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• Frivilligkolleager i Troms Turlag sier den neste kandidaten er en utrolig raus og 
positiv fyr som bare vil alle godt og som er fin å dra på tur med – både i turlagsregi 
og på privaten. 

• Denne personen brenner for turlaget, det frivillige og turledere. 

• Vedkommende kom til Tromsø på slutten av 90-tallet og har siden da vært medlem 
av Troms Turlag.  

• Personen har stilt opp som turleder i over 15 år både for FSG og turlaget.   

• Som turleder og kursholder er personen kjent for sitt blide og positive vesen, og med 
en god dose tørr humor bidrar denne personen enormt til å spre god turkultur. 

• Turene han inviterer til har ofte tatt for seg nye mål og nye steder – minst én tur i 
året skal være til et sted han aldri før har vært. Dette resulterte i en fellestur, hvor 
turlederne var de eneste som ikke hadde gått turen tidligere – mens alle deltakerne 
var lommekjente! Dette var ingen utfordring for personen vår, han er alltid godt 
forberedt og stiller med gode kunnskaper om området turen går i - eller fagområdet.  

• Dette er egenskaper vi tror overføres også til kommende turledere, da turlederen ble 
kursholder for to år siden, han bidrar altså også med å utdanne nye turledere til 
turlaget.  

• Og ansvar for å heve kompetansen til turlederne har han allerede lenge vært 
engasjert i – da vår mann oppdaget at det ikke var et tilfredsstillende kurs for 
førstehjelp utenfor allfarvei, tok vedkommende initiativ til utvikling av et kurs i 
samarbeid med Rødekors. Dette kurset har de holdt nesten hver vinter i over 10 år 
og er et stort bidrag til sikkerhet i fjellet. Og det har blitt lagt merke til. Nå er han 
ikke lenger bare vår mann – men også noe så flott som høringsinstans for en komite 
som skal utvikle Førstehjelp for friluftsliv i Nasjonal Standard i Norsk Fjellsportforum 

• Men han er først og fremst vår ressursperson: Vi har nytt godt av årvisse tradisjoner 
som bresamlinger i Steindalen og andre fjellsportsamlinger. Personen er allsidig og 
arrangerer både randokurs og telemarkkurs på dugnad i Kroken. Men vi fremhever 
igjen nytenkninga hans med turer som Sørøya på langs, Øksfjordjøkelen på tvers, 
«telt og topptur» og mange flere. 

• Vi må også trekke fram at i tillegg til å være aktiv turleder og kursholder har 
vedkommende bidratt i styreverv og komiteer både i DNT fjellsport Troms og Troms 
Turlag en rekke ganger. Vedkommende har også vært styreleder i FSG… vet dere 
hvem jeg snakker om nå?  

• For sitt tidligere, nåværende og kommende engasjement er Troms Turlag utrolig 
stolte over at Geir Bye tildeles Den Gyldne Varde 

 


