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1. Tillitsvalgte og administrasjon 

1.1 Sammensetning av styrer, administrasjon, komiteer og utvalg 

 

Styret:    Arnulf Sørum (styreleder) 
Randi Børresen (nestleder) 

Pål Tengesdal  

Kjersti Bakken   
Stig Kristian Sørensen 
Inger-Lise Kveldro 

     
    Monica Bryn (1. vara) 
    Espen Nordahl (2. vara) 
    Alf Iver Kinge (3. vara) 

 
Valgkomité:   Reidun Trondsen (leder) 

    Margrethe Aanesen 
    Hilde Grimstad 
         
Administrasjon:  Lin Einarsdotter Olsen (daglig leder) 
    Mia Kanstad Kulseng (koordinator BT og DNT ung) 
    Nina Brygfjeld (turveileder) 
           
Revisor: Asgeir Rushfeldt (statsautorisert revisor – Revicom) 

 
Regnskapsfører:  Marit Sørnes (regnskapsfører – BDO) 

 
Æresmedlemmer:  Torbjørg og Odd Østgård 
    Kjell Vangdal 
    Jarle Nilsen 
    Espen Nordahl 
    Bernt Løvlid 
    Jorunn Fleten 
    Bjarne og Hanna Bockelie 
 
Senja Turlag:   Alf Brustad (leder) 
    Svein Heitmann (nestleder/sekretær) 
    Bodil Kjær Brones (kasserer)  
    Elly Kristiansen 

 

    Torild Hanssen (1. vara) 

    Astrid Johannessen (2. vara) 
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Barnas Turlag Senja:  Øivind Kringstad (leder) 
Espen Holen 
Trine-Lise Fredriksen  
Jorunn Nygaard 
Tor-Erling Nygaard 
Stine-Marie Henriksen 
Hege Håkedal 

Balsfjord og Omegn Turlag: Natalia Nemytova (leder) 

Bent Svinnung (nestleder) 

Lena Nordli (sekretær) 

Leen Berger (kasserer) 

Leif-Petter Lieng  

Dagfinn Landbakk (1. vara) 

Eivind Hemmingsen (2. vara) 

May-Britt Vangen (3. vara)                        

Barnas Turlag Balsfjord: Siw-Laila Nilsen (leder) 

Cathrine Beate Edvardsen (nestleder) 

Øyvind Karlsen (sekretær) 

Vibeke Jeanett Iversen (kasserer) 

Jeanette Ovesen Strand 

Yngve Opgård 

Jarle Hemmingsen 

Ungdommens Turlag Balsfjord: Tine Hafeld Stormo 

Dag-Arne Stormo 

Bente Anita Olsen  

Nord-Troms Turlag: Bodil Bråstad (leder) 

Heidi Arnesen (nestleder) 

Knut Skomedal (sekretær) 

Beate Nordgaard Simonsen (kasserer) 

Ruth Samuelsen (turutvalgskontakt) 

 

Kristin Høidalen (1. vara) 

Johnny Mikkelsen (2. vara) 

Geir Lyngsmark (3. vara) 

DNT ung Skjervøy: Sunniva Kråbøl (lokal ressursperson) 

Mia Kanstad Kulseng 

Barnas Turlag Kåfjord:  Henriette Såstad Henriksen (kontaktperson) 
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Barnas Turlag Nordreisa: Matilde Persen 

Maria Sandmo 

Ingunn Hansen 

Barnas Turlag Målselv: Charlotta Rylander (leder) 

    Sigrunn Haugli (kontaktperson) 

Barnas Turlag Karlsøy: Ingebjørg Tollefsen (kontaktperson) 

    Jannicke Johansen   

Barnas Turlag Lyngen: Anne Lise Bjørklid 

    Viktoria Berglund 

    Catarina Samuelsen 

Barnas Turlag Tromsø: Reidun Trondsen (leder)  

    Meri Isaksson 

    June Malnes 

    Marianne Larsen 

    Ane Fors 

    Frank Hansen 

    Fredrik Aunegård 

    Anna Nylund 

    Trine Jegervatn 

    Kamilla Thorsteinsen 

DNT Ung Troms:  Mia Kanstad Kulseng (koordinator) 

Arbeidsgruppe bestående av ungdom på Facebook 

DNT fjellsport Troms: Caroline Haug (leder) 

    Øystein Espelid Thorvaldsen 

    Anders Eide 

    Monica Bryn 
    Sandra Gjerde 
    Christoffer Jespersen 
 

    Ingvild Mageli (vara) 
 
Veterangruppa:  Bjørnar Seljehaug (leder) 

    Solveig Kjærran (nestleder) 

 
Merkeutvalget:  Pål Tengesdal (leder) 

    Reidar Skarshaug 
    Kaisa-Wenche Vivisdatter 
    Magne Lund 
    Magnar Uvsløkk 
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Turutvalget:   Christine Smith Simonsen (leder) 

    Monica H. Mikalsen  
    Ingrid Berthinussen 
    Jan Børre Henriksen 
    Arnulf Sørum 
     
Hytteutvalget :  Morten Olsen (leder)  

Stig Kristian Sørensen 
    Reidar Hofsøy 
    Eli Moksnes Furu 
 
Prosjektleder Lakselvdalen: Arne-Wilhelm Theodorsen 
 
Prosjektleder Vikran:  Hilde Grimstad 
 
Prosjektleder solcelleanl: Morten Olav Olsen 
 
Arb.utv. tilrettelegging hund: Morten Olav Olsen 
    Arnulf Sørum 
    Monica Bryn 
    Nina Brones 
    André Lind 
    Lin E. Olsen    
 
Fjellvåkenredaksjonen: Lisbeth Johannessen (deler av året) 

Jorunn Mørkved 
Nina Cheetham     

 
Naturvernutvalget:  Ivar Sæther  
    Margrethe Aanesen 
    Rachel Jakhelln  
 
Hytte- og ruteplankomité: Ivar Sæther 
    Jarle Nilsen 
    Toril Skoglund 
    Jan Thomas Schwenke 
 
Repr. styret FNF Troms: Rachel Jakhelln (Troms Turlag) 
    Alf Brustad (Senja Turlag) 

 

Repr. styret TROBUR: Marie Aas Westvik (DNT ung Troms) 

1.2 Hyttetilsyn   

- Altevasshytta Åsmund Kaspersen  
Dag Bjørnflaten 
Barbro Fjellstad  

- Blåkollkoia   Jan Thomas Schwenke 
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- Dividalshytta Nye  Grethe Lilleeng 
- Dividalshytta Gamle Geir Lorentzen og Geir Lotre 
- Dærta Nye Leif G. Morland og Per Molund 

- Dærtastua   Gudmund Sundlisæter og Rachel Jakhelln 
- Gaskas Nye   Anne Julie Klæboe og Magnar Uvsløkk 
- Gaskas Gamle Bernt Løvlid og Svanhild Dalberg  
- Golda Nye   Inger Johanne Hole (deler av året) og Solveig Braastad (deler av året) 
- Golda Gamle  Hanna R. Bockelie og Bjarne Bockelie 
- Gammelhuset Skipsfjord Anne Kristensen og Mona Martinsen (deler av året) 

 Bjørn Tore Sørensen (deler av året), Ketil Walmann (deler av året),   
Laura Bunse (deler av året) og Ragnhild Myrstad (deler av året) 

- Gappo Nye   Jan A. Larssen 
- Gappo Gamle   Reidar Hofsøy og Kristin Hofsøy 
- Gappo hundebu  Sigmund Dalvik (deler av året) 
- Jægervasshytta Jan Børre Henriksen og Leif Lillevoll 
- Lappjord Lille  Elin Knutsen 
- Lappjord Store Torbjørn Dahl 
- Nonsbu Nina Cheetham (deler av året), Morten Olav Olsen 

Ellen Karoline Dahl (deler av året), Monica Mikalsen (deler av året) 

- Nedrefosshytta  Johnny Mikkelsen  
- Rosta Gamle   Svein Hegge 

- Rosta Nye   Alf Brustad og Alfhild Brustad 
- Rosta Hundeanneks  Karoline Østgård Olsen 
- Jubileumshytta  Sonja Lindrupsen og Arne Steinar Mikalsen 
- Ringvassbu   Valter Jensen, Tarja Forma og Ellen Ingulfsvann  
- Skarvassbu Gamle  Veronica Samuelsen  
- Skarvassbu Nye  Frank Hernes (deler av året) 
- Steinbøhytta Johnny Rognmo  
- Stordalsstua Nye  Torkjell Naterstad 
- Stordalsstua Gamle  Jan Klaudiussen og Ane Klaudiussen  
- Senjabu   Svein Heitmann 
- Trollvassbu Kjersti Bakken, Eli M. Furu, Tordis Høifødt  
- Vuomahytta   Sten Magne Andreassen og Trond Vingstad (deler av året) 
- Vuomastua   Vidar Pedersen 
- Vuoma hundeanneks Kaisa-Wenche Vivisdatter 
- Ventebu Dividalen  Kjell Lund (deler av året) 
- Varmebu Kjølen  Nils Christian Fareth (deler av året) 
- Turboleir Jægervatn Monica H. Mikalsen 
 
- Branntilsyn hytter:  Bernt Løvlid 
 
- Transportansvarlig hytter: Bernt Løvlid 
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2. Styrets beretning 

2.1 Generelt 

Troms Turlag (TT) er medlemsorganisasjon i Den Norske Turistforening (DNT).  

TT har lokallagene Senja Turlag, Balsfjord og omegn Turlag og Nord-Troms Turlag.  TT sine 

undergrupper er DNT fjellsport Troms (FSG), Barnas Turlag (BT), DNT ung og Veterangruppa. 

I tillegg til Barnas Turlag Tromsø, Målselv og Karlsøy som sorterer under TT, er det BT i 

Balsfjord, Nordreisa, Kåfjord og på Senja. Ny av året er BT Lyngen. DNT ung Troms arrangerer 

fortsatt aktiviteter i regionen, samtidig som det er forsøk på to lokale turgrupper; DNT ung 

Tromsø og DNT ung Skjervøy. I hovedsak er undergruppene i Tromsø i regi av og knyttet til 

TT/styret i Tromsø. Lokallagene kan etablere egne undergrupper etter ønske. Lokallagene 

bidrar til aktiviteter lokalt, medlemsrekruttering, lokalt engasjement og mulighet for 

delegering av ansvar.  

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet for 2017: 

Paragraf 1. Formål:  

Troms Turlag (TT) skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 

naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. TT skal særlig 

fremme turvandring, og bidra til å spre kjennskap til landsdelens natur og muligheter for 

friluftsliv. Gjennom informasjonsarbeid og tur- og aktivitetsprogram skal TT søke å fremme 

friluftsliv.   

Disse formål søker laget å fremme ved å:  
 

• Organisere et allsidig fritidstilbud innen ulike typer naturaktiviteter. Tur- og 
aktivitetsopplegg omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne. 

• Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt informasjon 
om rute- og hyttenett på turplanleggeren ut.no, DNTs digitale base.  

• Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som er 
i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt. 

• Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern 
på lokalt og regionalt nivå. 

• Opprette lokallag der det er naturlig og stimulere til allsidige og differensierte 
aktiviteter innen sitt område. 

• Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer.  

• Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltningsorganer. 

• Arbeide med andre saker som årsmøtet og styret finner styrker og underbygger 
paragraf 1. Formål.   

 

Årsmøtet for 2018 ble avholdt 25. februar 2019 på Quality Hotel Saga, Tromsø, med 80 

oppmøtte, hvorav 78 var stemmeberettiget. Årsmøtet vedtok styrets årsberetning, regnskap 
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og budsjett med de merknader som framkommer av protokollen.  

 

2.2 Styrets arbeid 

Det er avholdt 11 styremøter i 2019 og behandlet 93 saker.  

Varamedlemmer innkalles til alle møter. Ved behov har det vært holdt AU-møter mellom 

styremøter for saksforberedelser eller behandling av enkeltsaker styret har bedt AU følge 

opp. AU består av styreleder, nestleder og daglig leder.  

Styrets arbeid er sammensatt:  

• Følge opp årsmøtevedtak og budsjett  

• Strategiarbeid. Handlingsplan. Driftsplanlegging.  

• Gi gode rammebetingelser for daglig drift. Arbeid med økonomi, likviditet og 

regnskap  

• HMS og sikkerhet. Følge opp arbeid i gruppene og bistå ved behov, oppdatere 

håndbok og rutiner 

• Behandle saker fra tillitsvalgte og medlemmer 

• Arbeidsgiveransvar for ansatte 

• Representasjon. Kommunikasjon med/i lokal og regional media. Deltakelse i 

samarbeidsorgan mellom lag og foreninger og regionale myndigheter, eks. 

rådgivende utvalg for nasjonalparkstyrene, FNF, Tromsø som bærekraftig reisemål, 

andre.  

• Myndighetshåndtering. Arbeidet med rammebetingelser for turlagets drift tar veldig 

mye tid, og blir stadig mer komplisert og utfordrende.  

• Styremedlemmer er også med i utvalg og undergrupper i turlaget, og deltar jevnlig på 

deres møter.   

• Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter 

• Oppfølging og drøfting av utvalgte høringssaker 

• Bidra i arbeidet med å skrive søknader, prosjektbeskrivelser og annet  

• Oppfølging av saker og initiativ fra DNT og drøfting av hvilke TT skal/kan/vil engasjere 

seg i.  

• DNT sentralt: Representasjon på styreledersamling, landsmøte, utvalgte 

fagsamlinger.  

• Bærekraftig drift av hytter og aktiviteter 

Organisasjonen har vokst sterkt de siste årene og det kommer stadig nye områder hvor det 

er ønskelig at DNT tar en rolle eller definerer tiltak. Det er ikke praktisk mulig for TT å følge 

opp alle initiativer, så styret gjør prioriteringer og er selektive på hva vi tror er riktig for oss.  

TT mottar mange henvendelser om samarbeid og representasjon. Dette setter vi pris på og 

oppfatter at laget har troverdighet på friluftsliv med bredt nedslagsfelt og tilbud til mange 
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brukergrupper. Vi har aktive lokallag som er flinke til å profilere aktivitet, nye tilbud, flere 

tillitsvalgte og lokalt engasjement.  

Ambisjonene for aktivitet og nye prosjekter er store, og styret har fokus på at 

administrasjonen ikke kan belastes ytterligere. Nye oppgaver må erstatte eksisterende, ikke 

komme som tillegg.  

Under følger utvalgte punkter fra årets arbeid: 

Se årsmeldinger fra grupper og lokallag for nærmere informasjon. 

 

2.2.1 Representasjon styre og administrasjon 

 Forberedende møte til åpent medlemsmøte om forebygging av skredulykker:  

8. januar på turlagskontoret – Randi Børresen, Harald Faste Aas, Arne Wilhelm 

Theodorsen, Lin E. Olsen og Audun Hetland fra CARE/UIT. 

 Møte om Vinterfest på Charlottenlund: 21. januar på Røde Kors-huset – Tromsø 

Idrettsråd, Tromsø Røde Kors og Mia Kanstad Kulseng (BT)  

 KS og Frivillighet Norge/kommunenettverk aktiv fritid for barn og unge: 21. januar på 

Fylkeshuset – Reidun Trondsen (BT) holdt innlegg. 

 Forberedelser til åpent medlemsmøte om forebygging av skredulykker: 23. januar på 

turlagskontoret – Randi Børresen, Lin E. Olsen og Arne-Wilhelm Theodorsen  

 Åpent møte om forebygging av skredulykker: 24. januar på Tromsø bibliotek – Randi 

Børresen, Pål Tengesdal, Inger Lise Kveldro fra styret, Arne-Wilhelm Theodorsen, Lin 

E. Olsen og Nina Brygfjeld.   

 Møte med Gjensidige Tromsø: 29. januar på turlagskontoret – Kjetil Klausen og Børge 

Rydningen fra Gjensidige, Lin E. Olsen og Mia Kanstad Kulseng  

 Møte med repr. for grunneier Trollvassbutomta, Karin Moe: 30. januar på 

turlagskontoret – Kjersti Bakken og Lin E. Olsen 

 Valgkomité Trobur: 5. februar, telefonmøte – Mia Kanstad Kulseng (BT/DNT ung) 

 Planleggingsmøte «Ut på tur, aldri sur»: 6. februar på Pinocchio – Anders Lund Eide, 

Margrethe Aanesen og Kjersti Bakken 

 Årsmøte i FSG: 13. februar på Flyt, Tromsø – Kjersti Bakken 

 50-års jubileumsfeiring for det britiske helikopterdetasjementet Clockwork:  

14. februar på Bardufoss flystasjon – Bernt Løvlid og Torbjørn Dahl 

 Årsmøte i NJFF Troms: 23. februar på Vollan Gjestestue – Mia Kanstad Kulseng (DNT 

ung) holdt foredrag om satsing på unge og om NJFF/DNT ung sitt samarbeidsprosjekt 

 Møte om NORADs nattevandring i Tromsø: 15. mars på turlagskontoret – Vegard 

Bjørtuft og (NORAD) og Lin E. Olsen  

 Møte om Vinterfest på Charlottenlund: 4. mars på turlagskontoret – Tromsø 

Idrettsråd, Tromsø Røde Kors, Veterangruppa og Mia Kanstad Kulseng (BT)  

 Årsmøte i Studieforbundet Natur og miljø: 14. mars på Nor-Bygg, Tromsø – Caroline 

Haug (FSG) og Alf Brustad (ST) 

 Daglig ledermøte DNT: 20-21. mars i Oslo – Lin E. Olsen 

 Årsmøte DNT fjellsport: 29-31. mars i Lyngen – Monica Bryn og styret i FSG Tromsø 
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 Årsmøte Troms Barne- og Ungdomsråd (TROBUR): 4. april på Tvibit – Mia Kanstad 

Kulseng og Marie Aas Westvik (DNT ung) 

 Landsmøte DNT ung: 5-7. april i Meråker: Torbjørn Birkenes og Lene Bækkevold (DNT 

ung)  

 Møte med Atea Tromsø (samarbeidspartner DNT): 5. april på turlagskontoret – Lin E. 

Olsen og Mia Kanstad Kulseng 

 Møte med ressurssenter i seksjon for barn og familie i Tromsø kommune: 8. april på 

NAV-bygget, Strandgata, Tromsø – Mia Kanstad Kulseng (BT) 

 Planleggingsmøte «Ut på tur, - aldri sur» med frivillige hjelpere: 9. april på 

turlagskontoret – Kjersti Bakken 

 Møte i arbeidsgruppa for tilrettelegging for hund: 23. april – Morten Olsen, Nina 

Brones, Arnulf Sørum, André Lind og Lin E. Olsen 

 Planleggingsmøte «Vær lur, - gå tur»: 24. april på UiT – Kjersti Bakken og Anders Lund 

Eide 

 Oppstartsmøte BT Lyngen: 13. mai på Lyngseidet – Mia Kanstad Kulseng 

 Møte med Ronni Møller Pettersen, konserndirektør salg og kunderelasjon SNN: 15. 

mai på SNN-kontoret Fredrik Langesgate – Lin E. Olsen 

 Landsmøte DNT: 7-9. juni i Svolvær – Arnulf Sørum, Pål Tengesdal, Randi Børresen og 

Lin E. Olsen (TT). Alf Brustad (ST) og Bodil Bråstad (NTT). Torbjørn Birkenes og Lene 

Bækkevold (DNT ung). Lin, Randi og Arnulf bidro med innledninger til gruppearbeid 

for alle deltakende foreninger og delegater.  

 Møte med Statskog Troms: 20. juni på turlagskontoret – Arnulf Sørum og Lin E. Olsen. 

Kåre Rasmussen, Anne Larsen og Lars Frihetsli (Statskog) 

 Befaring Arbeiderforeningens tomt i Malangen: 6. september på Vikran – Kjersti 

Bakken, Stig Kristian Sørensen og Lin E. Olsen 

 Møte om stinettet og felles nøkkelsystem for hyttene i Reisadalen: 6. september på 

Halti Nasjonalparksenter, Storslett – Bodil Bråstad og Heidi Arnesen (NTT) og Pål 

Tengesdal (TT). Forvalterne i Reisa nasjonalpark og Odd Rudberg fra Halti 

Nasjonalparksenter. 

 Seminar om besøksforvaltning: 10. september på UIT, Tromsø – Lin E. Olsen og Mia 

Kanstad Kulseng 

 Regionmøte for nordnorske foreninger: 20-22. september – Arnulf Sørum, Pål 

Tengesdal og Lin E. Olsen (TT). Alf Brustad (ST), Bodil Bråstad og Heidi Arnesen (NTT). 

 Møte om stier og overnattingsmuligheter i grenseområdet Troms/Finnmark: 21. 

september i Hammerfest – Arnulf Sørum, Pål Tengesdal og Lin E. Olsen (TT). Bodil 

Bråstad og Heidi Arnesen (NTT), Katrine Fugelli Simonsen og Vigdis Nygård (Alta og 

omegn turlag). 

 Møte med generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang: 22. september på 

turlagskontoret – Arnulf Sørum, Pål Tengesdal, Monica Bryn, Randi Børresen, Alf Iver 

Kinge, Mia Kanstad Kulseng, Nina Brygfjeld og Lin E. Olsen 

 Møte i arbeidsgruppa for tilrettelegging for hund: 24. september – Morten Olsen, 

Nina Brones, Arnulf Sørum, André Lind, Monica Bryn og Lin E. Olsen 

 Møte med Tromsø kommune, byplanavd. for avklaring av rammebetingelser som 

regulering og hva som potensielt kan gjøres på Arbeiderforeningens tomt på Vikran: 
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14. oktober på Rådhuset, Tromsø – Arnulf Sørum og Hilde Grimstad (TT). Robert 

Larsen og Kurt Krutnes (Tromsø kommune) 

 Fagsamling for «Aktiv i 100»: 25. oktober i Oslo – Bjørnar Seljehaug (Veterangr.) 

 Ledermøte DNT: 25-27. oktober på Hamar – Arnulf Sørum og Lin E. Olsen 

 Møte med Harstad Turlag: 26. oktober på Hamar – Arnulf Sørum og Lin E. Olsen (TT). 

Gunn Elin Fedreheim, Nils Erik Bakke og Jørn Arild Thorvaldsen (Harstad Turlag) 

 Møte i rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark: 30. oktober på Bardufosstun 

– Pål Tengesdal, Kaisa-Wenche Vivisdatter og Lin E. Olsen 

 Møte med Geir Bakkevoll i SNN Samfunnsløftet: 8. november på turlagskontoret – Lin 

E. Olsen og Mia Kanstad Kulseng  

 Kurs i Visbook hyttebookingsystem: 19-20. november i Oslo – Lin E. Olsen 

 Friluftslivsamling i regi av friluftsrådene i Troms: 20. november på Bardufosstun – 

Reidar Skarshaug og Kaisa-Wenche Vivisdatter 

 Hyttedriftsseminar i DNT: 20-21. november i Oslo – Morten Olsen 

 Møte om Vinterfest Charlottenlund: 12. desember på Røde Kors-huset – Tromsø 

Idrettsråd, Tromsø Røde Kors og Mia Kanstad Kulseng (BT)  

 Julelunsj med Tine Marie Hagelin og Torill Skoglund i Ishavskysten Friluftsråd og 

Eivind Høstmark Borge i Troms Fylkeskommune: 13. desember utenfor 

turlagskontoret – Mia Kanstad Kulseng, Nina Brygfjeld og Lin E. Olsen 

 Møter i prosjektgruppa for Lakselvdalen: Møter gjennom 2019 på turlagskontoret – 

Arne Wilhelm Theodorsen, Randi Børresen, Lin E. Olsen, Arnulf Sørum og Natalia 

Nemytova (Balsfjord og omegn turlag). 

 Lokallagsmøtet har tidligere vært satt opp før jul, men utsettes til vårsesongen med 

bedre vær- og føreforhold. Planlegges arrangert på Vollan Gjestestue. 

 

2.2.2 Fellesturer i regi av Troms Turlag: 

Aktivitetsnivået i turgruppene sortert under TT er høyt. Totalt ble det arrangert 136 

aktiviteter, 18 åpne arrangementer, 15 medlemsmøter og 22 kurs i de fire Barnas Turlagene, 

i DNT ung Troms, Bålturgruppa, Veterangruppa og Turutvalget. I tillegg kommer DNT 

fjellsport Troms, samt alle turer i regi av lokallag med undergrupper. Oversikten over deres 

aktiviteter kan sees i vedleggene.  

Styret takker alle turlederne for innsatsen som har gitt mange både ferske og erfarne turfolk 

gode naturopplevelser. Eksempelvis hadde de ovenfor nevnte turgruppene imponerende 

4589 deltakere. Vel 2900 av deltakerne har vært med på ordinære turer, i overkant av 1100 

deltok på åpne arrangementer, mer enn 400 på medlemsmøter og 120 på kurs. 

For kommende årsmøter vil aktivitetsstatistikken som sendes til DNT bli tatt med i 

årsmeldingen. For denne årsmeldingen kommer innrapporteringen til DNT i etterkant av 

årsmøtet. 

2.2.3 I Monsens fotspor 

Etter NRK-satsingen «Monsen på tur» sommeren 2018 opplevde TT mye positiv 

oppmerksomhet om hyttetilbudet i Indre Troms. Det var flere som tok kontakt og var 
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interessert i fellestur i fotsporene til Monsen og NRK, og derfor ble det arrangert fellestur «I 

Monsens fotspor» 15-18. august 2019, med tilbud om å sove i hytte eller telt. Det var 25 

deltakere totalt, og turtilbudet ble svært godt mottatt. 

2.2.4 Medlemsmøter 2019 

TT har et stort fokus på sikkerhet i fjellet bl.a. gjennom kurs, utdanning av turledere og 

skredinstruktører, skredkurs etc., men har også erkjent at skal man få redusert antall ulykker 

i fjellet, så må det en stor og målrettet innsats til fra andre også.  

Med dette bakteppet arrangerte styret i TT et åpent medlemsmøte torsdag 24. januar 2019, 

kl. 19.00 på Biblioteket i Tromsø.  Følgende tema ble belyst: «Hvordan forebygge 

skredulykker i vinterfjellet»? Flere ulike aktører fortalte om sitt arbeid for sikker ferdsel i 

fjellet, og da spesielt knyttet til informasjon, kunnskap og holdninger hos skigåere. Vi la også 

opp til en paneldiskusjon knyttet til temaet, med flere ulike deltakere. TT sto som arrangør, 

med flere ulike deltakere: CARE-senteret ved UiT, Fjellsportgruppa i TT, NVE, 

Reiselivsklyngen Arctic-365, DNT og Tromsø kommune. Ansvarlige for arrangementet var 

Arne-Wilhelm Theodorsen og Randi Børresen.  

2.2.5 Nordnorsk samarbeid    

Nordnorsk regionmøte ble arrangert i Hammerfest, 20-22.september. Arnulf Sørum, Pål 

Tengesdal og Lin E. Olsen deltok fra TT, Bodil Bråstad og Heidi Arnesen deltok fra NTT og Alf 

Brustad deltok fra ST. DNT sentralt var representert ved generalsekretær Dag Terje Klarp 

Solvang. Møtet ble strømmet, og landsstyret og andre nordnorske lag som ikke var til stede, 

kunne følge møtet direkte på nett via en lenke som var sendt ut på forhånd.  

Regionmøtet startet med presentasjon av alle turlagene. Arnulf Sørum holdt innlegg om 

Statskog og Fefo som grunneiere, og Lin E. Olsen om gratispassasjerer på turlagshyttene. 

Videre sto vindkraft- og mineralutbygging på programmet, det ble orientert om ulike 

støtteordninger for foreningene og felles kontingentsatser i DNT ble diskutert. Dag Terje ga 

nyttig informasjon fra DNT sentralt, og Vesterålen Turlag, Harstad Turlag og Bodø og 

Omegns Turistforening fortalte om gode erfaringer med den nye hyttebookingen som de har 

tatt i bruk på sine hytter. Risikovurdering før fellesturer, regionreformen i Troms og 

Finnmark og samhandling mellom foreningene var andre saker på agendaen. Hammerfest 

Turlag hadde satt sammen et godt faglig og sosialt program, og deltakerne fikk bl.a. besøke 

de to nye dagsturhyttene på Tyven og på Storfjellet, tegnet av Spinn Arkitekter.  

2.2.6 Bygging, drift og vedlikehold hytter 

Det frivillige arbeidet er kjernen i TTs arbeid. Hytteutvalget, tilsynene og dugnadsfolk gjør en 

stor innsats. For å ivareta en god standard på hytter/hundebuer/uthus er TT avhengig av 

tilsynets innsats og tilbakemeldinger fra turfolket. Flere bygninger bærer preg av høy alder 

og lang tids bruk. 

TT vil jobbe for å få en total oversikt og historikk over all bygningsmasse ved å ta i bruk DNT-

verktøyet Famacweb, med oppstart i 2020. Dette for å ivareta vedlikehold og prioriteringer 
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for nybygg/ombygninger/større vedlikehold. Det planlegges egne tilsynsrom, slik at det blir 

lettere for tilsyn og hytteverter å utføre vedlikehold og tilsyn med hyttene. Styret i TT har 

sammen med turlagene i Harstad og Narvik jobbet for å få tillatelse til etablering av 

tilsynsrom på hyttene som ligger på statsgrunn.  

Generelt har vi alltid utfordringer med transport til hyttene med gass, materialer, ved og 

annen varetransport. Dette skyldes vær og vind, terreng, avstand, snøforhold, skredfare og 

tungrodd byråkrati. Transporten utføres først og fremst med snøskuter, men noen plasser er 

vi avhengig av helikopterfrakt pga. vanskelig adkomst eller at vi ikke får lov å kjøre mer enn 

to turer med skuter, og dermed må sette inn lufttransport, som er svært kostbart.   

Det er ønskelig å ta ut skog til eget brensel der det er mulighet for det, og det søkes bedre 

avtaler med Statskog. Arbeidet fortsetter i samarbeid med tilsynene om å finne gode 

løsninger. I Tromsø har vi fortsatt ett hyttetun der grunneierproblematikk skaper spesielt 

store vansker. Se utfyllende informasjon i årsmeldingen fra Hytteutvalget. 

2.2.6.1 Skarvassbu – større vedlikehold  

Takk til tre dugnadskarer som siden 2018 har gjort en større jobb på Skarvassbu. Sammen 

med Stig Kristian Sørensen i styret har de vurdert tiltak, utbedringer og foretatt 

prioriteringer. Det er lagt ned et stort arbeid i møter og dugnadstimer og tilsynet har også 

vært delaktig i planlegging og tilrettelegging. Gulvet på Gamle Skarvassbu er jekket opp, nye 

vinduer er satt inn, det er montert hyller i gangen, tørkestativ i taket og det er montert en 

sittebenk ved leveggen i sør. Ved inngangen er det bygget en stor, fin trapp med platting. 

Nye Skarvassbu er også blitt oppgradert. Skade på gulvet i soverommet er reparert, en del av 

hemsen er lukket av til et låsbart lager for tilsynet. Tørkestativ, ny trapp og platting ved 

inngangen er kommet på plass. Det foreligger planer for videre oppgradering av hyttene. 

2.2.6.2 Nonsbu – planer for ombygging og utbygging 

Det har gått med mange dugnadstimer til å utarbeide skisser og tegninger med forslag til 

ulike alternativ for ombygging av hytta samt tilrettelegging for hund. Arbeidet fortsetter. 

2.2.6.3 Lakselvdalen 

Arbeidet med å utvikle tomta vi fikk i gave fra Kari Wilhelmsen er videreført i 2019. Utvalget 

som ble nedsatt har hatt flere befaringer. En konseptskisse er nå utarbeidet. Denne er sendt 

til nordnorske tilbydere og to av disse har vært på befaring på tomta og har nylig levert 

grovskisser. 

Man ser for seg et funksjonelt signalbygg i universell utforming hvor man i tillegg til vanlige 

turlagshyttefunksjoner også kan gi tilbud til folk med funksjonsbegrensninger. Huset blir 

liggende nært vei i et lett tilgjengelig område og vil passe til et slikt formål. Tilbud til denne 

gruppen er også et strategisk satsningsområde for DNT.  

I tillegg ser vi for oss at bygget vil fungere som et kurssenter. Utvalget og styret arbeider 

videre med saken sammen med representant fra Hytteutvalget. 
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 2.2.6.4 Eiendom Vikran 

I kjølvannet av prosessen rundt Ryøya i 2018 foreslo Tromsø Arbeiderforening å se nærmere 

på muligheten for å utvikle deres eiendom på Vikran til friluftslivsformål og overdra denne til 

turlaget. Eiendommen Litlestraumen omfatter tre bygninger, hvorav en står til nedfalls og de 

andre må sikres og rehabiliteres. Eiendommen består ellers dels av dyrket mark, dels skog og 

i tillegg flere hundre meter strandlinje. Nærhet til sjø, fjell, skog og bilvei gjør at 

bruksområdene for turlagsaktiviteter er mange.  

TT ser dette som en svært interessant mulighet og har allerede hatt møte med Tromsø 

kommune for å avklare hvilke rammebetingelser gjeldende reguleringsplaner setter. 

Prosjektleder fortsetter arbeidet med saken og tar sikte på å presentere en plan for styret i 

2020. 

2.2.6.5 Hytteverter 

Forsøket med hytteverter ble videreført i 2019. Hyttevertene skal orientere nyankomne 

gjester om systemet på hyttene, spesielt bruk av protokoll og betalingsmuligheter. 

Tilbakemeldingene er gode både fra hytteverter og de som møter på dem. 

I 2020 vil det fortsatt satses på hytteverter, med tidligere annonsering og organisering med 

påmelding via nettsidene.  

2.2.6.6 DNT-nøkkelen 

Det mottas stadig tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer som lar seg provosere 

over at det tillitsbaserte systemet for oppgjør av hyttebruk misbrukes. I DNT-sammenheng 

har saken blitt lagt merke til. Det er tydelig at flere enn Troms opplever problemet. På møte 

på turlagskontoret 22. september ble anledningen benyttet til å gjøre ny generalsekretær 

oppmerksom på saken fra vårt ståsted. Han uttrykte forståelse for omfanget av problemet.  

2.2.6.7 Tilrettelegging for hund på hyttene, ref. sak årsmøte 2018 

Etter årsmøtet ble det dannet ei arbeidsgruppe for å jobbe videre med tilrettelegging for 

hund på hyttene. Utvalget var bredt sammensatt for å ivareta interessene for både 

hundeeiere, allergikere og andre. Det har vært avholdt to møter og kommunisert per mail. 

En detaljert framdriftsplan har blitt utarbeidet, med forslag til utbedringer og gode løsninger 

for hvert hyttetun. Hundeanneks, hundehus og egne hunderom er diskutert, samt ei 

hundefri hytte per hyttetun. Planen har vært diskutert i styre og hytteutvalg, og 

videresendes til tilsynene for kvalitetssikring. 

2.2.6.8 Hyttebooking 

DNT byttet bookingsystem i 2019, og innføringen på TTs hytter ble dermed utsatt. Bookingen 

innføres først på hytter som ikke er del av et rutenett, deretter står de bynære hyttene for 

tur og til sist hyttene på Indre Troms. Styret i TT har vedtatt at samtlige senger på hyttene 

skal være reserverbare, men senger som ikke er reservert, samt madrasser og sofaplasser er 

tilgjengelige for de som ikke har booket på forhånd. TT ser på dette som et middel for å få 
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bukt med gratispassasjer-problematikken. Andre turlag melder om økte inntekter etter 

innføring av hyttebooking. 

2.2.6.9 Solcelleanlegg på hyttene 

Det ble montert solcelleanlegg på Jubileumshytta på Rosta, i tillegg til de eksisterende 

anleggene på gamle Gappo og på Trollvassbu. Bryterne har tidsstyring og det er montert 

styretavle for hele systemet. Primærhensikten er belysning, men på sikt vil det bli mulighet 

for lading av mobiler mm. Erfaringen fra vinter 2019/2020 er positiv. Lite besøk i de 

mørkeste månedene på Gappo gjør at anlegget holder uten ekstra lading. Trollvassbu har 

mer besøk men også her holder anlegget uten å måtte lades. Dette må sies å være svært 

positivt på 70 grader nord. Installasjonen og arbeidet blir gjort av frivillige, sertifiserte 

elektrikere. Styret har vedtatt at det skal installeres anlegg på to nye hytter i 2020, og det 

skal søkes midler for finansiering av anleggene.  

 

2.2.7 Ferskingkurs 

Samarbeidet med Voksenopplæringa om «Ut på tur, aldri sur» fortsetter. Kurset som er et 

tilpasset DNT-ferskingkurs søker å gi flyktninger og innvandrere basiskunnskaper om 

friluftsliv i Norge.  Se omtale i DNT-heftet «Slik blir alle med», noen historier om inkludering i 

friluftslivet. I 2019 tilbød turlaget også et enklere opplegg «Vær lur, - gå tur!» særlig rettet 

mot kvinner som ikke har mulighet til eller er klar for turer i ulendt terreng. Målsettingen var 

å skape forståelse for viktigheten av enkel, utendørs, fysisk aktivitet. I alt 30 elever deltok på 

ukentlig undervisning i vårsemesteret og tilrettelagte utendørsaktiviteter.  
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2.2.8 Avsluttende kommentarer 

Den løpende drift, kontroll med økonomi/utgifter og inntekter, rullering og gjennomføring 

av vedlikeholds-planen, merking og klopping, kontakt med tilsynene, rekruttering av tilsyn, 

årets to turprogram og alt rundt disse oppgavene, krever mye av mange: Tillitsvalgte, 

administrasjonen, utvalg, komiteer og undergruppene, tilsynene, samt alle 

dugnadsdeltakere. Driften av TT går godt takket være stor innsats fra ansatte og frivillige. 

2.3 Informasjon/markedsføring/kommunikasjon 

2.3.1 Nettsider (troms.dnt.no og ut.no) 

TT med alle lokallag og turgrupper er presentert på nettsider som følger DNT sin standard. 

Visninger av TT sine nettsider øker stadig og endte på 244.149 sidevisninger, fortsatt ni 

prosent vekst fra fjoråret. Antall besøk har økt med vel 11 prosent fra 70.697 til 78.991. 

Antall unike brukere er økt med 15 prosent til 42.495. Knapt over 20 prosent av disse 

brukerne er «faste besøkende» som flere ganger vender tilbake til nettsidene. Dette viser at 

mange nye søker informasjon på våre hjemmesider. 

Nettsidene inneholder "viktig og offisiell informasjon" og viser til sosiale medier for 

turrapporter, stemningsrapporter, bilder og liknende. Fra hjemmesidene lenkes det opp til 

de ulike lokallagene og turgruppene sine Facebook-grupper og -sider, som alle oppdateres 

jevnlig med nyheter og bidrag fra både administrasjon, frivillige og deltakere.  

En gjennomgang og kvalitetssikring av alt innhold relatert og lenket til TT på ut.no er 

påbegynt. Dette er viktig i forbindelse med lansering av nye ut.no. Vedlikehold av nettsidene 

er et kontinuerlig arbeid, og nye sider med utfyllende og oppdatert informasjon på engelsk 

er publiserte. 

2.3.2 Sosiale medier 

Troms Turlag (4021 (+554)), DNT ung Troms (1021 (+215), Balsfjord og Omegn Turlag (639 

(+37)) og Nord-Troms Turlag (1007 (+95)) har egne Facebook-sider, hvor såkalte 

administratorer publiserer innlegg. (Medlemstall/følgere i parentes, (endring sist år i kursiv).) 

I tillegg kommer åpne og aktive Facebook-grupper for Senja Turlag (590 (+76)), TT (4963 

(+792)), BT Tromsø (1946 (+163)), BT Senja (602 (+102)), BT Balsfjord (340 (+30)), BT Målselv 

(390 (+15)), BT Nordreisa (278 (+20)), BT Karlsøy 80 (+15), BT Kåfjord 56 (+26) og BT Lyngen 

(80 (ny)).  DNT ung Skjervøy – medlemsgruppe (43 (42)) og DNT ung Skjervøy – åpen info-

gruppe (129 (+3)) er forsøkt slått sammen til gruppa DNT ung Skjervøy (18).  

Ved navneendringen til Fjellsportgruppa, nå DNT fjellsport Troms, ble den åpne Facebook-

gruppa (2381 (+262)) beholdt og det ble samtidig opprettet en offisiell side med navnet DNT 

fjellsport Troms (545 (ny)). I tillegg har FSG også en lukka gruppe kalt FSG Tromsø - 

Instruktørkorps skred (42 (+7)). Også BT Målselv (13), BT Nordreisa (11), BT Karlsøy (7), BT 

Lyngen (8) og DNT ung Troms (43) har lukkede grupper hvor turledere kommuniserer. Det er 
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også ei felles gruppe for turledere i Barnas Turlag i TT (49) og ei side som heter Turleder i 

Troms Turlag (70). 

I tillegg til å være en fin plass for kommunikasjon, er Facebook en god arena for 

markedsføring. Forhåndsinfo om arrangementer når langt ut, men fortsatt har TT et stort 

uutnyttet potensial på Facebook. Promotering av innlegg mot utvalgte målgrupper er 

effektivt og koster en brøkdel av avisannonser.  Innlegg og aktiviteter som er gode og 

treffende likes, deles og spres av seg selv, viralt og gratis. Aberet med sosiale medier er at 

det er tidkrevende å lage fengende innlegg og å følge opp, og dette blir nedprioritert til 

fordel for andre mer presserende og viktige arbeidsoppgaver i administrasjonen.  Vi må være 

oppmerksomme på at det kan oppfattes negativt dersom nettsider eller sosiale medier ikke 

er oppdaterte. 

Flotte bilder fra turgåere, merket på Instagram med #TromsTurlag og #DNTungTroms viser 

mulighetene som også ligger i dette sosiale mediet. Instagram-bildene merket med 

#tromsturlag vises ikke lenger nederst på hjemmesiden til TT, det er byttet ut med lenke til 

Facebook. Alle medlemmer oppfordres til å aktivt følge TT på sosiale medier og å være med 

og spre innlegg og informasjon. 

2.3.3 Sherpa 

Sherpa er verktøyet for publisering på nettsidene, og har også en del for publisering og 

organisering av turer. Turbeskrivelser, påmelding, nettbetaling og risikovurdering for turene 

organiseres enkelt her. Kun å levere turrapport mangler i Sherpa, og det blir stadig 

etterspurt hos DNTs teknologi- og utviklingsavdeling. Når digital turrapportering er på plass, 

vil registrering og innrapportering av aktivitet- og frivilligstatistikk til DNT bli både mer 

nøyaktig og mindre krevende for så vel administrasjon som frivillige.  

2.3.4 Markedsføring 

Klær og produkter med DNT-logo er identitetsbyggende og oppmerksomhetsskapende. Røde 

T-er på luer, jakker, premier, vester, beach-flagg, telt og bilder gjør TT godt synlig både på 

turer, samarbeidsarrangementer, i avisoppslag og bilder på sosiale medier. BT Tromsø fikk 

mye oppmerksomhet i forbindelse med “Turbos aktive adventskalender” i desember. Det 

har vært flere oppslag i lokale og regionale aviser. Veterangruppa hadde et flott radioinnslag 

på NRK P1+ lørdag 16. mars.  

2.3.5 Fjellvåken 

TTs medlemsblad Fjellvåken fortsetter å informere og underholde våre medlemmer. 

Fjellvåken tar inn saker fra alle turgrupper og lokallag og sendes som bilag med Fjell og Vidde 

tre ganger i året. Se vedlegg 11. 
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2.4 Organisasjonsutvikling 

I 2019 ble TT den DNT-foreningen (av foreninger med mer enn 5000 medlemmer) som 

hadde størst vekst, med hele 4,9 % medlemsvekst. Turlagene i nord har stått for den største 

medlemsveksten i DNT: Av mellomstore foreninger vant Harstad Turlag frem og Alta Turlag 

hadde størst vekst av de små foreningene. Ved avslutningen av medlemsåret 2019 talte TT 

5968, medlemmer, en vekst på 277 personer, mot fjorårets 83 personer og 1,5 prosent. 

Dette viser at fjorårets lave vekst var et unntak, TT er nå tilbake på normalt nivå. 

Med innføring av familiemedlemskap i 2017 endret kategoriene seg. Flere hovedmedlemmer 

er blitt hovedmedlem, familie, og også flere barn, ungdom og skoleungdom er i kategorien 

familie, husstand.  

      2015  2017   2018   2019 
Hovedmedlem    2476   2374   2335    2365 
Familie, hovedmedlem       278     306     335 
Ungdom  (19-26 år)     272     324     353     394 
Honnør  (67år ->)     409     493     525     584 
Barn   (0-12 år)     501     450     419     478 
Skole  (13-18 år)     213     134     118     123 
Husstand       814     654     650     612 
Familie, husstand        859     942   1032 
Livsvarig         40       42       43       45  
Totalt      4725   5608    5691   5968 
 

2.4.1. Rekruttering 

2.4.1.1 Barnas Turlag 

Barnas Turlag er for unger mellom null og 12 år. Denne medlemsgruppen talte 860 i 2019 - 

det høyeste antallet barnemedlemmer noen gang i TT. Fra fjoråret var det en vekst på 

nesten ni prosent, og TT var den eneste av de store og mellomstore medlemsforeningene 

som ikke hadde negativ utvikling i denne medlemskategorien. Medlemmer opptil 12 år 

utgjør nå over 14 prosent av TT sin medlemsmasse. 

Det er nå åtte lokale Barnas Turlag spredt i medlemsforeningen – siste tilskudd på stammen 

er Barnas Turlag Lyngen. Se vedlegg for nærmere presentasjon av deres aktiviteter. 

De fleste Barnas Turlagene har både åpne arrangementer for alle og enhver, og enkelte 

aktiviteter som er forbeholdt medlemmer. For turer med Barnas Turlag er det ungenes 

medlemskap som er avgjørende, ikke foreldrenes. Ved bruk av påmeldinger via nettsidene 

får deltakerne direkte tilbakemelding om gyldig medlemskap eller ikke, og vi tror aktiv bruk 

av dette påmeldingssystemet er en medvirkende årsak til økt medlemstall. 
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Tilhørighet i 
lokallag 

TT (BT Målselv, 
Tromsø, 
Karlsøy, 
Lyngen 

Senja (BT 
Senja) 

Nord-Troms 
(BT 
Nordreisa, 
Kåfjord  

Balsfjord og 
omegn (BT 
Balsfjord) 

Totalt i BT i 
medl.forening 
TT 

Medl. <12 år 
2019 

690 48 49 73 860 

Medl. <12 år 
2018 

667 33 36 54 790 

 

Medl. <12 år 
2017 

692 41 28 53 814 

Medl. <12 år 
2014 

307 3 1 10 321 

Endring  
(fjoråret) 

+3,4 % 
(-3,6 %) 

+45,5 % 
(-19,5 %) 

+36,1 % 
(+28,6 %) 

+35,2 % 
(-1,9 %) 

+8,9% 
(-2,9 %) 

 

2.4.1.2. DNT ung  

Til tross for at veksten er minkende, fortsetter antallet medlemmer mellom 13 og 26 år å 

vokse. 74 flere medlemmer utgjør en vekst på 9,1 prosent, mot fjorårets vekst på 14 prosent 

og 93 medlemmer.  Disse fordeler seg i kategoriene skolemedlemmer (13-18 år/326 

medlemmer) og ungdomsmedlemmer (19-26 år/559 medlemmer). De over 18 år kan både 

være medlemmer av DNT ung og DNT fjellsport Troms. Totalt 855 ungdomsmedlemmer 

utgjør fortsatt vel 14 prosent av medlemsmassen i TT. 

Tilhørighet i 
lokallag 

Troms 
Turlag 

Senja 
Turlag 

Nord-
Troms 
Turlag 

Balsfjord 
og omegn 
Turlag 

Totalt medlemstall i 
DNT ung Troms, i 
medl.foreningen TT 

Medl.13-26 år 
2019 

791 22 17 55 885 

Medl. 13-26 
år 2018 

727 30 15 39 811 

Medl. 13-26 
år 2017 

672 26 10 43 751 

Medl. 13-26 
år 2015 

506 14 5 31 556 

Endring 
(fjoråret) 

+8,8 % 
(-8,2 %) 

 -26,6 % 
(+5,4 %) 

(+13,3 %) 
(+50 %) 

 +41 % 
(-9,3 %) 

+9,1 % 
(+14 %) 
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2.5 Administrasjon 

Lin Einarsdotter Olsen er daglig leder i 100 % stilling og Mia Kanstad Kulseng har 100 % 

stilling med barne- og ungdomsaktiviteter som hovedfokus. Nina Brygfjeld er ansatt i en 50% 

stilling som turveileder, med hovedansvar for telefon og kunder i åpningstidene, samt 

henvendelser på e-post, oppfølging av skoleklasser, hyttestatistikk og -inntekter.  

Daglig leder har det daglige ansvaret for kontorets og lagets drift, samt medlemskontakt. 

Mye kapasitet går også med til møter, representasjon og dokumentasjon i form av rapporter 

til blant annet DNT. Kontoret drives godt, og det er et kontinuerlig fokus på å begrense 

mengden overtidsjobbing på de ansatte. Administrasjonen utfordres fortsatt av at nye 

arbeidsoppgaver stadig legges til, uten at gamle forsvinner.  

Det er gode rutiner og fungerende opplegg for økonomiforvaltningen og generelt sett den 

kontortekniske og administrative siden av driften til TT. Styret utfører også administrativt 

arbeid som dugnad.  Det tas inn litt kart, bøker, klær og turutstyr som selges til 

medlemmene med gode rabatter, men lokalene begrenser butikkvirksomheten.  

TT har trivelige, men trange kontorlokaler i 2. etasje i Kirkegata 2, og trenger større plass for 

å skille mellom kundemottak, butikk og kontor. Turlaget deler møterom, toaletter og 

kjøkkenfasiliteter med tre andre leietakere i etasjen. Det felles møterommet brukes hyppig 

av flere grupper og komiteer, både styret, BT, DNT ung, FSG, merkeutvalget, turkomiteen, 

hytteutvalget og valgkomiteen har møter og kurs der. Veterangruppa har hatt sine 

månedlige medlemsmøter på BUL-huset, siden deres gode oppslutning har gjort at de har 

vokst ut av våre møtelokaler.   

I tillegg leier TT et lagerrom til utstyr og arkivmateriale. Etter flytting våren 2019, har TT nå 

lager i kjelleren på Tempo-gården. Disse lokalene er lett tilgengelige på bakkeplan, men det 

er tidkrevende å gå flere kvartaler hver gang man skal på lageret. I første etasje i Kirkegata 2 

holder en turistbutikk til. Turistbutikken er overdrevent merket på alle sider av bygget, og til 

tross for egne forsøk på merking, medfører villfarne turister stadige forstyrrelser. 

2.6 Økonomi  

Driftsregnskapet for 2019 er oppgjort med et overskudd på kroner 703 966. Etter dette 

utgjør lagets egenkapital kroner 6 878 030. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Kontingentoverføringer (50 kroner per medlem) til lokallag i 2019: 

Balsfjord og Omegn Turlag: kr. 16 500 

Nord-Troms Turlag:  kr. 11 000 

Senja Turlag:   kr. 15 750 

Sum:     kr. 43 250 

FSG (fast sum):   kr. 15 000 (FSG inngår i TTs totale årsregnskap) 
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2.7 HMS  

Brannleder Bernt Løvlid gjennomfører branntilsyn på hver hytte annethvert år. Fra Målselv 

kommunes side er det ikke lenger krav om årlig branntilsyn på hyttene. TT har et godt 

system for brannforebygging på hyttene takket være Løvlids grundige gjennomgang og 

utbedring av feil. Både ildsted, pipe, brannslukkere, brannmeldere, gassapparater og slanger 

gjennomgås systematisk. Det er info om sikker bruk av ovn og gassapparat på hyttene. 

Kontoret sorterer søppel. Når det gjelder hyttene skal besøkende ta med eget søppel hjem. 

Det er dessverre et vedvarende problem at søppel etterlates på hyttene. I Sør-Norge er det 

søppeldeponi på mange ubetjente og selvbetjente hytter, et system TT ser som uaktuelt å 

etablere. 

HMS-håndbok for TT som ble ferdigstilt høsten 2017 er et levende dokument som hele tiden 

blir revidert og tilpasset driften i turlaget. TT arbeider med å implementere DNTs 

etikkvettregler i organisasjonen. 

2.7.1 Risikovurdering 

Skriftlig risikovurdering er obligatorisk i forkant av alle fellesturer, samlinger og kurs. Det er 

også utarbeidet et eget HMS-regelverk for TT som implementeres i hele organisasjonen. Et 

eget risikovurderingsskjema for dugnader på hyttene er utarbeidet, og skal være tilgjengelig 

på hvert hyttetun. Alle er pliktige å følge TT sine sikkerhetsrutiner og rette seg etter regler og 

risikovurderinger – dette gjelder også deltakere. Uhell unngås ikke ved å fylle ut et skjema 

der vi vurderer risiko, men ved den bevisstgjøring som skjemaene fører til for de ansvarlige 

for aktiviteten. Vi gjøres bevisst på de risikoer som finnes, og hvordan man kan møte risikoen 

og begrense denne til et akseptabelt nivå.  

I tillegg til to satellittelefoner som er tilgjengelige for turledere og dugnadsfolk, har turlaget 

tre InReach-satellittmeldingssendere med nødknapp. Disse oppfordres turledere til å ta med 

på turer i områder med dårlig mobildekning, så kommunikasjonen er sikret i tilfelle uhell. 

 

I oktober 2019 ble det arrangert turledersamling for alle lokallag og turgrupper i 

medlemsforeningen. Samlingen med 42 deltakere er et viktig tiltak i å øke sikkerheten på 

turer i regi av TT. Dette er et forum for å oppdatere turledere om gjeldende standarder og 

krav, samt for turlederne å utveksle erfaringer. I etterkant av samlingen ble det opprettet et 

eget turlederutvalg, som skal sørge for motiverte og kompetente turledere. 
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2.7.2 Uhell ved aktiviteter i regi av Troms Turlag  

En skulder gikk ut av ledd på tur i regi av Veterangruppa på grunn av en ivrig firbent turvenn. 

Det har ikke vært skader eller ulykker på kontoret.  
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2.8 Troms Turlag takker 

Hele TT sin kjerneaktivitet er basert på frivillighet. Frivilligheten gjør TT til en sterk, men også 

sårbar organisasjon. Frivilligheten er en kjerneverdi for TT og helt avgjørende for at vi kan gi 

et så bredt tilbud til medlemmer, brukere og gjester. 

Vi er et stort lag og det gir både utfordringer og muligheter. Vi er spredt over et stort 

geografisk område og må arbeide for å få tillitsvalgte og aktiviteter nært der folk bor, og der 

hyttene og løypenettet er. Summen av kompetanse er stor i medlemsmassen. Vi må har 

mange ressurser vi kan trekke mer veksler på, på dugnader og arbeidsoppgaver vi trenger 

bistand til. Rekruttering av nye frivillige bidrar til å styrke laget. Oppfordringen kan kanskje 

fortsatt være så enkel som at alle som er glade i turlaget inviterer med nye, potensielle 

ildsjeler? Erfaringsoverføring er viktig både på turer, dugnader, bruk og drift. På hyttene har 

vi behov for at turlagsmedlemmer faktisk føler at dette er «litt mitt» og på den måten kan 

bidra til at hyttene ser fine ut etter bruk og at besøkende betaler for seg. Det tror vi er viktig 

for å rekruttere enda flere, utvide tilbudet og få flere deltakere med på turer og 

arrangement. Følg med oss på turen videre! 

Vi har en lang rekke samarbeidspartnere og hjelpere som fortjener en ekstra takk, blant 

annet: Fjelltjenesten, SNO, 339-skvadronen, den britiske helikopterstyrken Clockwork på 

øvelse i Troms, Halti Nasjonalparksenter, Avinor Tromsø, Tromsø City to Summit, 

Friluftsbutikken, Tromsø Ski & Sykkel, Andresen Våpenforretning, Exolo, Sport 1 Sjøvegan, 

Bardu Sport, Tromsø Outdoor, Svartfoss Adventure, Neumann Bygg, Montér Per Strand,  

Tromsø Kommune, Tønsvik Maskin, Norsk Folkehjelp avdeling Tromsø, Tromsø Røde Kors, 

Ramirent, Tromsø Arbeiderforening, Tromsø Idrettsråd, Hamna klatreklubb, Ishavskysten 

Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv, 

Norsk Friluftsliv, Driv, Tromsø Havpadleklubb, TSI Kajakkpolo, Drytech, Solneset Skole, Kiwi, 

Brensholmen og Sommarøy Utviklingslag, Ramfjord grendehus, samt brannsjefen i de 

kommuner vi drifter hytter. Takk til alle som har gitt Troms Turlag økonomiske tilskudd og 

gode rabatter på innkjøp i 2019. 
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3. Vedleggsliste 

Vedlegg 1: Besøksstatistikk hytter 2019 

Vedlegg 2: Årsregnskap med noter 2019 

Vedlegg 3:  Årsrapport Turutvalget 2019 

Vedlegg 4:  Årsrapport Hytteutvalget 2019 

Vedlegg 5: Årsrapport Merkeutvalget 2019 

Vedlegg 6: Årsmelding DNT Fjellsport Troms 2019 

Vedlegg 7: Årsrapport Barnas Turlag i Troms Turlag 2019 

Vedlegg 8:  Årsrapport DNT ung 2019 

Vedlegg 9: Årsrapport Veterangruppa 2019 

Vedlegg 10: Årsrapport Bålturgruppa 2019  

Vedlegg 11: Årsrapport Fjellvåken 2019 

Vedlegg 12: Årsrapport Naturvernutvalget 2019 

Vedlegg 13: Årsmelding Senja Turlag 2019  

Vedlegg 14:  Årsmelding Balsfjord og omegn Turlag 2019 

Vedlegg 15: Årsmelding Nord-Troms Turlag 2019 



Gi mat til småfuglene.

Ta på nisselue
når du går ut
og leker

Pynt til jul –
        plukk opp søppel 

som du ser ute.

Få med noen voksne 
ut og tenn et bål

Spre juleglede: Gi bort 
en tegning til læreren 
din eller en voksen i 
barnehagen.

Gå på tur med
lommelykt.

Dra på tur med ake-
brett eller spark. Husk 
refleks om du er ute i 
mørket!

Fyll ei tom brus- 
flaske med vann 
og lag bob-bane 

i snøen

Test refleksene dine, 
her er det mye artig: 
https://www.tryggtra-
fikk.no/refleks/reflek-
saktiviteter/

Velg ut klær og utstyr 
som er for smått, leker 
du ikke bruker, og gi 
det til noen som kan 
bli glad for det - eller 
en bruktbutikk.

Kast snøball på blink

           Lag ei lykt ute 
– snølykt, islykt 
eller sett stearinlys i 
et gammelt glass

Spis et måltid ute  
– vi anbefaler julegrøt!

Lag så mange snøen-
gler du får plass til i 
en hage eller en park.

Se på turbilder fra 
året som har vært, 
mens dere planlegger 
nye turer for 2020. Gå rundt et jultre som 

står i skogen eller ha-
gen og syng en sang!

Besøk ei jule-
gran i nær-
området og 
tell lysene

Inviter en venn med 
på tur

Bak til jul og ta med 
som niste på neste tur

Lag en snøsofa eller 
ta et sitteunderlag 
med ut og nyt en kopp 
varm drikke utendørs.

Hjelp til med snø- 
måking eller strøing.

      
    Heng opp julepynt  
    på døra, så det blir   

   ekstra koselig å 
komme på besøk.

Send en julehilsen 
(e-post, sms, kort eller 
brev – voksne kan 
hjelpe) til en venn og 
inviter på noe fint til 
neste år

Lær et nytt stjernebil-
de på himmelen.  
https://kmspei-
der.no/ressurser/
stjernebilder-ar-
ticle7807-3902.html

AKTIVE ADVENTSTID
TURBO og Barnas Turlags


