Turprogrammet
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Hovedprogram
Seniorturer

Søndag 25. februar
LITLELANDSNUTEN SKITUR
Skitur til en av toppene rundt Olalia.
Fra Flotmyr kl. 08.00 i privatbiler til parkeringsplassen på
Opheim. Vi følger skiløypa mot Olalia Fjellstove, går via
Staurskar og mot Kattastølen. Her dreier vi mot sør og går
opp lia til Lysevatnet, krysser vatnet og fortsetter oppover
fram til toppen av Litlelandsnuten, 805 moh. Returen går
i samme traseen som vi kom. Litt krevende tur på ca. 7 - 8
timer.
Turledere: Lars Kristian Gjerde og Knut Lund Jakobsen
NB. I turprogrammet står det feil navn. Litledalsnuten

Haugesund er ca. kl. 24.00. For de som ønsker det, er det
mulig å overnatte på Hallingskeid selvbetjente hytte og ta
toget hjem dagen etter, eller når det passer. Det blir
eventuelt for egen regning og er ikke en del av turen.
Pris kommer senere. Prisen dekker: Transport til Dyranut,
overnatting på hyttene Krækkja, Finse og Geiteryggshytta,
turledelse, mat på hyttene og mulighet for å smøre niste,
samt buss Haugesund - Bergen tur/retur, tog Bergen Finse og tog Hallingskeid - Bergen.
Påmelding på nett innen 27. februar.
Turledere: Harald Selsås, Inger Åmodt og Heidi Stueland
Onsdag 4. april
KATTANAKK – SANDVATN (NL)
Vann fra Sandvatnet til Eivindsvatnet i 1960.
Oppmøte på Flotmyr kl. 17.00. Felles transport i egne
biler til parkeringsplassen nederst i Kattanakkvegen.
Vi går oppover Vannverksvegen. Etter den korte, bratte
bakken opp mot Nordamyrshaugen tar vi av til høyre på
den grovpukkede veien som går helt til Sandvatnet. Langs
veien finner vi betongfundamenter for vannrør. Vannet kom
fra Sandvatnet og endte i Eivindsvatnet. Anlegget sto ferdig
i 1960. Vi følger veien et godt stykke nordvestover før vi
tar av til høyre og går på sti til vi kommer til Norda
Bådshaugvatnet. Her stopper vi litt før vi fortsetter rundt
Bådshaugvatnene og så på stien vestover til
Vannverksveien. Når vi kommer til Nordamyrshaugen,
sier Øystein Nilsen litt om hvor vannet fra Sandvatnet
tok veien videre ned til Eivindsvatnet, byens drikkevannsreservoar. Så går vi ned til Kattanakk.
Tid: Ca tre timer inkludert stopp underveis.
Turledere: Line Silde Bungum 453 93 225 og Søren
Carlsen
Naturlos: Øystein Nilsen

Lørdag 3. - søndag 4. mars
MARKHUS – BLOMSTØLEN – KYRPING
Fra Flotmyr kl. 08.00 i privatbiler til Kyrping, hvor vi setter
igjen en bil før vi kjører videre til Markhus for parkering.
Bratt opp Markhuslia, gjennom Fagerskar og ned til
Blomstølen, der vi overnatter. Neste dag opp forbi Austmannavatnet, over Haraheia og ned gjennom Øyskar,
som noen ganger kan være litt utfordrende å passere.
Videre ned i Verdalen før det går bratt ned til Kyrping/
Tjelmeland. Lørdag 4 - 5 timer, søndag 6 - 7 timer.
Krevende tur. Fjellski, skifeller og gode skiferdigheter
er en forutsetning.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat og
turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er kr. 10 pr
mil pr passasjer.
Påmelding på nett innen 27. februar.
Turledere: Lars Kristian Gjerde og Lars Johan Milje

Søndag 11. mars
KYRKJENUTEN

Bli med på skitur til Kyrkjenuten
Fra Flotmyr i egne biler kl. 08.0 til "Brushytta" på Seljestad
hvor turen starter kl. 10.00. Vi går opp Dyrskar og til
Kyrkjenuten (1602moh). Litt krevende tur på ca 7 timer.
Deltagerne må ha fjellski, skifeller og gode skiferdigheter.
Kart: 10023 Etne (eller Indre Etnefjell).
Påmelding på nett innen 8. mars.
Turledere: Bjørn M. Nilsen 911 20 810 og Ole Schiefloe

Søndag 8. april
SKAULEN SKITUR
Topptur på ski til Skaulen 1538 moh, som ligger på
grensen mellom Sauda og Suldal. Avreise fra Flotmyr i
egne biler kl. 07.00 til parkering på Hamrabø der skituren starter ca kl. 09.30. Det er en krevende tur med ca
1 000 meters stigning. Turen er beregnet å ta ca. 6 - 7
timer. Deltagerne må ha fjellski, skifeller og gode skiferdigheter. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er
kr.10 pr mil pr passasjer.
Turledere: Roald Bø og Oddvar Lyse

Lørdag 17. - søndag 18. mars
TOPPTUR ØVRE SANDVATN
Weekendtur på ski til Øvre Sandvatn-hytta
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 08.00 til Hordadalen
skisenter. Her tar vi trekket til topps og går inn til Øvre
Sandvatn-hytta via Hallet Grøne, ca. 2 t. Ettermiddagstur
i området, f.eks. til Inste Tinden. Søndag går vi tilbake til
Hordadalen, ruta øst for Smalatinden, med mulighet for en
topptur til Røldalsåta. Deltagerne må ha fjellski, skifeller og
gode skiferdigheter.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat og
turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er kr. 10 pr
mil pr passasjer.
Kart: 10023 Etne, 10024 Haukeli (eventuelt 1314 I Røldal).
Påmelding på nett innen 13.mars.
Turledere: Roald Bø og Inger Åmodt 41 24 60 58

Onsdag 11. april
STAUA – HØIEVEGEN
Oppmøte på Flotmyr kl. 17.00. Felles transport i egne
biler. Kjør til parkeringen på venstre side ved innkjørsel til
Dragavika. Her starter turen på grusveien mot Aksdalsvannet og langs vannet. Ut mot Høieveien og krysser den,
så ned mot Førresfjorden og Sørvågen. Mot enden av veien
går vi ut i terrenget og følger fjorden nordover til gården
på Staua. Vi følger så veien tilbake til bilene.
Lett tur, ca. 1,5-2 timer.
Turledere: Kristin Sælevik 954 65 142 og Kjellfrid
Brunsvik

Lørdag 24. - tirsdag 27. mars
HARDANGERVIDDA SKITUR
Påskeskitur på Hardangervidda.
Dyranut - Kjeldebu/Krækkja (24km) - Finse (22km) Geiterygghytta (25km) - Hallingskeid (18km). Turen går i
hht stikket vinterløyper. Krækkja, Finse og Geiteryggshytta er betjente hytter. Vi tar buss opp til Dyranut lørdag.
Hjemreise med tog fra Hallingskeid til Bergen, og buss
fra Bergen til Haugesund samme dag. Forventet ankomst

Søndag 15. april
HØYLANDSNUTEN SKITUR ELLER FOTTUR
Fra Flotmyr i egne biler kl 08.30. Vi går fra Rus mot
Holmavatnet og krysser over lett myrlendt område til den
T-merkede stien. Denne følges forbi Høylandsvatnet hvor
vi tar av mot Høylandsnuten. Etter en kort stopp for å nyte
utsikten snur vi mot sør og holder høyden til Lysenuten.
Her blir det en god pause hvor vi nyter utsikten mot
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Folgefonna, Rosendalsfjella, Siggjo, Hustveitsåta osv.
Retur korteste vei til parkeringsplass på Rus.
Turen er lagt opp til skitur. Om det ikke er snø vil det
bli en fottur.
Turledere: Olav Kolltveit 916 17 393 og Magne Berge
(Torleiv Klungland)

Terreng: Kupert
Kart: Turkart Tysvær
Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og Torfinn
Dommersnes
Kjentman: Edvin Lindanger
Søndag 29. april
HAUGESUND PÅ LANGS
Årets fineste søndagstur.
Søndag 29. april arrangeres Haugesund på langs for 4.
gang.
Priser: Barn (opptil 15 år) kr. 100/125 ,- (medlem/ikke
medlem) Voksne kr. 225/275,- (medlem/ikke medlem)
Påmelding etter lørdag 28. april, klokken 22.00, vil koste
kr. 175,- for barn og kr. 325,- for voksne.
Manuell påmelding kan gjøres i HT-butikken på Bytunet i
perioden 1. mars - 27. april.

Onsdag 18. april
GRINDAFJELLET – FOSEN (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører til like før Våga
kai og tunet hvor Svein Erik Wiksnes venter på oss. Turen
til Grindafjellet (71 moh) går først noen meter på veien.
Vi får et jorde til venstre og ved skiltet tar vi til venstre til
Grindafjellet. Vi følger jordet nordover til enden og går
videre i åpent landskap med lynghei, langs beitemark og
gjennom noe lauvskog. Vi tar pausen på toppen. Her er
det en fantastisk utsikt. Etter kaffen går vi ned mot sjøen
til noen gamle bunkerser og returnerer mot bilene.
Husk skikkelig fottøy fordi det er våte partier.
Kart: Norge-serien 10015 Haugesund
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og Inger
Kallevik Haavik
Naturlos: Svein Erik Wiksnes

Onsdag 2. mai
KULTURHISTORIE SÅT (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til Steinsfjellet for
parkering. Vi starter turen kl.17.15 og går til Såt hvor vi
hører den spennende historien om en uvanlig kvinne, født
på Bratthammar i 1837. Ibsen skuespillerinne, tibarnsmor
og vekkelsestaler, Fredrikke Nielsen. Retur om Kringsjå.
Rundtur der vi lærer mye, og hvem vet, kanskje vi hører
orreleik?
Kart: Byheiene og Tysvær nordvest/Valhestområdet.
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118
Naturlos: Hartvig Waage

Søndag 22. april
BORDALSNUTEN
Fra Flotmyr i egne biler kl. 08.00 til Seljestad der skituren
starter kl 10.00. Vi går forbi Seljestadstølen og opp til
Steinavatnet og videre vestover til Bordalsnuten (1328
m.o.h.). Retur samme vei til Seljestad. Turen er beregnet å
ta 5-6 timer. Deltagerne må ha fjellski, skifeller og gode
skiferdigheter.
Kart: Turkart Indre Etnefjell eller 10023 Etne.
Turleder: Sven Oscar Larsen 907 38 091 og Knut Lund
Jacobsen

Lørdag 5. - søndag 6. mai
FRA TOPP TIL TOPP PÅ HAUKELI
Fra topp til topp (Seljestad - Middalsbu - Haukeli)
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl 07.00 til Løyning hvor
vi parkerer. Turen går over toppene til Middalsbu, ca 11
timer. Søndag via Sandfloegga til Haukeliseter, ca 9 timer.
Buss tilbake til bilene.
Krevende tur som er avhengig av fint vær.
Deltagerne må ha fjellski, skifeller og gode skiferdigheter.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat og
turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er kr.10 pr
mil pr passasjer.
Turledere: Oddvar Lyse 951 19 824 og Roald Bø

Sødag 22. april
NISING (NL)
Frå Flotmyr i eigne bilar kl. 09.00, frå Knapphus kl. 09.45.
Turleiar treff ein på Knapphus bensinstasjon og kjøyrer foran
til parkering.
Start: På traktorveg like nedanfor det gamle skulehuset.
Parkering: God parkeringsplass like ovanfor det gamle
skulehuset.
Avstand: Om lag 4 km fram til Nising ein veg.
Tidsbruk: Vel 1,5 t å gå til Nising.
Vanskegrad: Raud tur - krevande familietur.
Terreng: Bratt traktorveg vel 2 km oppover lia og så flatt/
kupert gjennom lauvskog og litt myr eit stykke før stien går
bratt og kronglete nedover ei skogkledd li til Nising.
Opplysningar: Skogsvegen er god å følgja oppover, men
litt bratt. Du vil sjå nokre namneskilt langs vegen– t.d.
Longabrekka og Trollsvingane. Desse namna har sine
historiar.Nising ligg nede ved sjøen ved Yrkesfjorden. Her
har det vore fastbuande familiar i mange generasjonar, men
i dag er dette ein fråflytta plass. I dag blir husa brukte som
hytte/fritidsbustad for etterkommerar av tidlegare eigerar.
Fottøy: Gode tette sko – helst fjellsko. God tur.
Turleder: Jon Olav Velde 905 54 134 og Tone Helene
Kveinen

Søndag 6. mai
HIMAKÅNÅ
Fra Flotmyr i egne biler kl 09.30. «Himakånå» er en
spektakulær fjellformasjon som henger ut høyt over
Lysevatnet, nær Hinderåvåg, 357 m.o.h. Den blir gjerne
kalt for Nedstrands svar på Trolltunga. Vår tur starter fra
Gurigjerde og går via Stølanuten.
Turleder: Trond Omnes 958 89 452 og Hans Enerstvedt
Onsdag 9. mai
VANGEN – SEGLEMS MØLLE (NL)
Oppmøte Flotmyr kl.17.30. Vannforsyning til Ludvig
Johan Seglems mølle ved Elvegård og litt om bøndenes
bekkekverner i Trongasmog. Turen starter der bilveien går
inn til Vangen fra sør. Vi går nordover i Vangen og nedover
langs Kvalaelva. Ved Elvegård stopper vi for en orientering
om Ludvig Johan Seglems mølle som han begynte å bygge
i 1860-årene. Så går vi opp til utløpet av Uradalsvatnet
der jeg skal fortelle om Seglems forsøk på å få vannet
fra Uradalen over til møllestemmen. Vi fortsetter opp til
Solandsbakken, går sørover markene og gjennom skogen

Onsdag 25. april
SLETTAFJELLET (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til Klovning hvor vi
parkerer ved transformatoren. Vi går noen meter sørover
på veien før vi tar en traktorvei til venstre. Videre forbi
idyllisk Høyvikvatn og bratt oppover til Slettafjellet på 240
moh. Stien har våte partier. På toppen raster vi og nyter
en fantastisk utsikt i alle retninger. Ca.2.5 t gangtid
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til Prestebrygga. Fra Prestebrygga følges grusveien et
stykke slik at vi kan svinge til venste og komme ned til
Sidespranget. Gå over broen og opp til asfalten. Følg
Kjærlighetsstien, ved enden sving til høyre. Vi kommer så
ut på vei som fører opp til E39. Sving til venstre og følg
gang og sykkelstien som går forbi Førde Skule med ballbinge. Fortsett videre og sving ned mot sentrum forbi
butikken og ned sidespranget. Så tilbake til Førde Kirke.
ca. 2 timer.
Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336 og
Kristin Sælevik

til Arkavatnet og videre på veien til nederst i Trongasmog.
Øystein Nilsen sier litt om kvernene i bekken fra Eivinds-vatnet. Turen slutter her.
Tid: Ca to timer inkludert stopp underveis.
Turledere: Erling Haavik 982 37 431 og Line Silde Bungum
Naturlos: Øystein Nilsen
Lørdag 12. mai
LØKJELSVATNHYTTA
Lett fjelltur i flott terreng og en ypperlig anledning til å
bli bedre kjent med deler av Ytre Etnefjellene og vår hytte
Ljøkelsvatnhytta. Oppmøte på Flotmyr kl. 09.00 og vi
kjører private biler til parkeringen ved Skarstøl i Litledalen.
Vi følger anleggsveien oppover til Grindheimsvatnet og
tar av mot nord på den merkede turstien mot hytta. Når vi
kommer gjennom skaret på toppen åpner terrenget seg
og vi går i et flott, lettgått og åpent fjellterreng innover
mot hytta. Når vi kommer frem til hyttene tar vi en matbit
og en omvisning for de som ønsker det. Etter en god pause
går vi samme vei tilbake til bilene og er hjemme igjen i
god tid før lørdagskvelden setter inn. I rolig tempo bruker
vi kanskje opp mot 2 timer hver vei.
Turleder Olav Kolltveit 916 17 393

Onsdag 30. mai
KVITANES – BREIVIK
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30 og kjører til Aksdal.
Ta av mot Stavanger. Rett etter skiltet Hetland svinger vi til
høyre på god bygdevei. Etter 1,5 km. parkerer vi ved
garden Vatnheim. Turen går rett vestover til Førresfjorden på
kjerrevei langs beite, og siden på henholdsvis sti og nedlagt
kjerrevei til den gamle og nå nedfalne garden Kvitanes.
Deretter sørover gjennom tett planteskog til Breivik. På veien
dit passerer vi Midtbø hvor det lå et gammelt bruk, nå noen
hytter. I Breivik dreier stien i østlig retning og vi returnerer
til Vatnheim på fast sti for det meste i åpent utmarksterreng.
Fra en høyde på bare 47 m.o.h. rett utenfor plantefeltet er
det vid utsikt over området.

Lørdag 12. – søndag 13. mai
NYBEGYNNERTUR TIL STORAVASSBU
Dette er en grei tur for nybegynnere i fjellet som vil prøve et
besøk på en av selvbetjeningshyttene våre for første gang.
Vi kjører fra Flotmyr kl. 09.00 i egne biler til Risvoldlia
der turen starter kl. 11.00. Vi går inn til Storavassbu for
overnatting. Fremme på hytta sjekket vi inn og lærer oss
regler og rutiner for oppførsel på Turistforeningens hytter
i Norge. Vi vil og presenterer dere for Haugesund Turistforenings hytter og rutenett i Etnefjellet, og anbefalte ruter
til og mellom disse.  Vi koser oss med en felles-middag
om kvelden. Noen deltar med middagslaging, andre med
oppvask etter middag og frokost. Andre deltar med utvask
på hytta etter oss. Lett til middels tur for dere som ønsker å
begynne med fjellturer på egen hånd.
Påmelding på nett innen 8. mai
Turledere Anne Grutle og Hauke Henricks.

Fredag 1. – lørdag 2. juni
FOLGEFONNTUREN SKITUR
Skitur over Fonna.
Buss fra Flotmyr fredag kl. 17.00 til Mauranger. Videre til
Sundal for overnatting. Husk å ta med mat og sovepose.
På kvelden griller vi, og du tar med grillmat om du ønsker
det. Ta også med mat til neste dag, både frokost og niste.
Det er en lang og krevende tur. Det du ikke trenger på
skituren kan du legge igjen i tilhenger. Denne kjøres til
der bussen plukker oss opp etter tur.
Turen starter til fots fra Sunndal lørdag morgen kl. 06.00,
opp Keiser Wilhelms ridesti til Breidablikk (1300 m.o.h.)
hvor vi tar på oss skiene. Hvis fint vær går vi til fonnas
høyeste punkt (1661 m.o.h.) Nedstigning til Tokheim i
Odda. Mellom kl. 18.00 og 20.00 er vi nede der bussen
venter på oss.
Svært krevende tur. Deltagerne må ha fjellski og gode
skiferdigheter.
Bindende påmelding på nett innen 20. mai.
For spørsmål, ring HT-huset 52 71 53 11.
Orienteringsmøte på HT-huset, Bytunet 1. juni kl. 19.30.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting
Sunndal, mat (utover det som hver enkelt tar med seg),
busstransport og turledelse.  
Kart: 10030 Folgefonna og 10023 Etne
Turleder: Ole Schiefloe, Kåre Olav Krogenes og Søren
Carlsen.

Torsdag 17. mai
FOLKETOGET
Onsdag 23. mai
REX GARDEN I FØRDE (NL)
Oppmøte på Flotmyr kl.17.30. Felles transport i egne biler.
Kjør til Førde sentrum. Parkering ved kirken, gjennom
undergangen og der er Kyrkjestien (nydelig steinskilt).
Her ser du rester etter en gammel demning og kraftproduksjon, idylliske benker er utplassert her. Gamle
flotte trær og bekken som slynger seg gjennom landskapet,
dette er et fantastisk flott sted. Vi går forbi Sidespranget
og følg den idylliske Elvastien ned til Prestabrygga, her
er både badeplass og sandvolleyballbane. Følger Lauvnesstien langs sjøen, stien er lagt fint i terrenget. Når du
kommer til den første figureren går du opp i de første
stiene til Rhondodendroparken Rex Garden som ble åpnet
i 2014. Det er nå kommet mange stier som går på kryss og
tvers i dette området. De første plantene kom i 2013 og i
2014 ble det plantet ut ca 1000 planter og siden kommet
mange flere. De flotte trefigurene er skåret ut med motorsag(!) og er laget av Kenneth Ravn Ottesen som skal vise
oss rundt i Rex Garden.
På oversiden av stiene kommer vi ut i byggefeltet, svinger
ut mot enden av Lauvneset og følger asfalt ned til sjøen.
Her finner vi Lauvnesstien igjen og følger den tilbake

Onsdag 6. juni
VISNES (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.30 til Visnes der vi parkerer
ved kafébygget. En kulturhistorisk vandring fra oldtiden til
nuet. Turen tar ca 2-3 t der vi lærer mye om hverdagen på
Visnes opp gjennom årene. Naturlosen vår, Arne Guttorm
Hovda, har bodde mange år i området. Vi skal gå på stier
og i ulendt terreng så husk godt fottøy til de våte partier.
Kart: Turkart for Nord-Karmøy
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og Torfinn
Dommersnes
Naturlos: Arne Guttorm Hovda
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er godt merka med merkepinnar og er lett å gå. Oppe på
Ørnaberget er det flott utsikt over Vatsdalen heilt ned til
Vatsfjorden og innover til Ølensvåg og fjella ikring.
Fin familietur. Fottøy: Gode sko.
Turledere: Jon Olav Velde og Kjellfrid Brunsvik

Onsdag 13. juni
SANDVIKFJELLET
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører til Susort/AGA
og parkerer på stor P-plass ved porten til Kårstø anlegget.
Der fra går vi oppover i høyden, med stadig finere utsikt
sørover, fram til Haukaberg, der vi også får fint utsikt vestover og nordover. Videre går vi til Sandvikfjellet, med flott
utsikt over Kårstø anlegget, ned til Sandvikvatnet og tilbake
til bilene. Turen har en del våte partier, så husk godt fottøy.
En tur på ca. 3 timer.
Kart: Turkart Tysvær
Turleder: Lars Kristian Gjerde 9448 7843 og Torfinn
Dommersnes

Lørdag 23. - søndag 24. juni
TUR «UNGE VOKSEN» TIL SAUABREHYTTA
Helgetur "unge voksne"(18-40) til Sauabrehytta ved
kanten av Folgefonna. Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til
Bergstø. I stigning langs traktorveg og sti til Bergstøstølen.
Videre innover dalen forbi Bergstøvatnet, og i ny stigning
mot Skjeggesvatnet før overgangen under Skjeggesnuten
fram til Sauabrehytta, 1100 m.o.h. Hvor vi forhåpentligvis
kan nyte utsikten av Folgefonna og Sandvikevannet. Om
været og forholdene tillater det er det mulig vi tar oss
en tur innom breen på lørdag og legger returen om
Sauanuten. Det meste av turen går uten sti og i ulendt
terreng. Retur til bilene samme vei søndag.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat
og turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er
10 kr pr mil pr passasjer.
Påmelding på nett innen 19. juni
Kart: 10023 Etne og 10030 Folgefonna
(eller 1314.IV. Fjæra).
Turledere: Trude Nordstrøm og Knut Lund Jacobsen

Lørdag 16.- søndag 17. juni
JENTETUR LANGFOSS TIL SANDVASS
Avreise kl. 08.00 fra Flotmyr i egne biler. Vi går opp stien
ved Langfoss, ca 600 høydemeter rett opp, og fortsetter
innover den vakre Langfossdalen. Ved stikrysset går vi
sørover langs Vaulovannet mot Sandvasshytta, ca 10 km
alt i alt.
På hytta lager vi en god fellesmiddag.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat og
turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er kr. 10 pr
mil pr passasjer.
Påmelding på nett innen 12. juni
Turledere: Merete Ree og Line Silde Bungum

Lørdag 21. – Onsdag 25. juli
FRA FINSE TIL AURLANDSDALEN
Vi overnatter på Finse -Geiterygghytta - Østerbø, samt på
Flåm. Alle hyttene, foruten på Flåm, er betjente. Det blir
middag og dessert etter vel gjennomført turdistanse
hver dag.
Pris: Mer info kommer. Sjekk nettsiden
Påmelding på nett innen 17. juli
Turledere Heidi Stueland og Inger Åmodt

Søndag 17. juni
STEINFJELLET – OLALIA
Fin tur i Olalitraktene med mulighet for fantastisk utsikt fra
Steinjellet underveis. Oppmøte på Flotmyr kl. 09.00 og vi
kjører private biler til parkeringsplassen på Opheim. Vi
går innover den nye turveien mot Olalihytta. Når vi kommer mot Ongelsvatnet tar vi av der bekken kommer ned
fra Ongelsdalen og følger denne oppover dalen mot
Steinfjellet. På toppen finner vi en av de flotteste vardene i
Etnefjellene og en fantastisk utsikt. Vi fortsetter så på stien
mot Staurskar og passerer Staurskarstølen. Vi fortsetter på
T-merket sti nedover lia til Olalia Fjellstove. Her avsluttes
turen. Dersom hytta er åpen er det kanskje noen som vil ta
søndagsmiddagen her? Turen ned til bilene på Opheim
går langs grusveien og tas i eget tempo og tidsplan.
Du er hjemme igjen til søndags-middagen, hvis du ikke
tar den på hytta.
Turleder: Olav Kolltveit 916 17 393.

Lørdag 28. juli – fredag 3. august
GULLRUTA 2018
Tur fra Seljestad til Olalia i variert og vakkert vestlandsterreng. Høyfjell med vid utsikt og Folgefonna i nord,
gjennom frodig landskap med badekulper – og stier som
svinger seg gjennom bjørkeliene. Overnatting på flotte
hytter, og turen avsluttes på populære Olalia Fjellstove.
Påmelding på nett innen 14. juli.
Alder: voksne
Turen er middels/krevende.
Datoer: Start fra Seljestad lørdag 28. juli, avsluttes
fredag 3. august
Pris: 4 250 kr for medlemmer/5 000 for ikke
medlemmer
Prisen inkluderer overnatting på alle hyttene, mat
underveis, turledelse og busstransport fra Haugesund
til Seljestad, og tilbake fra Oppheim til Haugesund.
Turledere: Bjørg Krisitn Steinsland og Margrethe Lothe

Onsdag 20. juni
ØRNABERGET (NL)
Tur til Ørnaberget i Øvre Vats.
Oppmøte på Flotmyr kl.17.30. Vi kjører i egne biler. Kjør
om lag 2 km på E 134 frå Knapphus mot Ølen til du kjem
til vegkrysset til EIKESDAL på venstre side. Der står også
eit TURSTI-skilt. Følg vegen oppover 700 m til du kjem til
skilta parkeringsplass. Her står infotavle med opplysningar
om denne turen og mange andre turar som har utgangspunkt her.
Avstand; 2,5 km
Tidsbruk: 1 t opp til toppen.
Terreng: Følg god traktorveg med nokre bratte parti opp til
Dyrhaug. Stien vidare er lett å gå – godt merka og skilta.
Opplysn: Traktorvegen frå parkeringsplassen er lett å gå
sjølv om det kan vera nokre bratte parti. På Dyrhaug bør du
ta ein liten avstikkar til høgre – sjå skilt med DYRHAUG og
RASTEPLASS- gå gjennom grinda opp på rasteplassen like
ovanfor hytta – berre 100 m. Her bør du ta ein pause på
rasteplassen og nyta utsikta før du går vidare. Ved Dyrhaug
går stien vidare til ØRNABERGET og Stemmetjørna. Stien

Lørdag 11. – søndag 12. august
SANDFLOEGGI VIA VALLDALEN
Helgetur til Hellevassbu og topptur til Sandfloeggi.
Avreise fra Flotmyr i felles biler lørdag kl. 07.00 til
Valldalen parkering (720 moh). Kort tur opp til Middalsbu
(860 moh). Videre går vi inn Trossovdalen og til Sandfloeggi, Hardangerviddas høyeste topp med sine 1721
moh. Opp her er jevn stigning på ca. 900 høydemeter,
men aldri veldig bratt. Storslagen utsikt på toppen i fint
vær. Praktfull rundskue mot Folgefonna i vest og Hardangerjøkulen i nord. Det kjente landemerket Hårteigen er
og godt synlig i det fjerne.
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videre til Flåm (34 km). Nedkjøringa i Flåmsdalen må
oppleves for rett inntrykk! Rallarveien er en av de fineste
sykkelturene en kan ha. Fantastisk høyfjellsterreng – foto
objektene kommer tett på hele veien. I Flåm tar vi oss et
bad i Flåmselva før turen går med bussen til Østerbø.
Der inntar vi en 3 retter middag og tilbringer kvelden.
Søndag har vi frokost og smører niste før avgang kl. 9.
Fra Østerbø går vi den ville og vakre Aurlandsdalen ned
til Vassbygdi, ca. 6 - 7 timer, lengst om Bjørnstigen og
Høgstegvarden. Stivalg avgjøres underveis. I Vassbygdi
henter bussen oss og kjører direkte til Haugesund/
Flotmyr.
Mer info om detaljer blir sendt deltakere etter påmelding.
Pris: kr 3 500 for medlem og kr 3 900 for ikke medlem.
Dette omfatter: - Buss/transport tur-retur. - Leie av sykler
på Haugastøl. De leverer vi fra oss i Flåm - Overnatting på
Hallingskeid. Her lager turledere middag til alle som er
inkludert. - Overnatting på Østerbø med 3 retters middag, frokost, niste med påfyll av termos.
Bindene påmelding på nett innen 25/6-18.
Turledere Harald Selsås tlf 952 11 114 og
Eli Severinsen

Vi går videre inn til hytta Hellevassbu (1167 moh)
for overnatting og felles middag. Dagsetappen er på
ca 22 km.
Søndag går vi tilbake til Middalsbu, 16 km gjennom
Hellevassdalen og Middalen og reiser hjem.
Ta med selv: brødmat til frokost søndag og niste til lørdag
og søndag.Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, felles middag og turledelse. Kjøring ordnes
opp med sjåfør som er kr.10 pr mil pr passasjer.
Påmelding på nett innen 8. august
Turledere: Astrid Hope og Søren Carlsen
Søndag 12. august
HOVDA (NL)
Frå Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Turen startar frå Vestvoll
i Blikrabygda, Vats. For dei som kjører selv finn ein Vestvoll
ved å kjøre 2,5km frå Knapphus mot Ølen der du tar av til
høyre mot Blikrabygda (skilt). Følg vegen 4 km til Sørhus
(mot den gamle butikken), der du tar vegen til venstre (se
TURSTI-skilt her). Kjør så ca. 300 m til du kommer til Vestvoll og P-skilt nedanfor den røde løa til Helge Rødde.
Avstand: 3 km opp til toppen av Hovda.
Tidsbruk: 1,5 – 2 t opp til toppen med vanleg gange og
småpausar.
Vanskegrad: Blå tur - familietur til Frierane, men noko
brattare derifrå og opp til Hovda.
Terreng: Følg litt bratt traktorveg heilt opp til Frierane ,
410 m.o.h.
Opplysn.: Traktorvegen slynger seg oppover i kulturbeite
og i fin bjørkeskog heilt opp til Frierane. Ved Friarane står
Friarbenken og info.tavle om namnet Friarane. Her er
også ein turkasse m/bok som du bør skriva deg inn i.
Stien vidare til Hovda er godt merka og skilta - nokre
bratte parti, men flott panoramautsikt i alle retningar
på toppen. Skriv deg inn i boka i turkassen.
Fottøy: Fjellsko
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134, Inger og Erling
Haavik

Onsdag 15. august
STRAUMØYNAPPEN (NL)

Søndag 19. august
BLOMSTØLEN
Dagstur fra Øyno til Blomstølen og våre flotte hytter ved
Blomstølsvatnet. Fin anledning til å bli bedre kjent med en
del av Indre Etnefjellene. Vi starter fra Flotmyr kl. 08.30
og kjører private biler til parkering ved Øyno, innerst i
Stordalen. Vi følger den T merkede stien oppover lia og
følger i hovedtrekk elva oppover. Underveis passerer vi
artigheter som "Komlekastet" og rester etter et planlagt
sanatorium for tuberkulosesyke. Når vi nærmer oss toppen
passerer vi Bjødn, med en fantastisk utsikt over Stordanen,
Herfra er det lett sti bort til de trehyttene. Vi spiser nisten
og ser oss litt rundt på hyttene. Anbefaler blant annet en
tur bort på gamlestølen for å se på veggmaleriet av Bjarne
Halvorsen med fjellnisser som fisker. Vi returnerer samme
vei som vi kom.
Turen tar rundt 2 timer hver vei.
Turleder Olav Kolltveit 916 17 393 og Tone Helene
Kveinen

Fredag 17. – søndag 19. august
RALLARVEGEN
Rallarveien og Aurlandsdalen
Sykkeltur og fottur med overnatting på Hallingskeid og
Østerbø. Fra Flotmyr i leid buss fredag 17.08.18
kl. 08.00 til Haugastøl. Der henter vi sykler, og sykler
til Hallingskeid (48 km). Vi lager middag sammen om
kvelden. Husk å ha med lakenpose. Lørdag sykler vi

Onsdag 22. august
STORAVANNET – AUKLANDSHAVN
Oppmøte på Flotmyr kl.17.30. Kjører i egne biler til
parkeringen ved Granlund Samfunnshus. Ta av fra E 39
ved Rød og kjør ca. 6,5 km til Granlund samfunnshus
på Eikeland, som ligger på østsida av vegen kort etter
Eikeland kapell. Denne turen går gjennom vakker natur i
lett kupert terreng uten store motbakker. Sveio kommune
har mange fine «Storavatn», men få med så godt merket
sti rundt. Går litt videre fra samfunnshuset på Eikeland til
skilt med «tur-sti» og derfra på god sti innover. Etter kort
tid må en bruke skogsvegen et stykke og deretter følge
«tursti»-skilt til venstre for å komme rundt vatnet.
Vegetasjonen er tett enkelte steder, men en kan se både
Lambeidvågen og Storavatnet undervegs. Det er mange
fine øyer i vatnet, den største er Vassøy. Her er mye hegre,
svaner og ender. Like etter at vi tar av fra traktorvegen er
det en fin plass for en rast nede på neset. Her er det kort
ut til øya Hawaii, som har fått navnet fordi der er så vakkert!
Vi passerer Stemmen mellom Lambeidvågen og Storavatnet. Etter Klubbane kommer du til Vassbotn og
Bakkabråte, som er et par av mange gode badeplasser.
Kort etter kommer du ut på vegen nær parkeringsplass
til Slettene Friluftsområde. Dette kan også nyttes som utgangspunkt for turen. For å komme tilbake til bilen, ta av
til venstre og følg vegen gjennom boligområdet og ut på

Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til Straumøy ved Liereid
der turen starter kl.17.45. Turen går i småkupert terreng,
litt myr, for det meste på sti. Køyr mot Stord & Bergen, 4
km nord for Førde i Sveio tek de av mot Liereid. Køyr ca 3
km på Liereidvegen, ta av mot Staumøy. Køyr ca 1.5 km.
No har de utsikt ut mot Bømlofjorden og på venstre side
er det to store postkassestativ som er forma som takmøne.
Her tek de av til høgre. Køyr til de ser ein mjølkerampe
der det er skilta med Straumøy Gard. Parker her og gå til
oppsida på løa. Dersom de ikkje fin parkeringsplass ved
mjølkerampe køyr forsiktig rundt løa for parkering.
Vi startar turen fra tunet til Straumøy Gard hos Anne & Leif
Grutle. Her blir det informasjon om drifta på garden før vi
vandrer.
Kart: Sveio turkart 1.50 000
Turleiarar: 934 55 062 og Anne Rees Halvorsen og Arne
Rossebø
Naturlos: Anne Grutle
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til Stemmen hvis det passer bedre for noen.
Tid: Ca tre timer inkludert stopp underveis.
Turledere: Line Silde Bungum 453 93 225 og
Øystein Nilsen

asfaltert veg. Hold mot venstre opp mot ”Mjånesbrekka”
og tilbake til start ved Granlund/Eikeland.
Gangtid: Ca. 2 timer.
Turledere: Hans Enerstvedt og Marianne
Vestvik Torvestad

Lørdag 8. – søndag 9. september
TEMATUR TIL SAUABREHYTTA (NL)
Denne helgen får vi med oss en forsker fra Bjerknessenteret i Bergen slik at vi kan lære mer om breer generelt
og Folgefonna spesielt. Vi går fra Bergstø til Sauabrehytta
lørdag morgen. Fra Sauabrehytta går vi en befaringstur
til Sauabreen og får både se og høre hvordan brearmen
utvikler seg. Om kvelden blir det felles middag og mer
prat om turer og breer. Dette er en tur med fokus på å heve
kunnskapen vår om de unike breene våre og landskapet
rundt som formes av disse.
Påmelding på nett innen 4. september.
Pris: medlem 850, ikke medlem 1 200. Prisen inkluderer
overnatting, mat, foredrag og turledelse. Kjøring gjøres
opp med sjåfør. Prisen er kr.10 pr mil som betales direkte
til sjåfør. Bruk gjerne vipps.
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre

Lørdag 25. – søndag 26. august
STRANDDALSHYTTA MED TOPPTUR TIL SÅTA
Stranddalen en perle i Ryfylkeheiene.
Avreise fra Flotmyr lørdag kl. 8.00. og kjører til Kjetilstad/
Saurdal i Suldal. Vi går på umerka stier og via topper til
Stranddalen for middag og overnatting. Stranddalshytta er
betjent så her får vi nybakt brød til frokost og hjemmelaget
middag godt forankret i Ryfylkets mattradisjoner. Søndag
etter frokost drar vi tidlig, for vi skal på langtur i Venaheia
og forhåpentlig til toppen av Såta (1423 moh) før vi setter
kursen tilbake til bilene. En meget krevende tur.
Påmelding på nett innen 21. august.
Turledere: Lars Johan Milje og Britt Rameckers
Pris: Kommer senere
Onsdag 29. august
HELGELAND RUNDT
Oppmøte på Flotmyr kl. 17.30. Kjører i egne biler til
Fosen Bygdahus. Fra gjerdeklyveren på vestsida av fotballbanen følger vi traktorvegen vestover til sørenden av
Steinsvatnet. Herfra går vi på sti mellom Øvre og Nedre
Helgelandsvatnet. Når vi har rundet nordenden av Nedre
Helgelandsvatnet går stien opp en liten bakke. Her ligger
Salomonshidleren like på nordsida av stien. Etter en tur i
Salomonshidleren følger vi stien videre vestover til bilveg
som vi går nordover til endes. Fra gjerdeklyveren følger vi
stien mot nordøst over beitemark til nok en gjerdeklyver.
Her er det lagt ut bok som vi kan skrive oss inn i. Videre går
vi på tydelig sti nordover, etter hvert i tett granskog. Ved
stidelet tar vi til høyre og går østover. Når vi er ute av
skogen, går vi sørøstover mot Lysevatnet, følger langs vestsida av dette og videre sørover til Steinsvatnet. Vi går langs
vestsida av Steinsvatnet. Etter å ha rundet sørenden av
vannet kommer vi inn på traktorvegen som fører oss
tilbake til bygdahuset.
Turen tar ca. 3 timer.
Turledere: Marianne Vestvik Torvestad og
Kjellfrid Brunsvik

Søndag 9. september
GRÅHORGA (NL)
Tur til Gråhorga via Eikås med info om Arquebus.
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Vi starter turen fra Eikås
ca kl 10.30. Første del av stien går i bratt terreng, når du
når over tregrensa blir stigningen slakere og det blir lett
og fint å gå. Utsikt undervegs til Dalsbruket og Skrefjellet,
sørover til Bukkanibba og Vats. med info om Arquebus.
Turleder: Roald Årvik og Roald Bø Naturguide: Ingrid
Steinsland som forteller historien om Arquebus sin
aktivitet under krigen.
Onsdag 12. september
KRIGSHISTORIE PÅ HØIE (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører forbi Stegaberg til enden av Høievegen for parkering på den gamle
snuplassen for busser. Interessant 2 timers tur der naturlosen vår, Magnus Høie, forteller historien rundt en spennende motstandsmann, Lars Skjold, og viser oss hvor han
gjemte seg for tyskerne i Høiemarka. Stien vi går har våte
partier så anbefaler godt fottøy. Her får vi en interessant
og lærerik kveld!
Kart: Turkart Tysvær / Haugesund Norge serien
10015Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118
og Arne Rossebø
Naturlose: Magnus Høie

Søndag 2. september
FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN
Onsdag 5. september
ÅSESTØLEN – JØTNAFJELL (NL)
Krokavatnet demmes opp i 1946.
Oppmøte Flotmyr kl. 17.00. Felles transport i egne biler.
Turen begynner ved parkeringsplassen nederst i Kattanakkvegen. Vi går til bommen på Vannverksvegen og
derfra på rødmerket løype opp skoglia mot Kruk. Her
vil Øystein Nilsen fortelle om taubanen som ble bygd i
1946. Den gikk fra Åsestølen opp til Kruk og videre langs
nordhellingen av Jøtnafjell til Krokavatnet. Taubanen ble
bygd for å frakte sand, sement og materialer til stemmen
som skulle bygges i nordenden av Krokavatnet. Vi følger
rødmerkene østover og finner rester etter taubanen.
Vi går videre sørover på vestsiden av Krokavatnet.
Når vi kommer til sørenden av Krokavatnet, skal
Øystein si litt om hva som ble gjort der i 1946 for å
sikre Haugesund mer vann.
Vi går ned Djupadalen og over til Kattanakk, eller

Lørdag 29. – søndag 30. september

HØSTTUR TIL SIMLEBU
Simlebu er en koselig hytte som ligger fint til i terrenget
og byr på god utsikt over et storslagent landskap.
Er været fint, får vi oppleve flott høstfarger. Avreise fra
Flotmyr kl. 09.00 i egne biler til Skromme der turen
starter kl. 11.00.
Vi går til Simlebu hvor vi overnatter og lager felles
middag. Søndag går vi om Simlenuten og Mjølkestølen
og tilbake til bilene.
Påmelding på nett innen 19. september
Kart: Norgesserien Etne 10023 eller Turkart Indre
Etnefjell
Turledere: Erling Håvik og Inger Håvik
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Turledere Per Fatland 901 66 357 og Arne Rossebø.
Naturlos: Anne Berit Skipevåg Tveit 416 96 681.

Onsdag 19. september
BRENNESTEG (NL)
Tur til Brennesteg (520 m.o.h.) – fra Blikra i Blikrabygda:
Oppmøte på Flotmyr kl. 17.30. Felles transport i egne
biler. Kjør 2 km på E-134 frå Knapphus mot Ølen - ta av
til høyre ved veikryss med skilt til Blikrabygda. Følg denne
veien 3,8 km og ta av ved første vei til venstre like etter
broen nedenfor bedehuset i Blikrabygda.
Kjør 300 m til eit postkassestativ på venstre sida med
TURSTI-skilt på. Følg pila og kjør gjennom første gårdstun
opp til neste gård - her finn du en god parkeringsplass like
ovanfor låven til Torunn Blikra.
Her står info.tavle med opplysningar om dei ulike turene
+ navneskilt for turane – her er felles utgangspunkt til flere
fine turer. Traktorveien herifra går 2,5 km oppover lia i fin
blandingsskog heilt opp til Buskard (500m).
Avstand: 2,7 km opp til varden.
Tidsbruk: Om lag 1t 15 min. å gå opp til varden .
Terreng: God traktorvei - 2,5 km - til Buskard gjennom
bratte lier. Frå Buskard tar du til høyre på godt merka sti det er lett å gå på bort til varden.
Halvveis oppover på traktorvegen ser du vanninntaket
i elva til småkraftverket som er bygd ved elva nede hos
Åsmund Kalstveit på Svantesvoll - dette leverer all strøm
til 2 gardsbruk – Svantesvoll og Blikra – overskuddet blir
solgt.Nedenfor inntaket til vannverket kan du også se små
jettegryter i elva. Følg traktorveien vidare 150 m oppforbi
vannverkinntaket – da kommer du til skiltet ”KVILESTEINEN” - her må du ta en pause og se utover bygda og
ta deg innatt etter tunge bakker oppover. Folk frå Blikra
som skulle til fjells, måtte alltid kvile her før dei gikk videre.
Den gangen var det bratt og kronglete sti oppover lienene.
Her på steinen måtte dei gjerne ta ein matbit før turen
gikk videreoppover enda fleire bratte kneiker. Flott utsikt
over bygda frå Kvilesteinen.
På Brennesteg finner du turkasse til speiderene med
bok i – skriv deg inn i denne og bli med på Nutafantkonkurransen.  
Fottøy: Gode sko er å anbefale.
Turledere: Jon Olav Velde og Kjellfrid Brunsvik

Onsdag 26. september
ÅDNAFJELLET – LANGEVATNET (NL)
Oppmøte på Flotmyr kl.17.30. Kjører i egne biler til Stegaberg. Fra byen kjører du i 20 minutter inn til Stegaberg skole (ikke Frakkagjerd ungdomsskole) der du kan
parkere. Turen starter i U-svingen 300-400 meter sør for
Stegaberg skole på Høie, og her er det skiltet hvor vi skal
gå. Første del av turen går i lett terreng forbi sørenden av
Vågavatnet og fortsetter i østlig retning og tar til slutt opp
kneiken på Ådnafjellet. Returnerer via Langevatn. Turen er
lett. Turen tar ca 2,5 timer.
Turledere: Kristin Sælevik og Marianne Vestvik Torvestad
Fredag 28. – søndag 30. september
FLØRLISKÅPET
Vi møter og kjører sammen fra Flotmyr i egne biler
kl 10.00. Vi kjører til Forsand og setter igjen noen biler
og så videre til parkering i Vinddalen. Derfra er det inntil
2 timer gange til Skåpet. På Skåpet overnatter vi i de nye
hyttene og lager mat på hovedhytta. Hyttene er bestilt.
Lørdag går vi til Flørli, som er beregnet til en ca 5-6 timer
gange i fint høyfjellstereng. På veien er det mange spor
etter tidlig vannkraftutbygging og stier etter rallerene.
Flørli er en fraflyttet fraktstasjon som har fått nytt liv med
turisme og vandrere. Vi overnatter på Stavanger Turistforening sin hytte. Hytten har strøm men ikke proviant.
Vi har med oss mat til felles middag.
Vi er i Flørli til båten går ut fjorden kl 15.45. Tiden der kan
benyttes til å besøke kraftstasjonen, den er omgjort til kafe
og museum. Det er og fint å bade i fjorden om noen ønsker
det. Søndag går de som ønsker det opp trappene - 4444
trinn - til toppen av tidligere trallebanen. Dette er den lengste tretrappen i Norge. Rallarstien tilbake. Dette er en tur
på 4-5 timer. Ut Lysefjorden passerer vi blant annet
Preikestolen på nært hold. Ankommer Forsand 16.30 henter da bilene i Vinddalen og kjører hjem.
Utstyr: Deltakere må ha klær for tur i høstfjellet, lakenpose
og hver deltaker må ha med seg mat til tørrmåltider.
Skåpet har proviantlager - Flørli har ikke. Gruppen lager
felles middag.
Påmelding innen 24. september.
Pris: Ikke fastsatt.  
Turledere Harald Selsås 952 11 114, Inger Åmodt og
Heidi Stueland.

Fredag 21. – søndag 23. september
ÅBØDALEN – SANDVASS – SIMLEBU – SLETTEDALEN
Åbødalen-Sandvass- Simlebu-Slettedalen
Turen fra Åbødalen til Slettedalen er en 3 dagers tur.
Overnatting underveis skjer på de flotte hyttene Sandvass
og Simlebu i Etnefjellet. Turen går i et område som veksler
mellom vakkert og spennende høyfjellsterreng og stier
som svinger seg opp og ned gjennom bjørkelier. Oppe
på fjellet kan du glede deg over å vandre langs flotte
vassdrag. Kombinasjonen nedbør og bratte fjellsider gir
flere praktfulle fossefall. Det er god utsikt under store
deler av turen. Underveis finner du og badekulper med
friskt rennende vann. Alle måltidene blir laget i fellesskap.
Påmelding på nett innen 17. september
Pris: Følg med på nettsiden.
Kart: Indre Etnefjell  
Turledere: Heidi Stueland og Inger Åmodt

Lørdag 29. - søndag 30. september
HØSTTUR TIL SANDVASSHYTTA
Helgetur til Sandvasshytta, der vi går på stier utenfor
Turistforeningens T-merkede stier.
Start fra Flotmyr lørdag kl. 09.00. Vi kjører til
Åkrafjordtunet, der vi parkerer. Fotturen starter herfra
kl. 10.30, først litt bratt opp lia på umerket sti til Hetleflotstølen, så videre gjennom Fagerskar og fram til
Sandvass-hytta. Søndag går vi over Jordene, forbi vikinggrava og Langvotna. Her kan vi ta en liten avstikker til
toppen av Blånuten, dersom noen ønsker det. Derfra går vi
videre ned til Mossegrostølen og så videre ned til Markhus
og tilbake til bilene.
Pris: Kommer senere. Prisen inkludere overnatting, mat
og turledelse. Kjøring ordnes opp med sjåfør som er kr.10
pr mil pr passasjer.
Påmelding innen 25. september
Turleder: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og Knut Lund
Jacobsen

Søndag 23. september
BJØNNDALEN (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl. 08.30. Turen starter fra parkering innerst ved Fjellgardsvatnet kl 0930. Vi går fra øst
mot vest, turen er ca 13 km, god sti hele veien. Vi kommer
forbi de nedlagte gårdene Sjurstølen, Søre Bjønndalen,
Bjønnstien og Ørekjerven. Litt krevende tur, med mye god
kulturhistorie i et flott område. Vassing av elver kan være
nødvendig.

8

vare på deg selv når du gjør yoga. Med yoga i kombinasjon med flotte vinterturer blir dette en helg hvor du kan
ha fokus på deg selv, naturen og fellesskapet.
Påmelding på nett innen 8. oktober.
Pris: Kommer senere.
Kjøring gjøres opp med sjåfør. Passasjer betaler kr.10 pr
mil til sjåfør. Bruk gjerne vipps. Inkludert i prisen er yoga,
turledelse, mat hele helgen og overnatting
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre

Fredag 12.- søndag 14. oktober
YOGATUR PÅ OLALIA
Denne helgen skal vi utforske indre og ytre landskap
gjennom yoga og flotte turer i høstlandskapet. Turen går
til Olalia hvor mulighetene er gode for å kombinere yoga
og turer i fjellet. Vi tilpasser både turer og yoga til den
enkeltes nivå. Det vil arrangeres yoga inne morgen og
kveld, tilrettelagt slik at vi har overskudd og tid til dagsturer
lørdag og søndag. Yogaen undervises av en erfaren
yogalærer tilknyttet Satya Yoga i Stavanger. Yogaformen
er klassisk og øvelsene gjøres med utstyr, slik at hver
stilling kan tilpasses den enkelte. Alle blir sett, veiledet og
tatt hånd om, uansett alder, treningsgrunnlag, skader eller
yogabakgrunn. De fleste kropper har spenninger og
skjevheter. Yoga skaper en bevissthet rundt og skjerpet
fokus på hvor dette sitter - og gir metoder og verktøy for
å rette opp og forbedre sirkulasjon. Dette gjør deg sterkere rustet for hverdagen og utfordringer i livet. Yoga har
beviselig hjulpet mennesker med å bekjempe betennelser
i kroppen, stive ledd, nakker og rygger, vonde skuldre og
hofter, urolig søvn, hormonelle forstyrrelser og generell
rastløshet og stress i kroppen. Du blir dyktigere til å ta

Onsdag 28. november
GRØTFEST
TORSDAGSTUREN
Vår - hver torsdag fra 11. januar til 14. juni,
bortsett fra 29. mars, 10. og 17. mai
Høst - hver torsdag fra 23. august til 13. desember
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TURBESKRIVELSER SENIORGRUPPEN 2018:
Kjører så videre til Mosterøy mot Utstein kloster. Stopper
ved P-plass på Haugvaldstad og tar turen opp til Mastravarden, 154 moh. Retur til bilene. Alternativt kan en kjøre
til Utstein Kloster hvis en ikke vil være med på turen til
Mastravarden. Lett, grei seniortur.
Turen avsluttes med enkel middag på Utstein kloster hotell.
Bindende påmelding middag v/ turstart.
Turledere: Solveig Hauge Tlf. 465 47 9048 og Anne Lise
Borum Tlf. 472 85 276

Onsdag 7. februar
SKITUR I OLALITRAKTENE
Dersom snø
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til parkeringsplassen
på Opheim.
Turledere: Bjørn R. Hauge, tlf. 481 44 392
Onsdag 28. februar
SKITUR I OLALITRAKTENE
Dersom snø
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til parkeringsplassen på
Opheim.
Turledere: Bjørn R. Hauge, tlf. 481 44 392

Onsdag 6.juni
ESPEVÆR (NL)
Fra Flotmyr kl. 09.45 der vi fyller opp biler. Båt fra Buavåg
10.30 til Langevåg. Vi kjører til Eidesvik der vi treffer
Torfinn Bie som skal guide oss til Baadehuset og Hummerparken. Tur til ufo ringen, ca. en time. Vi får servert en lett
lunch. Retur når det passer. Båt en gang i timen om
ettermiddagen
Turledere: Elbjørg Nedland og Eva Eide
Naturlos: Torfinn Bie

Onsdag 21. mars
VARDAFJELLET, ØSTRE BOKN
Fra Flotmyr kl 10:00 til bedehuset på Austre Bokn.
Dette er en fin og forholdsvis lett tur med noe stigning til
høgeste punktet på Austre Bokn, Vardafjellet (188 moh.).
Fra parkeringsplassen ved bedehuset går du omlag 1,2 km
på asfaltert veg, 1,2 km på grusveg og 0,6 km på sti. På
toppen er det en flott varde, turkasse, kikkert og kvilebenk.
Og herfra får du fin utsikt over Bokn, Boknafjorden og
Ryfylke. Du får og god oversikt over Kårstø-anlegget på
fastlandet i nord.
Turledere: Paul Postvoll tlf.997 07 453 og Arvid Ytreland

Tirsdag 12.- Onsdag 13. juni
STORAVASSBU, OVERNATTING
Vi gjentar suksessen fra gourmetturen til Utsira, denne
gang på nye flotte Storavassbu. Vi kjører fra Flotmyr kl.
10.00 til Sauda og parkerer på Skeivane. Fin tur inn
Nordstøldalen i relativt lett kupert terreng ca. 2 timer inn
til hytta. Hyggelige aktiviteter utover ettermiddagen før
vi går til bords og nyter en 5 retters middag som alle får
være med og tilberede med god hjelp av kokkemester Paul
og kokkepike Anne Lise. Påmelding på nett innen søndag
10.6. Max 12 deltakere.
Turledere Paul Postvoll tlf.99707453 og Anne Lise
Borum

Onsdag 11. april
HIMAKÅNÅ
I egne biler fra Flotmyr kl. 10.00. Vi kjører til kirken i
Hinderåvåg for parkering ved Jokerbutikken. 2,5 km på
godt merket, til tider bratt sti, mot kånå. Vi går gjennom
skog og over beite ved Hetlandsgården, til stidele, der vi
tar av vestover mot målet. Den andre stien fører til
Stølanuten. Moderat tur på tre timer tur/retur.
Turledere: Eva Eide tlf. 900 73 541 og Elbjørg Nedland

Onsdag 20. juni
BUSSTUR
I vikingtiden spilte Bømlo en sentral rolle i vårt lands
historie. Vestlandet var sentrum i landet vårt, og midt i
dette området lå Moster. Det er derfor ikke til å undres over
at Moster er såpass sentral i det norske historiebiletet på
1000 talet da kristningen av landet kom i fokus. Tre av dei
store vikingkongene; Håkon den G gode, Olav Tryggvason
og Olav Haraldson. Alle er de, - på hver sin måte, knyttet
til Moster. Minnesmerkene er mange; den gamle kirken
fra 1100-talet, som sies å være den eldste kirken i Norge,
stenkrossen på Vetahaugen, kongestenen og minnestøtter.
Vi kjører fra Flotmyr kl. 8.00, og møter lokal guide på
Føyno. Han blir med oss hele dagen og gjør oss bedre
kjent med øyen.
I mellomalderen ble det tatt ut og brent kalk mange steder
i Sunnhordland. På Moster var det flere kalkbrudd, dette
var en viktig ekstranæring helt frem til vår tid. Et av disse
kalkbruddene er i dag Moster Amfi.
Vi kjører direkte til Moster og vårt første stopp på turen blir
innom Moster Museum. Museet har en samling gjenstander som viser ulike sider av dagliglivet i Mosterregionen
gjennom de siste 100 årene. Her får vi se hvordan det så
ut i hjemmet, skolestuene, og i et skomakerverksted. De
har også en stor samling av bilder, bøker, ulike arbeidsredskaper og utstyr fra sjøfart og fiske, krambu og en del bilde
og annet fra kongebesøk på Moster i 1924, 1979 og
1995.
Her serveres det formiddagskaffe med noe å bite i før vi
reiser videre til Moster Amfi. Her blir det omvisning og
vi får litt tid å rusle rundt på egenhånd før vi skal innom
Gamle Moster Kirke hvor vi får se på de to utstillingene

Onsdag 25. april
ROATOPPEN (VARDEN) I ØLEN, 502 MOH.
I egne biler fra Flotmyr kl. 09.00 til Ølen til
parkeringsplassen på Ølen Senter. Derfra kjører vi
sammen opp til en liten parkeringsplass på byggefeltet
Øvrehagen hvor turen starter. Den er merket, og begynner
på traktorveg, fortsetter litt (?) bratt oppover gjennom
granskog og ca. halvvegs mot toppen flater det ut, og går
over i lettere kupert terreng. Utsikt over Ølen/Ølensvågen
fra toppen. Etter en god rast tar vi nordover og rundt
Krokavatnet med utsikt mot Sunnhordland. Bøyer østover
mot Slettafjellet (538 moh.) og turens høyeste pkt. og
ser utover Etne og Kvinnheradsfjellene. Videre over
Bygdarenuten og nedover til vi treffer på samme stien
som vi gikk opp.
Turen tar ca. 3 timer + pauser.
Turledere: Bjarne Enerstvedt tlf: 924 15 255. Kjentmann
Eivind Hammer
Onsdag 23. mai
RENNESØY
Dagstur til Dei grøne øyane, Rennesøy og Mosterøy.
Fra Flotmyr kl 09.00 i egne biler til Arsvågen / Mortavika.
Kjører videre fra ferjeleiet, E 39. Etter ca 3 km tar vi av
Sørbøvegen og videre Bøvegen til P-plass på Bø. 3 km
rundtur på merket sti. Lett vandring langs sjøen, opp noen
brattbakker til Nipen og Knott. Utsikt til Mosterøy og
Utstein Kloster hotell. Langs tørre brattkanter tilbake til Bø.
Ca 2 timers vandring.
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Orienteringsmøte i forkant av turen
Turledere: Bjørn R. Hauge og
Tone Helene Strand Kveinen

«Frå Heidendom til Kristendom» og «Steinriket Bømlo».
Vi reiser fra Moster og setter kursen mot Bømlo Hotell på
Rubbestadneset hvor de venter på oss med to retters varm
lunsj. For de som ønsker anbefales et besøk i Wichmannsmia (ikke inkludert i prisen) som ligger vis a vis hotellet.
Her finnes en samling av Rubb- og Wichmann- motorene
fra 1903 til om lag 1956 samt en nøyaktig rekonstruksjon
av smien der motorer og deler til disse ble produsert. Her
er det mye spennende historie om motorfabrikken som nå
er under Wärtsiläs eie.
Videre reiser vi sydover mot Kulleseidkanalen og om været
tillater det blir det en kort stopp her og orienteringer om
Kulleseid Telegrafstasjon på Finnås som ble tatt i bruk for
første gang ved nyttårsskiftet 1857/58. Telegrafstasjonen
var en så kallet fiske- telegrafstasjon i «Søndre Vårsilddistrikt», og ble kun brukt i sildefiskesesongene, dvs.
mellom desember og mars.
Vi fortsetter vider sørover og får med oss historien om
gullgruvene på Lykling før vi tar farvel med guiden vår ved
Langevåg og vi tar ferjen over til Buavåg og er tilbake på
hjemlige trakter ca. kl. 19.30
Pris: Medlem kr. 950, ikke medlem kr. 1 050.
Prisen inkluderer busstur med guide, inngang Moster
Amfi, Moster Museum, Gamle Moster Kirke, Kulleseid
Telegrafstasjon og Gullgruvene på Lykling.
Formiddagskaffe og 2 retters varm lunsj.
Wichmannsmien er ikke inkludert i prisen. Omvisning
koster kr. 50 pr person. Dette bestilles på forhånd.
Til Bømlo med gullgruvene.

Onsdag 12. september
HAMREHYTTA OG STORASKÅR. EIVIND
I egne biler fra Flotmyr kl 09.00 til Gjersvik på E-134 i
Etne. Ca 1 km etter avkjøringen til Bjørgjo er det på høyre
side av vegen en parkering. (Kanskje litt vanskelig å få øye
på så OBS OBS, lett å kjøre forbi). Vi begynner på traktorveg og treffer på driftavegen som ble brukt av Gjerdsgarene og Matskor før i tiden når kyrene skulle til fjells
rundt Forvatnet. Traktorvegen tar slutt og vi krysser Sandalibekken, litt myrete terreng forbi Hamrehytten og noe
tørrerere oppover i Storaskar. (580 moh) Herfra er det
mulig å følge driftavegen videre til Staurskar. Går vi til
Staurskar blir det en tur på ca 5 timer + pauser.
Noe kortere selvsagt, om vi snur i Storaskar.
Turleder; Paul Postvoll tlf.99707453
Onsdag 26. september
TINDESLOTTET, FITJAR
Tindeslottet, 575 moh på Stord og rundtur i området.
Turstart: Fra Flotmyr kl. 09.00
Transport: Egne biler til Vistvik / Fitjar.
Turstart fra P-plass, Vistvik. Turen starte.r på bratt, men fin
skogsveg. Så ut på smalere sti og ut i terrenget. Våte partier.
Siste delen av turen opp til Tindeslottet,- et beskjedent slott,
men fin steinhytte i storslåtte omgivelser – går på berg og
stein. Utsyn over store deler av Kvinnherad og Sunnhordland. Rundtur på merka sti videre inn i terrenget, og vi
kommer etter hvert relativt tett på vindmøllene på Fitjar.
Siste del av returen går på skogsvegen tilbake til P-plassen.
Ca 5 -6 timers tur. Middels krevende.
Turledere: Bjarne Enerstvedt og Lars Kr Gjerde

Onsdag 15. august
LØKJELLSVATN, STIGENE-ONSTEINSTØLEN
Fra Flotmyr kl. 09.00 til Etne, Litledalen, og til, venstre
forbi kraftstasjonen ved Hårlandsvatnet for parkering.
Bratt opp, men fin sti til Løkjelsvatnhytta. Etter en pause
fortsetter vi på merket sti langs vatnet før vi tar av til
Onsteinstølen, Hestaspreng, og tilbake til bilene.
Ca 4 timer gangtid pluss kjøring og pauser.
Turledere: Paul Postvoll Tlf. 997 07 453 og Bjarne
Enerstvedt
Tirsdag 28.- torsdag 30. august
HAUKELISETER
3-dagstur med spennende turmål i høyfjellsterreng.
Middels krevende, med varierende, bratt terreng.
Turmålene kan bli endret / justert, været vil være
avgjørende.
Dag 1: Avreise fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Kjører
E 134 til Seljestad, tar av veien og kjører gamlevegen i
Seljestadjuvet til Elversvatnet. Parkering av bilene, turen
går i stigning opp på gammel, steinsatt ferdelsveg.
T-merket rute. Vi tar av stien og går mot nord til de 6
vardene. Videre kan turen gå ut til Histeinsnuten.
Flott utsyn ned mot Oddadalen og Folgefonna.
Retur samme veg. Ca 5 timer
Kjører videre til Haukeliseter for innkvartering.
Dag 2: Etter frokost og smøring av niste, går turen til
Vesle Nup. Kjekk og utfordrende tur. Turstart fra Haukeliseter, følger T-merket løype mot Hellevassbu i første del
av turen. Panoramautsikt fra Vesle Nup,
verdt anstrengelsen. Samme veg tilbake. Ca 6 timer.
Dag 3: Etter frokost, kjører vil til Ulevå. Parkering av bilene
ved Nupshallene. Fin tur på T-merket sti inn Nupsdalen.
Innerst i dalen går bratt sti over svabergene til Nupsridet.
Panoramautsikt. Ca 6 timer, tur-retur.
Pris: Overnatting på flersengsrom, 2 middager,
2 frokoster, 1 nistepakke.
Medlem kr. 2200,-. Ikke-medlem kr. 2750,-.
Påmeldingsfrist 26. juni.

Onsdag 10. oktober
SPANNATOPPEN
Fra Flotmyr kl. 10.00. Fra Norheim skole langs
Helgelandsfjellet til Vormedal. Derfra går vi på sti mot
Tronefjellet (151 m.o.h) og videre til Spannavarden
(146 m.o.h). Derfra ned mot Vormedalsvatnet i nord og
tilbake til bilene. Ca. 3 timer.
Turledere: Eva og Erling Eide
Onsdag 24. oktober
TVEITSKOGEN I NEDSTRAND
Vi møtes på Flotmyr kl. 10.00. I egne biler til Tveit VS.
Fra parkeringsplassen ved skolen kl. 11.00. Vi går Kystveien på østsiden av Hinderåvågen. Veien vender vestover
til stidele, der vi forsetter gjennom eikeskog til Vargavikvegen. Tydelig umerket sti. Litt myret. Tilbake til skolen,
på grusvei. Vi kan gjøre avstikkere til verna rullesteinstrand,
tusenårseika og den fine sandstranden i Vargavika.
To timers gangtid uten avstikker.
Turledere: Elbjørg Nedland og Arvid Ytreland
Onsdag 7. november
BYVANDRING
Onsdag 21. november
MEDLEMSMØTE

For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår, se neste side...
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For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016
Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.
7. Avlysning
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, mangel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turistforening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken for økonomisk eller ikke-økonomisk tap.

1. Påmelding
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre arrangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlems
pris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen.
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening,
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.
For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene
akseptert når booking er utført.

8. Endringer
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig,
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid.
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra
sikkerhetsmessige forhold.

2. Avtaledokumenter
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening:
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved
påmelding i turinformasjonen:
- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på opp
gitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinformasjonen.
3. Pris
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detalj
programmet. Haugesund Turistforening forbeholder seg
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter,
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise.
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris,
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger.
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales
ekstra av den enkelte deltaker.

9. Deltakers ansvar
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege
Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtale
dokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter
turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige
fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening.
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

4. Betaling
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og
betaling i vår turinformasjon.

10. Forsikringer
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe
under foreningens arrangementer. Haugesund Turistforening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkesforsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

5. Avmelding
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje
skriftlig.
Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap.
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for
hindrer deltakelse.

11. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned
etter at aktiviteten er avsluttet.

6. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager
og pkt. 7. Avlysning

12. Bilder
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere
turleder om dette, når turen starter.
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