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1. Tillitsvalgte og administrasjon 

1.1 Sammensetning av styret, administrasjonen, komiteer og utvalg 

 

Styret:    Hilde Grimstad (styreleder) 
Margrethe Aanesen (nestleder) 

Pål Tengesdal  
    Eli Nordskar 

Kjersti Bakken   
Stig Kristian Sørensen 

     
    Randi Børresen (1. vara) 

    Arnulf Sørum (2. vara) 
    Natalia Nemytova (3. vara) 
 

Valgkomité:   Ann Kristin Gjelsten (leder) 

    Geir Bye 

    Reidun Trondsen 
         

Administrasjon:  Lin Einarsdotter Olsen – daglig leder 
    Mia Kanstad Kulseng – koordinator BT og DNT Ung 

    Nina Brygfjeld (50 % engasjement) 
           

Revisor: Hallgeir Hemmingsen, statsautorisert revisor  
 (Price Waterhouse Coopers)  

 
Regnskapsfører:  Hedvig Isaksen – Azets Insight AS 

 
Æresmedlemmer:  Torbjørg og Odd Østgård 

    Kjell Vangdal 
    Jarle Nilsen 
    Espen Nordahl 
    Bernt Løvlid 
    Jorunn Fleten 
    Bjarne og Hanna Bockelie 
 

Senja Turlag:   Alf Brustad (leder) 
    Kirsti Lange (nestleder) 

    Espen Olav Klausen Hole (sekretær) 
    Bodil Kjær Brones (kasserer)  

    Erna B. Grime (styremedlem) 
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Barnas Turlag Senja:  Stine-Marie Henriksen-Schmid (leder) 

    Espen Holen 

    Tor-Erling Nygaard 

    Trine-Lise Fredriksen  

Balsfjord og Omegn Turlag: Bent Svinnung (nestleder, konstituert leder fra oktober 2017) 

Helmer Hemmingsen (leder ti l  oktober 2017) 

Guri Anne Ryeng Berglund (sekretær) 

Vidar Hauglid (kasserer) 

Lill Tove Fredriksen (styremedlem) 

Natalia Nemytova (styremedlem) 

Ole Bakkevold (styremedlem) 

Eivind A. Hemmingsen (styremedlem) 

Irene Skoglund (1. vara) 

Anita Hillstad (2. vara) 

Barnas Turlag Balsfjord: Tine Hafeld Stormo (leder) 

Siw-Laila Nilsen (nestleder) 

Øyvind Karlsen (sekretær) 

Bente Anita Olsen (kasserer) 

Thomas Niva (styremedlem) 

Kjell-Ove Sumstad (styremedlem) 

Nord-Troms Turlag: Kristin Høidalen (leder) 

Beate Norgaard Simonsen 

Ruth Samuelsen  

Arve Keilen  

Trond Østvang  

Barnas Turlag Målselv: Charlotta Rylander (leder) 

Barnas Turlag Tromsø: Reidun Trondsen  

    Tine Mikkelsen 

    Fredrik Aunegård 

    Meri Isaksson 

    June Malnes  

    Marianne Larsen 

    Ane Fors 

    Frank Hansen 
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DNT Ung Troms:  Arbeidsgruppe av turledere som kommuniserer  

via Facebook-gruppe. 

Koordinator Mia Kanstad Kulseng 

Fjellsportgruppa:  Harald Faste Aas (leder) 

    Ann Kristin Gjelsten (styremedlem/økonomiansvarlig) 

    Jan Odd Norø (styremedlem) 

    Bojan Besednik (styremedlem) 
    Richard Fjellaksel (styremedlem) 
    Kjell-Magne Johnsen (styremedlem) 
 
Veterangruppa:  Bjørnar Seljehaug (leder) 

 
Merkeutvalget:  Pål Tengesdal (leder) 

Eli Nordskar 
Magne Lund 
Margrethe Aanesen 
Anne-Julie Klæboe 

Magnar Uvsløkk 
Kjellaug Eliassen 

 Reidar Skarshaug 
Kaisa-Wenche Vivisdatter 

Viktoria Lundquist 
 
Turutvalget:   Christine Smith Simonsen  

    Monica H. Mikalsen  
    Ingrid Berthinussen 
    Jan Børre Henriksen 
    Arnulf Sørum 
     
Hytteutvalget:  Torkjell Naterstad (leder)  
    Hermund Berntsen 

Stig Kristian Sørensen 
 Morten Olsen 

    Reidar Hofsøy 
    Grethe Lilleeng (leder ti l  medio 2017) 

    John Arve Skarstad (deler av året) 
 
Fjellvåkenredaksjonen: Lisbeth Johannessen 

    Jorunn Mørkved 
  
Styret i FNF Troms: Rachel Jakhelln     
 
Naturvernutvalget:  Randi Børresen (leder) 

    Ivar Sæther 
    Margrethe Aanesen 

Jan Thomas Schwenke  
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Hytte- og ruteplankomité: Ivar Sæther 
    Jarle Nilsen 
    Toril Skoglund 
    Jan Thomas Schwenke 

1.2 Hyttetilsyn   

- Altevasshytta Åsmund Kaspersen  
Dag Bjørnflaten 

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

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

Hermund Berntsen (deler av året) 
- Gappo Nye   Jan A. Larssen 
- Gappo Gamle + hundebu Reidar Hofsøy og Kristin Hofsøy 

- Jægervasshytta  Jan Børre Henriksen og Leif Lillevoll 
- Lappjord Lille  Elin Knutsen 

Bernhard Eilertsen (deler av året) 

- Lappjord Store Torbjørn Dahl 
- Nonsbu Nina Cheetham 

 Morten Olav Olsen 
- Nedrefosshytta  Johnny Mikkelsen (ny) 

Geir Tomasjord og Astrid Lund (deler av året)  
Ragnhild Rognmo  

- Rosta Gamle   Anne Skarshaug 
John Arve Skarstad (deler av året) 

- Rosta Nye   Alf Brustad og Alfhild Brustad 
- Jubileumshytta  Sonja Lindrupsen og Arne Steinar Mikalsen 
- Ringvassbu   Valter Jensen og Tarja Forma 
    Ellen Ingulfsvann  

- Skarvassbu Elin Iversen Sie (ny) 
Ida Mari Michalsen (ny) 

Hugo Pihl (deler av året) 
- Steinbøhytta Johnny Rognmo  

- Stordalsstua Nye  Torkjell Naterstad 
- Stordalsstua Gamle  Jan og Ane Klaudiussen (nye) 

- Senjabu   Steinar Løvaas og Siw K. Solbakken Løvaas 
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- Trollvassbu Kjersti Bakken, Eli M. Furu, Tordis Høifødt  

- Vuoma Nye   Sten Magne Andreassen og Trond Vingstad 
- Vuoma Gamle  Mangler tilsyn – tilsyn nyhytta har ansvaret for hytta  

- Ventebu Dividalen  Kjell Lund 
- Varmebu Kjølen  Hytteutvalget 
- Turboleir Jægervatn Monica H. Mikalsen 
 
- Branntilsyn hytter:  Bernt Løvlid 
 
- Transportansvarlig hytter: Bernt Løvlid 
 

2. Styrets beretning 

2.1 Generelt 

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

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

undergrupper er Fjellsportgruppa (FSG), Barnas Turlag (BT), DNT ung og Veterangruppa. I 

tillegg til Barnas Turlag, Tromsø og Målselv som sorterer under Troms Turlag, er det BT i 

Balsfjord, Senja og Nordreisa. I hovedsak er undergruppene i Tromsø i regi av og knyttet til 

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

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

delegering av ansvar.  

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet for 2016: 

Paragraf 1. Formål:  

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

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

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

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

friluftsliv.   

Disse formål søker laget å fremme ved å:  
 

• Organisere et allsidig fritidstilbud innen ulike typer naturaktiviteter. Tur- og 

aktivitetsopplegg omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne. 
• Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt informasjon 

om rute- og hyttenett på turplanleggeren, DNTs digitale base.  
• Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som er 

i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt. 
• Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern 

på lokalt og regionalt nivå. 
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• Opprette lokallag der det er naturlig og stimulere til allsidige og differensierte 

aktiviteter innen sitt område. 
• Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer.  

• Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltnings - organer. 

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

Formål.   
 

Årsmøtet for 2016 ble avholdt 27. februar 2017 på Quality Hotel Saga, Tromsø, og det var 47 

personer til stede. Årsmøtet vedtok styrets årsberetning, regnskap og budsjett med de 

merknader som fremkommer av protokollen.  

 

2.2 Styrets arbeid 

Det er avholdt 10 styremøter i 2017 og behandlet 70 saker. I tillegg har en sak blitt avgjort 

vha. sirkulær protokoll.  

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

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

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

Styrets arbeid er sammensatt:  

• Følge opp årsmøtevedtak og budsjett  

• Strategiarbeid. Handlingsplan. Driftsplanlegging.  

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

regnskap  

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

håndbok og rutiner 

• Drøftinger av prinsipielle spørsmål som reises av tillitsvalgte og medlemmer 

• Arbeidsgiveransvar for ansatte 

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

samarbeidsorgan mellom lag og foreninger og regionale myndigheter, eks. 

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

andre.  

• Myndighetshåndtering. Arbeidet med å få gode/bedre rammebetingelser for 

turlagets drift tar veldig mye tid, og blir stadig mer komplisert og utfordrende.  

• Styremedlemmer er også med i turutvalg, merkeutvalg, hytteutvalg, FSG og 

naturvernutvalg.  

• Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter 

• Oppfølging og drøfting av utvalgte høringssaker 

• Bidra i arbeidet med å skrive søknader, rammetillatelser (særlig på transport), 

prosjektplaner og annet  

• Oppfølging av saker og initiativ fra DNT og drøfting av hvilke Troms Turlag 

skal/kan/vil engasjere seg i.  
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• DNT sentralt: Representasjon på styreledersamling, landsmøte, utvalgte 

fagsamlinger.  

I 2017 har det vært gjennomført et stort strategiplanarbeid i DNT. Organisasjonen har vokst 

sterkt de siste årene og det kommer stadig nye områder hvor det er ønskelig at DNT tar en 

rolle eller definerer tiltak. Det er ikke praktisk mulig for Troms Turlag å følge opp alle 

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

Troms Turlag mottar mange henvendelser om samarbeid og representasjon. Dette setter vi 

pris på og oppfatter at laget har troverdighet på friluftsliv med bredt nedslagsfelt og tilbud til 

så å si alle brukergrupper. Vi har aktive lokallag som er flinke til å profilere aktivitet, nye 

tilbud, flere tillitsvalgte og lokalt engasjement.  

2017 var et aktivt år og spesielt har styreleder arbeidet mye med rammebetingelser. Vi 

opplever at det blir stadig mer tid- og ressurskrevende å få det handlingsrommet vi trenger, 

særlig det å få transportert nødvendige forsyninger til hyttenettet.  

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

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

komme som tillegg. I 2017 er handlingsplanen oppdatert, og det er gjort prioriteringer av 

retning og tiltak på kort og mellomlang sikt. Strategisk del skal rulleres i 2018 og denne vil ta 

utgangspunkt i DNTs veivalgsdokument som skal vedtas på Landsmøtet i juni 2018. 

Under følger utvalgte punkter fra årets arbeid: 

Se årsberetninger fra grupper og lokallag for nærmere informasjon. 

2.2.1 Representasjon styre og administrasjon 

• Årsmøte i Balsfjord og omegn turlag: 29. januar 2017 på Storsteinnes – Gunn Grønås 

• Årsmøte i Nord-Troms turlag: 26. januar 2017 på Storslett – Hilde Grimstad 

• Årsmøte i Senja turlag: 14. februar 2017 på Silsand – Margrethe Aanesen 

• Fjellsportgruppas årsmøte: 8. februar 2017 i Tromsø – Kjersti Bakken 

• Møte om ny vinterturbok: 3. januar på turlagskontoret i Tromsø sammen med 

redaktør Pål Jakobsen og Rolf Hansen, Fagtrykk Idé – Hilde Grimstad og Lin E. Olsen 

• Rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark og landskapsvernområde:  

31. oktober 2017 på Moen i Målselv - Hilde Grimstad og Arnulf Sørum 

• Møte med Saarivuoma sameby, 31. oktober på turlagskontoret i Tromsø - Hilde 

Grimstad, Arnulf Sørum og Sten Magne Andreassen 

• Byggekomité for Vuoma, møter gjennom hele 2017: Hilde Grimstad, Trond Pedersen, 

Sten Magne Andreassen og Hermund Berntsen 

• Byggekomité for Rosta, møter gjennom hele 2017: Hilde Grimstad, prosjektleder Stig 

Kristian Sørensen, daglig leder, Trond Pedersen og tilsyn Rostahyttene 

• Møter i interessentgruppa for Ryøya, møter gjennom hele 2017 – Johan Petter 

Barlindhaug (repr. næringslivsinteresser), Ketil Arnesen (Tromsø Arbeiderforening) og 

Hilde Grimstad 
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• Fellesmøte med styret i Harstad Turlag: 20-21. mai på Altevasshytta - styret og daglig 

leder 

• Møte med Toril Skoglund i Troms Fylkeskommune om historiske vandreruter i 

Reisadalen: 12. juni på Fylkeshuset – Lin E. Olsen 

• Møte med Statskog på Moen i Målselv: Møtet ble utsatt til januar 2018  

• Naturvernsamling hos DNT hvor Troms Turlag hadde innlegg: 23-24. oktober 2017 i 

Oslo - Hilde Grimstad 

• Styreledersamling 13-15. oktober på Røros - Hilde Grimstad, Lin E. Olsen samt Ivar 

Sæther (leder i valgkomiteen) 

• Dialogmøte med styreleder Helene Rognli, nestleder Per Gustav Idivuoma 

(Laniovuoma sameby) og forvalter Bjørn Morten Baardvik i Øvre Dividalen 

nasjonalpark og landskapsvernområde: 5. september på Moen, Målselv – Hilde 

Grimstad og Lin E. Olsen 

• Nordnorsk regionmøte, Hamn i Senja: 23-25.september: Hilde Grimstad, Lin E. Olsen, 

Pål Tengesdal, Kjersti Bakken og Torkjell Naterstad 

• DNTs landsmøte i Kristiansand, 8-11. juni: Hilde Grimstad, Lin E. Olsen, Alf Brustad, 

Helmer Hemmingsen samt Ivar Sæther (leder i valgkomiteen) 

• Møte med lokallag – utsatt til januar 2018 

• Fellesmøte med Skittenelv og omegn utviklingslag, Oldervik utviklingslag, Tomasjord-

Oldervik utmarkslag, m.fl. på Skittenelv 28. februar. Fra Troms Turlag møtte Lin E. 

Olsen, Hilde Grimstad, Kjersti Bakken (tilsyn på Trollvassbu) og Nina Brygfjeld (adm) 

 

2.2.2 Strategiplan 2016-2020 og handlingsplan 2017-2018 

Strategiplanen brukes aktivt i arbeidet med høringssaker, i veivalg og strategisk arbeid. I 

2017 har styret revidert handlingsplanen. Denne brukes i statusoppdateringer på fremdrift.  

Arbeidet med nytt veivalgsdokument i DNT har vært tema på landsmøtet, på 

styreledersamling og daglig leder-samling. Det har vært høringsrunder og flere 

spørreundersøkelser. Dokumentet vil gi føringer for Troms Turlags arbeid med 

revisjon/rullering av strategisk plan som starter i 2018. 

2.2.3 Medlemsmøter 2017 

Medlemsmøte 14. november 2017 på Radisson Blu Hotel.  
Tema: «Bruk eller forbruk av naturen?»  Bakgrunnen var det store engasjementet som folk 

hadde vist både via avisartikler og FB innlegg om stor slitasje på stiene i naturen. Økt ferdsel 
i naturen som følge av stor turaktivitet fra lokale folk, «10 på topp»-deltakere og turister, har 

fått konsekvenser i form av stor slitasje og til dels forsøpling.  Nye doninger i naturen som 
sykler og firhjulinger setter store spor i fuktig og sårbart underlag. 

 
Pål Tengesdal innledet med bilder som viste stier før og nå, og ulike grader av tilrettelegging 

i naturen både i inn- og utland.  På hvilket nivå ønsker og kan vi legge oss? Etterpå var det 

livlig debatt og meningsutveksling mellom de nesten 50 deltakerne.  Representanter fra «10 
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på topp» og Tromsø kommune deltok også i debatten. Likeså en gjeng med grunneiere i 

Straumsbukta. 

 

 
Stitråkking utenfor kloppene opp mot Nonsbu. Foto: Pål Tengesdal  

Troms Turlag er glade for at medlemsmøtene synes å være populære, og vi tar imot forslag 

til aktuelle tema for møter til neste år. Vi takker Radisson Blu Hotel for velvillig utlån av 

hyggelig møtelokale. 

2.2.4 Nordnorsk samarbeid    

Regionsamling på Hamn i Senja, 23. september. 12 foreninger og 47 personer deltok. DNT 

var tungt representert, med generalsekretær Nils Øverås, lederne for avdelingene 

naturforvaltning, friluftsliv og kommunikasjon, samt redaktøren i Fjell og vidde. Leder i Senja 

Turlag, Alf Brustad, var møteleder. Fra Troms Turlag deltok styreleder, daglig leder, Kjersti 

Bakken og Pål Tengesdal (styremedlemmer) og Torkjell Naterstad fra hytteutvalget. I tillegg 

deltok styreleder for Nord-Troms Turlag.  

Nils Øverås presenterte resultater fra en spørreundersøkelse, hvor over 1000 medlemmer, 

og samme antall ikke-medlemmer hadde besvart. DNT ønsket å vite hva respondentene er 

opptatt av, og ville ha innspill til pågående strategiprosess. Det er interessant å vite hva 

tidligere medlemmer savner, og hvordan vi kan vri tilbudet over mot det som mange ønsker. 

Beskjeden fra de forespurte er klar: Medlemmene prioriterer merkede og tilrettelagte ruter 

og stier. Deretter drift av ubetjente/selvbetjente hytter og det enkle friluftslivet. Barnas 
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Turlag og betjente hytter er også viktig. Nederst på lista kommer «å engasjere seg i 

miljødebatten», samt «investere i bedre standard på hyttene». 

Innlegg fra DNT om sikkerhet på tur, bruer og stier. Det finnes svært lite skriftlig materiale 

om hvem som har ansvar for sikkerhet på stier og bruer. Dette har vært tema på tidligere 

regionmøter og andre DNT-samlinger. Risikovurdering av turer/aktivitet gjøres i Sherpa. Skal 

vi ha samme risikovurdering for bruer? Gjensidigestiftelsen gir penger til gjennomføring av 

tiltak, men ikke til prosjektering. Det kan ikke søkes spillemidler til bruer. 

TT-styret har ved flere anledninger diskutert hva vi må gjøre for å sjekke dagens status på 

bruer hos oss. Flere av dem har stått uten teknisk tilsyn i 30-50 år. Vi har rundt 30 bruer i 

vårt stinett, og det er bare fem av dem andre har ansvar for. Det kreves kompetanse som 

bygningsingeniør og ingeniørgeolog for å vurdere teknisk tilstand på bruer og innfesting.  

Innlegg fra Vesterålen Turlag om utfordringer med dagens reiselivssatsing. Antall besøkende 

på enkelte hytter er mer enn tidoblet på 25 år. Hyttene flommer i dag over av østeuropeere 

og grupper med russere som går opp, bruker badstua, og går ned igjen. Betydelig antall 

uregistrerte besøk. Lofoten Turlag har innført egen nøkkel på sine hytter, grunnet tidvis 

ekstremt stor pågang fra turister. Og derpå følgende problemer med uregistrerte besøk, 

dårlig renhold og overbelegg.  Etter innføring av egen nøkkel, har det vært innbrudd, og 

misbruk av hyttene. Teltere bruker hyttene, og veden forsvinner til bål utenfor. Styret i 

Lofoten turlag har diskutert salg av sin hytte Munkebu, men ingen andre kan bruke den fordi 

turlaget ikke eier grunnen sjøl. Det anbefales ikke å bygge hytter nært «Nasjonal turistvei». 

Det kan forventes enda større utfordringer rundt bruk av hytter i årene som kommer, 

spesielt de som ligger nært større turistdestinasjoner og/eller nært vei. 

Representanter fra «DNT ung Troms» deltok på regionsamling i «DNT ung nord» avholdt i 

Lofoten, og sommerturlederkurset i regi av «DNT ung Troms» var åpent for ungdom fra hele 

Nord-Norge. 

2.2.5 Bygging, drift og vedlikehold hytter 

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

stor jobb. For å holde en akseptabel standard på hyttene må fokus på vedlikehold 

opprettholdes. Flere hytter bærer preg av høy alder og lang tids bruk. 

Se utfyllende informasjon i årsmeldingen fra Hytteutvalget.  

2.2.5 Byggeprosjekter i Øvre Dividal nasjonalpark 

I 2015 ble det satt opp nytt uthus på samme tomta som det gamle stod på. I 2016 ble ny 

hytte reist og lukket. I 2017 fikk turlaget avslag på søknad om dispensasjon for transport i 

forbindelse med dugnadsarbeider. Dette forsinket arbeidet betydelig.  
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Byggeprosjektet på Vuoma har vært krevende for Troms Turlag på mange måter. Uønskede 

hendelser og arbeidsuhell har medført mye arbeid med utarbeidelse av rutiner for 

gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider i turlagsregi (HMS). 

Prosjektgruppen har besluttet at ferdigstillelse av byggeprosjektet på Vuoma ikke lar seg 

gjennomføre som et dugnadsprosjekt innenfor gjeldende fremdriftsplan og budsjett. Det er 

inngått avtale med Saltdalsbygg Nord AS om innredning, og det arbeides for å ferdigstille 

byggeprosjektet innen opprinnelig fremdriftsplan.  

Turlaget ble ilagt foretaksstraff etter uønsket hendelse med brenning av materialrester på 

Vuolma i 2015 (Foruresingsloven §78, 1. ledd, bkst. a). Forelegget var todelt uten spesifikk 

fordeling, mellom hendelsen på Vuoma, samt at en vannledning på Dærta var lagt under 

torva/lyngen og ikke oppå. (Naturmangfoldsloven §75, jfr. §77 for inngrep i landskapet.) 

2.2.6 Mulig makebytte med Saarivuoma sameby 

Troms Turlag har hatt møte med ordförande, nestleder og tillitsvalgt i Saarivuoma sameby. 

Samebyen har ei gjeterhytte ved Vuoma som er i svært dårlig teknisk stand. Denne ønsker 

de å rive og har forespurt turlaget om å overta den eldste turlagshytta på Vuoma som skal 

rives. Turlagets hytte er 39 m2, noe som er 14 m2 større enn samebyens. Turlaget har vært 

positive til forslaget, men satt krav om at alle formelle tillatelser må være på plass og at 

samebyen ivaretar nødvendig myndighetshåndtering. Turlagets bidrag ville være bidrag med 

arbeidskraft for rivningsarbeidet og transportstøtte. Potensielt kunne et slikt makebytte ha 

flere fordeler:  

• Det reduserer turlagets behov for nedtransport av rivningsmateriell. Antatt store 

økonomiske besparelser på transport og deponi. 

• Det reduserer samebyens behov for kjøp av materialer. Det vil også spares store 

transportkostnader 

• Den totale miljøbelastningen ble redusert, både med transport av byggematerialer 

opp og rivningsvirke ned 

Nasjonalparkstyret har avslått dette makebyttet da det ikke foreligger nødvendig 

byggegodkjenning for samebyens eksisterende hytte.  

2.2.7 Ryøya 

Troms Turlag har blitt invitert inn som mulig aktør for å etablere et aktivitets - og 

friluftslivstilbud på Ryøya. En kjøpergruppe bestående av næringslivsaktører og Tromsø 

Arbeiderforening har sammen med Troms Turlag utarbeidet en masterplan for hvordan 

dette kunne utvikles.  

Man har sett for seg et tilbud hvor sjørettete aktiviteter kunne utvikles i tillegg  til et tilbud på 

øya, kanskje i første rekke rettet mot barn og unge. Det har vært ønskelig å samarbeide med 

andre lag og foreninger, og turlaget inviterte en rekke deltakere til idedugnad på 

turlagskontoret våren 2017. Inntil man har visst om planene lot seg realisere var det 
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vanskelig å innlede mer forpliktende samtaler. Oppbygging av nødvendig infrastruktur og, på 

sikt, tilrettelegging for et allsidig aktivitetstilbud er kostnadskrevende. Utfordringen for 

turlaget vil være inntektssiden, i alle fall dersom drift skal være dugnadsbasert. 

Status i 2017 var at prosjektgruppen oversendte masterplan og en prisantydning til 

Universitetet. I møte har det fremkommet at prisforventningen er høyere enn det 

kjøpergruppen ser for seg. Signalene fra kjøpergruppen er at dersom en leieavtale skal 

vurderes, må denne være svært langsiktig. 

Prosjektgruppen følger saken videre i 2018. Slik saken står per medio februar 2018, har ikke 

styret i Troms Turlag noen årsmøtesak å fremlegge.  

2.2.8 Nybygg og renovering på Blåkollkoia 

Blåkollkoia er nå ferdig utbygd og renovert, og sto ferdig i oktober 2017. Nytt uthus og 

gammel do/vedbod er bygd om til ekstra soverom i 2016. Senger til soverommet bygd i 2016 

ble produsert og montert i løpet av vinteren og soverom ble åpnet for bruk i april 2017. I 

2017 er stua utvidet og det er bygget nytt soverom inkl. køyesenger. Kjøkkenet er utvidet 

med flere skap og større benk. Det er bygd nytt salongbord, og de gamle benkene og 

kjøkkenbordet er ombygd og pusset opp. Et vindu er flyttet. Senger og gulv er grunnet to 

strøk og malt tre strøk. Soverommets vegger og tak er lutet med hvit lut. Ganggulv er malt 

med epoksymaling. Dører i hytte og uthus er grunnet og malt. Det er bygget ny platting 

utenfor hytta. Det er også lagt heller på utsiden.  

15 personer har bidratt med dugnadshjelp, og syv av disse har ytt mer enn ei arbeidsuke. Til 

sammen har det i 2016-2017 gått med 1 250 timer frivillig arbeid. Det er foretatt 79 turer til 

hytta og 90 overnattinger. Totalt er det gått med ca 316 reisetimer og ca 1 264 km med 

gåing og sykling! Prosjektet har mao bidratt til god folkehelse. I tillegg kommer timer til 

planlegging, innkjøp, tegning, søknader etc.  

Jan Thomas Schwenke har vært prosjektleder, og har gjort en fremragende jobb med 

planlegging, organisering og gjennomføring. Blåkollkoia framstår nå i helt ny drakt, og er vel 

verdt et besøk.  

Byggeprosjektet er finansiert av Thon-midler og spillemidler, som vil bli utbetalt i 2018. 

2.2.9 DNT-nøkkelen 

Også i 2017 har styret fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer som lar 

seg provosere over at systemet misbrukes. Det er til dels nedslående historier som fortelles 

fra hyttetun hvor bare et fåtall skriver seg inn i protokollen og gjør opp for seg.  

I sammenhenger hvor DNT lag fra hele landet møtes, opplever vi at saken engasjerer. Troms 

Turlag har fulgt opp saken, blant annet på DNTs landsmøte. Oppfølging av saken året etter 

hadde en mer passiv formulering, og Troms Turlag fremmet nytt forslag som Landsmøtet 
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2017 vedtok i sak 4: «Landsmøtet ber landsstyret arbeide videre med konkrete tiltak for å 

redusere gratispassasjerproblematikken».  

2.2.10 Hytteverter 

Sommeren 2017 gjennomførte TT et forsøk med hytteverter på noen hytter. Det var både 

hytteverter som lå flere dager i ro på en hytte, og andre som ambulerte mellom flere hytter. 

Hyttevertene skulle orientere nyankomne gjester om systemet på hyttene, spesielt bruk av 

protokoll og betalingsmuligheter. De skulle sjekke at alt var i orden, både når de sjøl ankom 

hytta, og når gjestene dro. Vertene fikk dekket reise til/fra, og bo gratis på hyttene. 

Erfaringene etter prøveperioden sommeren 2017 er positive. Hyttevertene tok godt imot de 

besøkende, tok en vertskapsrolle og veiledet gjestene. Spesielt var det nyttig for utlendinger 

å få forklart prosedyrer ved besøk på DNT-hytter. Mye tyder på at informasjonsbehovet 

fortsatt er stort, kanskje også på flere språk. Infoplakater på innsiden av dodøra blir lest. 

Hyttetilsynene må informeres om når det er hyttevert på deres hytte. 

2.2.11 Andre saker 

Styret har hatt mange saker som er behandlet i tillegg til de større som er omtalt særskilt: 

• Samarbeidsavtale med Fagtrykk Idé, Pål Jakobsen og TT om ny vinterturbok for 

Tromsø og omegn ble inngått i 2016. Arbeidet med boka er noe forsinka pga 

utfordringer mht bilder, både teknisk kvalitet og bilder.  

• Samarbeid med Harstad Turlag om merking, arrangement, nordnorsk samarbeid er 

avtalt. Samarbeidet om merking følges opp i 2018. Oppstart i områder der våre stier 

møtes står for tur. Dette er området sørover og vestover fra Stordalsstua, inn i 

Nordland fylke, over E6 ved Øse. Dette er en av de minst brukte traseene i vårt 

område.  Størstedelen av traseen ligger i Nordland.  

• Det er planlagt testing av hyttebooking på tre av TTs hytter som et prøveprosjekt. 

Aktuelle hytter er slike som  ikke ligger på et løypenett: Gammelhuset i Skipsfjorden, 

Ringvassbu og Senjabu. DNT jobber med oppstart av hyttebookingprosjektet til nye 

foreninger. 

• Vi har også i 2017 bidratt til å gi innvandrere og flyktninger basiskunnskaper om 
natur og friluftsliv, samt gjøre TTs tilbud bedre kjent. I samarbeid med 

Voksenopplæringa har tre klasser i løpet av våren fått ukentlig undervisning og 
turerfaring gjennom kurspakken "Ut på tur, aldri sur" (se omtale i Fjellvåken nr. 

3/2017). Styremedlem/tilsyn Kjersti Bakken har stått for opplegg og 
gjennomføring.  Opplegget som videreføres i 2018, har fått økonomisk støtte fra DNT 

og Extrastiftelsen.  

• Det årlige fellesmøtet med lokallagene ble forskjøvet til januar 2018 pga hektisk 

senhøst. 
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• Enighet med Statskog om etablering av samarbeid vedr. bruene på TTs løypenett. 

Teknisk tilstand er til dels dårlig, mangler god skilting, osv.  

• Hytte i Lakselvdalen: Styret har ikke hatt kapasitet til oppstart i 2017, bl.a. pga 

arbeidet med Ryøya.  

• Hytte- og ruteplankomiteen viderefører sitt arbeid i 2018.   

2.2.12 Avsluttende kommentarer 

Driften av TT går godt takket være stor innsats fra ansatte og tillitsvalgte. Den løpende drift, 

kontroll med økonomi/utgifter og inntekter, rullering og gjennomføring av vedlikeholds -

planen, merking og klopping, kontakt med tilsynene, rekruttering av tilsyn, årets to 

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

administrasjonen, tilsynene og mange andre.  

TT vokser fortsatt. I 2017 talte vi hele 5 608 medlemmer i Troms Turlag, det utgjorde en 

medlemsvekst på 6,7 %! Fokus på aktivitet og aktiv rekruttering gir resultater.  

I 2018 vil styret igangsette planlegging og prosjektering på tomten som turlaget arvet i 

Lakselvdalen. Det er utarbeidet et notat som grunnlag for et skisseprosjekt, og styret ønsker 

at det settes sammen en arbeidsgruppe som kan gjennomføre et forprosjekt.  

 

2.3 Informasjon/markedsføring/kommunikasjon 

2.3.1 Internett (troms.dnt.no) 

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

TT sine nettsider endte på 204.900 sidevisninger i 2017 - knappe fem prosent vekst. Antall 

besøk har økt med vel seks prosent fra 59.979 til 63.690. Antall unike brukere er 33.047, en 

vekst på mer enn seks prosent. Knapt over 20 prosent av disse brukerne vender flere ganger 

tilbake til nettsidene.  

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

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

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

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

Det er fortsatt et mål å få oppdatert informasjon på engelsk på hjemmesidene. 

2.3.2 Sosiale medier 

TT (2954), DNT ung Troms (647), Balsfjord og Omegn Turlag (553) og Nord-Troms Turlag 

(806) har egne Facebook-sider, hvor såkalte administratorer publiserer innlegg. 

(Medlemstall/følgere i parentes.) I tillegg kommer åpne og svært aktive Facebook-grupper 

for Senja Turlag (426), TT (3772), BT Tromsø (1617), BT Senja (454), BT Balsfjord (282), BT 

Målselv (363), BT Nordreisa (173) og FSG (1886). I tillegg til den generelle åpne FB-sida til 
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FSG har FSG også en lukka gruppe for skredinstruktører, kalt «FSG Tromsø instruktørkorps 

skred». Også BT Målselv (19), BT Nordreisa (15) og DNT ung Troms (31) har lukkede grupper 

hvor turledere kommuniserer. Det er også ei felles gruppe for turledere i Barnas Turlag i 

Troms Turlag. 

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

markedsføring. Fortsatt har TT et stort uutnyttet potensiale her. Promotering av innlegg mot 

utvalgte målgrupper er effektivt og koster en brøkdel av avisannonser.  Innlegg og aktiviteter 

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

medier er at det er tidkrevende å lage gode innlegg og å følge opp, og det blir nedprioritert 

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

også være obs på at det kan være negativt å ikke være oppdaterte på sosiale medier.  

På Instagram har TT og DNT ung Troms flotte bilder. Instagram-bildene merket med 

#tromsturlag vises nederst på hjemmesiden til TT.  

2.3.3 Sherpa 

Verktøyet for publisering på nettsidene heter Sherpa, og har også en del for publisering og 

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

organiseres enkelt her. Bare turrapport må fortsatt sendes inn i gamle skjemaer. Når alle 

turledere bruker Sherpa verktøyet, sparer det både administrasjon og frivillige for mye 

arbeid. 

2.3.4 Markedsføring 

Klær og produkter med DNT-logo er bevisstgjørende og identitetsbyggende. Røde T-er på 

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

samarbeidsarrangementer og i avisoppslag. Turledere har vært flinke til å sende inn bilder til 

avisene fra turer og aktiviteter som de har hatt, så også når journalister ikke har tatt pennen 

fatt, har det blitt flotte oppslag på Kort sagt og Folk-sidene i Nordlys og iTromsø. BT Tromsø 

har laget en sang om maskoten Turbo, og bruker av markedsføringsmidler til å lage 

musikkvideo. Turbosangen er gave fra hele TT til DNT i anledning 150 årsjubileet i 2018. 

2.3.5 Fjellvåken 

TTs medlemsblad Fjellvåken fortsetter å informere og underholde våre medlemmer. I 2017 

ble tre nummer distribuert til medlemmene som bilag til Fjell & Vidde.  

 

2.4 Organisasjonsutvikling 

Medlemstallene byr stadig på nye rekorder, både DNT og for TT regionalt og lokalt. Ved 

avslutningen av medlemsåret 2017, talte TT 353 medlemmer flere enn i 2016 og landet på 5 

608 medlemmer. Medlemsveksten er på 150 medlemmer færre enn året før, og veksten 

utgjør 6,7 prosent mot fjorårets 11 prosent.  
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Med innføring av familiemedlemskap endret kategoriene seg, flere hovedmedlemmer er 

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

familie, husstand. BT har hatt en vekst på 19 % (36 % i fjor), og DNT ung 14 % (18 % i fjor).  

Se årsmeldingene til BT og DNT ung for mer informasjon 

     2014   2015   2016  2017 
Hovedmedlem   2329  2 476  2 595  2 374 

Familie, hovedmedlem           278 
Ungdom  (19-26 år)     209     272     394     324 

Honnør  (67år ->)     352     409     450     493 
Barn   (0-12 år)     320     501     685     450 
Skole  (13-18 år)     162     213     264     134 
Husstand       767     814     827     654 
Familie, husstand            859 

Livsvarig         41       40       40       42  
Totalt     4 180  4 725   5 255  5 608 

 

2.5 Administrasjon 

Lin Einarsdotter Olsen er daglig leder i 100 % stilling. Mia Kanstad Kulseng var ansatt i en 3-

årig engasjementsstilling som utløp 31.08.17. Hun ble så ansatt i fast stilling, med barne- og 

ungdomsaktiviteter som hovedfokus. Nina Brygfjeld har vært ansatt i en 50% prosjektstilling, 

med både offentlige lønnsmidler og midler fra DNT. Denne stillingen gjør administrasjonen i 

stand til å løse flere oppgaver. Arbeidet med grunneiertillatelser, og oppfølging av 

hytteinntekter har vært svært arbeidskrevende, og Nina har hatt ansvaret for dette arbeidet. 

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

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

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

mengden overtidsjobbing på de ansatte. Det er gode rutiner og fungerende opplegg for 

økonomiforvaltningen, arkivering og generelt sett den kontortekniske og administrative 

siden av driften til TT. Styret utfører også administrativt arbeid som dugnad.  

Kontoret utfordres av at det i ulike sammenhenger er forventninger til  oppgaveløsninger 

som kan ligge utenfor den kapasitet kontoret rår over. Kontoret driver og videreutvikler TT 

sine nettsider og andre digitale informasjons- og kommunikasjonskanaler. Det tas inn litt 

kart, bøker, klær og turutstyr som selges til medlemmene med gode rabatter.  

 

2.6 HMS og økonomi  

Tallmessig er driftsregnskapet for 2017 oppgjort med et overskudd på kr 35 927. Etter dette 

utgjør lagets egenkapital kr 6 135 526. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
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Overføringer til lokallag og FSG i 2017: 

Balsfjord og Omegn Turlag: kr. 14 050 

Nord-Troms Turlag:  kr. 10 000 

Senja Turlag:   kr. 15 950 

Sum:     kr. 40 000 

FSG:     kr. 15 000 (FSG inngår i TTs totale årsregnskap) 

Brannleder Bernt Løvlid gjennomfører branntilsyn på hyttene annethvert år. I Målselv 

kommune krever brannsjefen branntilsyn hvert år, og dette gjelder Vuoma-, Dividals- og 

Dærtahyttene. TT har et godt system for brannforebygging på hyttene takket være Løvlids 

systematiske gjennomgang og utbedring av feil. Både ildsted, pipe, brannslukkere, 

brannmeldere, gassapparater og slanger gjennomgås systematisk. Det er info om sikker bruk 

av ovn og gassapparat på hyttene. 

Daglig leder har gjennomført lovpålagt HMS-kurs for ledere.  

Sykefraværet har vært på 5 % og det har ikke vært skader eller ulykker på kontoret. Kontoret 

kildesorterer søppel. Når det gjelder hyttene tar besøkende, tilsyn og Fjelltjenesten med 

søppel derfra. Det er dessverre et økende problem at søppel etterlates på hyttene. I sør-

Norge er det søppeldeponi på mange ubetjente og selvbetjente hytter, et system Troms 

Turlag ser som helt uaktuelt å etablere. 

Det er utarbeidet en HMS-håndbok innenfor Troms Turlag som ble ferdigstilt høsten 

2017.  Dokumentet vil være et «levende dokument» som hele tiden vil bli revidert og 

tilpasset driften i turlaget. HMS-arbeid var satt på sakslista under tilsynsmøte for hyttetilsyn 

og hytteutvalg 11.11.2017 på Vikingtunet i Tønsvika. Det var gjennomgang av våre 

eksisterende rutiner og hva vi skal fokusere på i tiden som kommer. 

TT har gode, men små kontorlokaler i 2. etasje i Kirkegata 2. Turlaget deler møterom, 

toaletter og kjøkkenfasiliteter med de tre andre leietakerne i etasjen. I tillegg leier TT et 

lagerrom i kjelleren til utstyr og arkivmateriale. Det felles møterommet brukes hyppig av 

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

turkomiteen, hytteutvalget og valgkomiteen har sine møter der. Veterangruppa har sine 

månedlige medlemsmøter der, og vi vurderer også rommet for kommende medlemsmøter. 

2.6.1 Risikovurdering 

TT har i 2017 jobbet videre med utviklingen av systemer for risikovurdering av våre ulike 

aktiviteter, et arbeid som for alvor skjøt fart i 2016. I tillegg til at alle fellesturer, samlinger og 

kurs obligatorisk risikovurderes, og at et HMS-regelverk for byggearbeid er utarbeidet, har vi 

nå også fått på plass et risikovurderingssystem for dugnader (hyttedugnad og 

merkedugnad). Det gjenstår nå at dugnadsansvarlige tar disse i bruk når dugnader settes 

opp i regi av Troms Turlag. Uhell unngås ikke nødvendigvis ved at vi fyller ut skjema der vi 
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vurderer risiko, men det bevisstgjør de som er ansvarlig for aktiviteten om at slik risiko 

finnes og hva den består i.  

2.6.2 Uhell ved aktiviteter i regi av Troms Turlag  

Beinbrudd på fellestur med veterangruppa 

Veterangruppa arrangerte fellestur til Abisko i september. Under en fottur i ulendt terreng, 

var en turdeltaker uheldig og falt og brakk lårbeinet. Gruppa fikk tilkalt hjelp via mobiltlf, de 

laget provisorisk båre og fikk fraktet personen til egnet sted for helikopteret å lande. Den 

skadde ble fløyet til sykehuset i Narvik og fikk behandling der. Pårørende ble varslet og den 

skadde ble fulgt opp på en god måte. TT v/daglig leder ble varsla om uhellet. Gruppa hadde 

debrief om hendelsen samme kveld. Deltakeren har blitt helt bra igjen, og har deltatt på nye 

turer med veterangruppa. 

Avbrutt deltakelse på DNT ungs Svalbard-tur 

På DNT ung sin telttur på Svalbard måtte en av deltakerne avbryte, grunnet sterk allergisk 

reaksjon på sportstape. Det var ingen akutt situasjon, men på andre dag av turen ble det 

vurdert som uforsvarlig å fortsette turen og komme lengre bort fra sivilisasjonen dersom 

vedkommende skulle få et hjelpebehov. Vedkommende ble fulgt tilbake til Longyearbyen av 

to medturledere og en deltaker, mens hovedturleder og resten av gruppa ventet i leiren til 

gruppa var samlet. Begge grupperinger kommuniserte med koordinator underveis, både via 

satellittelefon og satellittmeldingssender. Hovedturleder utviste gode vurderinger og hadde 

god kontroll over situasjonen. Samtidig viser hendelsen nødvendigheten av flere 

kompetente turledere på krevende turer og også flere kommunikasjonsenheter så det er 

mulig med intern kommunikasjon. 

Turbo-plaster 

Det har det gått med et ukjent antall Turbo-plaster. Om dette skyldes økt antall skrubbsår på 

turer med Barnas Turlag, eller plasterets populære design, vites ikke. 

 

2.7 Troms Turlag takker 

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

sårbar organisasjon.  

Frivilligheten er helt avgjørende for at TT kan tilby så høy aktivitet til medlemmer, brukere 

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

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

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

se nærmere på muligheter for påmeldinger til dugnader og arbeidsoppgaver vi trenger 

bistand til, uten at dette belaster administrasjonen ytterligere. Rekruttering av nye frivillige 

bidrar til å styrke laget. Oppfordringen kan kanskje være så enkel som at veteraner i alle 

aldre får med seg nye krefter? Erfaringsoverføring er viktig både på turer, dugnader, bruk og 



 Årsberetning 2017  

 19  

 

drift. På hyttene har vi behov for at turlagsmedlemmer faktisk føler at dette er «litt mitt» og 

på den måten kan bidra til at hyttene ser fine ut etter bruk og at besøkende betaler for seg. 

Det tror vi er viktig for å rekruttere enda flere, utvide tilbudet og få flere deltakere med på 

turer og arrangement. Følg med oss på turen videre, vi er ikke i mål ennå. 

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

annet: Fjelltjenesten, 339-skvadronen, utenlandske forsvarsavdelinger på øvelse i Troms, 

DNT Oslo & Omegn, Halti Nasjonalparksenter, Troms Reiseliv avd. Midt-Troms, Visit Tromsø, 

Avinor Tromsø, Biltrend, Skandinavisk Høyfjellsutstyr, Friluftsbutikken, Tromsø Ski & Sykkel, 

Andresen Våpenforretning, Exolo, Sport 1 Sjøvegan, Bardu Sport, Drytech, Tromsø Outdoor, 

Svartfoss Adventure, Neumann Bygg, Byggmakker, Bergans, Devold, Tromsø Kommune, 

Tromsø Astronomiforening, Tromsø Fengsel, Tromsø Røde Kors, Troms og Finnmark 

Bedriftsidrettskrets, Tromsø Idrettsråd, Ishavskysten Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd, 

Midt-Troms Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv, Norsk Friluftsliv, Helsport, 4H, Hamna 

Klatreklubb, Tromsø Klatreklubb, Tromsø Kiteklubb, Varsom.no, Sanitetsungdommen i Norsk 

Folkehjelp Tromsø, Statskog, Ekstremsportlinja ved Tromsdalen videregående skole, Norges 

Padleforbund, Tromsø Havpadleklubb og brannsjefen i de kommuner vi drifter hytter. Samt 

de som har gitt Troms Turlag økonomiske tilskudd og gode rabatter på innkjøp i 2017. 

 

3. Vedleggsliste 

Vedlegg 1: Besøksstatistikk hytter 2017 

Vedlegg 2: Årsregnskap med noter 2017 

Vedlegg 3:  Årsrapport Turutvalget 2017 

Vedlegg 4:  Årsrapport Hytteutvalget 2017 

Vedlegg 5: Årsrapport Merkeutvalget 2017 

Vedlegg 6: Årsmelding FSG 2017 

Vedlegg 7: Årsrapport Barnas Turlag Tromsø og Målselv 2017 

Vedlegg 8:  Årsrapport DNT ung 2017 

Vedlegg 9: Årsrapport Veterangruppa 2017 

Vedlegg 10: Årsrapport Fjellvåken 2017 

Vedlegg 11: Årsrapport naturvernutvalget 2017 

Vedlegg 12: Årsmelding Senja Turlag 2017 

Vedlegg 13: Årsmelding Balsfjord og Omegn Turlag 2017 

Vedlegg 14:  Årsmelding Nord-Troms Turlag 2017 

 


