
VEDLEGG 13: ÅRSMELDING BALSFJORD OG OMEGN TURLAG 2016 

 

 
 

Årsmelding for Balsfjord og omegn Turlag 2016 
 
Året som er gått har vært særdeles positivt for laget. I fjor høst var vi ferdige med merking 
og skilting av de 30 turløypene som vi hadde holt på med i to år. 
Innertavlene kom ikke før i sommer, så de kom på plass da. Det gjorde at inntrykket av 
turene ble mye sterkere på grunn av kartbeskrivelse og billeder fra  
de forskjellige turene var godt synlige fra veien. Stortavlene kom rett før jul i år, og vil bli satt 
opp til våren i forbindelse med offisiell åpning av løypene. 
 
Turkart Balsfjord som vi har lagt ned mye arbeide på kom ut i vår og ble utdelt 
til alle husstander i Balsfjord kommune. Kartlegging og verdivurdering av  
friluftsområder i Balsfjord kommune ble også ferdigstilt i 2016. Vi deltok i ei gruppe som 
arbeidet med dette. Det at alle disse tingene kom på plass i 2016 
gjorde at vi ble innstillt for Frivillighetsprisen for 2016 fra Fylkeskommunen. 
Det at vi også står for arrangement av 10 på topp i kommunen var også vektlagt 
i statuttene for utdelingen. Leder og Nestleder var ute og mottok prisen i en  
tilstelning på Fylkesbygget i Tromsø 14 desember 2016. 
 
Styre og utvalg: 
Styret har bestått av :   Helmer Hemmingsen, leder 
                                     Bent Svinnung, n.leder 
                                     Guri Anne Ryeng Berglund, sekretær 
                                     Vidar Hauglid, kasserer 
                                       Lill Tove Fredriksen, Styremedlem 
                                 Natalia Nemytova, Styremedlem . 
                                     Ole Bakkevold, Styremedlem. 
 
Vara til styret:     Leif Petter Lieng , St.nes 
                              Eivind A. Hemmingsen 
                                      Anita Hillstad, Målselv 
 
Revisorer:      Eldbjørn Pettersen 
                                      Knut Haugstad 
Vara:                        Halvor Lunde. 
 
Valgkomite:         Bernt Løvlid 

Odd Skogmo 
                                 Leen Berger 
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Styrets arbeide:             
Det har i året vært avholt 10 styremøter og behandlet 52  saker. 
 
Av saker som har vært til behandling kan nevnes, Produksjon av hefte for ti på topp i 
Balsfjord. Produksjon av aktivitetskalender for Balsfjord turlag.  Gjennomføringen av 10 på 
topp. Planlegge og gjennomføre de oppsatte fellesturene i året. Avslutningen av 10 på topp, 
premieutdelinga og trekningen på toppbøkene. Deltakelse på Årsmøtet i Troms turlag.  
Deltatt på møter med Ishavskystens Friluftsråd i forbindelse med kartlegging og verdisetting 
av friluftlivsområder i kommunen. Deltatt på fellesmøte med alle turlagene i Troms, unntatt 
Harstad som har eget turlag for regionen , Deltatt på 
hytteutvalgsmøtet i troms turlag og deltatt på fellesmøte med Statskog på Moen. 
 
Hefte for 10 på topp 2016 ble produsert for oppstart 1. mars med 7 vinterturer 
En ren vintertur mens de andre 6 kunne tas også om sommeren. Totalt 22 topper/ turer var 
med i ti på topp 2016. 
Aktivitetskalenderen ble produsert til oppstart av sommerturene i ti på topp 1. juni og 
oppstart av fellesturene. 
 
Aktivitet: Vinter. 
Vi hadde satt opp 4 turer på ski på vinteren/våren. Soltur til Fugltind , ingen møtte opp. Tur 
til ØIL-s lagshytte 13. mars.2 delt. Tur 29. april. til Dærta med dagstur 30. mai til samebyen 
ved Store Rostavann og retur til Dærtahyttene og retur 1. mai til Dividalen. 2 deltakere. Tur 
til Mortenhalskolten 5. mai med 2 deltakere. 
 
 Sommerturene: 
 19. juni.  Tur til Jarelva med 3 deltakere 
  1. juli.    Midnattsoltur til Fugltind med 15 deltakere. 
 17.jili.     Tur Sjøvassbotn/Lakselvdalhøgda med 6 deltakere 
24. juli.   Tur til Hjerttind i Sørreisa  med 4 deltakere. 
 7. august.  Tur til Middagstinden i Lakselvdalen med 10 deltakere 
14. august. Tur Russedalen/ Kjusakdalen med 7 deltakere 
 4/9            Tur til Store Russetind. Med 12 deltakere 
I tillegg ble det arr. fellestur med hodelykt  til Fugltind  med 9 deltakere 
Og tur til  Jagerberghaugen 3. desember med hodelykt med 10 deltakere. 
 
10 på topp: 
10 på topp samlet også i år svært god deltakelse. I år var det registrert 262stk på ti på topp, 
mens noen flere barn og noen færre voksene enn i fjor greidde kravene. 127 voksene og 59 
barn. 19 fikk medalje for å ha deltatt i 5 år. I fjor var det 24 som fikk medalje for 5 års 
deltakelse mens 24 hadde greidd kravet til 5-års medalje for 3 år siden. Totalt har da 140 
greidd 5-års medaljen hittil. Samlet registreringer på de 22 bøkene som var med i ti på topp 
2016 var 11.166 registrerte turer. Markert økning fra i fjor. Alle som har besøkt toppene og 
skrevet seg inn i de 22 bøkene er tatt med i tellingen. 
 
Premieutdelinga ble foretatt 20 november i Norkjosbotn vidregående skole, hvor deltakerne 
fikk krus med ”Middagstinden” som motiv. Trekning på toppbøkene ble foretatt med totalt 
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52 premier på de 22 bøkene som var med i ti på topp i 2016. Det ble i tillegg trukket 6 
ekstrapremier til slutt. Blant disse 2 ryggsekker og en fruktkurv. 
 
Aktiv i 100: 
Aktiv i 100 var et tilbud fra DNT og Røde kors. De hadde bevilget 30.000 kroner til hver 
gruppe av pensjonister og andre som var hjemme på dagtid og som gikk  
tur en fast dag i uka. Gruppa måtte være minst 8 personer og ha gått fra og med juni til og 
med oktober mnd. Vi hadde en gruppe i gang ledet av Jorunn Meldby 
De startet opp 30 mai og går ennu. All honnør til Jorunn. Hun hadde med ca 10 stk i 
gjennomsnitt på de turene som var med på aktiviteten hver mandag kl.10.00 
 
Barnas Turlag har egen årsmelding og egen økonomi. Gruppa har vært svært aktiv med 
arrangemang og turbo-turer for de minste. 
 
Deltakelse på møter:   
Leder har vært på flere møter på Storsteinnes med Friluftsrådet om kartlegging av 
friluftsområder i Balsfjord kommune. Natalia var på årsmøtet i DNT. Leder var på 
Hytteutvalgsmøte i Tromsø i høst. Leder ,Bent, Natalia og Gunn var på fellesmøte for 
turlagene på Lyngseidet. Leder og N-leder var på friluftlivsmøte på Bardufoss. Leder  og 
Bernt Løvlid var på julemøte med Statsskog og fjelltjenesten på Olsborg 5. desember.  
 
Deltakelse/Arangemang av kurs: 
Vi hadde meldt vår interesse for å delta på Sommerturlederkurs i 2016. Dessverre fikk vi ikke 
deltatt på kurs i sommer da det ikke ble arr. kurs. 
Vi fikk heller ikke arr. kurs i bruk av kart og kompass og GPS. 
 
Balsfjord og omegnen turlag takker bedriftene i Balsfjord for god støtte til den aktiviteten vi 
har hatt i 2016 
Vi takker Toppsponsorene for posetiv oppslutning om ti på topp i Balsfjord. 
Videre takker vi Balsfjord kommune for posetiv respons for det arbeidet vi nedlegger for å 
aktivisere befolkningen i kommunen. 
Vi takker toppkontaktene for det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging  
til toppene.+ å legge ut og hente ned toppbøkene. 
Videre takker vi Nye Troms for velviljen til å bringe budskapet vårt ut til befolkningen. 
Takk til Troms turlag og Senja turlag for samarbeidet i året som er gått. 
En stor takk til Ishavskystens friluftsråd for samarbeidet i året. 
 
Hilsen styret ved Helmer, Bent , Vidar, Guri Anne, Lill Tove, Natalia, Ole,        
Leif Petter, Eivind og Anita. 
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ARBEIDSPLAN for 2017 
 

1 Planlegge 10 på topp. 
2 Planlegge årets turer. 
3 Kurs 
4 Produsere hefte for 10 på topp. 
5 Produsere aktivitetskalender for Balsfjord og omegnen turlag. 
6 Arbeide med  vandreløyper i Balsfjord, remerke og sette opp stortavlene 
7 Tilrettelegge og gjennomføre 10 på topp 
8 Arrangere fellesturene . 
9 Markedsføre laget, og verve nye medlemmer. 
10 Delta på Landbruksmessa 
11 Premieutdelingen av 10 på topp i Balsfjord                                       

     12 Arrangere årsmøtet for 2017                                 
                                     
 
 
 
                                                                                                                          
 
BUDSJETT for 2017 
 
Tiltak                                                        inntekt           utgift 
 
Møtevirksomhet                                                                  kr    2.500.-                                                                          
Kjøreutgifter                                                                         ”    5.500.- 
Postkasser    5 stk a kr 2.200.-                                             kr  11.000.- 
Tavler skilt og påler                                                              ”    3.000.-                          
Merkemateriell                                                                     ”     3.200.-    
Utstyr til rydding av løyper                                                         1.500.- 
Produksjon av hefte for 10 på topp                                            12.000.- 
Aktivitetsprogram                                                                        5.000.- 
Friluftslivarrangemang                                                                4.000.- 
Landbruksmessa                                                                           4.000.- 
Kontorutgifter                                                                              3.000.- 
Annonsering/ markedsføring                                                       3.000.- 
Leie av lokaler                                                                             1.500.- 
Premiering 10 på topp                                                                25.000.- 
Diverse utgifter                                                                            3.500.- 
Åpningen  av vandreløyper.                                                         5.000.- 
Tilskudd  fylke                                                 30.000,- 
Tilskudd kommune                                          15.000.-    
 Sponsing                                                         25.000.- 
Salg 10 på topp                                                20.000.-                 
Div salg                                                              2.700.- 
 
Sum                                                                 92.700.-               92.700.-        
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Årsrapport Barnas Turlag Balsfjord 2016 
 
Barnas Turlag Balsfjord har vært gjennom sitt andre år, og dette året har vært et flott og 
utviklende år for oss. Arbeidsgruppen har bestått av de samme personene som i 2015 som 
har gjort til av driften av laget har vært gjennomført på en stabil og god måte i 2016.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av: 
Leder: Tine Hafeld Stormo 
Nestleder: Siw-Laila Nilsen 
Sekretær: Øyvind Karlsen 
Kasserer: Bente Anita Olsen 
Styremedlem: Thomas Niva 
 
Arbeidsgruppen har i løpet av året gjennomført 3 arbeidsmøter samt 1 åpent 
planleggingsmøte for å ordne turer/aktivitet for 2017. Dialogen med leder Helmer 
Hemmingsen i Balsfjord og Omegn Turlag er gjennomført pr telefon av leder Tine Hafeld 
Stormo. I løpet av turåret har vi hatt samarbeid med Ishavskysten Friluftsråd gjennom å 
arrangere «Friluftsliv for alle» samt Storsteinnes Idrettslag og BULA. Vi takker alle for godt 
samarbeid. 
 
I løpet av 2016 har vi har gjennomført følgende aktiviteter: 

• Vært med å gjennomføre 2 «Kom deg ut dager» 

• Startet opp med 5 turer med Turbo. Vi fikk kr 30.000 i støtte fra Extra midler til dette 
tiltaket. I 2016 hadde vi 11 turmål som barn kunne gå til. Populært tiltak, men vi ser 
at noen justeringer gjøres inn i 2017 for å forbedre og gjøre det mer motiverende og 
enklere å registrere seg. 

• 1 overnattingstur i telt ved Fjellfroskvannet. 

• Til sammen har vi gjennomført 15 turer med følgende innhold: Skitur, aking, natursti, 
mørketidsorientering, kanopadling, isfiske, gåtur, fiske, fjæradag, julebord mm. 1 
planlagt aktivitet har blitt avlyst da den ikke kunne gjennomføres. Vi har hatt 770 
deltakere på våre arrangement i 2016. 

 
Vi er veldig fornøyde med dette da vi har en økning av deltakere på 98 stk fra 2015 til 2016. 
Det er gledelig er at vi klarer å rekruttere inn nye medlemmer og foreldre som er engasjert 
og ønsker å bidra med aktivitet inn i Barnas Turlag Balsfjord. Dette er viktig da vi trenger 
flere å «spille på lag med» videre fremover. 
 
Barnas Turlag Balsfjord har kjøpt inn mye utstyr etter oppstart. Vi har derfor kjøpt inn en 
skaptilhenger til å lagre/oppbevare alt samlet. Vi har så lagt fått sponset over halvparten av 
kostnadene fra det lokale næringslivet så vi retter en stor takk til: R. Edvardsen Transport, 
Brødrene Karlsen, Norsk Protein og Stormo Maskin og Transport. 
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Vi får mange flotte tilbakemeldinger når vi arrangerer turer og aktiviteter, og vi ser mange 
fornøyde barn og voksne sammen. Dette gir oss igjen inspirasjon til å fortsette denne viktige 
jobben med å opprettholde Barnas Turlag Balsfjord videre. På slutten av turåret fikk 
Balsfjord og Omegn Turlag Frivellighetsprisen fra Troms Fylkeskommune. Her blir Barnas 
Turlag Balsfjord nevnt som et viktig bidrag til at prisen gikk hit. Det synes vi var ekstra stas og 
viser at vi sammen klarer å tilrettelegge et bra tilbud for alle aldersgrupper. Vi takker for 
godt samarbeid i året som gikk og håper dette fortsetter videre i 2017. 
 
Vi vil også takke koordinator Mia Kanstad Kulseng for samarbeid i 2016. 
Hun er rask å svare, alltid behjelpelig og har mange ideer som kan videreutvikle Barnas 
Turlag videre fremover. 
 
 
7. januar 2017  
Tine Hafeld Stormo, leder i Barnas Turlag Balsfjord 
 

 


