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Styret 
Leder                       Arvid Øvreeide 

Nestleder                Edmund Larsen 

Kasserer                   Åshild Thuen 

Sekretær                Merete Knag 

Styremedlem         Steinar Bøe 

Varamedlem          Beate Valvik 

Varamedlem          Kjetil Nygård 

Varamedlem          Gunnar Skåtøy  

 

Barnas Turlag Os 

Leder                       Kari Holmefjord 

Styremedlem         Inger Øydis Storebø 

Styremedlem         Benedikta Sandtorv 

Styremedlem         Hans Jørgen Lekven 

Varamedlem          Kjetil Nygård 

Varamedlem          Randi Koldal 

Leder Turboklubben   Andre Marton Pedersen 

 

DNT Fjellsport Os 

Leder                       Are Stian Føleide 

Styremedlem         Truls Rassmussen 

Styremedlem         Lars Petter Christiansen 

Varamedlem          Bente Føleide 

 

Valgkomité 

Trude Lunde 

Svein Fjellby 

Inger Øydis Storebø 

 

Revisor 

Bente Haugsdal 

 

 



Innledning 

I løpet av 2017 har vi markert at Os Turlag har hatt 30 års-jubileum. Jubileumsturene har vært 
mange og varierte, så som jubileumstur for store og små i Os, Friskusgruppen sin tur over 
Folgefonna, Barnas Turlag i Ervikane, helgetur til Ulvik og ukestur til Storefjell. Turprogrammet for 
nærmiljøet har vært variert med mange fine turer i fint og friskt vær. Det oppsatte programmet er 
stort sett blitt fulgt med kun små forandringer. «Bro-kameratene» har ferdigstilt 2 gapahuker ved 
Knutabruo som Os Turlag skal ha ansvar for, og disse blir flittig brukt. Vi har vært i dialog med Os 
Ungdomslag for samdrift av Steindalssætra for den må rustes opp. Vi ønsket at hytten kunne være 
tilgjengelig og brukes for laget og andre lag i Os. I tillegg har det vært lagt ned stor innsats gjennom 
mangfoldige dugnadstimer for å tilrettelegge og merke turløypene. Dette har medført at flere 
kommer seg ut i den fine naturen som er i Os. Turgruppene har hatt fine naturopplevelser, godt 
humør og har hatt og har fremdeles et godt sosialt nettverk. 

 

Medlemstall 

                                                                                                  2015           2016                                          2017            

Utvikling Os Turlag 1 018 1 182 164 16,1 % 1 227 45 3,8 % 
 

Møtevirksomhet 

 

Styremøter og 
andre møter 

Arbeidsgrupper Kurs Utsendelser   

5 + 5 Trivselsgruppen 
Klatregruppen 
Barnas Turlag 
Turboklubben 
Turprogram  
Opptur 
Helgeturer Høgabu 
Jubileumsfest 
2 jubileumsturer 

0 3 personer til 
fellesmøte 
Bjørnfjorden 
1 person til landsmøte 
DNT i Kristiansand 

 
 

 

 

Aktiviteter   

Se turprogram 2017. Ansvarlig: Edmund Larsen 

 

 

 

 

 

 

 



Seniorgruppen 

Seniorene i turlaget går på tur hver tirsdag, uansett vær og vind, 10 måneder i året. Vi tar fri i juli og 
desember. Oppmøte varierer etter turens vanskelighetsgrad, og vi har fra 10 til nærmere 50 personer 
hver gang. I gjennomsnitt har vi hatt 27 personer på hver tur og gjennomført 43 turer inkludert uke-, 
og helgeturer. Turene har stort sett gått i nærområdet, men det har også vært lengre turer, slik som 
til Austevoll, Kvam, Trengereid, Samnanger og over til Fusa. Os Turlag rundet 30 år i fjor. I den 
forbindelse arrangerte vi jubileumstur til Storefjell der det deltok 48 personer. I tillegg hadde vi en 
helgetur til Ulvik i juni der nesten 30 personer var med. Det ble også arrangert jubileumstur for store 
og små den 22. april, med tur fra Frivillighetssentralen opp på Borgafjellet og ned igjen. 

Vi hadde og en særdeles vellykket jubileumsfest 10. mars, på datoen 30 år etter stiftelsen av Os 
Turlag. Her var det Korgafest, underholdning med Cato Jensen og dans. Inviterte gjester, tidligere 
ledere av turlaget var tilstede, og bidro med historiske innspill. 1.søndag i advent har vi hatt tur, med 
besøk på kafé til felles måltid etterpå. Det var Liafjellet som ble turmålet denne søndagen, og på 
Havnechefen fikk vi deilig mat.   

Årlig har vi hatt oppmøte på Nyttårsaften til Lyshornet, også i 2017.  Det var julekortstemning på 
toppen, masse snø og tradisjonen tro; bål og deling av gode kaker og sjokolade. En fin avslutning på 
et godt turår, og vi ser frem til gode turopplevelser i 2018. Opptur 3.mai 2017 var en innertier, som 
ble arrangert for 12.gang. Flott vær og omkring 300 glade 8.klassinger gikk på tur fra Os 
Ungdomsskole, opp Nordmarka til Tøsdal, herfra opp skaret og utover Borgafjellet med retur til 
skolen. Bare positive ungdommer og lærere.  Alle fikk t-skjorter. Vi hadde trekning av quizen og 
mange vant fine premier. Godt gjennomført arrangement sammen med Os Videregående skole sin 
sanitetslinje. 

 

Kveldsturer for deg og meg 

Her har det tradisjonelt sett vært en fast gjeng som møtes om onsdagene for en ettermiddagstur i 
den lyse årstiden. Turene har vært i både Os og Bergen. Grunnet dårlig oppmøte i 2017, kommer vi til 
å arrangere lavterskelturer disse kveldene i nærområdet. 9 turer var satt opp, men 2 ble dessverre 
avlyst. 

 

Friskusgruppen 

Dette er en ganske nyetablert gruppe med turer annenhver tirsdag. Friskusturene går i raskt tempo 
og på de høyeste toppene rundt i Os kommune. Kontaktperson er Beate Valvik. Gruppen har hatt 8 
turer med godt oppmøte. Høydepunktet var nok jubileums-helgeturen til Breidablikk og Fonnabu 
inkludert en flott tur over Folgefonna med et dyktig breførerlag. Dagsturene har gått til Osvidden, 
Hausdalshorgi, Orrtua i Fana, Svinningen, Møsnuken-Tøsdalsfjellet-Linken, Rødsfjellet, 
Midtsæterfjellet-Rindefjellet og Borgafjellet. I april ble tur-appen DNT SjekkUT lansert, hvor Beate fra 
gruppen var sterkt involvert og pådriver. Appen blir mye brukt og gir god oversikt over 
turmulighetene i Os. Et annet initiativ fra Friskusgruppen i 2017 er at Os Turlag nå er på Instagram. 

 

 



Aktiv til 100 

Denne gruppen tilbyr lette turer for pensjonister og andre i samarbeid med LHL. Aktiv til 100 har 
stort sett hatt turer etter programmet og har vært tilpasset vestlandsværet. Aktiviteten har vært 
omtrent som i fjor. 

 

Søndagsturer 

Løvstakken ble besteget i starten av april, 3 deltagere var med og vi vandret og delvis klatret på litt 
ukjente stier i tåke og duskregn. Smilet og latteren satt derimot løst hele veien. Høstens søndagstur 
gikk til Kvitingen-Høgabu i august, 2 deltagere møtte opp utenom to turledere. Glitrende vær hadde 
vi hele dagen og ruten vi som var valgt var nok for de godt turvante med gode knær. 8 timers tur i 
veldig frodig og variert terreng i starten, og mer steinete og utfordrende på slutten. 

 

Barnas Turlag 

2017 har vært et aktivt år for Barnas Turlag Os. Med turer både til vanns og til lands har turgleden 
vært stor. Året startet med sjørøver-arrangement i Ervikane, med rundt 60 deltagere selv om været 
var noe dårlig. Kom-deg-ut-dagen på Øvreeide gård i februar var veldig vellykket med rundt 350 
fremmøtte og vi fikk god hjelp av Seniorgruppen. Os Turlag hadde blant annet stand og orienterte 
om aktivitetene i laget, samt verving av nye medlemmer. Vi har også hatt turbingo på Liafjellet med 
20 deltagere, her var vi heldige med været. Vi har også arrangert kajakk-kurs for barn. Et av 
høydepunktene var vikingtokt fra Sandviken til Kollavågen, kjempeflott vær, masse fisk å få, bading 
og grilling, 25 fremmøtte og dermed full båt. Kom-deg-ut-dagen på Lysøyen var et vellykket 
samarbeid med Klatregruppen, Os Orienteringsklubb og bueskytterklubben og her var rundt 300 
mennesker. Lommelyktturen i Ervikane ble gjennomført til tross for veldig vått vær og kun 20 som 
var med. To søndagsturer ble dessverre avlyst grunnet sykdom. Barnas Turlag Os har hatt 350 
dugnadstimer. 

 

 

 

                                             Foto: Andre Marton Pedersen 



Turboklubben 

Turboklubben har hatt turer annenhver tirsdag og to teltturer i 2017. Vi har vært på skøytetur på 
Havtreitjørna på Liafjellet, rodd Oselvar med Oselvarlaget, hatt refleksløype, terrengsykling, kanotur i 
Langevatn, innendørsklatring på Nore Neset, fisketur i sjøen, fått nissebesøk i skogen og enda mere 
til. På teltturen vi hadde i Ervikane var vi mer enn 50 små og store, og det ble laget en egen film om 
Turboklubben av Bergen og Hordaland Turlag. På teltturen vi hadde i Rolvsvågen var det striregn og 
kraftig vind, men vi koste oss likevel. Det var ved utgangen av 2017 hele 39 påmeldte barn i 
Turboklubben og vi er seks turledere. Det er et positiv driv i gruppen og Turboklubben i Os har 
inspirert flere andre til å starte lignende Turboklubber rundt omkring i landet. Det eksisterer nå tre 
Turboklubber i Bergen, én i Vadsø og én i Sandnes. Odal Turlag var først ute med Turboklubb. 
Turboklubben ligger på rundt 500 timer frivillighet i 2017. 

 

Miniturbo 

Trilleturer i nærmiljøet med sosialt treff på Frivillighetssentralen, 8 turer med ca.10 store og små på 
hver tur. Frivillighetssentralen har hovedansvar for denne gruppen og lederen er Aleksandra. 

 

DNT ung i Os 

Her har det ikke vært aktivitet på grunn av at mange ungdommer velger å delta på turer med DNT 
Ung Bergen og er i tillegg aktiv i klatregruppen vår i Os. 

 

DNT Fjellsport Os (Klatregruppen) 

DNT Fjellsport Os har som målsetting å kunne samle flest mulig som driver med et allsidig friluftsliv. 
Gruppen legger vekt på ulike aktiviteter både sommer og vinter, og skal stimulere interessen fra 
klatring til kajakkpadling. Det har vært høy aktivitet i klatregruppen dette året. Klatreveggen og 
buldreveggen på Nore Neset brukes søndag og mandagskveldene. Uteklatrefeltet på Lio i 
Hegglandsdalen brukes jevnlig av folk i alle aldre og veggen har forskjellige vanskelighetsgrader. 

 

Dugnad 

Det er generelt god dugnadsvilje i Os Turlag, også utenom Trivselsgruppen. Det kan nevnes at 7 stk. 
fra onsdagsgruppen stilte til dugnad på Lysøyen i april hvor det var mange timer med rydding av stier 
og raking. I tillegg stiller Seniorgruppen mer enn gjerne opp som vakter/medhjelpere på for eksempel 
Kom-deg-ut-dagen med Barnas Turlag. 

 

Trivselsgruppen 

Det har vært stor aktivitet med iherdig dugnad hvor en stort sett bruker torsdager til tilrettelegging 
for turer i terrenget, så som rydding av gjengrodde stier og å legge ut klopper på myrer. Vi 
prefabrikerer materialer/klopper/broer på lageret vårt. Gruppens planer i 2017 var blant annet å 
unngå like mye arbeid i høyden som tidligere år. Det har vi fokusert på og fått til. Prosjekt Borgafjellet 



anses som avsluttet og vi har startet opp rydding av stier, klopper og broer til Midtseterfjellet og til 
Rødsteinen. I gruppen er det høy og økende aktivitet. Vi begynte året med å rydde plass og sette opp 
bord og benker oppe ved kulpen i Tøsdalskaret. Der fikk vi også opp tvillingbror til Rasmus Røysekatt 
som holder til i Storevarden på Liafjellet. Noen nye benker på stien opp fikk vi også laget av 
rotveltede trær lange stien. En benk har vi også satt opp på den fine utsiktsplassen mot Os, når du 
går fra Storevarden ned mot Moberg. Ellers har mesteparten av året gått med til prefabrikering og 
montering av mange broer og klopper på Rødsfjellet. En del timer har også blitt brukt på 
merkeprosjektet i samarbeid med kommunen. Trivselgruppen består av vel 20 personer, ganske likt 
fordelt på spreke kvinner og menn. I 2017 hadde vi omlag 40 dugnadsdager (torsdager) og det har i 
snitt møtt 7 personer hver gang. Det er tilsammen utført rundt 1120 dugnadstimer i 2017. 
 
 

Sikkerhet 

Ingen alvorlige hendelser er innrapportert. Det kan nevnes at alle turledere skal hente 
førstehjelpspakke på Best-stasjonen før turer avholdes, sjekke innhold og eventuelt fylle på. Påfyll 
kan hentes i Marken hos Bg./H.Turlag og Apotek1 Flåten sørger for at den er komplett. Laget har nå 
kjøpt en GPS med nødtelefon for lengre turer med sviktende mobildekning. 

 

Nettsiden 

Arbeidsgruppen består fremdeles av Jorunn Nytræ, Merete Knag, Edmund Larsen, Kjetil Nygård og 
Arvid Øvreeide. Vi møtes jevnlig for å oppdatere og forbedre nettsiden til Os Turlag. I tillegg har det 
vært jobbet med å rekruttere flere personer som kan fylle Facebooksiden med inspirerende og 
informative saker om våre aktiviteter og tur-relaterte tips. 

 

Kurs 

Ingen kurs avholdt i 2017, men vi skal arrangere Ambassadørkurs og Grunnleggende turlederkurs i 
2018, og Friskusgruppen ønsker å sende noen på skredkurs hos Bergen og Hordaland Turlag. 

 

Medlemsmøte 

Det tradisjonelle medlemsmøtet ble slått sammen med et ekstraordinært årsmøte hvor hovedtemaet 
var muligheten for en samarbeidsavtale vedrørende Steindalssætra. Avtalen var tenkt mellom Os 
Turlag og Os Ungdomslag. Et fyringsforbud gjorde at pipe/tak/ovn/vegg måtte totalrenoveres for å 
kunne brukes. Prisoverslaget var på omlag 270.000 kr. Resultatet etter en engasjert diskusjon med 
medlemmene på møtet ble at Ungdomslaget ikke kunne gå med på en fordeling som årsmøtet 
ønsket. Prosjektet er nå skrinlagt. 

 

 

 



Høgabu 

Det er Os Turlag som har tilsyn med denne turlagshytten. Det er fortsatt en del arbeid som må gjøres 
i samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag. En egen gruppe har jevnlig tilsyn med hytten som 
fungerer veldig bra. 

 

Utsendelser 

Fellesmøtet på Bømlo, representert ved Arvid Øvreeide. Det ble blant annet snakket om en ny hytte 
ved Trolltunga og vi fikk overvære en fin presentasjon av Skålatunprosjektet. 3 personer ble sendt til 
fellesmøtet ved  Bjørnfjorden Gjestetun, hvor det ble snakket om de nye T-hyttene: Skålabu, 
Breidablikk i Øystese, og BT-hytten på Veset/Mjølfjell, Trolltunga og i Kalvedalen. Avslutningstur til 
Liafjellet. 1 person til landsmøtet DNT i Kristiansand. Hovedsak: planleggingen av 150års-
jubileumsfeiringen og innføring av sengereservasjon på hyttene. 

 

Profilering av Os Turlag 

Deltatt med stand:    

• Vårslepp 
• Trygg i Os 
• Supertorsdag Amfi senter 
• Artikkel i Folk&Sommer, et innstikk i lokalavisen Os&Fusaposten. 

I tillegg til dette har Midtsiden, NyttiOs og Os&Fusaposten jevnlig publisert saker om lagets 
aktiviteter. 

 

Annet 

Fellesmøtet ble holdt i november på Bjørnefjorden Gjestetun hvor to frå hvert lokallag og ledelsen 
fra Bergen og Hordaland Turlag var tilstede. Rundt 60 personer var samlet her i to dager, vi var 3 fra 
Os Turlag. Fredag hadde vi et arrangement for styrelederne for alle lokallagene i Hordaland, 13 
personer. Det var omvisning i Oselververkstedet og etterpå et møte på Lyngheimtunet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turlaget takker alle turledere, aktivitetsledere, dugnadshjelpere, samarbeidspartnere og andre 
som har bidratt til driften av laget i 2017! 

Os Turlag er veldig stolt over medlemmene sin dugnadsånd! 

Takker også alle som har vært med på tur og gjort disse dagene til en sosial og trivelig opplevelse i 
alt vi har av vær og vind! 

Tema for 2018 vil være ”150-årsjubileum DNT”. Dette gleder vi oss til! 

Os Turlag har hatt mange fine turer i forbindelse med vårt eget 30-årsjubleum og  

turlaget skal ha mange flere fine jubileumsaktiviteter i 2018, så følg med! 

 

 

01.02.2018 

Styret i Os Turlag  v/Arvid Øvreeide og Merete Knag 

 
 
 
 
 
 

 
Turboklubben i Ervikane. Foto: Andre Marton Pedersen 


