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1 TILRETTELEGGING
1.1

Hyttekomiteen

Bodø og Omegns Turistforening har som ett av flere prioriterte mål å øke besøkstallene på hyttene
våre. Hyttekomiteen og -tilsyn har ut fra denne målsettingen arbeidet med å øke attraktiviteten av våre
hytter. Målet har vært å få flere til å overnatte mere, og gjerne flere netter sammenhengende. Arbeidet
må sees over flere år, og det arbeidet som gjøres er en god blanding av de små usynlige tiltak og de
større ombygginger og nybygginger. Fokus har i stor grad vært rettet mot hytteanleggene med størst
besøk; Gjælentunet, Beiarstua, Lønsstua og Bjellåvasstua, samt noen hytter med stort potensial for økt
bruk.

Bruk av hyttene
Vi hadde gledelige 7602 overnattinger på hyttene i telleåret 2014-2015. Det er en økning på 32 fra i
fjor. Besøket på enkelthyttene har variert, noen med økning, noen med nedgang. Størst prosentvis
økning har Jordbruhytta og størst nedgang har Gråtådalstua. Det er rapportert om 473 dagsbesøk på
hyttene, som er vel 200 mindre enn i fjor. Antall besøkende er notert til 5510, ca. 1200 færre enn 2014.
Besøkstallene viser at det i snitt er 21 overnattere hver natt i våre hytter. Hver person ligger i
gjennomsnitt 1,5 netter, en økning på 0,3.

Hyttekomiteens sammensetning
Ingunn Anke Hansen
Nikolai Støver
Hans-Magnus Herstad
Tor Magne Andreassen
Knut Storteig

leder
medlem
medlem
medlem
medlem

Komiteens virksomhet
Komiteen har vært samlet til 8 møter og behandlet 59 saker. I tillegg har noen medlemmer deltatt på
møter i forbindelse med konkrete prosjekt. Tor Magne, Ingunn og Nikolai har deltatt på
hyttedriftsseminar i Mo i Rana i høst, og Tor Magne har holdt foredrag på hyttedriftmøte i Tromsø.
Hyttekomiteen har også i år hatt møter med enkelte hyttetilsyn. Disse møtene har hatt tema relatert til
planlegging av oppgraderingsprosjekt. Det er spesielt Beiarstua som har vært fokusert. Resultat er
kommentert under de enkelte anlegg.
Tilsynsperm på nett.
Den gamle papirbaserte tilsynspermen ble digitalisert i 2014 og oppgraderes fortløpende.
Gavekort til dugnadsdeltakere.
Ordning med gavekort videreføres. De enkelte tilsynene fører oversikt og sender inn til hyttekomiteens
leder som effektuerer utdeling ved juletider.
Det årlige tilsynsmøtet.
I oktober var det Hyttetilsynsmøte i Beiarn med totalt 35 personer, 24 (av 25) hytter var representert.
Som vanlig var det mange baller i lufta og alle bidro til å sette fokus på BOTs mål: flere overnattinger i
stadig bedre hytteanlegg. I år var det spesielt fokus på 'det usynlige vedlikeholdet', samt forhold mellom
Tilsyn og hyttekomite. Dagsseminaret var, som vanlig, i gemyttlige former og mye nyttig
erfaringsutveksling fant sted.
I tillegg til arbeid med standardheving på de større anleggene er det viktig å framheve det jevne arbeid
med vedlikehold som gjøres av alle tilsyn. Uten denne innsatsen ville foreninga ikke hatt mulighet for å
holde den standarden en faktisk har. Stor takk til alle gamle og nye tilsyn som gjør en formidabel
dugnadsinnsats.

Betaling på hyttene
I 2014 realiserte BOT mobil-/nettløsning for betaling av hytteopphold. Denne løsningen har nå hatt et
helt driftsår. Formål med løsningen er å forenkle oppgjør for våre gjester, samt forenkle oppfølging av
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utsjekking/purring av manglende betalinger. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men så
langt er erfaringen at majoriteten av gjestene benytter løsninga. Utsjekk og purringer kan nå også gjøres
langt mer tidseffektivt enn tidligere. For hyttetilsynene har dette fått konsekvens at en leverer
protokollark og tømmer betalingskassen minimum fire ganger i året. Dette er beskrevet i
hyttetilsynspermen. Vi ser at kontantbetaling går kraftig ned og det er kanskje på tide å vurdere å kutte
ut kontantkassen på enkelte hytter.

Forsikring
Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og
løsøreforsikringer.

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene
I 2015 er det utført over 2300 dugnadstimer på våre hytteanlegg. I tillegg kommer en reisetid på om lag
1300 timer. Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet arbeid, en timeseddel på
nesten 600 timer, inkludert hyttetilsynsmøtet og reisetid. Til sammen innenfor hyttedriften får vi nesten
4500 dugnadstimer i løpet av 2015.
For å antyde omfanget av vedlikehold i brukes det årlig fra 200`-400.000 kroner på vedlikehold og
tilsyn på alle våre hytteanlegg. Om man også skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden, vil
en se at det er snakk om langt større beløp. Omregnet i årsverk er det nesten 3 hele stillinger som er
medgått.
En oversikt pr hytte:
1. Argaladhytta
Foruten vanlig vedlikehold, en del arbeid med hugging av «lokal ved».
2. Beiarstua
Arbeidet med oppdatering av utearealet er godt i gang og følger skjema. Sengekapasiteten er
utvidet med to sengeplasser. Kjøleskap er montert i yttergang gammelhytta og hundebur er
anskaffet. Sommervann er montert med vannuttak på hovedhus og badstu. Det er anskaffet
sittebenker og bord, ny grillplass og bedre parkeringsmuligheter. Oppgradering skal være ferdigstilt
september 2016.
3. Bjellåvasstua
På hovedhytta er det skiftet solcellepanel og batteri, samt forbedret noen lyspunkter.
På sikringshytta er det montert diverse LED-lys, forbedret batterikapasitet, samt snekret ny trapp.
På uthuset er toaletter malt og trapp montert foran inngangsdørene.
Naust er forsterket med taktro på vestre side. Nye pipehatter er montert på alle piper og de siste
detaljer ifm nytt tak gammelhytta ble avsluttet i år. Det ble skikkelig rundvask ifm
jubileumsarrangementet 2015.
4. Fellvasstua
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.
5. Gjælentunet
Hovedhuset:
Der er laget forslag til ny toalettløsning for hovedhuset og forslaget vil være grunnlag for det
videre arbeidet med finansiering og gjennomføring. Dette arbeidet må videreføres i 2016-2017. Det
er klargjort for montering av tørkeskap i yttergang. Det er lagt ny drenering (for å ta overflatevann)
fra hundehus og forbi hovedhuset. Alle taknedløp er ledet bort fra mur. Loftet er etterisolert.
Kårstua: Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift..
Egnarbua: Vanlig vedlikehold og drift, samt noen reparasjoner i naustet.
6. Gråtådalstua
I tillegg til vanlig vedlikehold og drift er det bygget platting og sittebenk i sørveggen (finansiert av

Storglomfjordfondet), samt montert innedusj.
7. Jordbruhytta
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift. Fortsatt gjenstår taktekking på hytta og reparasjon av
syllstokk.
8. Lurfjellhytta
Det er lagt klopper og bygd bro mellom hyttene, ellers vanlig vedlikehold, søppelrydding og
småreparasjoner. Solcelleanlegget er modent for overhaling, noe som gjøres vinteren 2015-16.
9. Lønsstua
Det er gjort mindre utbedringer av adkomst, og i annekset er gulv slipt og lakket.
Det arbeides med finansiering av ombygging.
10. Midtistua
Det er skiftet panel på begge langveggene, hytta er malt og ellers er det foretatt vanlig vedlikehold
og drift.
11. Storjordstua
Nasjonalparksenteret eier hytta, men den har DNT-lås og er tilgjengelig for medlemmer. Hytta har
fått nytt tilsyn i 2015.
12. Trygvebu
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift. En mulig lekkasje på taket er tettet.
13. Tverrbrennstua
Vanlig vedlikehold og tilsyn.
14. Tåkeheimen
Det er montert ny kjøkkeninnredning (delfinansiert av Storglomfjordfondet). Ellers vanlig
vedlikehold
Hytta har hatt utendørskonsert ifm Meløydagen – noe som trakk ca 250 gjester.
15. Gammen i Kvitsteindalen
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.

HMS
BOT ønsker å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hyttetilsynene sender inn rapportskjema, som
er en del av grunnlaget for HMS rapportering. Dette gjør at vi kan følge med på forbruk av energi, få
god kontroll over brannsikring og produksjon av søppel. Det er viktig for kvalitetssikringssystemet at
tilsynene fører disse skjemaene så godt det lar seg gjøre. Vi får dermed opplysning om bla skifte av
brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass og batterier til brannvarslere. Retningslinjer
gjennomgås på det årlige fellesmøtet med hyttetilsynene og er omtalt i tilsynspermen. Ved innkjøp skal
en benytte de mest miljøvennlige løsninger der det er mulig.

Sluttord
Besøkstallene er i år 'all-time-high' med en ørliten økning fra 2014. Samtidig vet vi at sommeren kom
seint i år – og var ikke noe lengre enn vanlig. Det gir en kort sesong. Således er det gledelig at tallene
holder seg. Isolert sett kan man trekke konklusjon om at det nedlagte arbeidet har båret frukter. På den
annen side er tallene for 2014 ca på 2008-nivå, så det er med andre ord ingen grunn til å hvile på
laurbærene. BOTs strategiske mål for 2016 er minst 8000 overnattinger, og det vil vi fortsette å arbeide
mot. Utfordringen framover vil være å gjøre tilbudet enda bedre kjent gjennom aktiv og kreativ
markedsføring.
Bodø og Omegns Turistforening

5

Alle tilsyn og komiteen er i gang med et langsiktig arbeid med å opprettholde og forbedre standarden
på vårt unike tilbud. Mye arbeid er blitt utført av villige dugnadsfolk på hyttestedene våre. Vi har en
verdifull eiendomsmasse som får et godt stell slik at allmennheten fremdeles kan benytte seg av
foreningens tilbud.
En stor takk til alle som tar seg tid til å være tilsyn!

1.2

Rutekomiteen

Rutekomiteen har hatt 6 møter, inkl. et fellesmøte med hyttekomiteen.
Det er kommet inn rapporter for 21 av de 34 rutene vi hadde i 2015. Rapportene viser at det har vært
gjennomført tilsyn og enkelt vedlikehold på disse rutene. Noen ruter er ikke inspisert i 2015. Vi har
tillitsvalgte som er tilsyn på alle rutene. Noen tilsyn ønsker seg en ny rute, og rutekomiteen tilpasser
dette så lang som råd.
I tillegg til ordinær inspisering og vedlikehold av rutene har følgende prosjekter vært gjennomført i
2015:
-

Etablert telegrafruta som ein del av historiske ruter. Ruta går fra Russånes i Saltdal til Bjøllånes i
Dunderlandsdalen. BOT har ansvar for ruta fra Russånes til Midtistua. Arbeidet har bestått i avtale
med grunneiere for merking av ny rute fra Russånes til Hessihompan, varding og merking samt
informasjonstavle og skilt.

-

Reparert bru på ruta Lønsdal - Trygvebu

Oppgaver som bør gjennomføres i 2016:
-

Alternativ trase i Storengdalen

-

Avklaring av fremtidig profil på BOT sine skilt.

-

Rehabilitere brodekket på bro over elva i Skaiti.

-

Fellesmøte / samling for rutetilsyna.

-

Klopping på ruta til Tverrbrennstua.

2 TURAKTIVITET
2.1

Turkomiteen

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2015 av Eirik Alst (leder), Ann-Elisabeth Szell (Liss),
Nadezda Nazarova (Nadia), John Tore Pedersen og Tine Tangen. I tillegg er Øyvind Visnes ansvarlig
for å legge all TKs turaktivitet ut på nettet.
Komiteen har avholdt fem ordinære møter, og to turledermøter. I tillegg har Liss og John Tore sittet i
en arbeidsgruppe for Ti på topp sammen med daglig leder for Bedriftsidretten (samarbeidspartner).
Hovedoppgavene i løpet av året har som vanlig vært overordnet planlegging og koordinering av BOTs
samlede vinter- og sommerturprogram og detaljplanlegging av turkomiteens egne turer, samt å være
medarrangør av Ti på Topp for femte år.

Turlederutdanning og Turledersituasjonen
Det har i 2015 blitt arrangert ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs og sommerturlederkurs.
Det er mange aktive turledere i systemet nå, noe som har gjort det mulig å opprettholde og
videreutvikle et allerede bredt turprogram. I 2015 har 31 turledere bidratt til et mangfoldig turprogram
på til sammen 31 turer og til sammen lagt ned 1104 dugnadstimer.

Turaktivitet
39 turer (15 vinterturer og 24 sommerturer) er nest høyeste antall turer som TK noen gang har
gjennomført i løpet av et år. 6 av de 15 vinterturene var overnattingsturer, mens 7 av de 24
sommerturene var overnattingsturer. Turkomiteen er i tillegg medarrangør på romjulsturen til
Tussvatnet, som i år hadde ca 200 deltakere. I tillegg ble 6 turer avlyst. Bare en overnattingstur på
vinteren ble avlyst (grunnet storm i fjellet), mens 5 sommerturer ble avlyst (2 dagsturer og 3
overnattingsturer). Det var ulike grunner til disse avlysningene (sykdom, mye snø i fjellet, dårlig vær).
6 avlyste turer er likevel ikke mer enn det som er normalt. Totalt var det 409 deltakere på de 39 turene.
Dette er det laveste antall deltakere vi har registrert på de 8 siste årene. Dette i kombinasjon med at vi
hadde det nest høyeste antall turer betyr svært lav deltakelse per tur. Gjennomsnittet blir ca 10
deltakere per tur, hvorav 2 turledere som regnes inn i deltakerantallet. Fjoråret hadde til da den laveste
registrerte deltakelsen med 13 per tur. Vi er altså inne i en negativ trend når det gjelder deltakelse per
tur. Denne har halvert seg i løpet av de siste 7 årene. Det er stort sett deltakelsen på dagsturene på
sommeren som har forårsaket nedgangen med bare 11 deltakere per tur i år. Det er de korteste og
enkleste dagsturene på sommeren som har det laveste deltakerantallet. Overnattingsturer vinterstid
hadde i år derimot er rekorddeltakelse med 14 deltakere per tur. Mange bedrifter har de siste årene
opprettet egne turgrupper i forbindelse med Ti på topp, og det er nærliggende å tenke at mange flere nå
får dekket behovet for turgrupper andre steder enn gjennom BOT.

Evaluering av fellesturene
Etter noen år med en prøveordning for evaluering av fellesturene (av deltakerne) har vi besluttet å gjøre
denne evalueringen permanent. Hovedkonklusjonen på de evalueringene som er gjort er at deltakerne
stort sett er fornøyde med både sikkerhet og trivsel i gruppen gjennom turen, e.g. ca 70 % har svart at
de er «svært fornøyd» og ca 30% «fornøyd» ift til helhetsopplevelse av turen. Over 95 % rapporterer
om passe tempo på turene, og resterende er likt fordelt på «for sakte» og «for raskt» Turlederne gjør
med andre ord en veldig god jobb og sørger for at de fleste turdeltakerne får gode turopplevelser.
Turlederne på turene der vi har mottatt evaluering fra deltakerne får tilsendt rapport fra TK.

Ti på Topp
Samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets om samling av fjelltopper, Ti på Topp, fortsatte i 2015.
Økningen i antall deltakere var også i 2015 positiv. 1622 personer deltok i Ti på Topp i 2015, mot 1400
i 2014 og 750 i 2013. Dette var med andre ord nok et år med økning, noe som vi finner meget gledelig.
De ivrigste deltakerne registrerte over 300 turer! Keiservarden var naturlig nok mest besøkt, med 8000
registrerte turer. Også topper som Litltind og Blombakkfjellet hadde over 1000 registrerte turer. Totalt
ble det gjennomført over 21000 registrerte turer! Dette på tross av en tungvint registreringsløsning.
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Det ble gjennomført 4 samlinger i Ti på Topp-komitèen inneværende år. Premieutdeling ble foretatt på
Idrettens Hus i november. 850 personer klarte kravet om 7 ulike toppturer for voksne eller 5 for barn. I
2014 klarte 650 kravene, mens det bare var 100 som klarte kravene i 2013. Nordland
Bedriftsidrettskrets hadde skaffet mange fine og verdifulle premier, noe vi håper kan stimulere til
videre satsing også neste år. Det ble også i 2015 satt opp fellesturer til samtlige av de 10 utvalgte
toppene.
Ti på Topp komitèen bestod av Lars Nystadbakk fra Nordland Bedriftsidrettskrets, Ann-Elisabeth Szell
og John Tore Pedersen fra Turkomitèen i BOT.
Komiteen har plukket ut topper for 2016. Her blir det en fin blanding av kjente og ukjente, lette og
hardere topper. Kun 2 topper fortsetter fra 2015, Keiservarden og Lurfjelltind. Bratten, Høgnakken,
Storvarden og Ørntuva er topper som kommer med for første gang. Det er et mål å ha med minst 3-4
«ukjente» topper hvert år, og da rullere på de mer kjente toppene fra år til år. John Tore Pedersen har
laget Excel-filer med solid oversikt til dette planleggingsarbeidet.
John Tore Pedersen overtok administrator-ansvaret for Facebookgruppen til Ti på topp Bodø i mai. I
perioden mai til november har antallet medlemmer i gruppen økt fra ca 200 til 770.
Komiteen jobber med følgende konkrete oppgaver for 2016:
-

Tilby turer innenfor 3 spekter: lavterskel, medium og høyterskel, og med ulik lengde.

-

Forhåpentligvis finne en registreringsløsning som virker på mobiltelefon, med gode offline
kart.

-

Forbedre merkingen siden dette har vært kritisert på noen topper.

-

Gjøre planleggingen tidligere ferdig. Dette viser seg blant annet ved i at vi allerede i november
2015 har klare toppfadderne til alle toppene. Vi har også reserver klar.

BOT fikk i 2015 utbetalt over 60.000 kr for dette samarbeidsarbeidet for 2014-sesongen.

Miljøpåvirkning
Vi benytter kollektivtransport ved mange av overnattingsturene og legger opp til samkjøring ved flere
av dagsturene.

Sikkerhet
Turkomiteen har hatt stor fokus på sikkerhet de siste årene. 2015 var fjerde år der vi krever at turledere
på TKs 3- og 4 stjernesturer skal sende inn utfylt risikovurderingsskjema i forkant av sin tur. Pga
manglende respons på denne ordningen gjennom de 3 første årene, har vi de to siste årene prøvd ut
DNTs risikovurderingsskjema som er en enklere utgave i håp om at flere av turlederne skulle ta dette
systemet i bruk. I 2015 ble det levert inn risikoanalyse på 3 av 6 vinterturer og 2 av 10 på
sommerturene. Vi er ikke fornøyd med dette og vil gjøre et nytt forsøk på å gjøre lenken til utfylling av
skjema lettere synlig i Sherpa for å se om dette kan øke innsendelsesandelen.
Vi har ikke hatt alvorlige hendelser eller uhell på årets turer.

2.2

Barnas turlag Bodø

Komiteen for Barnas Turlag har i 2015 bestått av Trond Danielsen, Ida Nova, Frode Bjørgo, Marte
Meland (til juli), Gudrun Mjaaland og Evy Sundsfjord. Marie Stabell Pettersen fra kontoret har også
deltatt.
Det er gjennomført to komitemøter, og til sammen lagt ned 16 dugnadstimer i møtevirksomhet. I tillegg
til komiteen har vi i turaktiviteten hatt Ane Hasvoll Bakke, Ingvill Devik og Moira Strand Hutchinson
med som trilleturledere.
Barnas Turlag Bodø har arrangert 29 turer, og dette er en oppgang fra fjorårets 21. Det er også gledelig
å se at det er svært få av disse som har blitt avlyst (kun 2 stk), og vi har hatt gode deltagertall. Grunnen

til en liten oppsving i turstatistikken i 2015 kan nok skyldes at vi har fått på plass et engasjert styre som
rekrutterer deltagere, samt mer aktiv markedsføring via Facebook i tillegg til avisa og hjemmesiden. Vi
ser også at turer som har et tema eller mer spesifisert innhold, for eksempel pannekaketur, eventyr-tur,
telttur og mørketidstur er populære.
Spesielt overnattingsturene har det vært mange deltagere på og forespørsler om vi skal ha fler, så i 2016
skal vi videreføre helgeturer med overnatting, både i telt og på BOTs hytter. Fortsatt er det en
utfordring å få med de største barna, så vi har en jobb å gjøre for å kunne gi et ordentlig tilbud til
aldersgruppa 10-12 (15) år. Her har vi startet arbeidet ved å ha vært i kontakt med et par foreldre med
barn i denne alderen, og håper at vi i sommerturprogrammet i 2016 skal få til noen turer for denne
aldersgruppa.
«Kom deg ut»-dagene ble arrangert på Bestemorenga i februar, og i Bodøsjøen (som felles arrangement
for alle turgruppene i BOT i anledning 125-årsjubileumet). Begge steder fungerer fint for
promoteringsarrangementer, og spesielt arrangementet i september dro masse folk.
I familieåret 2016 ønsker vi å øke antallet aktive medlemmer i Barnas Turlag. Gjennom et variert
turprogram og spennende turer håper vi å lokke med flere deltagere. Det viktigste er at vi skal gi store
og små som er med på tur gode og sosiale naturopplevelser, slik at de blir med gang etter gang, og
gjerne tar med seg en venn på neste tur!
Aktiviteten til Barnas Turlag i Gildeskål, Meløy og Saltdal er beskrevet under sine respektive lokallag.

2.3

DNT ung Bodø

Medlemmer
Ved utgangen av 2015 har vi 435 medlemmer i DNT ung Bodø
(210 Skoleungdom, 140 Student/ungdom, 4 livsvarig medlem og 81 Husstandsmedlem). Dette er en
økning på 34 fra i fjor, og det sier vi oss veldig fornøyde med!

Styret
Styret for 2015 bestod av André Valen (leder), Ingrid Sjøberg (nestleder), Kasper Meland Beddari, Ida
Nova, Espen Thue Olsen, Andreas Moen, Håvard Mikalsen og Camilla Andersen.
Siste kvartal har vi også hatt med: Benjamin Hansen, Martin Svendsen, Øyvind Skjervold, Maja
Blakstad Christensen, Ingrid Nilsen Gårseth, Kaja Alexandersen.
Styret har hatt 8 styremøter, pluss 2 dugnader med utsending av turprogram. Det siste året har vi vært
selvstyrte, men Marie fra kontoret har deltatt på de fleste møtene. Deltagelsen på møtene har vært god,
og vi får gjort det vi skal.

Oversikt over turer og andre aktiviteter
Når vi ser på deltagelsen på årets turer, ligger antall deltagere på omtrent samme nivå som fjoråret (120
deltagere), til tross for at vi har gjennomført 14 turer, i forhold til fjorårets 16. Det er gledelig å se at vi
tross alt har hatt økning i antall deltagere per tur, og vi har i år som i fjor 8 avlyste turer. Grunnene for
avlysning var snøforhold, mangel på turledere og få deltagere. Turprogrammet vi presenterer har stor
variasjon, med turer som passer de fleste. Noen er enkle dags- eller overnattingsturer hvor hovedfokus
er å bli kjent og kose oss, mens andre er mer krevende hytte til hytte-turer, alpintur eller topptur.
Dagsturene våre varierer også i innhold, fra ganske tøffe toppturer, til badeturer, ski og skøytetur.
Til sammen har DNT ung Bodø i 2015 gjennomført 14 turer, med til sammen 120 deltagere.

Dugnadstimer
I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 1645 dugnadstimer, fordelt på
styrearbeid og annet administrativt arbeid, utsending av turprogrammer, og turledelse.

Vervetiltak og markedsføring
Vi har sendt ut sommer- og vinterturprogrammet til alle DNT ung Bodø’s medlemmer. Som tidligere
har vi eget hefte med turprogrammet vårt, og det fungerer bra. På 7-toppsturen 2015 var vi også i år til
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stede med stand på Linken hvor vi klippet klippekort, og hadde ungdomsquiz! Vi har også hatt stand på
universitetet 2 ganger, og her fikk vi noen nye medlemmer og turdeltagere på studentturene våre.
Facebook brukes aktivt for å reklamere for turer, linke til hjemmesiden for påmelding, og gi annen
relevant informasjon. Dette har vist seg å være en god plass å nå ut til ungdommer, men vi må bli
flinkere til å legge ut bilder og holde liv i siden slik at den blir interessant å følge med på.

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung
Ida Nova, Tord Svee, Ingrid Sjøberg og André Valen deltok på Landsmøtet til DNT-ung ved
Flekkefjord.

Konklusjon
Styret er ungdomsstyrt, med støtte fra kontoret, og styrearbeidet har fungert greit dette året. Møtene har
vært stort sett en gang i måneden, litt oftere før frister for turprogram. Vi har hatt grei turdeltakelse,
men må arbeide med rekrutering for å få fornyet styret og kjernen i turgruppa, da flere av de gamle er
på tur ut. Vi må jobbe mer med å få med de yngste og de eldste, og skape ny entusiasme i gruppa. Et
mål tidligere år har vært å bli bedre på å fordele arbeidsoppgaver, og det kan vi fortsatt bli flinkere til.
Vi håper 2016 vil gi en oppsving i turdeltagelse og medlemstall, og skal fortsette med å levere et variert
og spennende turtilbud til ungdom!

2.4

BOBTOG

Generelt om styret i BOBTOG:
Etter årsmøte 28.02. har styret bestått av Marit Jenssen, Svein Pedersen, Kristoffer Oloffson og Terje
Engesli. Nytt styremedlem, Lina Roos påtok seg raskt oppgaven som web-ansvarlig for BOBTOG's
nettside. Svein har vært turprogramansvarlig. Kristoffer har hatt ansvar for administrering og
oppfølging av Questback (evaluering av fellesturer) samt lagt turprogram i Sherpa. Terje har hatt
ansvar for utstyr, gjennomgang og oversikt av dette. Marit har i tillegg til ulike leder-oppgaver, deltatt
i turprogramarbeide, administrert mailboks og lignende.
I år er det avholdt 9 styremøter. Årsmøtet har de siste tre år blitt avholdt på Peppes Pizza, i etterkant av
en fellestur og det var 8 deltakere i år.
Styret planla et temamøte for turledere 19.02, med tema skred hvor turleder Eirik Vevelstad skulle
innlede. Møtet ble avlyst grunnet få påmeldte.
Lina og Marit deltok på årsmøte i DNT Fjellsport 9.-12. april på Sæbø, hvor 12 av DNT’s 30
fjellsportgrupper var representert. Interessent og inspirerende, og viktig møteplass for
fjellsportinteresserte!
Hovedoppgaver i år har som tidligere vært knyttet til utarbeidelse av sommer- og vinterturprogram.
Styret søkte Erling Bjørstads Stiftelse om tilskudd til arrangering av bl.a. skredkurs for 2016, og har
fått innvilget kr. 30.000,-. Da DNTs nettside er under endring, har styret i høst begynt arbeidet med
utforming av vår nye nettside. Dette blir bra, men fortsatt gjenstår en del avklaringer bl.a. knyttet til
vårt bildearkiv. Nytt blir at bilder med «hæsjtægg» bobtog publisert på Instagram automatisk kobles på
nettsiden.

Turaktiviteten, questback og utstyr:
Året har vært preget av mye dårlig fjellsportvær, og dette gjenspeiler seg i turstatistikken som viser til
sammen 12 avlyste turer. På vinterturprogrammet var det 16 turer, hvorav 8 ble avlyst (to skyldtes for
få påmeldte). Sommerturprogrammet viste 12 turer, hvorav 4 turer ble avlyst (samtlige på grunn av
værforhold). Totalt har 146 deltatt på tur med BOBTOG i år, mot 179 i 2014. Våre turledere har totalt
brukt 677 timer i forbindelse med turaktiviteten i 2015.
Det må anføres at til tross for at en forsøkte på to tidspunkt å gjennomføre Børvasstindan Classic,
hadde vi ikke værgudene på vår side, men interessen for å delta var stor og det var 58 påmeldte.
I år er det første året hvor samtlige turdeltakere har fått tilsendt Questback etter å ha deltatt på tur.
Svarprosenten er på vel 50 %, og respons tilsier at de som deltar på BOBTOGs turer opplever å få god

informasjon, og at turleder har fokus på trivsel og sikkerhet. Det er ikke rapportert inn ulykker i
forbindelse med turaktiviteten i år.
I februar fikk BOBTOG tildelt en del nytt utstyr fra DNT Fjellsport, bla. 9 klatreseler som erstatter de
som ble borte ila. sommer 2014, hjelmer, klatretau samt taubremser.

Kurs:
Da det er Kursutvalget i BOT som arrangerer kurs, henvises til deres årsrapport. Men styret i BOBTOG
melder fortsatt behov for kurs innen ulike fjellsportdisipliner som bre, grotte og vintertoppturaktivitet.
BOBTOG planlegger å arrangere skredkurs vinteren 2016.

Miljø/ HMS:
Det fremgår ikke i noen av turrapporter at der er gjennomført turer som vil få store konsekvenser for
ytre miljø. Målet er at turledere i forkant av alle turer skal gjennomføre en risiko-analyse, som sendes
pr mail til BOT-kontoret ved Berit Irgens, men i år er kun en håndfull analyser mottatt. Ingen ulykker
er rapportert.

Planer for 2016:
Vinterturprogram for 2016 inneholder to til fire turer hver måned med til sammen 14 turer. De tre
første toppturene er anført i turprogrammet som godt egnet for nybegynnere hvor det legges opp til
formidling av betydning av rutevalg og tema skred. Også i år arrangeres en skitur med teltovernatting
som er godt egnet for de mer «uinnvidde» hva vintertelting angår.
Videre er det ønskelig at BOBTOG har deltakere på årsmøtet i DNT Fjellsport 2016 som blir i vakre
Rosendal 31.mars til 3. april. Også ønskelig å arrangere seminarkveld for fjellsportinteresserte i løpet
av 2016 med Christer Lundberg Nes. Jobbes videre med å få på plass gode systemer og rutiner for vår
turaktivitet og drift, og bidra til å stimulere til økt sikker fjellsportaktivitet.

2.5

Seniorgruppa Bodø

I styringsgruppa har vært Karen Sandberg (kontaktperson/leder), Evelyn Sivertsen, Jan Olaf Mørkved,
Magnar Haslerud, Ingebjørg Lund Bjørgvik og Kjellaug Ellingsen.
Det har vært avholdet 4 møter i gruppa , hovedsakelig for å planlegge turprogrammene.
Kommunikasjon ellers per e-post og SMS.
På vinterturprogrammet hadde vi sju turer, hvorav 5 ble gjennomført. Turen Vatn– Vatnet Sørfjorden
avlyst for tredje år på rad på grunn av manglende snø og overvann, turen til Valnesfjord på grunn av
bare to påmeldte deltakere. Vurderer tidspunktet for denne turen, seniorene ønsker ikke å gå på ski i
midten av april, og vi legger turen tidligere i 2016. Turen til Lønsstua er populær og fulltegnet, eldste
deltaker 90 år. Turen på Beiarfjellet, som skulle gått til Bjellåvasstua, ble omgjort til dagsturer fra
Tverrbrennstua på grunn av 30 cm våt nysnø og turlederne vurderte det for strabasiøst å gå til
Bjellåvasstua. Vær og føre bedret seg og vi hadde flotte turer i området.
Til sammen har vi hatt 40 deltakere på vinterturene.

I sommerprogrammet hadde vi 15 turer samt ansvar for Hunstadtoppen under 7-toppsturen, dette for
tiende gang. Alle turer unntatt en gjennomført, turen til Lurfjellhytta avlyst på grunn av bare 2
deltakere påmeldt. Denne var lagt i tidsrommet for Musikkfestuka og det bør nok være turfri periode
for seniorene. Turen til Steigen for å gå Dronningruta var fulltegnet med 21 deltakere. Værguden var
ikke på vår side, regn og storm i kastene gjorde at vi måtte finne alternative aktiviteter. Fulltegnet var
også turen til Saltfjellet/Lønsstua, 12 deltakere.
Til sammen har vi hatt 154 deltakere på sommerturene.

Vi har forsøkt å lage et variert turprogram for seniorene noen faste, årvisse turer og noen nye turmål.
Overnattingsturene har jevnt god oppslutning. Stor takk til velvillige og erfarne turledere som gjør en
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flott jobb og bidrar til positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Turene er gjennomført uten uhell eller
skader av noe slag.
Seniorturgruppa hadde på planen at det skulle gjennomføres et møte for turlederne der eventuelt noen
fra styret og /eller daglig leder kunne gi informasjon og svare på spørsmål, dette er ikke gjennomført i
2015. Prøver å få det til i 2016.
Vi ser fram til 2016 med gamle og nye turideer, men må også ha fokus på å rekruttere nye turledere slik
det ikke blir for stor belastning på de ”faste”.

2.6

7-toppskomiteen

7-toppskomiteen har hatt 7 møter. Prosjektgruppa for tur for funksjonshemmede har i tillegg hatt 5
møter. I tillegg har det vært flere arbeidsmøter mellom de som har hatt ansvar for de ulike
hovedoppgavene, både ute i marka og ved PC og telefon.
Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med layout/ designarbeid, annonsering og salg av billetter i ekspedisjonen. Samarbeidspartnerne Intersport og Stamina
deltok også aktivt. Vi fikk også kjærkommen støtte fra andre aktører i næringslivet og fra andre
frivillige lag og foreninger.
Turen gikk søndag 7. juni. 2 809 personer deltok (hvorav 1 552 fullførte 3-toppsturen, 1 215 fullførte 7toppsturen, 9 fullførte 3-posttur for funksjonshemmede, 10 fullførte 7-posttur for funksjonshemmede, 9
fullførte 7-toppsturen pluss og 14 brøt). Sammenlignet med 2014 var det en nedgang i deltakertallet på
13 %.
Årets nyskaping var pilotprosjektet «7-toppsturen pluss», ei løype på 38 km og 1 400 høydemeter.
Turen gikk fra Bodin vgs via Veten og Brannen på Hopsfjellet, Skautuva, Svensdalsfjellet, Løpsfjellet,
Bestemorstua og Vanntårnet tilbake til Bodin vgs. Det ble utviklet eget kart for denne løypa. men den
ble ikke merket fordi vi anså det som en for omfattende oppgave. I stedet ble turen ble organisert som
en fellestur med forhåndspåmelding, der turlederne hadde med klippetenger til hver av pluss-toppene.
De startet kl 8. Turen bød på mange utfordringer på grunn av flomstore bekker og knudrete og vått
terreng. Først ved 20-tiden var følget tilbake på Bodin; de passerte dermed sjutoppspostene og mål etter
siste passeringstid. Vi syns ideen om en mer krevende tur enn 7-toppsturen er god, men dette ble i
lengste laget. Vi vil gjenta forsøket til neste år, men kanskje gjøre løypa noe kortere.
I anledning BOTs 125-årsjubileum kunne medlemmer i år delta for kun 1 kr. Det var mulig å betale
medlemskontingent sammen med deltakeravgiften på nett, og 36 personer benyttet seg av denne
muligheten. I tillegg kjøpte 5 personer medlemskap og deltakelse på kontoret. Totalt benyttet 688
personer seg av 1-kronerstilbudet. Det ble foretatt en stikkprøve for å se om de som kjøpte billett for 1
krone på nett virkelig var medlemmer. Av hundre som ble sjekket var samtlige medlemmer.
Konklusjonen blir at det er trygt å gi medlemsrabatt ved betaling på nett, men rabatt ser ut til å ha liten
innflytelse på deltakertallet.
Som i fjor kunne de som vervet nye deltakere og sendte oss epost om det var med i trekning om et
gavekort på hos Intersport. Kun 1 person gjorde dette (mot 33 i fjor).
Vi var for andre gang med på et samarbeid med Midnattsolrittet og AN-mila om konseptet Sprækingen.
I overkant av 100 personer, som deltok på alle de tre arrangementene og fikk Sprækingen-medalje.
Foruten at dette var et ekstra insitament for å være med, medførte det profilering gjennom en
omfattende annonsekampanje.
122 personer fullførte for sjuende gang og mottok 7-årspin. Statistikken viser at 43 personer har fullført
alle de elleve gangene turen har vært arrangert, 51 personer har fullført ti ganger, og 98 personer har
fullført ni ganger.
Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge samt loddtrekning med premiering, og 641 personer
deltok. Intersport og Stamina hadde stand ved Turisthytta hvor de delte ut smaksprøver på Real turmat,
Coop Nordland delte ut smaksprøver ved Vanntårnet, og en skoleklasse solgte kaffe og kaker ved
startsted Rønvik skole.
Etter noen års pause hadde vi igjen fotokonkurranse i år, der deltakerne leverte bidrag gjennom å merke
bilder på Instagram med #7toppsturen. Det kom inn 70 bilder, og tre vinnere ble kåret. Vinnerne fikk

hvert sitt gavekort på Intersport. Flere av bildene kan være aktuelt å bruke i forbindelse med
markedsføringen neste år.
Tradisjonen tro inviterte vi til treningstur til en av toppene hver onsdag i mai. Deltakerantallet var
beskjeden sammenlignet med tidligere år (Løpsfjellet: 3, Keiservarden: 4, Junkerfjellet: ?,
Hunstadtoppen: 4.).
For femte gang hadde vi et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten,
men ikke klarer å gå i terrenget. I fjor vedtok vi å gjøre dette tilbudet permanent. På treningsturer i
forkant deltok: Kyststien ved Bodøsjøen: 9 (3 rullestoler), 3-postløypa: 5 (1 rullestol), Futelva: 6 (3
rullestoler). Markedsføring skjedde via annonse i avisa, stand på idrettsdag for funksjonshemmede i
Mørkvedlia, at tilbudet ble presentert i 7-toppsturens flyver til skoleelevene, Facebook og personlige
kontakter.
Løypene for funksjonshemmede var som i fjor. Vi gjorde også som i fjor at i stedet for å bemanne
poster og bratte kneiker rekrutterte vi hjelpere til en fellestur med avmarsj kl 12.00 for de som hadde
behov for ekstra ledsager.
Antall deltakere i løypene for funksjonshemmede var som i fjor totalt 19 personer, 9 gikk den korte
løypa (3-postturen), og 10 den lengste (7-postturen). Også denne gangen fikk vi svært gode
tilbakemeldinger. Fra flere hold har vi blitt oppfordret til å fortsette med dette tilbudet; at vi må ha
tålmodighet for at det tar tid å innarbeide turen, og at det betyr mye for en gruppe som ikke har så
mange tilbud ellers.
Det ble ikke meldt om alvorlige uhell.
Deltakersystemet og billettsalg fungerte fint, og det var nok personell på disse oppgavene.
Det ble avholdt evaluering/funksjonærfest den 12. juni med 41 deltakere. Samlinga ble holdt i kantina
til Avisa Nordland. Vi måtte betale leie for lokalet pluss en nokså høy kuvertpris for maten, så neste år
vil vi se etter noe rimeligere.
Vi konkluderer med at også den ellevte 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer,
samarbeidspartnere og BOT. Det arrangementstekniske fungerte godt. 7-toppsturen er blitt en av de
tingene bodøværinger gjør, sammen med Parkenfestivalen, Musikkfestuka osv. Arrangementet har også
appell hos personer som ikke har vært aktive friluftsutøvere tidligere, inklusive flerkulturelle og
personer med funksjonsnedsettelse. Dermed er det også et godt tiltak for bedre folkehelse. Den største
utfordringen fremover blir rekruttering av deltakere.

2.7

Beiarn Turlag

Styret består av Ørjan Kristensen, Inge Strand, Brit Grauer, Elin Jensen, Anne Grethe Husmo og Anette
Myrvoll Strand.
Beiarn Turlag har gjennomført en rekke turer de er ført opp i tabellen under, dessverre ble været en
utfordring, og vi måtte avlyse 3 turer.
Styret i turlaget har deltatt på aktiviteter arr. av BOT: Hyttetilsynsmøte på Beiarstua, Jubileumsfeiring
på Gjælentunet, Jubileumstur til Bjøllåvatnet og Hyttetilsynsmøte på Beiarværingen.
Beiarn Turlag har laget egen Facebook-side der vi informerer om egen aktivitet samt også deler turer
som BOT formidler i nærområdet. Vi har her oppnådd 329 som følger oss. Adressen til siden er
https://www.facebook.com/beiarnturlag?ref=hl
Trimmen gjennomføres i samarbeid med Beiarn kommune, vi har ute 7 kasser fordelt i hele bygda. Vi
hadde 2722 besøk ved kassene.

Aktiviteter 2015
Dato

Tur informasjon

Antall deltakere

01.02.15

Kom deg ut dagen (Tverrånes ved Beiarstua)

23

21.03.15

Fra Beiarfjellet via Ramskjell og ned til Furnes

3
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25.04.15

Gråttåtinden, måtte snu før toppen

9

08.08.15

Tur til Grønnåsvatnet

2

16.08.15

Tur til Gammeldalen

15

06.09.15

Kom deg ut dagen

69

23.11.15

Åpen hytte i Larsoslia (Barnas Turlag)

25

Hele året

Trimmen

2722
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Gildeskål Turlag

Tillitsvalgte
Styret

Per-Arne Elle (leder)
Kari Meland
Cecilia Lundbakk
Bjørn Inge Leding
Anne Grethe Kristiansen (vararepr.)

Seniorgruppa

Trygve Breivik (leder)
Erna Sundsfjord
Brita Håvik Johansen
Kjell Karlsen

Barnas turlag

Anita Lekanger(Leder)
Anne Grethe Kristiansen
Vilja Meidelsen

Hytteverter Fellvasstua Stein Storvik (Leder)
Janny Nordby
Cecilia Lundbakk
Dag Einar Antonsen
Bjørn-Ronny Madsen
Gunnar Halvorsli
Valgkomite

Annabell Kroknes
Svanhild Lind

Møter
Styret har hatt 3 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: vinterturprogram,
sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.
Årsmøtet ble holdt på Inndyr i 18.3 med 13 deltakere. Det ble vist lysbilder fra turer med fjelltrimmen
og på tur med Gildeskål Turlag. Årsberetning ble godkjent og det ble valgt nye styrerepresentanter med
vararepresentanter og ny valgkomité.

HMS
Til tross for meget stor aktivitet i forbindelse med turprogrammet er det ikke rapportert om uhell i år.
Vi vil fortsatt legge stor vekt på å få strukturert arbeidet med HMS og også gjennomføre
risikovurdering av turer i utsatt terreng samt vinterturene. Sikkerhet skal være i fokus på alle turer i
Gildeskål Turlag.

Turer
I år er det arrangert få vinterturer, 1 hadde ingen oppmøte og de andre ble avlyst på gunn av
værforhold. Sommerturprogrammet var også i år variert med blant annet villblomstens dag, sopptur,
båttur, 5 fjelltrimposter på samme dag, foruten vanlige fjellturer. Det er avviklet 17 turer i
sommerturprogrammet med til sammen 224 deltakere.

I høst fra september til og med nov mnd. har vi lagt ut en tur hver uke på Gildeskål turlag sin facebook
gruppe. Der styret på rundgang har utfordret folk til forskjellige turer. Vi har hatt 11 turer der det har
vært topptur, bading, vandring, grilling , skitur og grotting med til sammen 99 deltakere.
Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 9 turer med 81 deltakere. Gruppa er
bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer lavterskelturer
med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene arrangeres annenhver
uke til fast tidspunkt. Tursesongen ble avsluttet med hyggelig treff på brygga hos Torbjørn Lauksand.
Barnas Turlag har hatt stor aktivitet med til sammen 8 gjennomførte vinter- og sommerturer med til
sammen 190 deltakere. 2 turer ble avlyst. Størst oppslutning har arrangement som tenning av julegran i
lysløypa med ca. 100 deltagere.

Fjelltrimmen
Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Gildeskål turlag, Gildeskål kommune og idrettslag/turgrupper i
hele kommunen. Fjelltrimgruppa har hatt ett møte med planlegging, resten av kommunikasjon har
skjedd via mail og telefon.. Fjelltrimmen har 13 poster som blir valgt ut og satt opp av de
samarbeidende gruppene. I forbindelse med fjelltrimmen 2015 ble det arrangert fellesturer med turleder
på 13 fjelltrimposter med meget god deltakelse.
Fjeltrimgruppa delte ut krus og diplomer på vegne av Gildeskål kommune på Storvika, på Bakkejord
ved grillhuset. I 2015 har det vært 4032 deltakere på fjelltrimpostene som er ny rekord. Flest besøk på
Holmvatnet med 891 besøk i år. 141 deltakere har levert inn kort og har bestått kravet for å få krus.
Også her en gledelig økning fra året før.

Fellvasstua
Fellvasstua er flittig i bruk og er godt tatt vare på. Hytta har i 2015 hatt 218 på besøk, noe som er en
økning på 24 fra fjoråret. Hytta er godt utstyrt og har naust med kano og robåt. All ved til hytta skaffes
på stedet og det er som vanlig avholdt rundvask, vedlikehold og veddugnad. Nye hytteverter vil tiltre.

Annet
Turlaget har lagt ut 44 Telltur koder rundt om i hele Gildeskål. De som har fått 50 poeng eller mer er
med i trekking av kr 5000 som Gildeskål kommune har sponset. Det har vært god oppslutning om dette
tiltaket. Er vel det størte folkehelsetiltaket i kommunen i lag med fjelltrimmen.

2.9

Meløy turlag

På årsmøtet den 07.03.15 på Glomfjord Hotell ble valget på nytt styre slik:
Leder:

Sverre Birkelund (2014/2015)

Styremedlemmer:

Anders Leiramo (2015/2017)
Anneke Leune (2014/ 2015)
Marit Karlsen ( 2015/2017)
Alfred Andreassen (2014/2015)

Valgkomite:

Andre Johansen
Ola. A. Loe

Det har vært avholdt 2 styremøter og behandlet 7 saker. Innimellom har vi styremedlemmer uformell
kontakt med hverandre. I fjor diskuterte vi hvordan BOT ville se på T- merking til Skjelåtind – Meløys
høyeste fjell. Har BOT noen tanker om det? Våre fellesturer konkurrerer med Fjelltrimmen. Men for
2015 hadde vi 3 fellesturer under Sommerdagene som var svært vellykket. Det var Sabotørruten,
Tåkeheimen og Corbels canyon. Se oversikten nedenfor:
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Tur

Turledere

Deltakere

Dugnadstimer

Istinden

S. Birkelund/Magnar Husteli

3

4

Skidag Bjærangen

Sverre Birkelund
0

2

Overnattingstur Gråtådalsstua

Alfred A./G. Moxnes

Kveldstur Skjeggen

M.Karlsen/M. Husteli

17

8

Sabotørruten

S. Birkelund

20

10

Konsert Tåkeheimen

S. Birkelund/M. Karlsen m.flere

200

40

Corbels Canyon

A.Andreassen/A. Leiramo

40

16

Navnløsvann/Fiskv.ska

Ola A. Loe

0

5

Sabotørruten (5 sept)

S. Birkelund

9

8

S. Birkelund/S. Breivik

28

4

Navnløsvann/Rosenv./

Romjulstur Engavågen/
Lavold

Barnas Turlag arrangert 5 turer med 100 deltakere.
Gamma i Kvitsteindalen blir vedlikeholdt av Hans Indrevoll

2.10

Rødøy turlag

Vi hadde årsmøte på Jektvik kafe den 4. mars 2015.
Følgende turer er gjennomført:
-

4. juni: Langvatnet. 7 deltakere. Flott tur selv om det var litt surt, kaldt og vått. Turledere: Elin
Kvalvik Telnes og Sonny Telnes Krogh.

-

13. juni: Værangtinden. 5 deltakere gikk turen i dårlig turvær. Turleder: Ståle Kvalvik.

-

11. juli: Kvalhodet. 11 deltakere lurte seg opp til toppen gjennom tåka. Turleder: Gunnar Skivik.

-

23. juli: Rødøyløva. 5 deltakere. Turleder: Gunnar Skivik.

-

23. august: Over Seiskallåfjellet. 15 deltakere gikk turen i nydelig vær. Det ble mye bading.
Turledere: Elin Kvalvik Telnes og Sonny Telnes Krogh.

-

5. september: Våtviktinden. Under tvil ble turen gjennomført i tåke, men alt gikk fint.
4 deltakere. Turleder: Gunnar Urskog-

-

6. september: Over Blåsfjellet i Tjongsfjorden. 25 deltakere. Turleder: Arild Lorentsen.

Planlagt tur Sørfjorden – Melfjorden ble avlyst pga usikker værmelding og mye snø i fjellet på det
aktuelle tidspunktet. Til sammen ble det gjennomført 7 turer med 72 deltakere. Det ble registrert 55
timer til turledelse. I tillegg kommer medgått tid til å arrangere årsmøte, skrive årsrapport og sette
sammen turprogram, til sammen ca 20 timer.
Rødøy turlag er et lite lag, og medlemstallet ser ikke ut å øke. Gode forslag til vervetiltak mottas med
takk.

2.11

Saltdal Turlag

Det har vært årsmøte og 2 styremøter i 2015.
Det har vært 4 styremedlemmer i 2015:
-

Rigmor Larsen (leder)

-

Mary-Ann Meisler

-

Kjell Magne Johansen

-

Lars Skjelstad

Alle turene i år har Turlaget hatt lederansvar for (tidligere har vi bl.a. hatt samarbeid med historielaget
om noen turer). Planlegging og oppfølging av turprogrammet har medført ca. 7-8 timer dugnadsarbeid.
Følgende turer har stått på programmet:
-

Lørdag 14. mars: Aketur, Fjellveien Røkland. Ingen møtte opp. Avlyst. Turleder: Lars Skjelstad.

-

Lørdag 18. april: Ljøsenhammeren. Ingen møtte opp. Avlyst. Turleder: Knut Saksenvik

-

Onsdag 3. juni : Sykkeltur Russånes- Storjord-Russånes. 14 deltakere. Ingen uhell.
Turleder: Kjell Magne Johansen og Rigmor Larsen.

-

Onsdag 10. juni : Lifjell. Ingen uhell. 5 deltakere. Turleder: Rigmor Larsen.

-

Torsdag 25. juni: «Veien som ikke ble til» Skipmannvikfjell til Kvanndal. 5 deltakere. Ingen uhell.
Turleder: Kjell Magne Johansen.

-

Lørdag 29. august: Solvågtind. 7 deltakere. Ingen uhell. Turleder: Kjell Gunnar Skodvin.

-

Lørdag 5. september: Stormdalen. Avlyst gr. Sykdom. Turleder: Harry Edvardsen

Andre aktiviteter/ deltakelser:
28.juni: Skogvokterdagen. Stand.Mary-Ann Meisler og Lars Skjelstad deltok her.

Miljø/ HMS:
Ingen registrerte skader eller nesten-uhell på turene.

2.12

Kursutvalget

Medlemmene i kursutvalget har i 2015 vært Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad, Steinar Horsdal og
Erlend Fjose. Kursutvalget har hatt 2 fysiske møter i 2015. Kursprogrammene har blitt laget med
utgangspunkt i overordnet kursplan, og det er utarbeidet en ny overordnet kursplan fram til 2020.
Kursutvalget har i 2015 gjennomført følgende kurs:
Skredkurs

11 deltakere

DNT-ambassadørkurs

18 deltagere

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS

7 deltakere

Grunnleggende Turlederkurs

12 deltakere

Sommerturlederkurs

9 deltakere

Grottekurs

4 deltakere

I 2016 planlegges følgende kurs: Grunnleggende førstehjelpskurs, DNT-Ambassadørkurs, Skredkurs,
Kurs i bruk av kart og kompass, Brekurs Blåis. Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som
BOT bør arrangere.
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Alle kursene, med unntak av DNT-Ambassadørkurset, evalueres ved bruk av Questback. Hovedsakelig
er tilbakemeldingene at deltakerne er godt fornøyd med kursholderne og gjennomføringen av kursene.
Det har ikke vært rapportert om uhell i forbindelse med kursutvalgets aktiviteter. Ingen
utslipp/energisløsing/terrengslitasje utenom det som er vanlig på friluftsarrangement ellers i BOT.

2.13

Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka”

Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Tove Glad, Kaja Opsahl, Kari Berg, Nick
Ingham, John Birger Holtmo, Maria Florencia Becherini, Sofrid Smines, Petra Nilsen, Knut Storteig,
Hans Kristian Smines, Magnar Haslerud og Trond Flateby.
Kaja har vært kontaktperson overfor publikum, og Kari har hatt et spesielt ansvar for å få med
deltakere fra Mørkved asylmottak. Kaja samt Berit Irgens presenterte BOT og kveldsturene på åpen
temakveld på NPS om fysisk aktivitet og psykisk helse. I mars hadde vi kurs i hjerte-lunge-redning for
turlederne. Dessverre var det bare tre av dem som hadde anledning, men de som kom hadde et givende
kurs med Truls Andersen som instruktør. Det har vært ett fellesmøte for alle turlederne.
På hver tur har vi hatt to turledere som har valgt turmål etter vær- og føreforhold. Vi har hatt fast
oppmøtetid kl 18.00, og oppmøtested har vekslet annen hver gang mellom Maskinisten og
Mørkvedhallen. Turens varighet har vært 1-2 timer. Den siste turen i hver sesong (vår og høst) ble
avrundet med bålkaffe.
Ved starten av sesongen har vi utarbeidet «vaktkalender», og ved behov har turlederne byttet tur
innbyrdes. Dette har fungert meget bra.
Resultat:

-

I tidsrommet 3. mars til 2. juni ble det arrangert 13 turer med til sammen 313 deltakere
I tidsrommet 25. august til 20. oktober ble det arrangert 9 turer med til sammen 81
deltakere.
I tillegg til de ordinære kveldsturene hadde kveldsturledergruppa ansvar for flere av de
såkalte «treningsturer før 7-toppsturen». For enkelhets skyld er disse turene også med under
kveldsturer i statistikktabellen. Til sammen var det 7 turer med 31 deltakere.

Vi er svært fornøyd med den store oppslutningen i vårsemesteret. Ikke minst var det flott å se at mange
asylsøkere og flerkulturelle deltok.
I løpet av sommeren ble asylmottaket på Mørkved gjort om til mottak for enslige mindreårige
asylsøkere, mens de ivrige kvinnene vi hadde hatt med ble omplassert. Dermed mistet vi disse
deltakerne. Det var også færre norske som deltok om høsten enn om våren, uten at vi vet helt hva som
er årsaken.
På evalueringsmøte senhøstes var det positiv stemning etter et år med mange gode tilbakemeldinger fra
fornøyde deltakere. Vi ble enige om å gå på en sesong til. Det vil bli 10 turer fra starten av mars fram
til andre uka i juni. Turledergruppa vil bestå av 10 personer, så da blir det to turer å lede på hver.

3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON
3.1

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen har i 2015 bestått av Tove Glad, Arild Arntzen, og Ninni Juliussen. Vi har i
2015 avholdt 3 møter på Sølvsuper og 3 møter i litteratursalen på Stormen bibliotek. Foruten
foreningsnytt har vi hatt følgende foredragsholdere:

25. februar:

Rune Leirvik: Aconcuaga, rødvin, oliven og store høyder
Deltakere: 44

25. mars:

Årsmøte med etterfølgende servering av rundstykker og marsipankake
Gratulasjoner til 125-åringen v/varaordfører Allan Ellingsen.
Jubileumskåseri v/ journalist Stein Sneve
Deltakere: 51

22. april:

Kjell Eivind Madsen: Ny forvaltningsplan og vernebestemmelser for Saltfjellet og
Svartisen Nasjonalpark
Deltakere: 15

30.september: Trym Norman Sannes: Til fots over sagaøya
Deltakere: 57
28. oktober:

Manfred Hüttepohl og Gunn Pedersen: Telegrafruta over Saltfjellet
Deltakere: 85

25. november: Steinar Årset: Fra motgang til Nordkapp.
Deltakere: 25
Til sammen har vi hatt ca 277 besøkende på disse møtene

3.2

Informasjonskomiteen

Informasjonskomiteen har ikke hatt aktivitet i 2015.

3.3

Redaksjonskomiteen for Til fjells

Redaksjonen har bestått av Linda Storholm (leder) og Hanne Risa. Vi har hatt to møter.
I vårsemesteret kom vi ut med to numre av «Til fjells». De to redaksjonsmedlemmene hadde
redaktøransvar for hvert sitt nummer. Det var planen å gi ut et tredje nummer tidlig på høsten, men det
lyktes ikke for redaksjonen å finne tid til å gjøre det ferdig. Det var også utfordrende å få inn stoff.
Vinterturprogrammet 2016 ble dermed Til fjells nr 3/2015.
I mange år har Til fjells blitt distribuert sammen med Fjell og vidde. Ulempen med det var at bladet må
gjøres ferdig flere uker før det kommer til medlemmene slik at man ikke kunne ta inn aktuelle saker. I
år har vi hatt et prøveår med lokal distribusjon av bladet selv om det blir dyrere. Det har fungert godt.
Begge redaksjonsmedlemmene er småbarnsforeldre og kjenner på tidsklemma når det gjelder Til fjells.
Hanne trakk seg fra komiteen tidlig på høsten, og Linda ønsker også avløsning. Vi håper det blir funnet
en løsning slik at bladet kan utkomme også i 2016. Vi kan ikke stoppe etter 31 årganger!

3.4
Kalenderkomiteen
Kalenderkomiteen er et samarbeidsprosjekt mellom Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT)
og Bodø og Omegns Turistforening (BOT). Håkon Gotfredsen (SOT) står for kontinuiteten,
mens øvrige medlemmer er ny av året: Bjarne Aronsen (leder, SOT), Ingrid Sjøberg (BOT) og
Karl Skålbones (BOT).
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Fristen for innsending av bilder var satt til 30. april. Det kom inn 172 bilder fordelt på 31
fotografer, noe som var under halvparten av fjorårets antall. Bildene ble lagret på nett via
dropbox. Dermed kunne hver enkelt forberede seg og se gjennom bildene før første møte.
Prosessen videre til ferdig kalender var en kombinasjon av møte og dialog på epost.
Det ble i alt holdt 2 møter, begge på Frivillighetssentralen, Fauske.
Arbeidet startet i slutten av april og målet var ferdig kalender i august. Det ble fort enighet om
utsettelse grunnet manglende svar fra potensielle sponsorer og ferieavvikling. Kalenderen gikk
i trykken i slutten av september.
Av 172 bilder skulle det velges ut forside, 12 store og 12 små månedsbilder. Vi så fort at her
var det mange fine bilder og blir nok en gang minnet på hvor heldige vi er som bor og kan
ferdes i naturen i eget nærområde. En stor takk til fotografene!
Komiteens ønske er at kalenderbildene skal ha et representativt geografisk utvalg, samtidig som
ulike aldersgrupper og aktiviteter skal gjenspeiles. Selv om det var mye fint å velge mellom
kunne vi ønsket oss spesielt flere sommer-bilder.
Når det gjelder selve utformingen (layout) tok vi utgangspunkt i tidligere Salten-kalendere,
men etter innspill ville vi prøve å gjøre tallrutene i kalenderen større (for notater).
I denne prosessen hadde vi svært godt samarbeid med Hilde på Forretningstrykk for "å beholde
balansen" i kalenderen. En stor takk til Matti Jäntti som også i år har bidratt med flotte
tegninger.
Komiteen er godt fornøyd med sluttproduktet og håper den gir gode assosiasjoner og inspirerer
alle uansett alder og livssituasjon til korte og lange turer i var mektige Salten-natur.
Takk til alle som har bidratt til ferdig kalender og distribusjon av denne. GOD TUR i 2016 !

4 RÅDGIVENDE UTVALG
4.1

Bodømarkautvalget

Utvalget har i 2015 bestått av Carl A. Boe (leder), Lars-Fredrik Moe, Fred Kramer og Hans Kristian
Smines. Det har vært avholdt tre utvalgsmøter. For øvrig er det blitt holdt kontakt via telefon, e-post og
ved at vi møtes jevnlig på torsdagskaffen på BOT-kontoret.

Arbeidet i marka
Både tilsynene og utvalgsmedlemmene har deltatt i rydding av løypene etter vindfall og den jevnlige
tilgroingen i marka.
I forbindelse med Turskiltprosjektet (se nedenfor) er det blitt foretatt posisjonsangivelse av
skiltstolpene samt befaringer med tanke på ev fjerning, flytting eller nyoppsetting av skilt.
Om arbeidet med utbedring og vedlikehold av 7-toppstraseen kan nevnes:
- Bodø videregående skoles trappebygging på Rønvikfjellet ble fullført i vår.
- Bodø kommunes omlegging av traseen ut fra Rønvik skole ble også fullført i vår.
- Bodømarkas venner (BMV) har jobbet med utbedring av traseen over Hunstadlia og langs
sørsiden av Vågøyvatnet. Arbeidet skal etter planen fortsette i 2016.
- I stien fra Svartvatnet til Keiservarden (Keiserstien) er det utført et omfattende arbeid med
tørrlegging, steinsetting og trappebygging. Arbeidet er utført av sherpaer fra Nepal og vil etter
planen bli fullført før 7-toppsturen 2016. Arbeidet bekostes av Bodø kommune og Bodø
Energi.

Turskiltprosjektet 2015
Turskiltprosjektet er et samarbeid mellom landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen der formålet
er å fremme økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg. BOT har søkt om og fått bevilget
kr 300 000 til å bytte ut samtlige av BOTs ca 300 treskilt på ca 100 stolper i Bodømarka med
aluminiumsskilt i ”nasjonal og gjenkjennbar standard”. Prosjektet skal være fullført innen 30.
november 2016. Det tas sikte på å gjøre ferdig alt papirarbeid med avtaler, tillatelser og teksting samt
skiltproduksjon i vinter, slik at selve utsettingen, som blir et stort og tungt arbeid, kan ta til straks telen
går ut av jorda i 2016.

Plankommentarer etc
Utvalget har deltatt på en rekke møter og sendt uttalelser og kommentarer til styret om følgende saker:
- Kommunedelplan samferdsel Bodø 2015-2025.
- Detaljregulering fv 834 Valvikdalen – Festvåg. Statens Vegvesen.
- Områderegulering for Mørkvedbukta skoleområde.
- Bodøelv park, Bodø Friluftsforum (BFF).
- Grønnstrukturplan Bodø.
- Ny 132 kV kraftledning Hopen – Tjønndalen trafost. NVE.
- Områderegulering Geitvågen.
- Kurs Turskiltprosjektet.
- En rekke møter i BMV, BFF, Bodø Idrettsråd og med Bodø kommune.

Samarbeid med andre organisasjoner
I styret i Bodømarkas Venner (BMV) er Hilma Irene Øverås valgt inn som nytt medlem etter LarsFredrik som gikk ut ved årsmøtet. Bjørnar Nystrand ble valgt inn som nytt varamedlem. Carl sitter
fortsatt som varamedlem.
I Bodø Friluftsforum (BFF) er Bjørnar Nystrand valgt inn som styremedlem.
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Samarbeidet med STImuli vedlikeholdes, ikke minst pga sammenfallende interesser med skilting i
marka. P.t. sitter Paul Bakke i STImulis prosjektgruppe, som representant for BFF.
For BOT er det viktig at foreningen, som den desidert største friluftsorganisasjonen i Bodø, til enhver
tid er representert i styrene til BMV og BFF og i viktige verv i STImuli.

Miljø/HMS-rapport
Sikkerhet: Så langt vi kjenner til, har sikkerhetsrutinene blitt fulgt under dugnadene.
Uhell: Vi kjenner ikke til at det har inntruffet uhell eller nesten-uhell i forbindelse med utvalgets
arbeid.
Miljøoppfølging: Utvalgets arbeid har etter vårt skjønn ikke hatt negative konsekvenser på miljøet,
snarere tvert om.

Planer for 2016
-

-

4.2

Hovedinnsatsen i 2016 kommer uten tvil til å være konsentrert om oppsettingen av det store
antallet stolper og skilt i Turskiltprosjektet. En jobb som antakelig vil kunne medføre at vi må
søke assistanse utenfor utvalgets egne rekker.
Et turkart over Bodømarka er under utarbeidelse. Det er tenkt å skulle bli kommunens
friluftsgave til byens innbyggere i jubileumsåret 2016. Utvalget følger kartarbeidet tett opp.
Utover dette har vi både bruk for og interesse av å holde den gode kontakten med våre
samarbeidspartnere BMV, BFF, STImuli og BOTs eget naturforvaltningsutvalg.

Naturforvaltningsutvalget

Medlemmer er Gunnhild H. Aasmoe, Audun Sandberg, Eirik Vevelstad, Terje Cruickshank og Terje
Øiesvold (leder).
Utvalget har hatt to møter i tillegg til et møte med styret. Dessuten jevnlig kontakt pr. e-post.
Utvalget har behandlet følgende saker:
1. Vi anbefalte å slutte oss til Nei til oppdrett på Mjønes, en uttalelse fra flere organisasjoner
datert 210115 og rettet til Fylkesmannen i Nordland. Videre i den forbindelse anbefalte vi å ta
opp med kommunen at arbeidet med helhetlig regulering av Skjerstadfjorden tas opp igjen.
2. Utvalget har behandlet tre søknader om småkraftverk og avgitt uttalelse i en: Lille Grottåga.
3. Hålogalandsallmenningen/Salg av Statskog. Saken ble drøftet og vil bli tatt opp igjen.
4. «Utvidelse av Saltfjell-Svartisen Nasjonalpark, Nye Verneforskrifter og Skisse til
Forvaltningsplan». Uttalelse ble avgitt til styret.
5. Kraftledning Hopen-Tjønndalen. Vi deltok på møte 221015 for Bodømarkautvalget og avga
synspunkter til dem.
6. At friluftsinteressene ikke er representert i forvaltningsorganene for verneområder, er et
problem utvalget anbefaler styret å løfte opp på nasjonalt nivå.
7. Vedr. catskiing, har utvalget uttalt at det kun bør tillates i tilknytning til eksisterende anlegg.

4.3

Hedersmerkeutvalget

Utvalget har bestått av Elin Andreassen, Knut Storteig og Lars-Fredrik Moe (leder)
Utvalget har hatt to møter, og har etter å ha gjort sine vurderinger kommet til at vi i år innstiller en
kandidat til å motta turistknappen.

4.4

BOTs jubileumsfond

Fondets fulle navn er ”Bodø og Omegns Turistforenings fond til 150-årsjubileum i 2040”
BOTs generalforsamling for 2008 vedtok å opprette et jubileumsfond med formål ”å gi støtte til
allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i foreningens arbeidsområde.
Fondet vil spesielt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern
av natur- og kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.”
Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2015 har bestått av Trygve Breivik (på valg i
2017), Randi Ulvøy (på valg i 2016) og Stein H. Hansen (på valg i 2018). Leder for styret har vært
Trygve Breivik. Styret har hatt 1 møte i 2015. Det har vært liten aktivitet i styret i 2015. Strategien er
blitt videreutviklet og vil bli tatt i bruk i 2016. Vi vil rette mer oppmerksomhet, og arbeide for å gjøre
fondet bedre kjent i egne rekker. Satsing mot bedrifter vil bli opprettholdt. Det er gjennom egne rekker
vi har fått bidrag til fondet i år.
Fondet er tilført kr 4 000,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr 4 733,-. Grunnkapital i fondet ved
utgangen av 2015 er kr 187 244,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på
kr 28 734,- er kr 215 978,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2015, men vi ønsker å dele ut
avkastning i 2016 til et godt prosjekt i tråd med fondets statutter.

Bodø og Omegns Turistforening

23

