Samarbeid med STImuli-prosjektet i Bodø om tilrettelegging i 3-toppstur-løyper og markedsføring
av STImuli-turer i nærmiljøet

-

Ukentlige bynære kveldsturer i Bodømarka. Til sammen 21 turer med 307 deltakere

-

Spredning av program for Barnas Turlag, DNT ung og seniorgruppa via helsestasjoner, barnehager,
ungdomma.no og ulike seniortilbud

-

Forbedring av adkomsten til Lønsstua slik at en kan komme fram med rullestol og barnevogn, og til
Gjælentunet slik at en kommer fram med barnevogn.

1.6

Organisasjonsmessig utvikling

Tabell 1 viser antall medlemmer ved utgangen av 2014. BOT har totalt 3220 medlemmer, en oppgang
på 73 (2 prosent) fra året før. Fornyingsgraden var 89 prosent. Det var en gledelig økning i kategoriene
barn og skoleungdom etter et par år med tilbakegang, og antall honnørmedlemmer passerte for første
gang 300. Antall hovedmedlemmer gikk litt ned for tredje år på rad. Det er en trend vi må forsøke å snu.
Antall studentmedlemmer gikk også litt ned, kanskje fordi vi var mindre synlig i studentmiljøet enn vi
har vært de siste årene.
Arbeidet har fungert godt i komiteer og utvalg. Mange tillitsvalgte har bidratt med salg av
Saltenkalenderen, og mange medlemmer uten tillitsverv har deltatt sammen med hyttetilsynene på
dugnad. Til sammen er det registrert 12 827 dugnadstimer, som tilsvarer ca. 7,3 årsverk.
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1.7

Utadrettet virksomhet

Samarbeidet med Salten Friluftsråd, Kystlaget Salta og Gildeskål Kystlag om ”Kystled Salten” har
fortsatt. Det samme har samarbeidet med Bodømarkas Venner, Bodø friluftsforum og STImuli.
BOT er en del av ”Turistforeningene i Nordland” (TiN), og de nordnorske foreningene møtes årlig til
regionmøte. I år har BOT hatt ansvar for kontaktutvalget. BOT er sekretariat for TiN på permanent
basis. Vi får tilskudd fra Nordland Barne- og Ungdomsråd (NOBUR) via TiN.
Via TiN er vi en del av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Nordland. FNF har fulgt opp flere
naturforvaltningssaker i vårt område, og vi har også hatt kontakt i forbindelse med egne
høringsuttalelser.

1.8

Æresbevisninger

På årsmøtet 26. mars 2014 ble Nikolai Støver og Paul Bakke tildelt hederstegnet Turistknappen for sin
innsats i ulike verv siden henholdsvis 1989 og 2005.

1.9

HMS og økonomi

Driften i regnskapsåret 2014 har vært tilfredsstillende. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr
302 844, som foreslås lagt til den frie egenkapitalen. Etter dette utgjør egenkapitalen kr 3 636 922,
inkludert ”Vedlikeholdsavsetning hytter” på kr 500 000 og ”BOTs jubileumsfond” kr 207 245.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
Kjønnsfordeling i administrasjonen: 3 kvinner, etter at vi foretok en nyansettelse sist i oktober. Etter
dette har vi fast tilsatte i 2,8 årsverk.
Kjønnsfordelingen i styret: 3 kvinner og 2 menn. Varamedlemmer: 1 kvinne og 1 mann.
Vi har ikke hatt skader eller ulykker på kontoret, men har hatt utfordringer gjennom året på grunn av
sykemeldinger. Arbeidsmiljøet er godt. Det er likevel en utfordring å balansere ambisjonsnivå og
kapasitet.
Vi har hatt fokus på sikkerhet: Risikovurdering for turaktiviteten brukt for de mest krevende turene. Vi
har arrangert skredkurs og kurs i kart og kompass, mens brekurs ble avlyst på grunn av lav påmelding.
Det er ikke rapportert om alvorlige skader eller ulykker i forbindelse med fellesturer eller
dugnadsarbeid. Under 7-toppsturen fikk en person alvorlig skade i hofta etter et forkjært fall, og det ble
meldt om et mulig armbrudd. Også under fjelløpet Børvasstindan Classic var det en deltaker som skadet
seg. Alle tilfellene var hendelige uhell som vi ikke ser at vi kunne ha forebygget. Et barn var savnet en
stund under 7-toppsturen, men kom heldigvis til rette i god behold. 7-toppskomiteen og Røde Kors har
rutiner for håndtering av slike hendelser.
Vi gjør følgende for å forhindre at virksomheten skal forurense det ytre miljø:
- Besøkende på hyttene tar med sitt eget søppel hjem.
-

Utedoene på hyttene tømmes av septikbil der det er mulig. På øvrige hytter graves innholdet ned i
henhold til anvisning fra grunneier.

-

Merking av ruter skjer i henhold til DNTs merkeinstruks, slik at varding og rødmaling ikke
overdrives.

-

Det legges opp til samkjøring eller kollektivtransport til mange av fellesturene.

1.10 Styrets konklusjon og takk
Vi gleder oss over rekordbesøk på hyttene og ser at vi er på god vei mot målet om 8000 overnattinger i
2016. Det arbeides godt med synliggjøring av og med store og små forbedringer av tilbudet.
Vi er stolte av at Tåkeheimen sikret seg prisen for «Norges mest utilgjengelige hytte» i kåringen av
«Folkets favoritthytte».
Flere faktorer kan ha medvirket til nedgang i antall deltakere på fellesturer, og fortsatt er turaktiviteten
stor. Det blir interessant å sammenligne årets tall med tallene for neste år. Nedgangen på fellesturer
oppveies i rikt monn av økt oppslutningen om trimposttilbudene Ti på topp i Bodø, Trimmen i Beiarn
og Fjelltrimmen i Gildeskål.
8
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Tiårsjubileet for 7-toppsturen befestet den ytterligere som en begivenhet som svært mange bare ”må” ha
med seg. I anledning foreningens 125-årsjubileum i 2015 vil medlemmene få tilbud om gratis deltakelse
på 7-toppsturen. Det blir spennende å se hvilken effekt dette får på deltakelsen og på medlemstallet.
Lokallagene er viktige for å sikre aktivitet og tilhørighet for medlemmene i alle deler av
medlemsområdet vårt. Selv om turdeltakelsen har vært noe lavere enn i fjor, er inntrykket at lokallagene
arbeider godt. Styret har lagt merke til at Kom deg ut-dagen brukes aktivt til å bli mer synlig i
lokalmiljøet. Vi ser også at bruk av Facebook og samarbeid med andre aktører øker synligheten lokalt.
I 2015 vil vi for andre gang invitere til storsamling på Gjælentunet for våre tillitsvalgte og turledere.
Det vil bli en arena for hyggelig sosialt samvær, utveksling av erfaringer og utklekking av ideer til
hvordan vi kan bli enda bedre på det vi driver med.
Vi ønsker også at den nasjonale satsingen på friluftslivsaktiviteter gjennom Friluftslivets År 2015 og
foreningens 125-årsjubileum skal gi et løft for våre aktiviteter og økt tilbud til medlemmene og
befolkningen for øvrig.
Styret retter en stor takk til alle som på en eller annen måte gjennom frivillig innsats har bidratt til drift
og vedlikehold av foreningens omfattende hytte- og rutenett, til foreningens aktivitet generelt og barneog ungdomsarbeidet spesielt, samt til å profilere foreningen utad.
Styret vil videre rette en spesiell takk til våre eksterne støttespillere:
-

Våre faste samarbeidspartnere Avisa Nordland, Eidissen Consult, Intersport Bodø og Stamina.

-

De vi har samarbeidet med om turer og arrangement: Bedriftsidretten Nordland, Beiarn kommune
(FYSAK), Beiarn Jeger- og Fiskerforening, Bodøsyklistene, Bodø klatreklubb, BUL Bodø, Gildeskål
kommune, IL Splint, Kystlaget Salta, Meløy kommune, Nordland Røde Kors, Norsk Botanisk
Forening, Norsk Ornitologisk Forening, Saltdal historielag, Saltdal Jeger- og Fiskerforening,
Salten naturlag, Sauebønder i Gildeskål, Sulitjelma og Omegn Turistforening, Villmarksdagan i
Beiarn.

-

De som har gitt oss økonomisk støtte: Bodø kommune, Den Norske Turistforening, Erling Bjørstads
stiftelse, Gildeskål kommune, Gildeskål sparebank, Miljødirektoratet, Nordland barne- og
ungdomsråd, Nordland fylkeskommune, Norsk Tipping, Salten friluftsråd, Storglomfjordfondet. Vi
nevner også Nordlandsbadet som gav gratisbillett til alle under 10 år som deltok på 7-toppsturen,
samt Itet som gav hovedpremien i ungdomsquiz, samt gave fra tre privatpersoner til
jubileumsfondet.

-

Øvrige støttespillere og samarbeidspartnere: Bodø friluftsforum, Bodø hovedflystasjon,
Bodømarkas Venner, Salten friluftsråd, Storeng fjellgård, Statskog Nordland.
Bodø 31. desember 2014/ 5. mars 2015

Bjørnar Nystrand
styreleder

Tove Bjørnstrøm
nestleder

Eirik Alst
styremedlem

Solveig Annie Strøm
styremedlem

Ingunn Anke Hansen
styremedlem

Berit Irgens
daglig leder
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2 TILLITSVALGTE, ADMINISTRASJONEN OG REPRESENTASJON
2.1

Organisasjonskart

2.2

Sammensetning av styret, administrasjonen, komiteer og utvalg

Daglig leder

Bjørnar Nystrand (leder), Tove Bjørnstrøm (nestleder), Eirik Alst, Solveig
Strøm, Ingunn Anke-Hansen, Brit Grauer (vara) og Andre Valen (vara)
Berit Irgens

Organisasjonssekretær

Kari Helene Eie

Medarbeider

Marie Louise Stabell Pettersen (fra 20. oktober)

Regnskapsfører

Lillian Eliassen, Bokholderiet

Revisor
Arrangementskomiteen
Barnas Turlag Bodø

Revisjonsfirma Ernst & Young
Tove Glad (leder), Ninni Juliussen og Arild Arntsen
Trond Danielsen (leder), Ida Nova, Marte Meland, Frode Bjørgo, Vegard
Bøthun (til august)
Ørjan Kristensen (leder), Inge Strand, Elin Jensen, Gunnar Storhaug, Anne
Grethe Husmo og Brit Grauer
Marit Jenssen (leder), Trine Jakobsen, Svein Pedersen, Kristoffer Olofsson
og Terje Engesli

Styret

Beiarn turlag
BOBTOG
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Carl A. Boe (leder), Trond N. Haave, Lars-Fredrik Moe, Fred Kramer og
Hans Kristian Smines (fra oktober)
Trygve Breivik (leder), Erlend Fjose og Randi Ulvøy
BOTs jubileumsfond
André Valen leder), Tord Svee (nestleder), Nora Blekkan, Kasper Meland
DNT-ung
Beddari, Ida Nova, Monika Engmark og Silje Aunan (til juni)
Arne Sklett Larsen (leder), Svanhild Lind, Cecilia Lundbakk, Per Arne Elle
Gildeskål turlag
(vara) og Ingrid Løynum Ørum (vara)
Barnas Turlag Gildeskål Anita Lekanger (leder), Silje Johansen, Vanja Sandberg og Vilja Meidelsen
Seniorgruppa Gildeskål
Trygve Breivik (leder), Erna Sundsfjord, Brita Håvik Johansen og Kjell
Karlsen
Lars-Fredrik Moe (leder), Elin Andreassen og Knut Storteig
Hedersmerkeutvalget
Ingunn Anke Hansen (leder), Hans-Magnus Herstad, Nikolai Støver, Knut
Hyttekomiteen
Storteig og Tor Magne Andreassen
Geir Antonsen, Trond Flateby og Dag Pedersen
Informasjonskomiteen
Jorunn Skog (leder) og Tor Egil Kvalnes
Kalenderkomiteen
Ann Britt Fjordbakk og Stein H. Hansen
Kalendersalgkomiteen
Eirik Alst (leder), Erlend Fjose, Eirik Vevelstad og Steinar Horsdal
Kursutvalget
Sverre Birkelund (leder), Alfred Andreassen, Anders Johan Leiråmo,
Meløy turlag
Anette Myrvang, Anneke Leune, Ingvild Nysæter (vara) og Karin
Sandmark (vara)
Barnas Turlag Meløy
Ola Arnfinn Loe, Dagfinn Kolberg , Silje Ramona Brevik
Terje Øiesvold (leder), Audun Sandberg, Gunnhild Aasmoe, Terje
NaturforvaltningsCruickshank og Eirik Vevelstad
utvalget
Redaksjonskomiteen for Linda Storholm (leder) og Hanne Risa
Til fjells
Sissel C. Tverli (kontaktperson), Erlend Fjose, Frode K. Pettersen, og
Rutekomiteen
Kari L. Berg (til juni)
Gunnar Skivik (leder), Sonny Krog, Gunnar Urskog, Kirsten Kvalvik
Rødøy turlag
Solveig Strøm (leder), Brit Elin Paulsen, Rigmor Larsen, Lars Skjelstad og
Saltdal turlag
Mary-Ann Meisler
Evelyn Sivertsen (leder), Karen Sandberg, Ingebjørg Lund Bjørgvik,
Seniorgruppa Bodø
Magnar Haslerud og Jan Olaf Mørkved
Wiktor Berg, Dorthe Eide, Lars-Fredrik Moe, Tine Tangen, Fred Kramer,
7-toppskomiteen
Hanne-Mari Seljesæther, Arnfinn Nilsskog, Ståle Normann, Lars Sæter og
Renate Monsen
Eirik Alst (leder), Ann-Elisabeth Szell, Emil Jensen (til oktober), John
Turkomiteen
Auranaune (til oktober), Nadja Surovtseva (fra november) og Øyvind
Visnes
Ninni Juliussen (leder), Trond Flateby, Randi Ulvøy, Lena Rønhaug (vara)
Valgkomiteen
og Benn Eidissen (vara)
Erlend Fjose og Eirik Vevelstad
Valgkomite BOBTOG
Bodømarkautvalget
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2.3

Hyttetilsyn

Hytte

Hyttetilsyn (Kontaktperson*)

Argaladhytta
Beiarstua

Mona Stegen, Heidi Mæland* og Torbjørn Østeraas
Frank og Ellinor* Mikalsen, Arne Skoglund og Solveig Åse Nyrud,
Marianne og Geir Heggmo
Lena Sæthre*, Jann Enoksen og Nikolai Støver
Stein Storvik*, Janny Nordby, Cecilia Lundbakk, Dag Einar Antonsen,
Bjørn Madsen og Gunnar Halvorsli
Hovedhuset: Magnar Haslerud, Tove Glad* og Bente Andreassen
Kårstua: Alester Hansen* og Kari Røed Hansen
Egnarbua: Svein Roald Kristiansen
Vaktmester: Torill Skjelstad
Stein Ove og Bodil* Johannesen og Bjørn Kvæl
Berit Naustvoll* og Oddrun Skånøy
Magnar Haslerud*, Kari L. Berg, Odd Ravn og Ann Helen Arntsen
Kjellaug Ellingsen, Trond Flateby, Reidar Gabrielsen, Lars Skjelstad,
Wiktor Berg og Ragnar Mjelle
Bjørn Sture Trymbo*, Inger Aga, Jenny og Svenn Åge Isaksen
Ivar Daasvatn, May Elin Holand og Elrun Pedersen
Elin Andreassen*, Knut Storteig, Irene Christoffersen og Fred Kramer
Vivian Selfors, Trine Jakobsen*, Sigbjørn Nibe, Anneke Leune og Egil
Sørheim

Bjellåvasstua
Fellvasstua
Gjælentunet

Gråtådalstua
Jordbruhytta
Lurfjellhytta
Lønsstua
Midtistua
Trygvebu
Tverrbrennstua
Tåkeheimen

Hytter med avtale :
- Storeng fjellgård
- Kvitsteindalsgammen
- Storjordstua

2.4

Privat tilbud i Storengdalen. DNT-rabatt (Eier: Sven Kisch)
Hans Indrevold (Eier: Meløy kommune)
Solveig Strøm (Eier: Nordland nasjonalparksenter)

Rutetilsyn

Rute Rutestrekning

Tilsyn

1.
2 a.
2 b.
3.
3b.
4.
5.
6 a.
6 b.
6 c.
7
8.
10 a.
10 b.
11.
12.
13 a.
13 b.
14.
15 a.
l5 b.

Hans Kristian Smines
Jostein Angel, Berit Labugt
Frode Ketil Pettersen
Kjell Gunnar Skodvin
Kjell Gunnar Skodvin
Ivar Daasvatn, Thomas Daasvatn
Truls Andersen, Anita Strandås
Alester Hansen
Alester Hansen
Lars Skjelstad
Magnar Jensen og Lars Jørgen Seivåg
Odd Eidner
Sissel C. Tverli, Bente Haugmo
Wiktor Berg
Torbjørn Østeraas
Wiktor Berg
Lars-Jørgen Seivaag
Nikolai Støver
Arne Jakobsen, Arnt-Egil Solbakk
Kristian Iversen Fanghol
Steinar Stolpen
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Lønsstua–Trygvebu
Storengan–Trygvebu
Storengan–Balvatnet til vannskille Storengskaret
Trygvebu–Argaladhytta
Argaladhytta–Balvatnet
Trygvebu–Evenesdal
Solvågli–Evenesdal
Lønsstua–Saltfjellstua
Lønsstua–Midtistua
Lønsstua–Storjordstua
Semska-Saltfjellstua
Bjellåvasstua–Midtistua–Saltfjellstua
Ø.Tollådal–Bukkhaugbua
Bukkhaugbua–Saltfjellstua
Bjellåvasstua–Tretnes
Beiarstua–Bukkhaugbua
Ø. Tollådal–Reinhornskaret–Bjellåvasstua
Ø. Tollådal–Djupvatnet–Bjellåvasstua
Beiarstua–Bjellåvasstua
Ramsgjel–skiltstake vest for Øver-Oksvatn
Øver-Oksvatn–Russånes

Bodø og Omegns Turistforening

15 c.
15 d.
16 a.
16 b.
16 c.
16 d.
17.
18.
19.
20 a.
20 b.
21.
22.
24.
25.

Russånes–Bleiknes–Kjoltelivatn
Kjoltelivatn–Sauvassbekken
Beiarstua–Gråtådalstua
Gråtådalstua–Glomfjord via Glomdalen
Fellvasstua–Kvitsteindalsgammen
Namnlaushøgda via Skavldalen til Gråtådalstua
Åseli–Lurfjellhytta
Børvatnet–Lurfjellhytta
Svartvassetra–Lurfjellhytta
Gjælentunet–Valnesvatnet
Valnesvatnet–Lurfjellhytta
Lurfjellhytta–Tverrbrennstua
Tverrbrennstua–Bjellåvasstua
Fellvasstua – Namnlausvatnet
Storengan – Storjordstua

Kirsten Arnesen
Ledig
Andre Belsom
Anna Marie og Alfred Andreassen
Janny Nordby
Bjørnar Nystrand
Frank Melby
Petter Pettersen
Arnfinn Sandness
Jørn Sørvig
Rita Mevik
Kari L. Berg
Ernst Opdalshei og Toril Moan
Stig Fredriksen
Steinar Skogstad

Løypetilsyn Bodømarka:
Bostolia-Langlia-Skihytta
Sandjordløypa. Tverrforbindelser. Deler Erlingbuløypa.
Kvalvåg-Malmveien-Hopsfjellet-Erlingbu-Tussvatnet.
Deler av Hopsløypa i Hopen.
Kålhusløypa til Erlingbu

Tor Mange Andreassen og Arne Kjell
Olsen
Carl B. Bjørseth
Frode Ketil Pettersen og Knut Støre

Karstein Rydningen og Hans Kristian
Smines
Erlingbu-Bostoliskardet-Furumoen med tverrforbindelse til Per Rekkedal
Langvatnet
Frank Melby
Hopsløypa+Langvatnet samt over Store Svartvatnet til
Erlingbu
Lars Norum
Engan og Arlia til Malmveien

2.5

Representasjon

Bodømarkas Venner

Lars-Fredrik Moe (styrem.), Carl A. Boe (vara)

Bodø friluftsforum

Bjørnar Nystrand (styrem.)

Kystled Salten

Alester Hansen (kontaktperson)

Nordland nasjonalparksenter

Audun Sandberg (vara til styret på vegne av DNT),
Berit Irgens (medlem av Rådet på vegne av DNT)

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) i
Nordland

Terje Øiesvold (sekretær)

STImuli-prosjektet, Bodø kommune

Paul Bakke (medlem av prosjektgruppe, for BMV)

Studieforbundet avdeling Nordland

Steinar Horsdal (styremedlem)

Turistforeningene i Nordland (TiN)

BOT-kontoret v/ daglig leder er sekretariat.
BOT hadde ansvar for styret, som bestod av Heidi
Meland (leder), Lena Rønhaug og Tove Bjørnstrøm.
Fra september 2014 har Rana Tf ansvar for styret i to
år.
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Rådgivende faglig utvalg for Midtre
Nordland nasjonalparkstyre

Audun Sandberg (for FNF)

Referansegruppe for «Plan for frivillighet i
Bodø kommune»

Bjørnar Nystrand

Nordland Barne- og ungdomsråd

Andre Valen(leder)

DNTs landsmøte

Bjørnar Nystrand, Tove Bjørnstrøm, Berit Irgens og
Ingunn Anke Hansen

DNTs styrelederseminar

Bjørnar Nystrand

DNTs daglig leder-møter

Berit Irgens

Landsmøte DNT ung

Ida Nova og Tord Svee

Turledersamling DNT ung

André Valen og Ida Nova

DNTs nærturseminar

Kaja Opsahl

Konferansen «Ulikhet gir mulighet» i regi av
Aktiv ung, Valnesfjord helsesportsenter

Renate Monsen Yeboah

Naturfilosofisk seminar i DNT

Terje Øiesvold

Nordnorsk hyttedriftseminar (Lofoten)

Tor Magne Andreassen, Knut Storteig, Solveig Strøm

Regionmøte for de nordnorske foreningene
(Lofoten)

Tove Bjørnstrøm og Solveig Strøm

Regionmøte for DNT ung Nord (Beiarstua)

Monica Svenning Engmark, Tord Svee, André Valen
og Håvard Mikalsen

Årsmøte Bodømarkas Venner

Lars-Fredrik Moe og Carl A. Boe

Årsmøte Bodø friluftsforum

Bjørnar Nystrand

Møte i Bodø Arbeiderparti for innspill om
friluftsliv i partiprogramprosessen

Bjørnar Nystrand

Presentasjon av BOT for frivillige i Rønvik
menighet

Tove Bjørnstrøm

Dialogmøte med sekretariatet for Midtre
Nordland nasjonalparkstyret

Berit Irgens og Tor Magne Andreassen
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3 TABELLER OG DIAGRAMMER
Tabell. 1a: Medlemsutviklingen 2007-2014, fordelt på medlemskategorier

Tabell 1b: Antall medlemmer 2014, fordelt på kommune

Tabell 1c: Prosentandel av befolkningen i medlemskommunene som er medlem, 2014
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Tabell 2: Dugnadsinnsatsen i Bodø og Omegns Turistforening i 2014
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Tabell 3: Overnattingstall på BOTs hytter 2005-2014

Tabell 4: Oversikt over kapasitet m.m. på våre hytter og andres hytter som vi har avtale med
Hyttenavn

Kartref.

Type

Ant.
sove
rom

Argaladhytta
- Sikringsbu
Beiarstua
- Soveannekset
Bjellåvasstua
-Sikringshytta
Gjælentunet
-Hovedhuset
-Kårstua
-Egnarbua
-Hundehuset
Fellvasstua
Gråtådalstua *
Jordbruhytta
Lurfjellhytta
-sikringshytta
Lønsstua
-annekset
Midtistua
-sikringshytta
Storjordstua
Storeng fjellgård
(rabattavtale)
Trygvebu
Tverrbrennstua
- sikringshytta
Tåkeheimen
-sikringshytta

2128 I

U
U
U
U
U
U

1
1
4
1
5
2

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

2028 IV
2028 I

Sengetall

Nøkkel

3
4
10
8
14
8

Antall
sengeplasser
(noen senger
er doble)
3
4
10
8
16
13

Høyde
over
havet

Å
Å
DNT
DNT
Å
Å

575

5
2
1
1
3
2
2
2
3
6
3
2
2
3
1

11+
8
3
2
8+
9+
6
8
12
19
8
8+
8
8
4

18+
12
4
2
10+
9+
8
8
14
21
9
8+
8
12
4

BOT
DNT
DNT
DNT
Å
Å
DNT
Å
Å
DNT
DNT
Å
Å
DNT
Å

35
35
3
35
440
605
330
310

5
3
3

16
10+
8+
4+
4

20
10+
11+
5+
5

DNT
DNT

420
555

Å
Å

1100

130
720

2029 III

1928 I
2028 IV
2028 I
2029 II
2128 III
2028 I
2128 IV
2128 IV
2128 IV
2029 II
1928 II

475
710

+

=

Det finnes ekstra madrasser og/eller hems i tillegg.

*

=

Like ved ligger hytta til Beiarn Jeger- og Fiskerforening som har 4 senger (sikringshytte).

BOT

=

låst med BOTs egen nøkkel

DNT

=

låst med DNT-nøkkel

Å

=

åpen

Alle hyttene er ubetjente, og de er tilgjengelige hele året.
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Tabell 5a: Turer – 2014

Tabell 5b: Turer – samleoversikt 2007 – 2014 (se grafisk fremstilling på neste side)
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Tabell 6: Kurs – 2014

Tabell 7: Trimpostopplegg 2014

Diagram 1: Turdeltakelse 2007-2014
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Diagram 2: Diagrammer 7-toppsturen

Antall fullførende 2006-2014
5000
4500
4000
3500
3-toppsturen

3000

7-toppsturen

2500

Totalt

2000
1500
1000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Aldersfordeling 7-toppsturen 2014
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