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Kjære bergensere! 
Søndag 29. mai 7-fjellsturen for 62. gang i 
rekken. Den første gangen, i 1948, var det 206 
deltakere, hvorav 170 av dem kom i mål. Dagens 
turer er av et helt annet format. Flere tusen ivrige 
turgåere bestiger byfjellene denne dagen. 
 
Som byrådsleder er jeg opptatt av at alle 
bergensere og tilreisende skal ha tilgang til 
gode naturopplevelser. I Bergen er vi heldige – 

fjellene som omkranser byen vår gjør Bergen til 
en attraktiv by å bo og leve i. Vi har alle et stort 
ansvar for å ta vare på naturen vår, slik at også 
våre barn og barnebarn får muligheten til å bruke 
våre flotte byfjell. 

Bergen har et mangfold av frivillige lag og 
organisasjoner, og Bergen og Hordaland Turlag er 
en av de største og mest tradisjonsrike.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere 
som har lagt ned utallige dugnadstimer for at 
29. mai 2016 skal bli en dag for friluftsglede for 
tusenvis av turgåere.  

Riktig god tur alle sammen!

HILSEN
HARALD SCHJELDERUP
BYRÅDSLEDER I BERGEN

De syv fjell har i generasjoner gitt oss fantastiske naturopplevelser.  

BYRÅDSLEDER Harald Schjelderup ønsker alle deltakerne på 4- og 7-fjellsturen en riktig god tur.

FØLG MED PÅ WWW.7-FJELLSTUREN.NO
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FØLG MED PÅ WWW.7-FJELLSTUREN.NO

BLI MED PÅ  
DEN STORE  
FOLKEFESTEN!         

fjellsturen
fjellsturen

fjellsturen
fjellsturen

BERGEN OG HORDALAND TURLAG  
OG BERGENS TIDENDE INVITERER TIL  
VÅRENS VAKRESTE EVENTYR SØNDAG 29. MAI

35 KILOMETER  - 2400 METER TOTAL OPPSTIGNING  - INGEN TIDTAGNING  - EN PERSONLIG STYRKETEST 

Meld deg på via  
www.7-fjellsturen.no
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Byens beste helsestudio heter «Syv 
Fjell», er gratis og har døgnåpent. 
Løping og bevegelse på ujevnt 
underlag er godt for deg. Belastningen 
blir ikke så ensidig og du utvikler 
koordinasjon, balanse og muskulatur. 
Tar du turen i høyden belønnes du 
også med frisk luft og flotte utsikter. 

Vårt utvalg forteller deg at fjellet er 
viktig for Platou. Denne våren har 

vi åpnet en egen Salomon Pro Shop 
avdeling med alt du trenger for å løpe 
i fjellet. Salomon ble født i de franske 
alpene i 1947 og er markedsleder 
innen trail-running. I vår nye avdeling 
vil du nå finne det beste innen sko, 
sekker, drikkesystemer og bekledning 
for fjelløping. Det vet vi mange liker! 
Og passer perfekt for deg som vil 
gjennomføre 7-fjellsturen i litt høyere 
tempo.

Vi ønsker nye og gamle kunder 
god tur søndag 29. mai og gir alle 
deltagere 20 % rabatt på alt av fottøy i 
forkant av 7- fjellsturen.
 
PS! Vi sees ved Rundemanen - her 
står teamet fra Platou og venter med 
kalde forfriskninger!

God tur!
 

7-fjellsturen er krevende, og om du ikke har 
gått turen tidligere, kan det være lurt å delta på 
7-fjellstrimmen for å bli kjent med trasèen. Det 
viktigste er uansett å gå en del i fjellet, og da kan det 
å delta på Byfjellstrimmen også være et alternativ.
Rita Mathisen er leder for Byfjellstrimmen og 4- og 
7-fjellstrimmen og har mange gode tips i forkant av 
den lange turen:
- Man bør gå en fjelltur minst èn gang i uken i et par 
måneder før 7-fjellstrimmen og ellers være i generelt 
god form. Her i Bergen er det mulig å gå i fjellet hele 
året og på den måten forberede seg.

- Så er det viktig å trene opp muskulaturen rundt 
knærne, mange får problemer med dem på slutten 
av turen, forteller Rita.
7-fjellstrimmen har vært arrangert siden 2008 og 
er en del av Byfjellstrimmen som har turer hver 

tirsdag og onsdag hele året, samt noen fredags- og 
søndagsturer. Årets 7-fjellstrim startet 19. april.
- 7-fjellstrimmen er et populært tilbud som mange 
deltar på. En veldig fin arena for å treffe andre som 
skal gå 7-fjellsturen. Noen av dem som er med, gjør 
også avtaler om å gå sammen på 7-fjellsturen, sier 
Rita.

- Det er mange turledere med på 7-fjellstrimmen, og 
gruppen blir gjerne delt i to - en med raskt tempo og 
en med middels tempo. I tillegg er det mulig å være 
med på 4-fjellstrim om onsdagene. Disse turene 
går i rolig tempo og er en fin trening for de som 
vil gå 4-fjellstur, fortsetter Rita, og legger til at på 
7-fjellstrimmen kommer dessuten turlederne med 
tips og råd om selve 7-fjells sturen.
Rita har også noen gode råd til de som vil delta på 
vårens største eventyr i Bergen:

- Meld deg på i god tid. På selve turen er det viktig å 
ta med seg drikke, rikelig med mat og energi (nøtter, 
sjokolade), samt å få i seg noe salt - man svetter 
ganske mye på en slik tur. Så er det lurt å legge inn 
en liten spisepause på hver topp. 

-Skoene bør ellers være inngått slik at man 
unngår gnagsår, men ta med gnagsårplaster og litt 
førstehjelpsutstyr. Husk å klippe tånegler i forkant 
- og sjekk værmeldig og kle deg etter været, smiler 
Rita, og ønsker alle turglade velkommen til å bli med 
på 4- og 7-fjellstrimmen.

Hos Platou er det stadig flere som etterspør det som skal til for å gjennom-
føre 7-fjellsturen i litt høyere tempo. Og da er valg av sko og bekledning et 
viktig element.

Lurer du på å gå 4- eller 7-fjellsturen, eller har du allerede 
bestemt deg? Bli med på Byfjellstrimmen eller 7-fjellstrimmen 
og kom i form til årets styrkeprøve.

FAKTA LYDERHORN:
Lyderhorn rager 396 moh. og har 
en spennende historie knyttet til seg. 
Fra gammelt av skal fjellet ha vært 
samlingsplass for hekser. Lyderhorn 
har også vært et viktig peilepunkt og 
seilingsmerke for skipsleden i vest og 
fjellet har tidligere hett Leidarhorn. På 
ferden mot toppen på 7-fjellstrasèen 
går man forbi Kvarven fort fra 1899 
som var et strategisk punkt under 
andre verdenskrig. Lyderhorn er et 
svært populær t turmål med oppgang 
fra mange retninger.

Noen velger litt  
høyere tempo…

Kom i form  
til 7-fjellsturen

PLATOUSJEF,  Brede Birkeland, i godt driv.7-FJELLSTRIMMEN tar deg med i trasèen til 7-fjellsturen.Her på vei opp til Løvstakken

20%
 Årets deltagere i 

7-/4-fjellsturen får  
20 % rabatt på fottøy  

hos Platou

HER ER EN OVERSIKT OVER TURENE SOM 
ER IGJEN FØR SELVE 7-FJELLSTUREN  
29. MAI:

7-FJELLTRIMMEN
3.5 Løvstakken
10.5 Ulriken
24.5 Fløyen - Rundemanen - Sandviksfjellet

EN EKSTRA OPPVARMINGSTUR:
8.5 OVER SYV FJELL I ÅSANE
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Sidan 1922 har Åsnes produsert 
robuste ski for turar i fjellet. Åsnes-
brødrene som starta skiproduksjon på 
Straumsnes for meir en 90 år sidan, 
var sjølv ihuga skiløparar og interessa 
er ikkje mindre i 2016. Åsnes er i dag 
lokalisert på Voss, tett knytt til fjellet 
og flott skiterreng.

Åsnes er glade for å kunne levere den 
flotte 7-fjellstrøya og gler seg til å sjå 
mange kledd i Åsnes også dette året.

Åsnes ynskjer alle ein fantastisk tur!

Åsnes har lange friluftstradisjonar og er stolt leverandør til Bergen og 
Hordaland Turlag, som også har fremma friluftsaktivitetar i generasjonar.

FAKTA DAMSGÅRDSFJELLET
Damsgårdsfjellet (350 moh.) 
har navnet sitt fra Store og Lille 
Damsgård, gnr. 153 og 154 i 
Bergen. I eldre tid het gården 
Hásteinar og var trolig oppkalt etter 
fjellet. Toppen er en del av et større 
og mye brukt turområde med turmål 
som Olsokfjellet, Gravdalsfjellet, 
Tennebekktjørna og Kanadaskogen. 
Selv om fjellet er det laveste på turen 
byr det på spektakulær utsikt i mange 
retninger.

FAKTA LØVSTAKKEN
Løvstakken (477 moh.) ligger mellom 
Fyllingsdalen og Bergensdalen og 
ruver høyest blant de vestlige
av de syv fjell. Fjellet gav også navn til 
en tidligere bydel i Bergen (nå del
av bydelene Årstad og Fyllingsdalen). 
Løvstakken og tilliggende skoger er et
populært turterreng blant lokal-
befolkningen. Kjente landemerker 
på Løvstakken er blant annet «Jesus 
Leversteinen», Skillingsbollen og 
Trollskogen. Løvstakken henger 
sammen med de lavere fjelltoppene 
Gullsteinen (351 moh.) mot sør, 
Ravnefjellet mot
vest og Strandafjellet (294moh.) mot 
nord.

DAMSGÅRDSFJELLET: Mye folk på Damsgårdsfjellet under 7-fjellsturen. LØVSTAKKEN: 7-fjellsturdeltakere på vei mot toppen av Løvstakken.
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Åsnes  
 –  kry leverandør  

til 7-fjellsturen

Men selv om Løvstakken er fjellet 
Tine har valgt seg, er det på Årstad vi 
står og deler ut drikke til alle tørste 
7-fjellsturdeltakere.

Og tørst blir man når man skal gå 
en tur som er så krevende at den 
beskrives som hardere enn maraton.

Arrangøren av 7-fjellsturen har alltid 
sørget for litt påfyll for deltakerne når 
de kommer til Årstad, og der vil Tine 
bidra denne gang.

Tine gir deg drikke på Årstad, for 
Tine ønsker å gi deg en god tur!

Tine synes det er positivt å samarbeide med Bergen og Hordaland Turlag, 
og Løvstakken er blitt Tine sitt fjell under 7-fjellsturen.     

Positivt samarbeid

DAMSGÅRDSFJELLET LØVSTAKKEN
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Sorger blir ofte til glede, stolthet, mest-
ring og kanskje litt sug i magen når man 
står på Ulrikens topp. Om du velger 
Skaret, den bratteste veien opp, eller 
den mer bedagelige turen med Perle og 
Bruse, er følelsen like stor og utsikten 
like fantastisk når du står på taket av  
Bergen by.
Det er dette som gjør at Bergens Ti-
dende har valgt seg akkurat Ulriken som 
sitt fjell under 7-fjellsturen.
Vi ønsker nemlig å gi leserne våre den 
beste dekningen av det lokale nyhetsbil-
det, og vil fokusere på de sakene som er 
relevant for alle vestlendinger fra alle de 

små stedene i Bergens-regionen. Men 
vi ønsker også å løfte blikket for å få en 
skikkelig oversikt - for å se alt fra flere 
sider.
Bergen Turlag er en viktig samar-
beidspartner for BT, og vi er stolte av å 
kunne være sponsor for den fantastiske 
7-fjellsturen.
Vi vil i år være stasjonert på Bergens 
store takterrasse, Ulriken - og gleder oss 
til folkelivet, den gode energien og møte 
med alle dere turglade bergensere.
 
Vi ønsker dere alle en god tur!

Om du merker de beste turbildene dine 
med #bkksporty er du med i vår Insta-
gram-konkurranse. 
Vi trekker ut tre vinnere som får flotte 
premier. Førstepremien er en Osprey 
ryggsekk proppfull av turutstyr.
Vi gleder oss til å møte deg på Fløyen. 
Hos oss får du en liten gave, masse opp-
muntring og litt ekstra energi på veien 
videre.
BKK ønsker at regionen vår skal være 
et attraktivt sted å besøke, bo og jobbe 
i. Vi bidrar til dette blant annet ved å 
støtte og sponse ulike fritids- og frilufts-
aktiviteter.

God tur – vi sees på Fløyen!

Følelsen av å bestige Ulriken er magisk, og få har vel klart å formidle den 
storslåtte følelsen bedre enn Johan Nordahl Brun;

Sorgen forgikk meg 
på Ulrikens topp

La deg rive med
– knips i vei!

FAKTA ULRIKEN
Ulriken er det høyeste av de syv fjell 
med sine 640 meter over havet.
Navnet kommer fra det norrøne 
Alrek, som betyr «Det ruvende». På
7-fjellstrasèen passerer du Skiveien, 
Lorthaug og Korketrekkeren. Ulriks-
banen ble ferdigstilt i 1961. Henrik 
Ibsen avla Ulriken et besøk i 1853
og fikk inspirasjon til å skrive  
«Vi vandrer med freidig mot».

FAKTA FLØYFJELLET
Fløyen eller Fløyfjellet ligger 400 me-
ter over havet og er det mest besøkte 
turområdet i Bergen. Fløibanen er 
også en av Norges største turistat-
traksjoner og stod første gang ferdig 
i 1918. De nåværende vognene stod 
klare i 2002. Navnet kan komme av 
fløystangen, en vindfløy eller vær-
hane som ble reist for å gi signal om 
vindretningen når skip skulle legge ut 
fra Vågen.

BKK tar imot alle deltakere på 7- og 4-fjellsturen på Fløyen.FANTASTISK UTSIKT både på toppen og på vei ned fra Ulriken.
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Minnene, naturopplevelsene, gleden og øyeblikkene. Del dine bilder 
fra 7-fjellsturen med oss og vær med i trekningen av supert  turutstyr.

Herfra fortryllende Syner jeg skuer,
Lungegaards Vandet, den Slette saa blaa,
Nyegaards Alleens løvkronede Buer,
derunder prydede Skiønne at gaae,
deromkring Markens dens festlige Dragt,
det Guld i det Grønne den blomstrende Pragt!
(Utdrag fra «Udsigter fra Ulriken» av Johan Nordal Brun)

#bkksporty

ULRIKEN FLØYEN
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I nyere tid er varde blitt betegnelse på 
steiner som er bygget opp som veimer-
ker. Vardene fungerer som veivisere i 
den norske fjellheimen, som systema-
tisk guider spreke nordmenn frem til 
målet de har satt seg.

Den norske Turistforeningen er blant 
dem som i dag bruker vardene for å 
markere sikre stier mellom hytter og 
andre turmål.

Fana Sparebank er en lokalbank for 
hele Bergen, byen mellom de syv fjell. 
Vi bergensere elsker fjellene våre og 
bruker dem aktivt hele året. Vi har 
gjennom vårt logosymbol tatt hevd 
på varden på byfjellene, og vi asso-
sieres med gode verdier som sunn-
het, aktivitet og lokalkunnskap. Som 
bergensernes lokalbank, kjenner Fana 
Sparebank nærmiljøet og er en erfaren 
stifinner i det bergenske terrenget. 

Som lokalbank er vi nær der du er.

Det er derfor både naturlig og gledelig 
for oss å være en viktig samarbeids-
partner for Bergen og Hordaland Tur-
lag. Det er med stor glede vi bidrar til 
Bergens største folkefest, 7-fjellsturen, 
og vi ser fram til å ta imot flere tusen 
glade turentusiaster på Rundemanen.

God tur!

Klippevaktene smiler og klipper, og 
deltakerne på 4- og 7-fjellsturen smiler 
tilbake. Noen haster videre med mål i 
blikket, mens andre tar seg tid til en 
pause. Setter seg ned langs vannet eller 
i mosen og gresset ved trærne.
Det er enda noen dråper igjen i ter-
mosen eller drikkeflasken. Enkelte har 
også litt niste igjen, kanskje noen nøt-
ter eller en sjokoladebit. Praten går, små 

barn med stolte blikk og slitne bein. 
Godt å få en hvil og vite at det ikke er 
så langt igjen.
Tre generasjoner går sammen. Godt å 
ha en hånd å holde i. Bare litt bortover 
til nå – så er det ned Skredderdalen, litt 
bratt og glatt om føret er vått, men det 
går greit når en er forsiktig . Ikke langt 
igjen til mål når en er kommet ned fra 
Sandviksfjellet – og da er det bare å sole 

seg i glansen enten du har gått fire eller 
syv fjell. Vel gjenomført tur!

Før i tiden var en varde en del av et varslingssystem basert på lyssignaler.  
Det var som regel en steinkonstruksjon plassert på en høyde i terrenget.  
I krigstiden ble vardene bemannet, og ved eventuelle angrep ble bålene 
tent slik at meldinger kunne sendes over store distanser. 

Det er alltid en lettelse å komme til klippeposten på Sandviksfjellet enten 
det er 4- eller 7-fjellsturen man går. Vissheten om at dette er siste klipp før 
mål, gjør godt når en har vært på tur i flere timer.

Fana Sparebank  
– nær der du er

Snart i mål
FAKTA RUNDEMANEN
Rundemanen (560 moh.) er en del 
av det samme fjellmassiv som Ulriken 
og Fløyen, men er ikke lett synlig fra 
Bergen sentrum. Det går en vei opp 
til Rundemanen, Rundemansveien, 
som ble utbygget i forbindelse med 
Televerkets bygninger. Det ble satt 
opp en mast i 1978, men den ble 
ikke stående så lenge. I dag er det 
plassert en 106 meter høy mast på 
toppen som ble reist i 1990.

FAKTA SANDVIKSFJELLET
Sandviksfjellet rager 417 meter over 
havet og er det siste fjellet man går 
over på 7-fjellsturen. Fra toppen har 
man flott utsikt mot sentrum, Fana 
i sør-vest, Løvstakken i vest og Ytre 
Sandviken i nord. Traséen under 
7-fjellsturen går ned Skredderdalen 
før målgang i Marken. Den kanskje 
mest kjente stien til Sandviksfjellet er 
Stoltzekleiven.

SANDVIKSFJELLET: Godt med en pause før siste strekket mot mål.

RUNDEMANEN: Alltid flott utsikt når en nærmer seg Rundemanen.
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RUNDEMANEN SANDVIKSFJELLET
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AKTUELT

START 4-fjell
Årstad videregående skole

Ulriken

Lyderhorn

Løvstakken

Damsgårdsfjellet

Sandviksfjellet

Fløyen

Marken

START 7-fjell
Gravdal ved Nutec
START 7-fjell
Gravdal ved NutecSTART 7-Fjell

Gravdal ved Nutec

Rundemanen

Lyderhorn

560m

417m

400m

640m

477m

350m

396m

MÅL

Praktisk info 4- og 7-fjellsturen
PÅMELDING 2016
All forhåndspåmelding og betaling gjøres på nett. Startkortene vil da sendes til 
deg per post. Fristen for forhånds- påmelding er 8. mai. Ved forhåndspåmelding 
av ere deltagere vil startkortene sendes samlet til hoveddeltager.
Kjøper du startkort innen 15. april vil du få tilsendt startkortet ditt innen 29. 
april. Kjøper du mellom 16. april og 8. mai vil du få startkortet ditt utsendt før 
24. mai. Etter 9. mai øker prisene, men du vil kunne etteranmelde deg på nett 
og hente startkortet på Turlagskontoret i Marken eller kjøpe startkort over disk 
dersom det ikke er utsolgt. Det ytes rabatt for medlemmer av DNT/Bergen 
Turlag, abon nenter av Bergens Tidendemed BTkort.  
NB! Kun en påmelding per medlemskort/BTkort. BTkortnummer føres i ru-
brikken for medlemsnummer. Eventuell rabatt oppnådd ved bruk av samme 
medlemsnummer eller BTkortnummer til flere påmeldinger vil bli fakturert i 
etterkant.

MAT OG DRIKKE
Drikke blir servert gratis på Årstad videregående skole. Saft blir også servert på 
veien mellom Fløyen og Rundemanen ved Tindevann. Ta selv med solid niste 
for en lang dagstur. Husk rikelig med varm, næringsrik drikke. 

START OG RUTE
Start fra Gravdal (v/Nutec) mellom kl. 06.15 og 09.00. Deretter går turen til 

Lyderhorn (396 moh - 4km), i godt merket løype, Damsgårdsfjellet (350 moh -  
8 km), Løvstakken (477 moh - 11 km), Ulriken (640 moh - 17 km), Fløyfjellet 
(400 moh - 22 km) v/Fløirestauranten, videre til Brushytten og Rundemanen 
(560 moh - 25 km). Herfra til Sandviksfjellet (417 moh - 26 km) og tilbake til 
turlagskontoret i Marken. Deltakerkortet skal klippes på alle topper og leveres 
i sekretariatet ved innkomst. 

TRANSPORT
Det blir satt opp busser fra Nygaten v/Marken til Gravdal. Bussene går fra  
kl. 06.00 til kl. 08.30. Bussturen er inkludert i påmeldingsavgiften. Det er 
ikke mulig med påstigning underveis. Bussen stopper ved innkjørselen fra 
Lyderhornsveien til Gravdalsveien. Deltagerne må gå derfra til start ved Nutec. 
NB! Det er ikke lov å parkere ved parkeringsplassen til hagesenteret i Gravdal. 
Ulovlig parkerte biler kan bli tauet bort for eiers regning. For transport til start 
4-fjellsturen på Årstad videregående skole anbefaler vi Bybanen. 

SIKKERHET
Det er meget viktig at du gir beskjed dersom du vil bryte turen. Beskjed gis 
til en av vaktene. Deltakerkortet må avleveres. Arrangøren tar ikke ansvar 
for deltakere som går ut av løypetraseen. Det frarådes å starte på stigningen 
til Ulriken etter kl 16.00. Baktroppen starter på oppstigning til Fløyen fra 
Svartediket senest kl 19.30. Det vil si at de som starter på denne oppstigningen 

etter dette tidspunktet ikke kan regne med hjelp fra mannskapene i 
baktroppen. De finner heller ikke merket løype, denne blir tatt ned av 
baktroppen. Norsk Radio Relæliga, Bergensgruppen, har sambandsstasjoner 
på toppene og ved innkomst, de står i kontinuerlig kontakt med de ansvarlige 
for turen. Røde Kors hjelpekorps er på plass flere steder i løypen og tar seg av 
sikkerheten. Oppsamlingstropp går igjennom løypen tilslutt. 

UTMERKELSER
Alle som fullfører får diplom og flott t-skjorte ved innkomst. 4/7-fjellsmerket 
og 7-fjellsbutton kan kjøpes i målområdet. Dersom du er over 65 eller under 12 
år godtar vi 4-fjellsturen som en 7-fjellstur på veien mot plaketter og statuetter. 
Etter gjennomført 7-fjellstur har du gjort deg fortjent til, og kan kjøpe: 

1. gang =   7-fjellsplaketten i  bronse (kan kjøpes ved mål). 
7. gang =    7-fjellsplaketten i sølv. 
14. gang =   7-fjellsplaketten i gull. 
21. gang =    Vandreren i bronse.
28. gang =  Vandreren i sølv.
35. gang =  Vandreren i gull.
42. gang =  Æresplakett

Har du krav på en av ovennevnte utmerkelser, ber du om å få utlevert et 

eget skjema ved innkomst. Dette leveres så ferdig utfylt til vårt sekretariat. 
Utmerkelsene deles normalt ut på Turlagets medlemsmøte til høsten. 
Skjemaet kan du også laste ned på www.7-fjellsturen.no. En oversikt over antall 
deltagere, utmerkelser og annen statistikk finner du også på nettet. 

4-FJELLSTUREN
Dette er et tilbud til alle som finner 7-fjellsturen for krevende. Start fra Årstad 
videregående skole (tidligere Bergen Yrkesskole), på Danmarksplass, mellom 
kl 07.00 og 10.00. Traseen er Ulriken, Fløyen, Rundemanen, Sandviksfjellet, 
med innkomst ved Turlagskontoret i Marken. Diplom og teknisk T-skjorte til 
alle som fullfører. Se for øvrig program for 7-fjellsturen. Vi oppfordrer alle som 
ønsker dette alternativet å starte så tidlig som mulig for å unngå kødannelser 
med 7-fjellsvandrerne. 

Overnatting
Dersom du trenger overnatting under oppholdet ditt anbefaler vi 
Vandrerhjemmet på Montana som tilbyr rimelig overantting. Se ellers  
www.visitbergen.com for en oversikt over hotell i byen. 

HENSYN
Vis hensyn til andre turgåere. Ikke alle går like fort. Den som går forbi har  
«vikeplikt». Bidra til at alle får en god opplevelse!

Sandviksfjellet (417moh)

Rundemanen (560moh)

Fløyen (400moh)

Ulriken (640moh) 

Start 4 fjell
Årstad vdg. skole

Løvstakken (477moh)
     Damsgårdsfjellet 
            (350moh)  

Lyderhorn (396moh)

Start 7 fjell
Gravdal

Turinformasjonen
i Marken

 1. MARS TIL 8. MAI KUN NETTSALG
9. MAI - 29. MAI  
ETTERSALG PÅ NETT/SALG 
PÅTURLAGSKONTORET*

Rabatt: Ingen rabatt Rabatt: Ingen rabatt
- Medlem DNT
- BT-kort

- Medlem DNT
- BT-kort

7-fjell voksen 325 500 425 600
7-fjell barn** 150 225 200 275
4- fjell voksen 275 450 375 550
4-fjell barn** 100 175 150 225

*   Med forbehold om utsolgt
**  Barnepris gjelder for alle som er yngre enn 14 år på arrangementsdatoen   
NB! Ingen refusjon på kjøpte startkort.

PRISER 
2016
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Glade og spreke turfolk har gått over de syv fjell siden 1948. De som har gått 7-fjellsturen noen 
år, vil huske at frem til 1980 gikk turen om Askøy med ferge fra Sandviken. Den gangen gikk 

Stoltzeløpet i motsatt retning; nemlig ned steintrappene i full fart for å sikre seg en plass ombord 
på første avgang. 

Utsagnet om at Bergen er byen 
mellom de syv fjell ble nok første 
gang uttalt av en som ikke hadde 
besteget dem, men som valgte det 
bibelske hellige tallet syv. Begrepet 
”byen mellom de syv fjell” ble første 
gang nevnt av Ludvig Holberg. 
De beste beskrivelsen av byfjellenes 
antall, kan vi nok tilskrive en annen 
dikter som sikkert heller ikke har 
besteget fjellene - nemlig Ole Paus. 
Han skapte uttrykket ”Bergen – byen 
mellom de cirka syv fjell. 

Hardere enn maraton
De første 7-fjellsturene i Bergen 
Turlags regi, hadde følgende fjell 
i løpende rekkefølge: Ulriken, 
Fløyen, Sandviksfjellet, Askøyfjellet, 
Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og 
Løvstakken. Fra 1981 ble ruten endret 
til: Lyderhorn, Damsgårdsfjellet, 
Løvstakken, Ulriken, Fløyen, 
Rundemannen og Sandviksfjellet.
Ikke uventet kom det reaksjoner 
da trasèen ble endret. Fordelene 
med den gamle trasèen, var at man 
fikk gode pauser på vei til og fra 

Askøy. Dette var òg et sosialt og 
meget samlende innslag, gjerne med 
musikalsk underholdning. Ulempen 
var om man kom akkurat for sent, da 
måtte man gjerne vente en time til 
neste ferge.
På et tidspunkt ble deltakelsen så 
stor, at fergetransporten ble vanskelig 
å gjennomføre i praksis, hvorpå man 
prøvde å finne en fergefri løsning. 
De som gledet seg mest over den nye 
trassèen, var nok maratonløperne 
som nå kunne løpe over alle fjellene 
uten stans. Det må her skytes inn at 
de tre milene med 7-fjellstur er langt 
hardere enn et maratonløp grunnet 
stigningen på totalt 2400 meter.

Èn krone per fjell
Om prisen for å få lov til å gå i kø 
og andres svette har steget mer enn 
prisindeksen, skal være usagt, men 
det året jeg selv satte mine første, 
famlende steg på stuegolvet, kostet 
7-fjellsturen syv kroner. I Bergen 
Turlags Årbok fra 1961 beskrev Bjørn 
Johansen denne opplevelsen av blod, 
svette og tårer til den nette sum av èn 

krone per fjell. 
Opplevelsene langs de bratte 
stiene er de samme som den gang: 
I Bjørn Johansens kommentar fra 
oppstigningen mot Damsgårdsfjellet 
(den gang det nest siste fjellet) kan 
vel flere av dagens 7-fjellstravere 
kjenne seg igjen:
«Damsgårdsfjellet målte 355 lange  
m o.h. og det sèg innover oss en av 
de der matthetsperiodene som vi har 
lest om hos ordentlige sportsfolk. 
Uten videre forklaring stod vi der 
med solen i nakken og kikket opp på 
Damsgårdsfjellet, og beina var ikke 
tilsnakkendes i det hele tatt. De bare 
stod der. Helt til vi satte oss ned. Og der 
ble vi sittende. Vi satt og vi satt. Som 
kjent kommer man ikke videre på den 
måten. Vi bare satt, og etter en stund 
hektet vi beina opp på en bjørkekvist 
og la oss strak ut. Det klarte vi bra. 
Lenge lå vi der i vår matte periode, 
men så kom en pike forbi. Piken gikk 
ufortrødent.  Og piken var dansk. 
Omtrent det var det som skulle til for å 
få oss avsted opp til ham med stempelet 
på toppen av Damsgårdsfjellet.»

FAKTA 7-FJELLSTUREN

*  1948 – arrangert for fyrste gong. 
Vert arrangert for 62. gong i 2016

*  Er om lag 3,5 mil lang og har ein 
total stigning på 2400 meter

*  Største einskildarrangement i DNT 
– på folkemunne kalla ”Noregs 
største tur”

*  1955 – kun 79 deltakarar, nedre 
deltakarrekord

*  1981 – siste gong 7-fjellsturen vart 
lagt via Askefjellet

*  1997 – 4-fjellsturen vart innført, 
ein kortare variant på om lag 18 km 
og 1200 meter stigning

*  2010 – 7-fjellsturen utseld for 
fyrste gong med 8000 deltakarar

*  Kring 120 frivillege bidreg til å 
skipa arrangementet

Historisk styrkeprøve
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fjells sprekinger 
velkommen til påfyll ved 

Fløistuen underveis til målet

Åpent hele dagen!

floyen.no

HISTORIEN

LYDERHORN: Pause på tredje siste fjell slik turen var i 1976.
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Smilende  
sprekinger

7- og 4-fjellsturen er lang og krevende, men deltakerne vi møter,  
er smilende og glade. Her er godt humør opp og ned alle fjell - uansett vær.

FOLKEFESTEN

SNART I MÅL: Godt med en pust i bakken før siste etappe mot mål. PÅ RUNDEMANEN: Utsikten fra Rundemanen må foreviges.

SPREKE UNGE: Yes! Endelig på Rundemanen!

SPREKE og glade damer.

FRA ROMANIA: Tunde og Dana 
 fra Romania stortrives  

på 7-fjellstur.
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PAUSE: En velfortjent pause for smilende deltakere på Fløyen.

STOLTE deltakere i mål i nye t-skjorter.

BLIDE DAMER: 
Smilende og blide 
deltakere klare for 
siste innspurt.
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Fantastisk  
dugnadsinnsats

For hver 4- og 7-fjellstur som arrangeres, stiller en rekke frivillige opp og bidrar med 
mange timers dugnadsinssats – og de storkoser seg. Hadde det ikke vært for de  

fantastiske frivillige fra både Bergen og Hordaland Turlag og Røde Kors, ville det ikke 
blitt noe arrangement, så en stor takk til alle som jobber dugnad for å få dette til!

FOLKEFESTEN

TRAPPEVAKT: Æresmedlem i Bergen og Hordaland Turlag, Johannes 
Øvreås, synes det er kjekt å være med i dugnadsgjengen under 7-fjellsturen.
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KLARE MED PLASTER: Røde Kors-mannskap 
er på plass flere steder i løypen.

T-SKJORTER: 
Hektisk i 

Marken der 
årets t-skjorter 

deles ut.

DIPLOM: En rekke frivillige stiller opp for å skrive diplom til flere tusen 
deltakere.

PÅ LYDERHORN: Spreke frivillige er på plass på klippeposten på top-
pen av Lyderhorn.

KLIPPEPOST: Veldig kjekt å være klippevakter, synes gjengen på 
Rundemanen.

RØDE KORS: Jentene fra Røde Kors synes det er kjekt å være med under 4- og 7-fjellsturen. PÅ RUNDEMANEN: De frivillige stiller gjerne som fotograf 
også om det er noen deltakere som vil bli tatt bilde av på turen.

PÅ FLØYEN: Smilende og 
blide klippevakter på Fløyen.

SANDVIKSFJELLET: Klippevaktene på Sandviksfjellet trives også 
med jobben.
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Bli familiemedlem 
i Bergen og Hordaland Turlag

Vil du bli medlem? www.bergenoghordalandturlag.no/medlem

KUN KR

1170,- 
PR. ÅR FOR HELE  

FAMILIEN

Barn opp til 12 år  
overnatter gratis på hyttene

FOLKEFESTEN

Fjellfie
Det er mange som gjerne vil vise andre at de er på tur – så også under fjorårets  

7-fjellstur. Vi synes ordet ”fjellfie” klinger bedre enn ”selfie” og bringer her et lite knippe.

5  PÅ  
GATEN  

SPØRSMÅL: 
Hva tenker du når du hører «7-fjellsturen», og har du en spesiell  
historie eller noe du har opplevd i forbindelse med 7-fjellsturen?

AKSEL ROGNSVÅG 
(52 ÅR) 
- Jeg har gått 7-fjellsturen 
to ganger, for to og for 15 
år siden. Hovedsakelig 
forbinder jeg turen med 
kø, men det er samtidig en 
kjekk opplevelse. Det var 
litt spesielt for to årsiden 
da jeg måtte gå baklengs 
ned fra Ulriken, på grunn 
av de vonde knærne mine.

ULRICH KOBERG  
(33 ÅR) 
-  7-fjellsturen var for meg 
en flott opplevelse. Selv om 
jeg gikk alene var det alltid 
folk rundt meg. På en måte 
litt uvant og spesielt, men 
samtidig utrolig kjekt. Det 
skjedde ikke noe spesielt 
under selve turen, men jeg 
hadde syklet Bergen-Voss 
dagen før, så det ble ikke 
akkurat noe rekordtid den 
gangen.

LINDA ROGNSVÅG 
(57 ÅR) 
- Jeg har faktisk gått den, 
tenker jeg da - og at det var 
veldig deilig når man først 
var ferdig. Det å komme 
seg inn i Marken og vite at 
man hadde gjennomført, 
var utrolig kjekt.

RUTH ELISE MIDTBØ 
(22 ÅR)
- Jeg tenker at det er en 
kjekk opplevelse, men 
samtidig deilig å bli ferdig. 
Og så er det jo litt kult å ha 
gjort det. Det som fasci-
nerte meg mest med turen, 
var aldersforskjellen - fra 
de utrolig små, til litt mer 
voksne og til eldre men-
nesker som alle fullførte 
med stil. 

BENTE ØVREBØ  
(43 ÅR)
- Når jeg hører «7-fjells-
turen”, tenker jeg at det er 
et hav av mennesker som 
alle skal samme vei. Et stort 
folkemylder. Det som var 
spesielt den gangen jeg 
gikk den, var at selv om vi 
nesten ikke hadde pauser, 
brukte vi opp mot ti timer.
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PÅ TOPPEN: Kjekt å 
ta bilde av seg selv på 
toppen.

START: Klare for tur!

AVANSERT: Noen har sågar med seg 
”selfiestang” på tur.

LØVSTAKKEN: Kult å ha bilde av seg selv fra toppen av 
Løvstakken.
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LYDERHORN

Vi trenger 
din hjelp
Søndag 29. mai er det duket for 7-fjellsturen for  
62. gang. For å kunne arrangere  vårens vakreste 
eventyr, trenger vi mange hjelpere. Oppgavene er 
varierte, og vi håper at nettopp du har lyst å bli med!

- Det er utrolig givende å jobbe dugnad under 
7-fjellsturen. Mange glade turgåere og imponerende 
innsats fra både liten og stor. Det er til å bli i godt 
humør av, smiler Thorbjørn Kaland. 

Han har gått både syv og fire fjell en rekke ganger, og 
stiller gjerne opp og gjør dugnadsarbeid etterpå – fordi 
han synes det er så kjekt.

- Når folk kommer inn i Marken, slitne og fornøyde, er 
det bare en stor glede å skrive ut diplomer og dele ut 
t-skjorter. De fortjener honnør alle som en, sier  
Thorbjørn, og anbefaler alle som ikke skal gå selv – 
eller som har mer krefter igjen etter de har gått –   
å være med på dugnad denne dagen.

- Det er rett og slett en fantastisk opplevelse å få lov å 
bidra, forteller Thorbjørn.

-  Opphenging av plakater, distribusjon av brosjyrer på 
forhånd

-  Rutemerking lørdag kveld – lørdagen før arrangementet  
(erfaring er nødvendig)

- Saft og matstasjon på Årstad

- Klippeposter alle fjell, tidlig og seinvakt

-  Utdeling av diplomer og t-skjorter i Marken, tidlig og 
seinvakt

Full opplæring, konkrete oppmøtetider  
og sted vil bli gitt.

Send en epost til arrangementsansvarlig: 
arne.kristian.gluck-teigland@dnt.no

7- og 4-fjellsturen er en alle tiders folkefest,  
og vi trenger dugnadsfolk til følgende oppgaver:

I MARKEN: Kirsten Søgnen og Thorbjørn Kaland er to av mange frivillige som bidrar under 7-fjellsturen.

 

 

 

Dette er et familiearrangement der både store og små er hjertelig velkommen!   

Løvstakken Opp har 5-års jubileum, og vi stiller med GRATIS hoppeslott og 
ansiktsmaling for barna!   

Vi tilbyr klassene:  
* Mosjon uten tidtaking  
* Mosjon med tidtaking 
* Konkurranse med tidtaking og individuell start  

 

 

 
Start: Lørdag 14.mai, Løvstakkveien 51 

Påmelding: www.lovstakkenopp.no 

ALLE som deltar får startnummer, teknisk t-skjorte, medalje, 
drikke, vafler og grillmat!  

 

BASECAMP      
VOSS 

Her er et fantastisk fjellandsskap, 
kort vei til padling, sykling og 
mange turmuligheter i nærområdet. 
Basecamp Elv er samme uka som 
Ekstremsportveko. Vi blir med på 
åpningen av veko på søndagen, det 
blir fjelltur, vi tester ut elvekajakk 
og blir med på vossaduellen med 
Vossamorro.
Pris: Medlemmer kr 2700,  
ikke medlemmer kr 3100

Naturopplevelser for livet

DATO: 26.-30.JUNI
(16-20 ÅR)

LYST Å JOBBE DUGNAD?
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DNT ung Bergen

DNT ung Bergen er på facebook! 
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Og den muligheten er det mange som benytter seg av, 
for Brushytten kan by på både vafler, skillingsboller, 
hot dog, varm solbertoddy, buljong, varm sjokolade, 
kaffe og iskrem for å nevne noe.

- 7-fjellsturen er årets desidert travleste dag på 
Brushytten, og hyttens omsetningsrekord ble satt på 
denne dagen for et par år siden, sier Eirik Hagesæter, 
som har sittet i Brushyttens styre i en årrekke, og ofte 
har stått bak disken i hyttens åpningstid.

- En gang holdt vi åpnet helt til klokken ni på kvelden 
under 7-fjellsturen, forteller Eirik. 

Hytten, slik den står i dag, ble tatt godt imot av 
turgåerne da den stod ferdig i mai 2008. Fra da 
av hadde turfolket også et sted å gå inn. Større 
vareutvalg samt toaletter blir satt pris på, og antallet 
gjester øker jevnt og trutt.

Besøk og omsetning svinger riktignok med været, 
men Brushytten har vært åpen hver søndag og alle 
bevegelige helligdager de siste årene. Hvert år legges 
det ned et sted rundt 3000 dugnadstimer for å drifte 
hytten.

- Vi ønsker alle årets 4- og 7-fjellsturdeltakere 
hjertelig velkommen innom Brushytten, smiler Eirik.

Når 4- og 7-fjellsturdelta-
kerne kommer til Midtfjellet 
og Brushytten, som i år feirer 
85 år, er tyngste delen av turen 
unnagjort. Da er det godt med 
en pause og muligheten til å 
fylle på med ekstra energi.

Ekstra energi før siste etappe

FAKTA BRUSHYTTEN

1931 – Brushytten blir bygget av Georg Nilsen

1951 –  Georg Nilsen overlater hytten til datteren 
Ingrid Margrethe Foss som står for driften 
sammen med ektemannen fram til 1979

1980 –  Brushytten blir kjøpt av Skanseguttenes 
Forening etter initiativ fra Jan Skulstad

1998 – De gamle utedoene ble revet 

2007 – Den gamle hytten ble revet

2008 – Ny hytte åpnet 18. mai

VARMT OG GODT: På kalde dager, er det godt  
å få varme seg litt på ovnen inne.

FORNØYDE: En gjeng med godt fornøyde deltakere tar 
seg en fortjent pause på Brushytten.

VED BRUSHYTTEN: Tre blide jenter synes det erkjekt på tur. FYLLER VANN: En annen deltaker er storfornøyd  
med at han får fylle vann på Brushytten.

FAMILIETUR: Stor stas over å ha kommet til 
Brushytten.

BULJONGMESTER: Og de blir enda mer for-
nøyde når Buljongmester Eirik Hagesæter byr 
på varme vafler.
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Lurer du på hvordan det er å gå fra hytte til hytte? Det er en fantastisk opplevelse! Som medlem i 
Bergen og Hordaland Turlag, har du tilgang til mange hundre hytter rundt om i landet.  
Et tjuetalls av dem er i ditt nærområde, og det er enkelt å komme seg til de fleste.

- Jeg går barbeint hele året, smiler Andreas 
Thuve Larsen (36). I fjor gikk han like godt hele 
7-fjellsturen uten sko. 

De fleste hyttene til Bergen og 
Hordaland Turlag er det vi kaller 
selvbetjente. Det betyr at du ordner 
alt selv - fra å fyre i ovnen til å vaske 
gulv og litt mer, og du betaler for mat 
og opphold på selve hytten. 

Systemet er basert på ærlighet og 
tillit, og fungerer meget godt. På 
hyttene finner du matvarer til både 
frokost, lunsj og middag. Vil du ha 
brød og ferskmat, må du ta det med 
selv. Hyttene har ellers brensel, 
komfyr (gass) og kjøkkenutstyr. Alle 
hyttene er dessuten utstyrt med 
sengetøy (dyner og puter) men det 
er påbudt å bruke lakenpose (eller 
sovepose) ved overnatting.

Skriv deg inn
I høysesongen er det hyttevert på de 
mest besøkte hyttene. Vedkommende 
svarer på det meste du måtte lure på, 

er ofte godt kjent i områdene og kan 
gi gode turforslag. 

Det første du gjør når du kommer 
til en selvbetjent hytte, er å skrive 
deg inn i hytteprotokollen. Den ber 
om navn,adresse, medlemsnummer 
(hvis du er medlem), vil vite hvor du 
kommer fra og hvor du skal. Oppslag 
på veggen forteller hvor du henter 
vann, ved, ekstra gass osv.

Så finner du rom og seng. Hvis det er 
fullt, må du kanskje ta til takke med 
madrass på golvet, det er rikelig
med ekstra madrasser på hyttene. 

Etter en selvlaget, velfortjent middag, 
venter oppvasken. Dersom det er 
mange på hytten, er det ofte en fordel 
å ta felles oppvask – noe som kan 
være både sosialt og hyggelig. 
Vi anbefaler deg å lese Infopermen 

som er utlagt på alle hyttene. Der 
finner du mye nyttig informasjon.

Betaling
Systemet med selvbetjente hytter der 
gjestene selv sørger for at betaling 
skjer, er unikt og viktig for våre hytte-
til-hytte-tradisjoner å beholde. Du 
fører opp hva du tar ut av proviant 

fortløpende, på spesielle lister. 
Informasjon om hvordan du betaler 
med kontanter eller kort, finner du 
på hyttene.

Ta kontakt med Turinformasjonen  
i Marken om du lurer på noe!

Andreas jobber i barnehage, og der 
har de hatt tradisjon for å gå barbeint 
om våren og sommeren.

-Hvert år har vi en tur til Viggo-
hytten. I 2014 gikk jeg denne 
barbeint for første gang. Etter dette 
vokste interessen og nysgjerrigheten 
for om det var mulig å gjennomføre 
å gå barbeint hele året, forteller 
Andreas.

Da han startet på 7-fjellsturen i fjor, 
hadde han gått barbeint et helt år 
og således bygget opp både hud og 
toleranse for terrenget i fotsålene.

-7-fjellsturen begynte veldig 
bra. Føttene var fine til og med 
Rundemanen. På vei videre begynte 
jeg å kjenne litt trøtthet i sålene, men 
verst ble det ned Sandviksfjellet. Da 
var det som å gå på nåler. Heldigvis 
møtte jeg en hyggelig mann på siste 
etappen ned mot sentrum. Samtalen 
med ham klarte å fjerne fokuset 
såpass at jeg klarte å nyte ankomsten 
i Marken. Jeg var utrolig stolt – og 
litt emosjonell da jeg kom i mål.

-Jeg hadde begynt å tvile etter 
Sandviksfjellet, så det var umåtelig 
godt å kunne se mål. Selv om jeg 
hadde vondt i føttene siste stykket, 
tror jeg det var mange turgåere som 
hadde føtter i atskillig dårligere 

forfatning enn meg etter turen.
Ettersom han går barfot hele 
året, hender det han får noen 
kommentarer.

-De fleste er veldig positive, men det 
er klart noen reagerer når de ser en 
mann med dress, votter og lue – men 
uten sko. Jeg har hørt at enkelte 
foreldre har hatt lyst å kjøpe sko til 
meg, ler barfotgjengeren.

Han har klart seg greit uten fottøy 
gjennom årets vinter, med unntak 
av en dag med minus 11 grader 
da han løp fra Landås til jobben i 
Fyllingsdalen – barbeint.

-Det gikk helt fint første halvtimen. 
Så begynte jeg å få byller med væske 
under tærne samt en blodblemme 
under fotbuene. Det tok flere 
dager før hevelsen gikk ned, så det 
begrenset muligheten min til å være 
barfot noen dager. 

Som følge av vinteren, har mye av 
huden under føttene til Andreas blitt 
skiftet ut.

-Det er litt som å begynne på nytt. 
Føttene er mer sårbare enn på lenge. 
Jeg hadde tenkt å løpe 7-fjellsturen 
med barfotsko i år, men valget falt på 
å gå 4-fjellstur med familien i stedet. 
Barfot selvfølgelig, smiler Andreas.

Fantastisk opplevelse

Barbeint over de syv fjell
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IMPONERENDE å ikke ha mer sår på føttene etter å ha 
gått barbeint over fem fjell.

FLOTT på Stavali.

TO FJELL IGJEN: Andreas var veldig fornøyd med å ha gått de første fem  
fjellene barbeint da 7-fjellsmagasinet møtte ham på vei til Rundemanen.

HARDANGER: Turgåere i mektig natur på vei til Stavali på Hardangervidda. Denne hytten er betjent noen uker hver sommer. Sjekk turlagets nettsider for info.
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BARBEINT PÅ TUR FRA HYTTE TIL HYTTE
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Turen til Fonnabu via den historiske Keiserstien, 
starter i Bondhusdalen i Sunndal. Første del går 
på grusvei og skogsbilvei der fossefall og bratte 
skråninger dominerer terrenget hvor vi skimter 
Bondhusvatnet innimellom. Vi følger stien som 
har vært populær siden 1800-tallet. Fascinasjonen 
for turer fra fjord til bre var like stor den gang, og 
cruisetrafikken i norske fjorder skapte behov for 
muligheter til å ta turistene med på slike turer.

I begynnelsen gikk turistene til fots, men etter 
hvert ble både hest og slede tatt i bruk for å få 
folk over breen. Tyskeren H. Westerrich kom på 
besøk til Norge i 1888 og ble mektig imponert over 
Folgefonna, men ikke fullt så imponert over stien. 
Han fikk da lovet penger til utbedring, og resultatet 
ble Keiserstien – en fin ridevei fra Bondhusdalen og 
opp til brekanten som stod ferdig i 1890.

Denne veien ble oppgardert i 2007, og nå går du 
greit opp de mange svingene og kommer etter 
hvert til Gardshammar-stølen hvor skogsbilveien 
går over i god sti. Herfra blir det mindre og mindre 
vegetasjon. Når steinlandskapet overtar, er det bare 
å følge de røde T-ene forbi Breidablikk og videre 
bortover til Fonnabu med breen i sikte ene veien og 
fjorden langt der nede.

Selhamarhytten er Bergen og Hordaland Turlags 
største hytte i Stølsheimen. Den ligger ved utløpet 
av Selhamarvatn og nås fra Eksingedalen og 
Vikafjellet. Hytten er godt egnet til fast opphold 
over noen dager, og man behøver ikke bestille på 
forhånd.

Liker du å fiske, er det gode muligheter for å få fisk i 
vannet ved hytten. Er du her  på riktig årstid, finner 
du gjerne blåbær og multer også.

Stavali ligger i den mest varierte delen av vestlige 
Hardangervidda. Mange stier fører til Stavali. Man 
kan velge bratte oppganger til/fra fjorden, eller man 
kan komme til Stavali fra andre hytter på vidda. 
En av de mest brukte rutene hit går fra Kinsarvik 
i Hardanger og opp Husedalen, kjent for sine 
spektakulære fossefall som tiltrekker seg turister fra 
hele verden - med og uten fjellsko.

Hytten er Bergen og Hordaland Turlags største hytte 
med 62 sengeplasser. Den ble bygget i 1939 og er 
kontinuerlig oppgradert. Stavali er velegnet for voksne 
og barn barn fra skolealder, samt større grupper og 
firmaturer.

I sesongen juli/august er familien Hauge vertskap 

på Stavali. Det er da mulig og velge om man vil lage 
maten sin selv eller om man vil få maten servert.  
Vi kaller det delbetjent.

Å gå fra fjord og grønne daler 
opp til stein og is er både 
magisk og mektig. Når du 
kommer opp til Fonnabu og 
kanten på isbreen, er det som 
å være i en annen verden. Har 
du ikke vært der, bør du ta 
turen i sommer. 

Har du ikke gått fra hytte til 
hytte før, er det veldig enkelt 
og greit å starte med en tur 
til Selhamar. Enkel og fin sti i 
lettgått terreng passer for både 
store og små.

Turen opp til Stavali fra Kinsarvik 
via Husedalen byr på et så 
fantastisk landskap, at du er nødt 
til å stoppe og beundre naturen 
mange ganger på veien.

Fonnabu  
– magisk og mektig

Selhamar 
– idyllisk og barnevennlig

Stavali 
– fantastisk landskap

FAKTA FONNABU:
Folgefonna1450 moh
Selvbetjent, 27 sengeplasser
Fonnabu er en selvbetjent hytte like ved 
brekanten, og herfra tilbys breføring 
sommerstid.

FAKTA SELHAMAR:
Stølsheimen 880 moh
Selvbetjent
49 sengeplasser

FAKTA STAVALI:
Hardangervidda1024 moh
Selvbetjent, men med vertskap  
i sommersesongen
62 sengeplasser

TRE UNIKE OMRÅDER

TEMAUKE  STAVALI:  8.-12. august  – kom og bli med på ørretdager

TEMAUKE: 15.-21. august - kom og bli med på maleukeOm sommeren er det kort vei å gå hit fra  Bjergane. En fin tur for barne-familier.
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SELHAMAR: På fisketur med barn til Selhamar 

MALEKURS: Mary Vik holder kurs på Selhamar
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ASKØY:
Det blir fra mars til juni arrangert Askøy 
på langs fordelt på 4 etapper.  I rolig 
tempo tar hver etappe mellom 2-3,5 
time. Etappene er forberedelsesturer til 
Askøy Extreme 20. august hvor Askøy på 
langs gås på èn dag.  Beregn 8-13 timer 
på Askøy Extreme. 
22.mai:   
Aasebø (Lonevann)-Fromreide (Skipper-
vannet), oppmøte Parkeringsplass Aasebø 
v. Lonevann kl 11:00 
5. juni 
Fromreide-Herdla, oppmøte Skippervan-
net ved innkjørsel til Eikevågen kl. 11:00 
20. august
Askøy Extreme fra Kleppestø til Herdla.  

BØMLO: 
8. mai
7-/5-fjellstur.  6 av fjellene er mellom 
100 og 200 m høyt, mens det høyeste 

fjellet, Siggjo, er 474 m høyt.  7-fjellsturen 
er estimert til å ta 5-7 timer.

KVAM 
11. september
7-fjellstur på Kvamskogen.  På austsida 
av Steinskvandalen ligg det sju fjelltop-
par. Solhellanuten og Fotasperrnuten er 
kanskje dei mest kjende. Me tek turen over 
dei to, og fem andre toppar. Oppmøte: 
Tokagjelet, kl 0900. 

KVINNHERAD 
7-8. mai:
Skitur på Folgefonna.  Turen går fra 
Godalen om Hundsøyra over fonnen til 
Fonnabu hvor det er overnatting.  Dagen 
etter går turen sørover Folgefonna og ned 
via Volarusta til Ringerrike og Rosendal.  
Frammøte ved banken i Rosendal kl 
09:00.  Påmelding via nettsiden innen 
25. april.

ODDA/ULLENSVANG: 
15.-16. mai
Skitur på Folgefonna.  Turen går frå Mar-
kjelke til Holmaskjær Turisthytte. Turen er 
på ca 12 km i vekslande terreng.  Dag 2 
går turen frå Holmaskjær til Storekvelven, 
Trones og videre til Strand. Turen bereg-
nes til ca 7,5 t 
26. juni
Kl. 08:00 -  Tur til Bjørndalstraversen.  
Bjørndalstraversen er ein alpin fjelltur 
som byr på fantastisk utsikt over Folgefon-
na og Rosendal. Turen er svært krevjande, 
og ikkje for dei med snev av høgdeskrekk.

SAMNANGER/BERGEN 
18. september
Kl. 09.15 -  3-fjellstur, 3 niper i 3 kom-
muner. Krånipa i Bergen, Raudnipa i 
Samnanger og Hananipa i Vaksdal. Turen 
er ventet å ta 8-9 timer. Oppmøtested:  
Parkeringsplass på Gullbotn.

STORD/FITJAR 
12. juni
Stord topp 8/4/1 går av stabelen.  Påmel-
ding via nettsiden innen laurdag 11. juni 
eller i startområdet  12. juni.  Oppmøte 
mellom kl. 8 og 10 ved Lundsæther kraft-
stasjon.  Total stigning for Topp 8 turen er 
ca. 1000 m.

SUND:

1. mai  
Sund fleirkultur skal gå Sund på langs, 
Skogsvåg – Kleppe, frå Skogsvåg skule kl 
11.00

5. juni 
Det blir også søndagstur Sund på langs, 
Skogsvåg – Kleppe, frå Skogsvåg skule kl 
11.00

21.-22. mai
INNFØRINGSKURS I UTENDØRS 
SPORTSKLATRING FOR UNGDOM 
(14-26)
Lær bevegelsesteknikk, sikringsteknikk 
og rutiner for klatring på boltede ruter. 
Passer for nybegynnere eller deg som har 
litt erfaring fra inneklatring, men vil lære å 
klatre trygt utendørs.

27.-29. mai
KAMERATREDNINGSKURS KLATRING
Lær metoder og teknikker for grunnleg-
gende kameratredning, rappell med 
skadet over flere taulengder, heising med 
taljer med mer. For å være med på kurset 
må du være komfortabel med å klatre 
naturlig sikrede ruter av grad 4+ på led.

28.-29. mai
PADLEFESTIVAL – NPF GRUNNKURS I 
HAVPADLING
På kurset lærer du grunnleggende 
padleteknikk samt redning og sikkerhet 
på sjøen. I kurset er det inlkudert alle 
rettigheter som festivaldeltakerne har – et 
veldig godt tilbud!

2. + 5. juni
KART- OG KOMPASSKURS
Kurset passer enten du er nybegynner el-
ler du kan litt fra før. Vi starter med å finne 
ut av all informasjonen kartet gir. Så lærer 
vi om hvordan du tar ut en kompasskurs 
og hvordan du forholder deg til den.
 
10.-12. juni
VIDEREGÅENDE KLATREKURS – LÆR 
NATURLIG SIKRET KLATRING
Kurset passer for deg som allerede kan 
klatre, men som ønsker å lære å klatre ute 
på naturlig sikrede ruter. Deltakere må ha 
brattkort eller tilsvarende.

18.-19. juni
INNFØRINGSKURS I UTENDØRS 
KLATRING
Lær bevegelsesteknikk, sikringsteknikk 
og rutiner for klatring på boltede ruter. 
Dette er kurset for deg som aldri har 
klatret før, eller deg som har litt erfaring 
fra innevegg, men har lyst å lære å klatre 
trygt utendørs.

4.-10. juli
KLATREKURS – UKESKURS I KLATRING I 
KVINNHERAD
 Vi bruker Eikedalen og Uskedalen i Kvinn-
herad som kursområde, og garanterer 
spennende opplevelser i flotte Vestlands-
fjell. Lær håndverket som skal til for å 
kunne nyte bratte gleder!

8.-14. august
BREKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE
Du lærer redning fra bresprekk, forsering 
av bratte snøbakker, oppbremsing i bratt 
snø med og uten isøks. Du får prøve 
rapell, isklatring og gange i utfordrende 
blåis. Kurset foregår på Fonnabu 1449 
moh, og du vil oppleve et sosialt og lære-
rikt kurs i storslagne omgivelser. 

25. + 28. august
KART- OG KOMPASSKURS
(info som tilsvarende kurs i juni)

26.-28. august: 
VIDEREGÅENDE KLATREKURS – LÆR 
NATURLIG SIKRET KLATRING
(info som tilsvarende kurs i juni)

27.-28. august
KURS I KAJAKK OG PADLING
Dette kurste følger kursstigen til Norges 
Padleforbund (NPF). Her lærer du grunn-
leggende padleteknikk samt redning og 
sikkerhet på sjøen. 

3.-4. september
KURS I KAJAKK OG PADLING
(info som tilsvarende kurs i august)

10.-11. september
 INNFØRINGSKURS I UTENDØRS 
KLATRING
(info som tilsvarende kurs i juni)

10.-11. september
ELVEPADLEKURS PÅ VOSS (16-26 ÅR)
Lær tips og triks i hvordan mestre elvestry-
kene på Voss. Vi garanterer deg en spen-
nende, inneholdsrik og våt opplevelse! 

17.-18. september
NPF GRUNNKURS ELVEPADLING
Dette kurste følger kursstigen til Norges 
Padleforbund (NPF). Her lærer du grunn-
leggende padleteknikk samt redning og 
sikkerhet på elva. 

Liker du å gå nye steder, eller å gå lange turer, finnes et knippe alternativ i regi av  
Bergen og Hordaland Turlags lokallag. Noen av turene under er gode treningsturer  

i forkant av 7-fjellsturen.

Bergen og Hordaland Turlag til byr en rekke kurs for deg som liker å være ute. Har du lyst til å 
lære å klatre, padle, kunne bruke kart og kompass eller ta en tur på en isbre? 

Over stokk og  
stein i Hordaland

Sjekk  www.bergenoghordalandturlag.no for mer informasjon om de enkelte turene.

Lyst å lære noe nytt  
– bli med på kurs da vel!

 
 

STORD: I juni kan du være med og gå over åtte topper på Stord.

BREKURS: Spennende og lærerikt å være på brekurs på Fonnabu:

FOLGEFONNA: Vårskitur over Folgefonna er en fantastisk opplevelse.

KLATREKURS: Veldig kjekt på innføringskurs i utendørs klatring.

TURER FRA LOKALLAGENE KURS

Har du aldri vært på bre, er brekursene på Fon-
nabu en fantastisk opplevelse. Du trenger ingen 
kunnskaper på forhånd, det er bare å bli med, 
så blir du godt tatt hånd om av turlagets dyktige 
instruktører.

Kan du tenke deg å prøve klatring utendørs, har 
turlaget flere ulike kurs. Ønsker du å lære det 

grunnleggende i forhold til å klatre på klipper 
som er ferdig boltet ute, kan du melde deg på 
sportsklatrekurs. Har du lyst til å vite hvordan du 
klatrer i fjellet ved bruk av sikringsmidler som 
du plasserer selv, finnes det kurs i naturlig sikret 
klatring. For den som allerede har klatret en 
stund, kan det være lurt å ta kameratrednings-
kurs.

Foretrekker du det våte element, finnes padle-
kurs. Vil du lære det mest grunnleggende i bruk 
av kart og kompass, har du gode muligheter til 
det på et av turlagets kart- og kompasskurs.

Se oversikten under og finn det kurset som pas-
ser for deg – påmelding via turlagets nettsider.
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T-skjorte

Devold Energy
Veil kr  499,-

Tights

Arcteryx Trino 
Veil kr  1199,-

Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.  
Åpningstider: man.–fre. 10.00–16.00,   tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00. 
www.bergenoghordalandturlag.no/turbutikken/

TURBUTIKKEN

Ryggsekk

Bergans Rondane 12l
Veil kr  800,-

Jakke

Norrøna Bitihorn Aero
Veil kr  1199,-

Jakke

Arcteryx Argus/Gaea 
Veil kr  1399,-

Medlemstilbud

-30% 
av veil. pris

Medlemstilbud

-30% 
av veil. pris

Medlemstilbud

-30% 
av veil. pris

Medlemstilbud

-30% 
av veil. pris

Medlemstilbud

-30% 
av veil. pris

-30 %  
Gjelder for medlemmer i DNT og kun 12/5. Gjelder ikke salgsvarer og GPS.

på valgfri  
vare i butikk  
torsdag12. mai.

Bergen og Hordaland Turlag sin Turinformasjon og butikk finner du i Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte tilbud. Vi 
hjelper deg med å planlegge turen din i sommer- og vinterfjellet. Turbutikken har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.  
Vi har Vestlandets største utvalg av kart; Norgeserien og Turkartserien fra Nordeca, i tillegg til lokale kart, orienteringskart og kart for GPS.

VERDIKUPONG
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Meld deg inn i  
Bergen og Hordaland Turlag/DNT 
 og få medlemsfordeler!


