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PÅMELDING TIL TURANE
Nytt i år er påmelding via våre nettsider 
(etne.dnt.no) til alle turar med unntak av 
nokre seniorturar. Dette for å kunne gi eit
bedre tilbod. Påmeldingslister gjer det lettare å å gi informasjon, 
flytte eller endre turar pga. vêret eller andre høve. Påmelding kan 
også gjerast på SMS til turleiar. Påmelding seinast innen kl. 21 
kvelden før turen om ikkje anna er oppgitt.

PRAKTISKE OPPLYNINGAR
Det vert teke atterhald om været. Transport i personbilar vert 
samordna, passasjerar bet. kr 10 pr.mil til sjåføren. Hugs gode 
klede, godt med mat og drikke, gode fjellsko. 

TA OMSYN I NATUREN!
• Ta vare på naturen, ta alt søppel med deg
• Ha hunden i band
• Lukk grindar etter deg
• Ver varsam med eld, hugs at det er forbode å tenne bål i 
 eller nær skog frå 15.4 – 15.9

HUGS OGSÅ!
Årsmøte i Etne turlag fredag 15. februar på Skånevik Fjordhotel, 
kl 19, med påfølgande «Nutafest». Årsmøtesaker, middag og kake. 
Ynskjer ein SMS til 970 88 180 om du vil bli med innan 11. februar.

BLI MEDLEM
Etne Turlag er tilslutta Haugesund Turistforening og 
Den norske turistforening. Sjå og etne.dnt.no 
Medlemsfordeler: Rabatt på over 500 DNT hytter, mange private 
fjellstover/fjellhotell. Medlemsbladet Fjell og Vidde, HT-nytt, DNT 
årbok. Rabatt på kart, bøker og turutstyr. 

Kontakt DNTs medlemsservice på telefon 4000 1870 eller via 
e-post: medlem@dnt.no hvis du er ufør og har rett til 
honnørmedlemskap.

Sjå meir på dnt.no Du finn Etne Turlag på nett: etne.dnt.no og på 
Facebook: Etne Turlag og Barnas Turlag Etne. 

Sjå meir www.dnt.no

18. august • Etne - Sauda • Krevande
Årleg tur i regi av Sauda Turlag og Etne Turlag. Buss frå Sauda kl. 09.00. 
Oppmøte på kaien i Etne kl.10.15. Turen går frå Skarstøl til Svandalen. Det 
blir satt opp buss for retur frå Sauda omlag kl. 18.00. Det blir eigenandel for 
bussen på 150,- for medlemmer og 200,- for ikkje-medlemmer. Påmelding in-
nan fredagen før på nettsidene eller til turleiar frå Etne; Magne Berge, telefon: 
95071088 og turleiar frå Sauda; Torunn Grytting, telefon: 91850656 (Gjerne 
som SMS). Turleiar: Magne Berge 950 71 088. 

1. september • Friluftlivets dag
Vi samarbeider med andre lag og organisasjoner om å markere Friluftslivets dag 
på Osnes. Her blir det aktivitetar, leik og moro og sjølvsagt høve til å lage mat på 
bålpanne. Meir informasjon kjem etter kvart. Det vil også bli 
annonsert i Grannar.

1. september • Alvaldsnuten frå Blådalen • Krevande
Ferge frå Skånevik kl 08.55 og køyrer samla til parkering på Vetrhus i 
Blådalen. Me går eit godt stykke langs med vatnet der det er lett hei-
terreng. Etter kvart vert det over på berg og stein. Det er svært fin utsikt mot 
Folgefonna, ned på Eikemo, Langfoss og Åkrafjorden. I det fjerne kan me sjå 
Stord og Siggjo. Turen tar om lag 5 til 6 timar tur/retur. 
Turleiar: Marit Solheim tlf. 484 08 533. 

OVERNATTINGSTURAR
31. mai - 2. juni • Sykkeltur - Øyhopping i Sunnhordland 
Rundtur med sykkel i Sunnhordland Overnattingstur. Meir informasjon om 
denne turen kjem på våre nettsider.

23. august • Jentetur til Haukeliseter • Middels
Årets jentetur går til Haukeliseter, me møtes på Haukeliseter fredag 
kveld for innsjekking i 3-mannsrom med eige bad. Det vert middag 
med kjøttkakebuffe. Laurdag morgon blir det god frokost og smøring 
av niste før turen går til Vesle Nup ca.13 km tur-retur. For dei som øn-
skjer eit lettare alternativ, blir det tur til Loftsdokkhytta, ein tur på ca. 7 
km, med ikkje så mange høgdemeter. Treretters middag laurdag kveld. 
Søndag frokost og smøring av niste, utsjekking før me alle i lag tar turen til 
Kista. Er ein tur på ca. 12 km. Prisen vert for medlemmer kr. 2050,- og ikkje 
medl. Kr. 2500, som dekker overnatting og måltider som nemt. Pga strenge 
avbestillingsregler på Haukeliseter må me ha bindande påmelding innan 24. 
juni. Vi har plass til 21 deltakerar på denne turen. 
Turleiarar: Siren Grindheim Grindheim, Evy H. Hus og Solvor Flatebø Grønstad.



ETNE TURLAG - TURAR I 2019

SKITURAR
17. februar • Borddalsnuten • Krevande
Dagstur på ski frå Korlevoll til Borddalsnuten (1321 moh). Sjå gjerne 
turskildring på UT.no. Turen er omlag 11 km ein veg og reknast som 
krevande. Oppmøte på kaien i Etne kl 09 for samkøyring til Korlevoll, og 
avgang frå Korlevoll om lag kl. 10. Påmelding via nettet innan 14. februar.
Turleiar: Magne Berge tlf. 950 71 088. 

BARNAS TURLAG
3. februar • Kom-deg-ut-dagen / Barnas Turlag •  Lett
Felles familiearrangement på Olalia med Haugesund Turistforening. Det 
blir aktivitetar, leik ute og god stemning. Maskoten Turbo kjem på besøk! 
Meir informasjon kjem.

3. mars • Tur til Postbrua, Skånevik / Barnas Turlag •  Lett
Oppmøte ved Skånevik skule klokka 12. Rundløypa om postvegbrua. 
Matpause ved barnas Turpostkasse. Turleiar Siren Grindheim: 922 07 346

28. april • Rundtur på Frette / Barnas Turlag •  Lett
Barnas turlag arrangerer rundtur på Frette. Me møter ved Frette sam-
funnshus der me òg kan parkere. Dette er ein enkel tur i litt kupert ter-
reng. Det er ikkje mogeleg med vogn eller rullestol på denne turen. Me 
tek matpause ved postkassen som er omlag halvvegs. Ta kontakt for 
spørsmål til turleiar Siren Grindheim 922 07 346.

17. august • Jettegryttenuten, Rullestad / Barnas Turlag
Oppmøte ved parkering gangbru i Rullestadjuvet kl. 12. Obs. litt lite plass 
til parkering. Turen går kun i tørt ver pga. glatte berg. Dersom flott og 
varmt ver, så legger vi inn bading og is på Rullestad Camping.
Turleiar: Siren Grindheim 922 07 346. 

26. oktober • Avslutning Barnas trimpost
Grautfest og utdeling av premiar for Barnas turlag trimpostar på Osnes. 
Oppmøte kl. 12. Turleiar: Siren Grindheim, tlf. 922 07 346

BÅLKAFFI PÅ OSNES
• 2. april • 23. april • 7. mai • 21. mai • 4. juni • 18. juni • 27. august 
• 10. september • 24. september • 8. oktober
Bålkaffe i paviljongen ved Olav Vik stiftelsen på Osnes klokka 11.00. 
Ein kan velje å gå ein tur før eller etter kaffi. Ta med niste og kopp.

SENIORTURAR
9. april • Himakåno, Nedstrand •  Lett
Tur til Himakåno som ruver 357 moh, og ligg i Tysvær kommune. Utsikten frå 
Himakåno er spektakulær, med utsyn over Lysevatnet i nordvestleg retning, 
og Nedstrandsfjorden i sørleg retning. Her har du Nedstrands sitt svar på 
Trolltunga, og kombinasjonen av blått vatn mot frodige grøne dalar er verke-
leg eit skue. Avreise frå kaien i Etne kl. 09 kor me fyller opp bilane. Turleiar Evy 
Hus, tlf: 976 848 86 for påmelding, gjerne på SMS,  innan kvelden før.

30. april • Imslandsjøen rundt •  Lett
Oppmøte på kaien i Etne kl. 09 kor ein køyrer ilag til Imslandsjøen. Her vil 
det bli ein rundtur med Tomas Finnvik som tar oss med rundt og fortel frå 
denne plassen. I idylliske Imslandssjøen står mykje av den gamle buset-
naden igjen, blant anna ein restaurert gamal handelsstad. På eigedom-
men stod på den tida eit hovudhus med butikk, bakeri og sjøhus og eit 
par naust. Turleiar Marthon Hustoft tlf. 900 66 963. Påmelding innan kl 21 
kvelden før.

11. mai • Holmevatnet rundt •  Lett
Oppmøte på kaien i Etne kl. 10 kor ein fyller bilene og køyrer opp til Rus. 
Her går ein i slakt terreng innover mot Fossastølen og fortsett rundt 
Holmevatnet tilbake til parkeringen. Turleiar Gunnbjørg Ljusnes 
tlf.  480 61 717. Påmelding innan kl. 21 kvelden før.

14. mai • Strypeheiene •  Lett
Me går frå parkeringsplassen på Skarstølen, vidare i småkupert terreng 
over Strypeheiane. Avreise frå kaien i Etne kl. 10. Påmelding til turleiar 
Solvor Flatebø Grønstad, tlf. 977 98 832, innan kl. 21 kvelden før.

28. mai • Blømingstur Hardanger •  Lett
Me går 2-3 km nord for Lofthus sentrum der me kjem til Friluftsmuseet 
Skredhaugen. Museet består av ei samling gamle trehus som er laga i den 
tradisjonelle stilen i Hardanger for 100-200 år sidan. Avreise frå 
kaien i Etne kl. 09. Påmelding til turleiar Solvor Flatebø Grønstad, 
tlf. 977 98 832, innan kl. 21 kvelden før.

20. august • Bondhusbreen •  Lett
Isveien frå Sunndal til Bondhusbreen. Denne blei brukt til å frakte is frå 
breen og ned til båtane ved kaien. Oppmøte på Kyrping kl. 09. Me prøve å 
få tak i minibuss og køyrer ilag. Frå parkeringen går ein på grusveg opp til 
Bondhusvatnet før ein går over på sti langs vatnet opp mot Bondhusbreen. 
Turleiar Evy Hetland Hus, tlf 976 84 886. Påmelding innan kl. 18 kvelden før.

3. september • Svartafjell frå Opheim •  Lett
Oppmøte på kaien i Etne kl.10 kor me fyller bilene og køyrer til Opheim. 
Herifrå går det sti sørvestover til Svartafjell, noko myr å passere, så 
ha gode sko. Blir belønnet med flott utsikt over Sunnhordalandsbassen-
get. Turleiar Evy Hetland Hus Hus, tlf. 976 84 886. Påmelding kvelden før 
innan kl 21.

17. september • Rafdalstølen •  Lett
Oppmøte på Kyrping kl.10 kor ein køyre ilag inn til Rafdal. Her følger ein 
gardsvegen opp til Øvre Rafdal, går gjennom tunet og vidare på sti opp 
til Rafdalstølen. Turleiar Jon Magnar Jensen tlf 917 49 164. Påmelding 
kvelden før innan kl. 21.

1. oktober • Slettehaug opp frå Aurdal •  Lett
Oppmøte på kaien i Etne kl.09. Me køyrer til Aurdal i Vats. Her følgjer me 
ein traktorvei inn Aurdalsdalen og vidare opp til Sletthaug. Her er det ei 
hytte som ein kan gå inn å kikke i. Turleiar Evy Hetland Hus Hus tlf. 976 84 
886. Påmelding kvelden før innan kl. 21. 

DAGSTURAR
3. mai • «Opptur» for 8. klasse
Etne turlag inviterer med seg 8. klasse i Etne og Skånevik til Opptur. 
Opptur er ein turdag til fjells i nærområdet. Etne turlag stiller med 

turleiarar, aktivitetar og premiar. Turleiar: Evy Hetland Hus: 976 84 886. 

26. mai • Fjæratoppen • Middels
Frå Rullestad til Fjæratoppen (713 moh) som er ny i “Alle 30” for 2019. Først 
bratt opp frå campingplassen på Rullestad. Frå Svenuten flatar det ut og 
turen går vidare på mykje berg. Totalt 4 km ein veg og litt over 600 
høgdemeter med stigning. Toppen har flott utsikt over Åkrafjorden. 
Turleiar: Magne Berge 950 71 088.

5. juni • Hårlandsnepene • Middels
Kveldstur til Hårlandsnepene. Desse nibbane er spektakulere der dei heng 
fleire hundre meter over Hårland. Klatring opp på nibbene er mogeleg, 
men skjer på eige ansvar. Vi går frå Hårland opp Stegane til Løkjelsvatn og 
ut til nepene. Turen er til dels bratt, men ikkje vanskeleg og ein reknar 4 
timar tur/retur. Oppmøte Hårland kl. 17. Turleiar: Jorunn B. Berge 970 88 180

16. juni • Hodlestadnuten-Løkjelsvatn • Krevande
Rundtur med innlagt «Alle 30».  Startar frå Berge kl. 10 og går til Hodlestad-
nuten, Smørnut og innover fjellet til Løkjelsvatn. Retur via Skarstøl. For dei 
som ønskjer det kan ein legge turen om Bordfjellet og dermed ta med seg 
endå ein post i «Alle 30». Turen er rekna til å ta 5-6 timar og er i overkant av 
12 km lang. Turleiar: Terje Bjørgen 902 016 43.

8. juli • Gullruta i Etnefjellet • Krevande
I samarbeid med Haugesund Turistforening setter vi opp «Gullruta» i Etne-
fjellet. Denne turen startar på Seljestad og går via DNT-hyttene Simlebu, 
Sandvass, Blomstølen, Storavass og Løkjelsvatn. Det vil komme meir infor-
masjon om turen på våre nettsider. Det vil vere avgrense tal på deltakarar 
på denne turen. Turleiarar: Jorunn B. Berge og Marit Solheim.

10. august • Breidablik, Øystese • Krevande
Unikt hyttetun (1160 moh) bygd opp av Bjarne og Anne Marit Huse, og 
no overtatt av Bergen turlag. Hytteanlegget ligger høgt over Fitjadalen i 
Kvam og har fantastisk beliggenhet og stort rundskue. Vi køyrer tidleg frå 
Etne laurdag morgon. Startar frå Fitjadalen i Øystese kl. 11 og går turløy-
pa om Håsete til Breidablik. Denne turen er omlag 5 km, men bratt med 
nesten 1000 høgdemeter. Belønningen er flott utsikt. Retur søndag via 
Vossadalen. Denne løypa er omlag 10 km og går i mykje slakare terreng 
enn turen opp. Makstal: 15 personar. Påmelding og betaling via nettsida 
innan 2. august. Turleiarar: Jorunn B. Berge 970 88 180.
 

17. august • Melderskin, Rosendal • Ekspert
Avgang frå kaien i Etne kl. 07.45. Ferje frå Skånevik - Matre kl. 08.35. Avgang 
frå Rosendal kl. 10. Turen til Melderskin (1426 moh) er bratt og krevande. 
Husk gode sko med god såle og godt med klede, mat og drikke. Alle bør 
ha med stavar. Turen tar normalt 6-7 timar. Maks tal er sett til 10 stk.
Turleiar: Jorunn B. Berge 970 88 180. 




