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FEBRUAR 
Lørdag 8. - søndag 9. februar 
HELGETUR PÅ SKI TIL SAUABREHYTTA 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl.08.00 til Espeland hvor 
vi parkerer. Her starter skituren, og går via Blåvatni til 
Sauabrehytta for overnatting. På søndag retur til Espeland 
med en liten avstikker på «Fonna» dersom været tillater 
dette. 
 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 850 kr 
Prisen dekker:  Turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon.  
Felles kjøring:  Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
 
Turledere:  Lars Kristian Gjerde 94 48 78 43 og Inger 
Åmodt 41 24 60 58

Lørdag 22. - søndag 23. februar 
SKITUR TIL VESLENUP PÅ FJELLSKI  
ELLER RANDONEE 
En skitur til Veslenup er en fin fjellskitur eller en nybe- 
gynnervennlig randonnetur. Toppen ligger nord for 
Haukeliseter i relativt lett høyfjellsterreng og er en fritt- 
liggende fjelltopp med flott utsikt (om været står oss bi). 
Ca 12 km tur/retur fra Haukeliseter. Vi kan eventuelt velge 
å gå fra Haukeliseter eller litt bortenfor for en mindre bratt 
start. Om ønskelig kan man booke overnatting før og/eller 
etter skituren på Haukeliseter. Opplys om dette i forkant i 
hht oppmøte sted. 
 
Turledere: Roald Bø 906 04 318 og Ida Helene Yksnøy.

MARS 
Lørdag 7. - søndag 8. mars 
VINTERTUR I ETNEFJELLENE,  
MARKHUS TIL SKROMME 
Oppmøte Flotmyr lørdag kl. 08 for felleskjøring til 
Markhus og Skromme. Første dag går vi fra Markhus,  
gjennom Fagerskar til Sandvasshytta (for overnatting), 
og muligens en tur i området her. Andre dag går vi så via 
Vaulavatnet til Simlebu, for så å gå rundt Simlenut via  
Mjølkestølen og ned til Skromme. Her har vi parkert bil  
til transport tilbake til Markus for henting av øvrige biler. 
NB! turen kan bli endret etter vær og føreforhold. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk 
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 850 kr 
Prisen dekker:  Turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon. 
Felles kjøring:  Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
 
Turledere:  Lars Johan Milje 908 62 004 og Lars Kristian 
Gjerde.

Søndag 22. mars   
KYRKJENUTEN 
Bli med på skitur til Kyrkjenuten 
Vi møtes på Heskjabakk ("Brushytta") på Seljestad hvor 
turen starter kl. 10.00. Vi går opp Dyrskar og til  
Kyrkjenuten (1602 moh). Litt krevende tur som tar  
cirka 7 timer t-r.  

Deltakerne må ha fjellski, skifeller og gode  
skiferdigheter. 
 
Turledere: Tone Louise Lervik 949 96 683 og May Kristin 
Bringedal 

Lørdag 28. mars  
VALLDALEN /REINSNOSI 
Fra Flotmyr i egne biler kl.7.30 til Valldalen. Turen starter 
ved Bråstøl eller lengre inne avhengig av snøforhold på 
veien. Vi går opp Stortavatnet og videre via Revseggi/eidet 
til Reinsnosi (1693 m.o.h.) Nedturen blir samme vei som 
vi kom opp med noen flotte nedkjøringer.  
Turen er beregnet til 5-6 timer.  
 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og gode skiferdigheter.  
Felles kjøring:  Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle 
bomavgift som deles på alle. 
 
Turledere:  Sven Magne Storesund 928 80 419 og  
Birger Heggheim.

APRIL 
Onsdag 1. April 
PRESTEVEGEN FRA SØVIK I TYSVÆR (NL) 
Fra Flotmyr kl.17.00 i egne biler til Grinde. Her tar vi til 
høyre etter industriområdet ved skiltet Hestaberg og  
Kodlekleiv og parkerer noen av bilene på parkerings- 
plassen til IMECNO (til høyre rett etter avkjørselen).  
Vi fyller opp noen biler og kjører til Søvik hvor vi parkerer 
på anvist plass. Derfra følger vi den gamle Prestevegen til 
Amdal og tilbake til Grinde på opparbeidet sykkelsti.  
De som har biler på Søvik blir kjørt inn. Turen tar  
ca 2 timer med innlagt pause. 
 
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 
Naturlos: Hartvig Waage

Lørdag 18. april 
FRA BJELLAND TIL EIKEMO 
Nordsiden av Åkrafjorden 
Denne fine turen starter på Viskjer og vi blir kjørt med båt 
over fjorden til garden Bjelland. Den er svært fin og velstelt. 
Videre mot Eintveit der vi blant annet går over en spesiell 
bro over elva. Broa ble lagt i den tro at hovedveien skulle gå 
på den siden av fjorden, og har 2 kjørebaner, ingenting ut 
over det. Linda Eide har lagt et program om den. Etter  
Eintveit går vi til Djuve og videre til Teigen. til slutt langs 
sjøen på utydelig sti til Eikemo. Deretter blir vi fraktet  
tilbake til Viskjer. 
Geir Arne Eikemo blir med som kjentmann. 
Turen tar ca 5 timer  
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 200 kr/ 300 kr   
Prisen dekker: Turledelse, båttransport og administrasjon. 
 
Turledere: Harald Selsås 952 11 114 og Martha  
Kristiansen

Onsdag 22. april 
ALNEDALSVATNET 
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00. Ta av fra E 134 på  
Vestre i Skjold mot Dalavik. Etter ca 3 km tar vi av til venstre 
til gamle Alendal skole, rett før krysset til Håvik. Parkering 
ved skolehuset. Lett tur, 2-3 timer Terreng: noe myrlendt, 

Bruker
Note
randoneetur

Bruker
Note
IMENCO



3

litt blandingsskog, beitemark, traktorveg og sti.  
Ha på godt fottøy.   
Fottøy: Gode sko.Oppmøte på Flotmyr kl.17.30.  
Vi kjører i egne biler. 
 
Turleiare: Jon Olav Velde og Bendikte Street.

Søndag 26. april 
HAUGESUND PÅ LANGS  
ÅRETS FINESTE SØNDAGSTUR 
Søndag 26. april arrangeres Haugesund på langs for  
6. gang. 

Onsdag 29. april 
ØRNABERGET I VATS 
Frå Flotmyr i egne biler kl 17.00. Frå Knapphus kl 17.45.
Kjør om lag 2 km på E 134 frå Knapphus mot Ølen til du 
kjem til vegkrysset til EIKESDAL på venstre side. Der står 
også eit TURSTI-skilt.  Følg vegen oppover 700 m til du 
kjem til skilta parkeringsplass. 
Traktorvegen frå parkeringsplassen er lett å gå sjølv om 
det kan vera nokre bratte parti. Ein liten snarveg på «Sti 
gjennom granskog» v/Kjeaberggrinda er kjekk å gå. 
På Dyrhaug er det sett opp hagebenk. Her kan du ta ein 
liten avstikkar til ein utsiktplass like ovanfor ei hytte – flott 
utsikt over bygda. 
Ved Dyrhaug går stien vidare til ØRNABERGET - godt 
skilta og merka. 
Oppe på Ørnaberget er det flott utsikt over heile Vats-
dalen heilt ned til Vatsfjorden og innover til Ølensvåg og 
fjella ikring. Her kan du kvila på Kvilebenken m/bord 
Gode tursko. 
 
Turleiar: Jon Olav Velde 905 54 134 og Tone Helene 
Kveinen Strand

MAI  
Lørdag 2.- søndag 3. mai 
TOPPTUR TIL ØVRE SANDVATN 
Weekendtur på ski til Øvre Sandvatnbrakka. Fra Flotmyr 
i egne biler lørdag kl. 08:00 til Røldal skisenter. Her tar 
vi trekket til topps og går inn til Øvre Sandvatnbrakka via 
Hadle Grøne, ca. 2 t. Ettermiddagstur i området, f.eks.  
til Inste Tinden. Søndag går vi tilbake til Hordadalen,  
ruta øst for Smalatinden, med mulighet for en topptur  
til Røldalsåta. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 630 kr/ 880 kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon og heiskort til skiheis med kr 80 pr person. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle 
bomavgift som deles på alle. 
 
Turledere: Roald Bø 906 04 318 og Ida Helene Yksnøy 

Onsdag 6. mai 
GAMLE TORVVEGER/KIRKEVEGEN (NL) 
Oppmøte med egne biler på Flotmyr kl 17.00. Turen  
starter på Bleikmyr ved Kleivane, like øst for Ridesenteret. 
Herfra går vi et stykke på den gamle kirkeveien som gikk  
fra de nordøstlige gardene i Skåre til kirken ved sundet.  
En gammel torvvei begynner også her. I dag er Kleivane 
utgangspunkt for turer i de nordre Byheiene, for eksempel  
til Nuten. Varighet ca 3 timer 
 

Turledere: Øystein Nilsen 913 02 043  
og Per Qvale 

Lørdag 9. - søndag 10. mai  
FOLGEFONNTUREN 
Folgefonna ligger hvit og flott mellom Hardangerfjorden 
og Sørfjorden. Midt i blomstringen tar vi turen fra  
Hardangerfjorden, opp den nydelige Keiserstien til  
overnatting på Fonnabu. Dagen etter går turen over  
Folgefonna til Vintertun. 
Det settes opp buss fra Flotmyr i Haugesund lørdag  
kl. 08.00 via Odda til Sunndal ved Mauranger. Turen start-
er til fots (7 moh.), opp Keiser Wilhelms ridesti til Breida- 
blikk (1300 moh.), hvor vi tar på oss skiene.  
Vi går videre til Fonnabu (1449 moh.) for overnatting.Blir 
det fint vær, står vi tidlig opp og får med oss soloppgangen 
på Folgefonna. Vi vil da, etter frokost, gå videre til Fonnas 
høyeste punkt (1661 moh). Videre ned til Vintertun.  
Blir ikke været bra, krysser vi Fonna mot øst og kommer 
ned til Tokheim i Odda. Her er bratt nedkjøring. Nede 
ved veien plukker bussen oss opp og kjører oss tilbake til 
Haugesund. 
Husk å ta med nok brødmat/nistemat til over ett døgn, og 
lakenpose til å sove i. Det er stor stigning på turen som  
derfor må anses som fysisk krevende. Det stilles også krav 
om fjellski og brukbare skiferdigheter. Turlederne vil in-
vitere til orienteringsmøte på HT- huset noen dager før 
turen. 
 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1500kr/ 2000kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag, buss 
og administrasjon. 
 
Turledere: Ole Schiefloe 95 93 86 61, Ivan Hauge og 
Inger Åmodt.

Søndag 10. mai 
NAPPEN TIL ØREVIK 
Oppmøte på Flotmyr kl 10.00. Vi kjører til Nappen i  
Valevåg hvor turen starter. Vi går forbi Martinshavn og  
til Leirvåg der Kolerakirkegården ligger. Vi går videre på  
vestsida av Dyråsen og etter hvert følger vi en skogsvei  
vestover mot Ulvaråkerhamaren. Herfra går vi utenom 
stien og dreier sørover mot Hjartåsen og Storåsen før vi 
etter hvert kommer til søre enden av Hauglandsvatnet og 
Haugland. Vi går vest for Breistig og sikter oss mot Rindo. 
Der møter vi vei og går videre til gamle Ørevik skole hvor vi 
avslutter turen. Vi ser Bømlafjorden flere ganger i løpet av 
turen. Store deler av turen går i terreng utenom merket sti.  
 
Gangtid: Ca 3-4 timer 
 
Turledere: Anne og Leif Grutle 934 55 062

Fredag 17. mai 
FOLKETOGET 
 
 
Torsdag 21.- søndag 24 mai  
BREHEIMEN 
FØLG MED PÅ NETTSIDEN  
ANG DENNE TUREN 
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JUNI 
Onsdag 3. juni 
FOSEN (NL) 
Rundtur om Grindafjellet - Fosen 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører til like før  
Våga kai og tunet på venstre siden av veien hvor Svein Erik 
Wiksnes venter på oss. Turen til Grindafjellet 71 moh går 
først noen meter på veien. Vi får et jorde til venstre og 
ved skiltet tar vi til venstre til Grindafjellet. Vi følger jordet 
nordover til enden og går videre i åpent landskap med 
lynghei, langs beitemark og gjennom noe lauvskog. Vi tar 
pausen på toppen. Her er det en fantastisk utsikt. Etter  
kaffen går vi ned mot sjøen til noen gamle bunkerser  
og returnerer mot bilene. Husk skikkelig fottøy fordi det  
er våte partier og et litt bratt parti. 
 
Turledere: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 og Paul 
Postvoll 
Naturlos/kjentmann: Svein Erik Wiksnes

Søndag 7. juni 
LONGÅSDALEN – ULSERHAUG 
Søndagstur i Vikebygdfjellene. Fra Flotmyr i egne biler kl. 
09.00 til Bjordal (mot Vikebygd) der vi parkerer og starter 
fotturen kl. 09.30. På skogsvei opp til Bårefjell og Høge-
nuten, videre stien mot Grautvatn og Grønedalen. Der-
etter opp til Ulserhaug som ligger på 631 m.o.h. Her  
oppe får vi følelsen av virkelig å være på høyfjellet. Her kan 
vi nyte utsikten mot mange kjente steder. Ta med kikkert  
om du har. Videre går vi på lyngbakkene ned mot stien  
som går mellom Bjordal og Vikestølen over Moldebrek-
ka. Vi går innom HTs tidligere hytte i Longåsdalen og tar 
denne i nærmere øyesyn. Videre går vi på traktorvei ned  
til bilene på Bjordal-tunet. Ca. 6 timers tur.  
Kart: 10023 Etne. 
 
Turledere: Torfinn Dommersnes 91 7 11 295 og Lars 
Kristian Gjerde 
 
Onsdag 17. juni  
HIMAKÅNÅ 
I egne biler fra Flotmyr kl. 17.00. Vi kjører til kirken i  
Hinderåvåg for parkering ved Jokerbutikken. 2,5 km på 
godt merket, til tider bratt sti, mot Kånå. Vi går gjennom 
skog og over beite ved Hetlandsgården, til stidele, der vi  
tar av vestover mot målet. Moderat tur på tre timer tur/
retur. 
 
Turledere:  Arne Rossebø 901 81 105 og Vigdis  
Horsfjord

Fredag 26.- søndag 28. juni 
BLOMSTØLEN OG STORAVASSBU  
Vi starter fra Øyna fredag og går til flotte Blomstølen. 
Neste dag går vi videre fra Etnefjellet over til Saudafjel-
let og Storavassbu. Turen går gjennom flott fjellterreng 
med nydelig utsikt, og tar cirka 5 timer. Søndag går vi fra 
Storavassbu til Frette hvor vi har noen biler parkert.  
Deler av turen til Frette er relativt bratt nedover. 
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1140 kr/ 1640 kr. 
Prisen inkluderer, overnatting, mat, turledelse og  
administrasjon. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle  
ferjer og bomavgift som deles på alle. 
 
Turledere: Helga Marie Vikse Johnsen 995 65 018 og 
Ola Breivik

Søndag 28. juni 
SIGGJO 
Vi kjører fra Flotmyr kl. 09.00 i egne biler. Vi kjører til 
parkeringsplassen ved Åreid på vestsiden av Siggjo hvor 
vi møter Bømlo Turlag ca 10.15. Fra parkeringsplassen 
følger vi gardsvegen et kort stykke. Stien går først gjennom 
furuskog, og ved ca 250 m er vi over tregrensa. Det er 
noen bløte partier så godt fottøy anbefales. Underveis vil 
vi passere ryholittbruddet fra steinalderen, der de tok stein 
til pilspisser og lignende. Stien er stort sett tydelig, men 
noen steder vanskelig å se. Fra toppen på 474 m.o.h. ser  
vi langt til havs. Mot øst kan vi på klare dager se Folgefonna. 
Stokksundet ligger under oss mot øst. Returen tas over  
nordre toppen på Siggjo, og så følger vi 7 Fjells traseen 
(merket sti) tilbake til bilen i Åreiddalen.  
Gangtid: ca 4 timer t/r + kjøretid fra Haugesund  
Kart: Turkart Bømlo 
 
Turledere: Fra Bømlo: Nils Magne Helle (91 55 15 22) 
og fra Haugesund: Arne Rossebø (90 18 11 05)

JULI 
Mandag 13. - søndag19. juli 
GULLRUTA 2020 
Nytt av året, er at vi går fra vakre Slettedalen i Sauda.  
Tidligere år har Gullruta gått fra Seljestad 
Turen fra Slettedalen til Olalia er en 6 dagers tur, og  
overnatting underveis skjer på de flotte hyttene i Etne- og 
Saudafjellene. Turen går i et område som veksler mellom 
vakkert og spennende høgfjellsterreng og stier som svinger 
seg ned og opp gjennom bjørkelier.  Det er god utsikt under 
store deler av turen, mot nord viser Folgefonna seg i sin stor-
het. Underveis finner du badekulper med friskt rennende 
vann. På turen passeres Vaulo, vannet som forsyner Langfoss 
med store mengder vann! Turen avsluttes med middag på 
populære Olalia Fjellstove.Turen passer for deg som liker å 
vandre i fjellet, og som har litt erfaring fra før. Etnefjellene 
byr på et variert og lettgått terreng, med saftige grønne 
fjelldaler og topper opp mot 1400 meter. På flere av turene 
oppe i fjellet kan du glede deg over å vandre langs flotte 
vassdrag. Kombinasjonen nedbør og bratte fjellsider gir flere 
praktfulle fossefall, som heldigvis for det meste har gått klar 
kraftutbygging. 
For den historisk interesserte fins flere gravrøyser fra viking-
tiden som er verdt å kikke nærmere på. For eksempel er røysa 
1 km nord for Sandvasshytta godt bevart. Minneplata ved 
vannet Vaulo mellom Simlebu og Sandvass forteller også 
at Etnefjellene rommer mye dramatisk historie. Stien som 
kommer opp til Blomstølen fra Etne og videre østover i fjellet, 
følger i stor grad den gamle driftevegen og pilgrimsleden  
til Stavkirken i Røldal. 
 
Dag 1:   Slettedalen – Simlebu 6 t 
Dag 2:   Simlebu – Sandvass 5 t 
Dag 3:   Sandvasshytta – Blomstølen, 2 t 
Dag 4:   Blomstølen – Storavassbu, 4-5 t 
Dag 5:   Storavassbu – Løkjelsvatnhytta, 6 t 
Dag 6:   Løkjelsvatnhytta – Olalia Fjellstove, 5 t 
Dag 6 eller 7:  Olalia Fjellstove – Oppheim/ v E134, 2 t 
 
Turen er middels/krevende. 
 
Priser: Medlem DNT/ikke medlem: 3 700 kr/4 200 kr 
Prisen inkluderer: overnatting på alle hyttene, mat underveis, 
turledelse og administrasjon. 
 
Turledere: Bjørn Egil Rossebø 901 03 007 og 
Lotte Størksen 
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AUGUST  
Torsdag 30. juli - søndag 2. august 
HARDANGERVIDDA VEST 
Hardangervidda vest - Hadlaskar - Torehytten - Stavali - 
Kinsarvik. Beskrevet som den «fineste turen på vestvidda» 
fra Eidfjord, forbi Hårteigen og ned til Kinsarvik. 
Dag 1:   Hjølmo – Hadlaskard 
Dag 2:   Hadlaskad – Torehytten 
Dag 3:   Torehytten – Stavali 
Dag 4:   Stavali – Kinsarvik 
 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1700 kr/ 2650 kr. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle  
ferjer og bomavgift som deles på alle. 
 
Turledere: Inger Åmodt 412 46 058 og Ivan Hauge

 
Lørdag1.- tirsdag 4. august 
JOTUNHEIMEN 
En Klassiker i fjell- Norge: Turtagrø - Fanaråken -  
Skogadalsbøen - Vetti  
Vi møtes på Flotmyr busstasjon og kjører felles i leid buss 
lørdag 1/8 kl 08.00. 
Vi kjører til Turtagrø Hotel 6-7 timer. Der skal vi overnatte 
første natta. Ettermiddagen brukes til turer i området, eller 
det en ønsker. Om kvelden har vi felles 3 retters middag. 
Turtagrø har mye historie fra den norske fjellturismens 
begynnelse. 
Søndag, etter en god frokost går vi til Fanaråkhytta, det er 
Norges høyest beliggende turisthytte, 2068 meter - fra 
884 meter. Turen tar 5-6 timer. Om kvelden 3 retters 
middag. 
Mandag går vi til vakre Skogadalsbøen via Keisarpasset - 
832 moh. Vi beregner 5 -6 timer på denne turen.  
3 retters middag om kvelden. 
Tirsdag går vi ned Utladalen, via Vettisfossen til Vetti Gard. 
Videre på sti til Hjelle 70 moh der bussen står og venter 
på oss. Vi bruker rundt 8 timer på gåturen, 7 timer på 
kjøretur. Er da hjemme 23-2400. 
 
Utstyr: Deltakere må ha med utstyr for sommertur i  
høyfjellet. Husk lakenpose, anbefaler å bruke staver. 
Deltakere må ha med seg mat for lørdagen fram til  
middag om kvelden. Ta og med snacks til turene og  
termos. På hyttene spiser vi middag, frokost og smører 
niste. På hjemtur tirsdag må sjåfør ha en pålagt 45 min 
pause. Den tar vi på et sted der den enkelte kan handle 
mat. 
 
Pris for medlemmer: 4950,-. Ikke medlemmer: 5940,-.
Bindende påmelding: Innen 1/7-20. 
 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting 3 hytter, transport, 
fullpensjon fra lørdag kveld. Niste tirsdag fra Skog-
adalsbøen. 
 
Turledere: Harald Selsås 952 11 114 og Per Fatland 
901 66 357. 
 
 
Fredag 7. - Søndag 9. august 
KVANNDALEN – HOLMAVASSBU 
Avreise fra Haugesund kl. 07.00. En lang tur som gir 
belønning i form av storslått høyfjellsterreng. Vær for-
beredt på lange dager ute i skiftene vær på høyfjellet.  
Vi starter fra Haukeliseter og går til Kvanndalen og videre 
til Holmavassbu, før vi går tilbake til Haukeliseter. 
Hvis godværet slår til om søndagen, kan det være aktuelt 
å gå utenom T-merket løype, via Vassdalseggi til Haukeli. 

Det kan være aktuelt at noen turdeltakere må bære  
sovepose til overnatting på Kvanndalshytta. 
 
Pris for medlemmer: 850,-. Ikke medlemmer: 1 250,-. 
Prisen dekker: turledelse, overnatting, mat og  
administrasjon. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle 
bomavgift som deles på alle. 
 
Turledere: Line Silde Bungum og Vilde Andrea Knutsen 

Lørdag15. - søndag16. august  
BARNEBARNTUR TIL LØKJELSVATNHYTTA 
Dette blir en helg for besteforeldre og barnebarn.  
Oppmøte på Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Vi kjører til 
Kritle hvor vi setter noen biler. Vi kjører så ned igjen til  
Hardeland ved Kraftstasjonen (resterende biler parkeres 
her), hvor turen starter. Vi tar den tiden vi trenger, og går 
opp stigene til Løkjelsvatn (ca 2 km, men en del stigning). 
Ettermiddagen brukes til kos i hytteområdet, kanskje  
noen vil prøve fiskelykken fra båten, ta et bad eller gå på 
skattejakt i grotte???? Etter frokost og utvask av hytta på 
søndagen, tar vi fatt på den litt enklere veien tilbake til  
Kritle (ca 5 km). Skyssen organiseres slik at vi får stoppet 
ved bilene på Hardeland. 
 
PRISER:  
Voksen:  Medlem 550 kr/ ikke medlem 880 kr 
0 - 3 år:  Medlem 55 kr/ ikke medlem 85 kr 
4 - 12 år: Medlem 85 kr/ ikke medlem 300 kr 
Over 13 år: medlem 240 kr/ ikke medlem 400 kr 
 
Kart: Indre Etnefjell. 
 
Turledere: Kari Gundesø 917 67 463 og Audhild Sannes

Søndag 16. august 
GRÅHORGI 
Vi drar fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. til krysset mot 
Dalsbruket på Bjoa, og kjører ca 300 meter på kommune-
veien hvor vi parkerer noen biler v/renseanlegget.  
Deretter kjører vi til Eikås for parkering. Turen starter  
herfra ca kl. 10.30. Vi går på skogsveien over til Ølensvåg 
et stykke, så på sti opp til Gråhorjo. Her nyter vi i  
klarvær en fantastisk utsikt over Sunnhordland.  
Vi går ned «gamleveien» til Bjoavatnet og tilbake til  
bilene. Ca 6 t. 
 
Turledere: Hans Enerstvedt (992 10 336) og  
Stine L Hagen 
 
Søndag 23. august  
BJØNNDALEN (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl 08.30. Turen starter fra  
parkering innerst ved Fjellgardsvatnet kl 0930.  
 
Vi går fra sør mot nord, turen er ca 13 km, god sti hele 
veien. Vi kommer forbi de nedlagte gårdene Sjurstølen,  
Søre Bjønndalen, Bjønnstien og Ørekjerven.  
Litt krevende tur, med mye god kulturhistorie i et flott  
område. Vassing av elver kan være nødvendig. 
 
Turledere: Per Fatland 901 66 357   
og Anne Berit Skipevåg Tveit. 
 

Bruker
Note
453 93 225

Bruker
Note
Holder med et ?
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Lørdag 29. - søndag 30. august 
KINSARVIK - STAVALI - LOFTHUS 
Bli med oss på en flott og krevende 2-dagerstur på 
Vestvidda. Avreise fra Flotmyr i egne biler lørdag 17. 
august 2020 kl. 07.30. 
Vi går opp vakre Husedalen med sine mange fossefall og 
overnatter på Stavali Turisthytte (6 timers gangtid). 
Dag 2 er en lang og fin dag. Mot slutten av turen møter vi 
Dronningstien og går Munketrappene ned mot Lofthus  
(8 timers gangtid). 
Nærmere opplysninger vil bli gitt til påmeldte når turen 
nærmer seg. Maks 12 påmeldte. 
 
Pris: Medlem kr. 815,-/ikke medlem kr. 1215,-  
Prisen dekker: Turledelse, overnatting på Stavali,  
mat på hytta, taxi fra sluttpunkt til startpunkt og 
administrasjon. 
Felles kjøring: Utgifter til transport utover taxi betales 
etter HT sine satser direkte til sjåfør. 
 
Turledere: Unni Vestre 977 78 714 og Lotte Størksen

Søndag 30. august  
TUR TIL STRÅTVEIT (NL) 
Fra Flotmyr kl. 10.00 til Stråtveit. Parkering v/Raunes. 
Stråtveit er en lett tilgjengelig idyll med flott utsikt over 
Yrkjefjorden. Stråtveit ble på 1600-tallet nevnt som 
krongods. I 1865 bodde det 22 mennesker på gården. 
Det var hele 5 husmannsplasser under gården: Habn, 
Hummervik, Greburhaugen, Lunden og Brattestø. Den 
siste husmannen under Stråtveit døde i 1934. AS Skog 
kjøpte gården i 1972 og eier den i dag. Bygningene, 
som er fra 1800-tallet, er fint restaurert, og det er satt 
opp opplysningsplakater om gårdens historie og om trær 
og skog. Det er laget arboret. Gården er godt tilrettelagt 
for turfolk, med bl.a. bord. Vegen følges ca 3 1⁄2 km til 
Stråtveit. Det er forholdsvis tung stigning i begynnelsen. 
Senere flater vegen mer ut og passerer Raunesvatnet på 
venstre hånd. Deretter flatt og så ned til Stråtveit.  
Like før vi kommer til gårdstunet, passeres en revebås,  
som i tidligere tider ble brukt til revefangst.  
 
Det er satt opp informasjonstavle ved revebåsen.   
Etter turen blir det hagevandring og kunstutstilling. Habn.  
For de som ønsker det er det en fin tur ned til sjøen.  
På veg passerer vi murene etter en av husmannsplassene 
som lå under Stråtveit og en fint restaurert kvern.  
Gangtid: Ca 1 time hver veg. 
Turledere: Kjellfrid Brunsvik 932 54 781 og Nina 
Stråtveit

SEPTEMBER 
Onsdag 2. september 
EMBERLANDSNIPEN 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.00 til Auklandshamn,  
der vi parkerer ved butikken. Løypen går i en jevn, 
slak stigning gjennom småskog og langs små tjern. 
Emberlandsnipen er 271 m.o.h. og på toppen er det en 
storslagen utsikt i alle retninger.   
Ca. 3 - 4 timer tur/retur. Ta med pannelykt/
lommelykt.  Middels tur. 
Turledere: Kjersti Turholm (97 10 67 14) og Tommy 
Turholm

Søndag 6. september  
FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN

 

Onsdag 9. september  
SLETTHAUG 
Frå Flotmyr kl 17.00, frå Knapphus kl 17.45. Kjør om lag 
3,2 km på E 134 frå Knapphus mot Ølen til tidlegare Vats 
gartneri der det står skilt til Aurdal – ta av til høgre. Følg 
denne vegen til endes - 1,4 km - og litt forbi tunet til Has-
lemo. Her finn du ein god parkeringsplass med info.tavle 
med opplysningar om dei ulike turane. Vi følger god trak-
torveg heilt opp til hytta på Sletthaug. Vegen går fyrst langs 
elva oppover forbi Sagflåta og over Kleiva bru og vidare i 
slakt terreng til vi kryssar Aurdalselva på ny ved Fjellgards-
bakken. Her er det turkasse som du kan skriva deg inn i før 
du går vidare over brua. Vegen vidare slyngar seg oppover 
i furuskog - vi tek av til høgre ved skilt om lag 500 lenger 
opp, sjå skilt – til Sletthaug, Åksla og Vardafjellet. Deretter 
blir det ein del bratte parti på vegen. Gjennom denne 
dalen, Aurdalsdalen, har det vore ein gamal ferdselsveg frå 
Øvre Vats til Sandeid i gamle dagar. I dag går det traktor-
veg langt innover og endar nesten der ein annan traktor-
veg kjem frå Steinsland i Sandeid. Vegen opp til Sletthaug 
har ein del bratte parti, men han er god å gå på - ta det 
med ro og nyt turen. Ta ein pust ved Karatesteinane og les 
info om desse.  
Du finn også ein del namneskilt langs vegen.  
Det er sett opp sitjebenk halvvegs oppe. 
Fottøy: Fjellsko 
 
Turleiar: Jon Olav Velde 905 54 134 og  
Inger Kallevik Haavik 

Søndag 13. september 
ULVANOSI 
1248 m. opp i Kvinnherad 
Fra Flotmyr kl. 08.15 til kaien i Skånevik der vi tar ferje til 
Utåker. Vi kjører opp til skisenteret i Tveitedalen hvor vi 
setter bilene. Første etappe av turen går på skogsvei og sti 
oppover til Dyrrindo. Her er det tid for en rast og man  
kan nyte en praktfull utsikt over fjordbassenget mellom 
Utåker – Skånevik. Turen følger merket sti oppover  
Låganåso videre opp på Høganåso, der stien følger kanten 
mot Matrefjorden. I godt vær gir dette partiet utsyn og 
opplevelser man husker! Turen videre mot toppen går i et 
terreng med mye stein, men det er fort glemt når man kan 
nyte utsikten fra toppen. Dette er en noe krevende tur,  
men har vi været med oss, så får vi en fantastisk opplevelse 
i 1248 meters høyde. Ta gjerne med litt varmt tøy.  
 
Ca. 5-6 timers tur + ferjeturen.

Turledere: Lars Kristian Gjerde (944 87 843)  
og Martha Kristiansen

Onsdag 16. september 
HARALDSEIDVATNET 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.00 til parkering i  
nærheten av Toraneset Miljøpark. Herfra starter vi  
turen ca kl. 17.45. Vi går på merket sti rundt vatnet. Det  
er lagt ut klopper over våte partier. Vi tar oss god tid til 
pause der det er satt ut bord og benker. Her er det også 
bok å skrive navnet i. Varighet ca 1,5 time. Kan om ønske-
lig forlenges med en avstikker mot Andalsvatnet om  
været er fint. 
 
Turledere: Erling Haraldseid 907 57 219  
og Kjellfrid Brunsvik
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Søndag 27. september  
RUNDTUR I BYHEIENE (NL) 
Dette er en lengre rundtur (5 -6 timer) i Byheiene, det 
flotte nærtur-området vårt. Vi møtes på parkeringsplassen 
ved stemmen, Eivindsvatnet, kl. 1000. Vi går litt av veien 
inn mot Djupadalen før vi tar av til høyre på stier som fører 
oss til Skitnadal sørøst for Krokavassnuten. Vi går videre 
til Lusatjørn, Bårdshaugvatna og Vannverksvegen som vi 
krysser ved Svehaugen. Derfra går vi en gammel sti  
nordvest for Vannverksvegen. Vi kommer ut på Vann-
verksvegen igjen like ovenfor bommen. Herfra går vi  
ned til Kattanakk-krysset og følger Henning Paulsens  
veg et stykke før vi tar av på en sti som fører oss til O-hytta i 
Djupadalen og veien tilbake til stemmen. 
Turistforeningens kart over Byheiene (2018). 
 
Turledere: Øystein Nilsen 913 02 04 og Per Qvale

OKTOBER 
Lørdag 3.- søndag 4. oktober  
FOTOKURS MED OVERNATTING PÅ OLALIA 
Har du lyst til å:  
•Ta bedre bilder? 
•Vite at du kjenner til de viktigste fotoprinsippene som     
    skaper kreative bilder? 
•Få kontroll på kameraets knapper og innstillinger? 
 
Da er dette kurset noe for deg. 
 
Lørdagen fokuserer vi på de kreative fotoprinsippene slik 
at du kan utvikle fotoblikket ditt og forstå hva det er som 
gjør at et bilde blir bra. Søndagen vil du få teknisk op-
plæring slik at du blir trygg på knapper og innstillinger  
og kan utnytte kameraet ditt på en god måte. Du trenger 
derfor et kamera du kan gjøre manuelle innstillinger på. 
Det kan være speilrefleks, speilløst systemkamera,  
hybridkamera eller kompaktkamera som har manuelle 
innstillinger. 
 
Dag 1 (kl 10 -17 ): Opplæring i de kreative foto- 
prinsippene. Om kvelden blir det sosialt samvær og god 
middag. 
 
Dag 2 (kl 10-17): Opplæring i grunnleggende tekniske 
innstillinger.  
 
Du kan glede deg til spennende, lærerike, kreative og  
lekfulle dager med kamera, på kurset og etter kurset. 
 
Deltakere ankommer Olalia lørdags morgen, i god tid før 
kursstart kl.10.00 og reiser hjem etter kursklutt kl. 17.00 
på søndag. 
 
Priser: Medlem DNT/ikke medlem: 3 800,-/4 400,- 
Prisen inkluderer: Fotokurs, overnatting, mat, turledelse 
og administrasjon. 
 
Husk varme og gode klær til fotografering utendørs   
Kursholdere: Tove Virata Bråthen og Ida Kristin Vollum

Søndag 4. oktober 
KYRKJEVEGEN I SVEIO (NL) 
Oppmøte på Flotmyr kl 11.00 i egne biler. Vi kjører til 
Sveio og parkerer ved Fjellstad. Turstart fra Paddeveien.  
Ca 3 timers tur totalt i lett kupert terreng forbi  
Forevatnet, Brørsteinane på Istertveit og Urdalsvatnet. 
 
Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336 og Kjellfrid 
Brunsvik 

Lørdag 17. - søndag 18. oktober 
GOURMETTUR TIL OLALIA 
Pop up restaurant på Olalia Fjellstove 
Finn Lothe tar med seg "Lothes mat & Vinhus" til Olalia 
Fjellstove.  
Her serverer vi en 4 retters gourmetmiddag med utsøkte 
viner (inkludert i pris). 
Vi tar med oss turledere som legger opp til turer i  
nærområdet for de som måtte ønske. Rett og slett en  
kosehelg av de sjeldne på Haugesunds turistforenings  
storhytte i hjertet av Etnefjella. 
 
Priser: Medlem DNT/ikke medlem: 1 800,-/2 300,- 
Prisen inkluderer: Overnatting, mat, turledelse og  
administrasjon. 
 
Turledere: Merete Ree og Stina Larsen Hagen

NOVEMBER 
Fredag 20.- søndag 22. november 
YOGATUR TIL UTSIRA 
Vil du kombinere yoga med tur til Utsira? Øya helt ytterst i  
vest som tilby fred og ro fra hverdagsmaset. 
 
På Utsira er mulighetene gode for å kombinere yoga og 
turer i kystlandskapet. Vi tilpasser både turer og yoga til 
den enkeltes nivå. Det vil arrangeres yoga inne morgen  
og kveld, tilrettelagt slik at vi har overskudd og tid til  
dagsturer lørdag og søndag. 
 
Yogaen undervises av en erfaren yogalærer tilknyttet  
Satya Yoga i Stavanger. Yogaformen er klassisk og øvelsene 
gjøres med utstyr, slik at hver stilling kan tilpasses den  
enkelte. Alle blir sett, veiledet og tatt hånd om, uansett 
alder, treningsgrunnlag, skader eller yogabakgrunn. De 
fleste kropper har spenninger og skjevheter. Yoga skaper 
en bevissthet rundt og skjerpet fokus på hvor dette sitter 
- og gir metoder og verktøy for å rette opp og forbedre 
sirkulasjon. Dette gjør deg sterkere rustet for hverdagen 
og utfordringer i livet. Yoga har beviselig hjulpet menne-
sker med å bekjempe betennelser i kroppen, stive ledd, 
nakker og rygger, vonde skuldre og hofter, urolig søvn, 
hormonelle forstyrrelser og generell rastløshet og stress i 
kroppen. Du blir dyktigere til å ta vare på deg selv når du 
gjør yoga. Med yoga i kombinasjon med flotte turer blir 
dette en helg hvor du kan ha fokus på deg selv, naturen  
og fellesskapet. 
 
Priser: 2 600 medlem/ 3 200 ikke medlem. Inkludert i 
prisen er yoga, turledelse, mat hele helgen og overnatting 
 
Påmelding på nett innen 8. november 
Prisen inkluderer: Overnatting, mat, turledelse og yoga.
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre 

TORSDAGSTUREN  
VÅR - hver torsdag fra 8. januar til 18. juni,  
bortsett fra 9. april og 21. mai 
 
HØST - hver torsdag fra 27. august til  
10. desember

Bruker
Note
913 84 046
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SENIORTURER 2020

Onsdag 19. februar  
SKITUR, OLALITRAKTENE 
Fra Flotmyr i egne biler kl 0900 til parkeringsplassen på 
Olaliveien. Skituren legges opp etter dagens vær og  
føreforhold. 
 
Turledere: Bjørn Rasmus Hauge 481 44 392 og Eivind 
Hammer.

Onsdag 11. mars 
MEDLEMSMØTE  

Onsdag 25. mars 
LIERFJELLET, SVEIO 
Frammøte på Flotmyr kl. 10.00. Vi kjører til Førde for 
parkering på parkeringsplassen ved krysset ned til kaien 
på Førde (Ved Gjenbruksløa). 
Turen går først oppover på god skogsvei, stedvis noe bratt. 
Senere på sti oppover til toppen, hvor det er fin utsikt over 
store deler av Sveio.  Retur samme vei til å begynne med, 
før vi, like overfor Liergardane, tar en mer østlig trasè til-
bake.  Her er det endel våte partier, så godt fottøy er nød-
vendig. Ca 3 timer. 
 
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 924 15 255 og Helge 
Hope

Onsdag 15. april 
DALVANUTEN, NEDSTRAND 
Start fra Flotmyr klokka 09. Vi kjører mot Nedstrand på 
riksvei 515. Vi tar av til venstre før bebyggelsen ved skilt 
til Gurigjerde. Her kjører vi et par kilometer på en heller 
trang og svingete bygdevei. Fra parkeringa vandrer vi noen  
hundre meter gardsvei til gult hus oppi skogkanten.  
Ved skiltet «Til fjells» går vi gjennom porten i steingarden. 
Vi trasker en steinete traktorvei ca 20 minutter til neste 
steingard. Her tar Robin-løypa av til høyre. Først opp en 
bjørkekledd kolle, ned på andre siden og over ei myr til 
ei lita elv, og så begynner stigningen. God og tydelig sti, 
men det er bratt mellom avsatsene. Disse gir oss heldigvis 
kjærkommen avlastning for pusten under hele  
oppstigningen!  
 
Men vi tar det med ro. Vel oppe får vi et mektig utsyn over 
Ryfylke, og over Nedstrandsfjella: Skrubburdnuten,  
Rossafjellet og Stølanuten. De ligger i en halv-krans nord  
og vestover. Mellom nutene er det god umerket sti. Den får 
vi imidlertid ta en annen gang. Etter god pause på toppen, 
går vi nordover ned til Djupadalen, svinger vest og sørlig 
retning i småkupert terreng til Badnavatnet. Herfra ned 
en pukket vei, over noen svaberg før den går over til den 
steinete traktorveien vi kom opp i starten. Fire til fem timers 
gange.  
 
Gode sko er nødvendig. Ikke så mange bløte partier i 
løypa, men de finnes!

Turledere: Tone Helene Kveinen 936 78 823 og Eldbjørg 
Nedland 481 51 123

 
 

Onsdag 29. april 
FITJAR MIDTFJELLET (NL) 
Rundtur ved midtfjellet på Fitjar 
Fra Flotmyr i egne biler kl.09.00 til Stord. På Heiane tar vi 
av på Fv 545 mot Sagvåg og deretter videre nordover mot  
Fitjar. Etter Vik tar vi østover på veien som er skiltet til Midt-
fjellet Vindpark for parkering på Ølstjødno. Her møter vi  
Per Audun Kloster fra Stord-Fitjar Turlag som skal være 
kjentmann for oss. Fotturen starter herfra kl.10.30.

Først går vi litt østover, så nordover på vestsiden av Kidna-
vatnet, Midtvatnet og Svartavatnet, og fra Kjeringo går vi 
sørover og bortom Kidno 567moh og tilbake til  
Ølstjødno.  Middels 4 timers tur på både traktorveg og 
stier. 
 
Turledere: Arne Rossebø 901 81 105 og  
Paul Postvoll 997 07 453 
 
Kjentmann: Per Audun Kloster fra Stord-Fitjar  
Turlag 957 43 190 

Onsdag 13. mai 
POSTVEGEN, ETNE – SKÅNEVIK 
Fra Flotmyr i egne biler kl 0900 til Etne Senter.  
Her setter vi fra oss bilene og tar bussen videre til Skånevik 
kl 1045. Slak stigning på traktorvei til å begynne med, og 
litt brattere på god sti mot slutten til vi er oppe på Varleite 
på ca 600 meter. 
 
God sti ned igjen til Etnesjøen. 
4 timers tur. 
 
Turleder: Torfinn Dommersnes 917 11 295 og Eivind 
Hammer

Tirsdag 26.- onsdag 27. mai 
GOURMET-TUR, GEITUNGEN 
Årets matopplevelse går i år til Geitungen fyr. Tradisjonen  
tro blir det hyggelig samvær rundt bordet etter at alle har 
vært med å tilberede ca. 6/7 retter av høy kvalitet både fra 
sjø og land. Vi kjører fra Flotmyr kl 10 i egne biler  
Det blir båt fra Skudenes. Retur 27.mai 
Påmelding. Maks 14 deltagere 
Kostnad: 550 kr medlem, 850 kr ikke medlem. 
Dekker mat, opphold, turledelse og administrasjon. 
 
Turledere: Anne Lise Borum og Paul Postvoll 
 
 
Onsdag 10. juni 
MOSNES- HJORTEDALEN, TUR-RETUR 
Fra Flotmyr i privatbiler kl. 08:00 til Eljarvik i Åkrafjorden,  
der vi parkerer og blir skysset i båt over fjorden til Mosnes.  
Vi går langs elva innover dalen på god sti, forbi Mosdal og 
Kikalona, tar av på stien mot Hjortedalen, og går inn til  
beitelagshytta som ligger der. Samme vei tilbake til Mosnes.  
 
Gangtid ca 7 timer. Krevende tur. 
 
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og  
Arne Rossebø 
 
 
 
 

Bruker
Note
880

Bruker
Note
1280
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Onsdag 24. juni 
LYNGHOLM – RYVARDEN 
Selveste St..Hans-dagen 24.juni går turen Lyngholmen -  
Ryvarden - Mølstrevåg 
Vi starter fra Flotmyr kl 10 og kjører til Mølstrevåg, så ordner 
vi transport mellom Lyngholmen og Mølstrevåg. Turen går i 
lett kystterreng mot Ryvarden kulturfyr, hvor vi nyter utsikten 
og spiser lunch. Har du lyst å grille noe enkelt, tar du med 
engangsgrill, eller spiser din matpakke.  
Vil du heller gå turen fra Mølstrevåg til Ryvarden er dette 
også mulig. 
Sammen har vi en fin opplevelse i dette fantastiske land- 
skapet. Deretter fortsetter vi på grusveien til Mølstrevåg og 
bilene.

Turledere: Anne Lise Borum 472 85 276 Oddlaug Breirem 
913 48 719 

Onsdag 12. august  
HÅHEIM ETNE  
Fra Flotmyr i egne biler kl 0900 til Etne Senter for samling. 
Herfra videre til Håheim på andre siden av Stordalsvatnet.  
Opp ca 400 høydemeter langs Kvamselva på traktorvei og 
god sti til Kvamstølen. Tur i området inn til Hellestølen og  
retur samme veien. Ca 4 timers tur. 
 
Turledere: Paul Postvoll 997 07 453 og Eivind Hammer 
 
 
Tirsdag 25. august  
FJORDCRUISE, ÅKRAFJORDEN 
25. aug.inviterer vi til FJORDCRUISE & ELJERVIK GARD-
Buss fra Flotmyr kl 09.00 til Eljervik. Vi blir tatt imot av 
vertskapet som serverer kaffi og lefse, før vi går ombord i MS 
Stein Viking kl 11. Deretter cruiser vi på Åkerfjorden, og  
blir guidet av lokalguide, som forteller gode historier om 
kulturen langs fjorden. Vi går til Markhushavn og over til  
Bjellandsnes. Her går vi i land og besøker Bjellandstunet. 
Herfra blir det anledning til å vandre til Eintveit, eller følge 
båten videre til Eintveit kai, hvor vi plukker opp vandrerne. På 
vei innover til Eljervik passerer vi bl.a.Djuve, Eikemoland,  
Mosnes og breelva fra Folgefonna. 
 
Ankomst Eljervik etter 3 timer. Nå er vi passe sultne og setter 
oss til bords i Heimvik, der vi blir servert lokalmat "Smak av 
Åkrafjorden". Varmt og kaldt fra sjø og land, dessert og  
kaffe/te. Ca.klokken 16 busser vi tilbake til Haugesund. 
Vi har plass til 47 deltagere!!!! 
 
Pris alt inkl.: Medlemmer kr. 850. Ikke medlemmer kr. 950. 
 
Turledere: Anne Lise Borum 472 85 276, Oddlaug 
Breirem og Solveig Helgeland Hauge 
 
 
Onsdag 26. august   
TUR I TYSVÆR 
Rundtur på Slettafjellet i Tysvær 
Fra Flotmyr i egne biler kl.10.00 til Klovning på Fv 780 hvor 
vi parkerer ved transformatoren. Vi går noen meter sørover 
på veien før vi tar til venstre. Videre forbi idyllisk Høyvikvatn 
og bratt oppover til Slettafjellet på 240 moh. Stien har noen 
våte partier. På toppen raster vi og nyter en fantastisk utsikt i 
alle retninger. På veien ned fra toppen går vi en litt annen vei 
tilbake til transformatoren og bilene. Ca.2,5 timer gangtid. 
 
Turledere: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 og  
Torfinn Dommersnes 
Naturlos/kjentmann: Edvin Lindanger 
 

 
Tirsdag 1.-  torsdag 3. september 
SEINSOMMERTUR NORHEIMSUND 
Dag 1: Fra Haugesund i egne biler, kl 08.15 til ferjeleiet 
Jektevik på Stord. Ferje til Tysnes. Tur til Hovlandsnuten eller 
Tysnes-såta. Ca 4 timers fottur. Så videre kjøretur langs  
Hardangerfjorden til Norheimsund for overnatting på Thon 
hotel. Romplassering og middagsbuffet. 
 
Dag 2: Frokost. Smøre niste. Kjøre til Fykse, turstart på 
Bjørke. Rundtur i stølsterreng og med vidt utsyn over fjord, 
bre og fjell. Ca 4-5 timers tur. Turen avsluttes med omvisning 
og lokalmat-servering på Gamlastovo på Fykse.  
Kjøre tilbake til Norheimsund. 
 
Dag 3: Frokost. Smøre niste. Kjøre til Tørvikbygd, ferje til 
Jondal. Kjøre videre til Sundal / Mauranger. Tur inn mot 
Bondhusbreen. Første del går på god grusvei inn til Bond-
husvatnet, videre på sti inn til brefallet. Retur samme veg til 
bilene. Kjøre via Odda tilbake til Haugesund. 
 
Pris: 2 overnattinger m/ frokost, 2 nistepakker, 1 middag Thon 
hotel, 1 omvisning m/ middag-servering på Gamlastovo. 
 
Medlem DNT:   
- Enkeltrom Kr 4.000 pr pers   
- Dobbeltrom Kr. 3.200 pr pers (Rabattkode Dobbeltrom - 
Nordheimsund) 
 
Ikke-medlem:  
- Enkeltrom Kr 4.600 pr pers  
- Dobbeltrom Kr. 3.800 pr pers (Rabattkode Dobbeltrom - 
Nordheimsund) 
 
Ikke inkludert i prisen:  
Transport og ferjeutgifter. Drikke til middag dag 1 og dag 2. 
Middag dag 3. 
 
Turledere: Solveig Helgeland Hauge 464 79 048, Bjørn R. 
Hauge og Bjarne Enerstvedt 

Onsdag 9. september 
HODNAFJELLET – DALAVIK  
EN DEL AV SKJOLD PÅ TVERS 
Frammøte på Flotmyr kl 10.00. Vi kjører i egne biler til 
Våg hvor vi tar av til E39 og følger denne til P-plass. I hov-
edtrekk følger vi turstien «Skjold på tvers» fra Hodnafjellet 
via Torefjellet til Dagsland. Noe stigning opp til toppen av 
Hodnafjellet hvor vi får flott utsikt. Videre går turen i kupert 
terreng fram til Dalavikvegen.  
 
Gangtid: + pauser ca. 4 timer. 
 
Turledere: Kaare Haavik, 482 42 061 og  
Tone Helene Kveinen

Tirsdag 22.- torsdag 24. september 
OLALIA GRAND PRIX BLI KJENT MED OLALIA OG 
OMRÅDENE 
Fra Flotmyr i egne biler kl 0900 til parkeringsplassen på 
Olaliveien. Turer i området alle 3 dagene. Påmelding innen 
fredagen før (18/9), og vi tar et orienteringsmøte på  
Bytunet mandag den 21/9 for litt planlegging av mat etc. 
 
Kostnad: 1 150 kr medlem, 1 750 ikke medlem. 
Dekker mat, overnatting, turledelse og administrasjon. 
 
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og  
Eivind Hammer 
 
 

Bruker
Note
1150
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Onsdag 7. oktober 
FUGLEN, VATS 
Frammøte på Flotmyrkl 0900 for transport i egne biler.
Parkering på rasteplass Killingbakkene langs E134 i 
Skjold. Skilt viser tursti. Her er det en informasjonstav-
le med kart som viser stien til Fuglen, som er ca 5,5 
km. Første del går på skogsvei gjennom plantet granskog, 
så på god skogsti til myrlendt mellom Elleflottjørna og 
Sandvadtjørna og over Prestavad. Vi kommer inn på 
traktorvei ved opplagsplass for tømmer, og følger denne 
oppover Haukadalen gjennom barskog som går over i 
lauvskog. Etterhvert går turen videre på sti, som tidvis kan 
være noe bratt, men flater ut oppover, før vi får en mindre 
stigning til toppen. Vi kommer over  
trebeltet og får vid utsikt over store deler av  
Haugalandet.  Retur samme vei.  
 
Turledere: Arne Rossebø 901 81 105 og Helge Hope 
 
 
Onsdag 21. oktober 
VALHEST – VÅG 
Frammøte på Flotmyr kl 0900 for transport med egne 
biler til Aksdal for parkering. Før turen starter herfra, må 
vi sørge for transport av et par biler til Våg til returen. Fra 
Aksdal går vi et stykke langs "gamleveien", før vi tar opp 
mot øst, og følger en sti på ryggen oppover til vi treffer den 
merkede stien til Valhest.  Denne følger vi til toppen av  
Valhest, hvor det passer med en god pause, hvis vi har 
været med oss.  Returen fra Valhest går først på stien mot 
Fjon, før vi følger en skogsvei resten av veien mot Våg.  
Da får vi på nytt en transportrunde før hjemturen.

Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 92415255 og  
Kaare Haavik 
 
 
Onsdag 4. november 
BURMA-VEGEN / SØR-KARMØY 
Vi kjører fra Flotmyr kl.10.00 til Stokkastrand skole hvor 
vi setter fra oss noen biler. Vi kjører videre sørover på øs-
tre Karmøy, så vestover på Burmaveien for parkering ved 
Raunamyr. Herifra går vi nordover, over Stiklestemmen til 
Buavassdalen, videre gjennom Østre og Vestre Sålefjells-
vatn og opp på Søre Sålefjell 132 m.o.h. Etterpå passerer vi 
Melstokkevatn og fortsetter østover til Stokkastrand skole. 

Ca.10 km og 3 t gange.

Turledere: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 og  
Torfinn Dommersnes 917 11 295 

Onsdag 18.november 
MEDLEMSMØTE
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For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i  
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

1. Påmelding 
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige 
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre ar-
rangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlems-
pris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et 
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. 
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening, 
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.  
For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene 
akseptert når booking er utført.

2. Avtaledokumenter 
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening: 
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende 
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved 
påmelding i turinformasjonen:

- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste - 
 Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på opp-
gitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinfor-
masjonen.

3. Pris 
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detalj-
programmet. Haugesund Turistforening forbeholder seg 
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, 
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av 
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. 
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, 
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. 
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales 
ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling 
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og 
betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding 
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje 
skriftlig.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må 
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del-
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes 
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager 
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved 
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis 
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften 
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillings-
forsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. 
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for-
hindrer deltakelse.

6. Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund 
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge 
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private 
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av 
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager 
og pkt. 7. Avlysning

7. Avlysning 
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force 
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, man-
gel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turist-
forening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager 
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp 
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstat-
ning, verken for økonomisk eller ikke- økonomisk tap.

8. Endringer 
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i 
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer 
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som 
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som 
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig, 
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige 
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. 
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer 
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne 
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i 
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra 
sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar 
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vur-
dere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å 
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden 
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege 
Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtale-
dokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter 
turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med 
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige 
 fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller 
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke 
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening. 
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

10. Forsikringer 
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på 
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.  
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe 
under foreningens arrangementer.  Haugesund Turist-
forening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med 
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkes-
forsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre 
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager 
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En 
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til 
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned 
etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder 
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli 
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene 
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s pub-
likasjoner og egne internettsider eller i andre medier 
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du 
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere 
 turleder om dette, når turen starter.


