
 

Å R S B E R E T N I N G 
2017 

 

Nova Turlags 20. driftsår 

 

 
o Styret har bestått av:  

  leder    Jan Arne Haugland   2016-2017  

  nestleder   Herleif Martinsen  2017-2018 ny 

  sekretær   Karin Nicolaisen   2016-2017 

  kasserer  Elisabeth Balteskard   2017-2018 gjenvalgt 

  1. styremedlem  Tore Bølgen    2016-2017 

  2. styremedlem Christine Kiil    2017-2018 gjenvalgt 

 

 

o Revisorer:   Kjell Riise og Bjørgunn Markussen  

o Valgkomite:   Liv Jorunn Riise (leder), Roar Tande, Eirin Simonsen (ny)  

 

o Det er avholdt 6 styremøter. Leder av valgkomiteen innkalles til alle møtene.  

Hele valgkomiteen og utvalgsledere/-medlemmer er innkalt til flere av møtene.  

  

o Styret har arbeidet etter Handlingsplan for Nova Turlag vedtatt på siste årsmøte. 

Planen skal rulleres hvert år og styret legger fram forslag til rullering av planen for 

årene 2018-2019. Ifølge vedtektene skal årsmøtet vedta handlingsplanen.  

 

o Vår bankforbindelse er Sparebanken Narvik. Konto nr 4545.15.58203.  

Pr 31.12.2017 har vi en beholdning på kr 187 514,55 

 Regnskapet viser et driftsunderskudd for 2017 på kr 33 637,04 

 

o Turlaget har 169 medlemmer i 2017, derav 148 voksne og 21 barn/ungdom.  

 Det er en nedgang på 58 medlemmer. Antall voksne – 44, antall barn/ungdom – 14.  

 

o Avtalen med MX sport Evenskjer avsluttet da butikken er lagt ned 

Avtalen med Sportcenteret i Narvik er videreført.  

 Avtalene gir medlemmer av turlaget betydelige rabatter ved kjøp av fritidsutstyr.  

 Se nettstedet under knappen Bli medlem for mer detaljert informasjon.  

 

o Tilskudd  

 Skånland kommune:   Kulturmidler kr 10 000  (Fysak-midler) 

 Troms Fylkeskommune:   Friluftsaktiviteter  kr 20 000  til “Ut på tur”  

    (Markedsmarsjen, Ti-på-topp, turer i nærmiljøet) 

 Fylkesmannen i Troms Tilskudd til drift av bålplassen ved Langvatnet 

    Kr 6 000 for årene 2016 og 2017 

 Skånland Kommune   Kulturprisen 2017  kr 5 000 



o Nettstedet vårt er mye besøkt, og vi har fått gode tilbakemeldinger om nettstedet. 

Bekrivelser av løyper og turer med kart og GPS-spor er noe mangelfulle fortsatt,  

samt mer informasjon om turrelaterte hendelser, bilder, lokalhistorie, stedsnavn m.m. 

 

o Flere av våre turer er med i mange publikasjoner og informasjonsfora, bl.a. 

“Naturlos” utgitt av Friluftsrådet og Markedsavisa for Foldvik-markedet  

 samt i tidligere publikasjoner, bl.a. “Opplevelser langs Kystkulturveien”, turbøkene til 

 Bjørn Forselv og Mikael af Ekenstam og brosjyrer/nettsted til Destination Harstad og 

 Destination Narvik. 

 Det ligger mange omtaler, bilder og film på nettet fra turer i Grovfjordområdet,  

 

 

o Antall registreringer i besøksprotokollene:  2017  2016  2015  2014  

 

  Ravdetunet/ Ol’Krok-veien:     360     340   250   160     

    Vakkerstadlia:      740      740   700 1000     

    Myklevollkollen:      250    320   300   280    

    Nova:        570      550   630    410    

    Høvligarnet     1420  1650 1650     990     

  Lamarka         -         -     -       40     

      Langvatnet (bålplassen)    330        350   350 

  Langeteigen gapahuk     320 

 

      I alt  3990  3950 3880 2880 

  

  

o Barnas Turutvalg 

 Barnas Turutvalg ble opprettet i 2011. Utvalget skal tilrettelegge for friluftsliv på 

 barnas premisser og med foreldre og andre voksne som med-deltakere. Barnas 

 Turutvalg skal samarbeide tett med Grov skole/Uteskolen og Ressan Barnehagen. 

 Gjennom Barnas Turutvalg, Uteskolen og Barnehagen får barn og unge mulighet til å 

 oppleve natur, friluftsliv og hygge i fellesskap med andre.  

 Barnas Turutvalg skal tilby ulike aktiviteter for barn og delta i utvikling av ulike 

 aktivitetsanlegg for barn og unge, f.eks på Sandneset, Gloen, Revelvhøgda m.fl.  

 

 Styret i Barnas Turutvalg 2017:  

  leder Hanne Rebekka Hansen  

  medlem Christine Kiil   (hovedstyrets repr)  

  medlem Markus Simonsen  

  medlem Christian Haugland   (repr Grov Skole/Uteskolen)  

  medlem Eirin Simonsen   (repr Barnehagen)  

 

 Barnas Turutvalg har bl.a. gjennomført/arrangert  

 - barne-/familieturer på ski og til fots i nærområdet, Revelvhøgda og Balteskardmarka  

 - aktiviteter for barn under Grovfjord i Fyr og Flamme 

 - «5-på-topp» i samarbeid med Barnehagen.  

 Det var 17 barn og 9 voksne som deltok i «5-på-topp 2017» 

 Deltakerpremien var et sammenleggbart sitteunderlag, som ble utdelt under  

 julefrokosten i barnehagen av Christine Kiil og Hanne R. Hansen 

  



o Tur-utvalget  

 Vi har endret litt på organiseringen ved å oppnevne ansvarspersoner for ulike turtyper:  

 Anne Grete Johnsen:  turer i nærområdet som fellesturer, Ti-på-topp-turer etc 

 Sverre Arne Dalhaug: skiturer 

 Roar Tande:  fjell-/toppturer 

 Kjell Riise: kulturminneturer 

 Vi har ikke funnet ansvarlig for spesielle turer og friluftsaktiviteter for ungdom. 

 

 Turprogrammet er presentert på nettsida og 6 turer er tatt inn i brosjyren Naturlos.  

 De fleste fellesturene er satt opp uten eksakt dato, men inviteres til via Facebook og 

 nettsida ut fra værforholdene. Vi ser at det er færre deltakere på fellesturene og vil i 

 større grad motivere for turer på eget initiativ og til deltakelse i Ti-på-topp.  

 Det er god informasjon om turmål og løypebeskrivelser på nettstedet.  

 Samtidig kan de tur-ansvarlige invitere til “spontane” turer ut fra ønsker etc. 

  

 Markedsmarsjen til Foldvik ble gjennomført i strålende vær med 114 deltakere,  

 derav 20 barn/ungdom under 18 år. 

 Troms Fylkeskommune støtter marsjen økonomisk slik at deltakelsen er gratis. 

 

 Nyttårsbål-turen hadde bare 4 deltakere. Det var flott vær og vindstille.  

 Bålet flammet opp ca kl 23.10  og brant nesten 2 timer. 

 

 

o Ti-på-topp-utvalget  

 Ti-på-topp-utvalget er ledet av Per Sandengen og har med seg Elisabeth Balteskard, 

 Roar Tande og Hege Christensen i utvalget.  

  

 Ti-på-topp-turene er blitt en skikkelig suksess og svært populær blant både store og 

 små turgåere. I år hadde vi 52 poster fordelt på tre ulike lengder/vanskegrader.  

 

Det var 77 personer som gjennomførte og ble premiert for minst 10 turer.  

Det er 2 færre enn året før. 

Det var 23 som gjennomførte og ble premiert for minst 30 turer, 1 færre enn året før.  

Fire deltakere gikk alle 52 turene. 

  

 Det er gjennomført et eget 10-på-topp-opplegg for skolen, der i alt 54 elever og 6 

 lærere har deltatt og klart minstekravet til antall turer. Kravene er noe forskjellige på 

 de ulike trinnene. Premien var et sammenleggbart sitteunderlag med turlagets  logo. 

 Premiene ble utdelt under solfesten på skolen av Tore Bølgen og Jan Arne. 

 

 I alt er det 163 deltakere i Ti-på-topp, 10-på-topp i skolen og 5-på-topp i barnehagen. 

 Det er en økning på 10 fra i fjor. 

 

 



o Lavvoutvalget  

 Leder Herleif Martinsen  

 Medlemmer/ansvarlige for bygningene og medhjelpere:  

 - Ravdetunet    Hugo Rasmussen  Herleif M  

 - Vakkerstadlia   Odd Terje J   Roar T  

 - Myklevollkollen   Kjell Olsen   Tor Gunnar O 

 - Nova    Oddvald Johnsen  Knut Marskar  

 - Høvligarnet    Per Sjøvoll   Ove A  

 - Langvatnet   Elisabeth Balteskard 

 - Langeteigen   Lars Kristian Berg 

 - Sandneset   Uteskolen/Grov skole v/ Christian Haugland  

     og Barnas Turutvalg 

  

 Det er utført vedlikehold av bygninger og rasteplasser. 

 Det påbegynt arbeid med ny bro over Novaelev.  

 

 

o Løypeutvalg  

 Leder Jan Arne H,  medlem Øystein Marskar  

  - merket rød sti fra Sollia til Olderdalen,  Rørelv-stien, 

  - turskilt i starten av Rørelv-stien 

  - merket sti til ny Ti-på-topp-post i Årsandvikmarka 

  - merket og skiltet stier til Melkesteinen 

  - merket og skiltet stier til Johnsengammen 

  - skilt ved Hestegrava 

 - remerking av flere stier 

 

 

o Arbeidsgrupper: 

 

 Kalvskinnet 

  Leder Vibeke Starup Eriksen 

  Medlemmer:   Tore Bølgen, Kjell Riise, Mari Wiborg, Bjørn Atle Johnsen, 

    Anne Helene Sjøvoll Bendiktsen, Tor Eilif Emaus 

 

 Kirkebakken 

Gruppa består av Gunnar Johansen. Kjell Riise og Hilmar Nikolaisen 

  

 Sollia 

Nedsatt gruppe som planlegger anlegg og tilretteleggingstiltak for 

friluftsformål og –aktiviteter på Sollia. 

Vår representant er Herleif Martinsen. 

Andre i utvalget: Birgit Marskar Larsen (grunneierlaget), Tom Elvevoll (HLK), 

Oddmund Nilsen (grendehuset) og Kurt Larsen (lokalbefolkninga). 

Det er opprettet en egen konto hvor HLK har gitt 160 000 kr til formålet. 

 

 Gjeterhytta 

  Gruppa består av Gunnar Johnsen, Roar Tande og Arild Kiil 

 Gjenoppbygger den tidligere gjeterhytta (steinbua) i Vakkerstadlia. 



o Annet: 

 

 Div møter/representasjon 

- Troms Fylkeskommune:  Konferanse i Harstad om Statlig sikring av areal 

til friluftsformål.  

- møter med kulturkontoret 

 

 

    

 

 

 

Sluttord 

 

Det er relativt stor aktivitet i turlaget, med bl.a. turtilbud som Ti-på-topp, fellesturer og 

anlegg/tilrettelegginger og vedlikehold av løyper, rasteplasser med lavvoer, bygninger, 

bålplasser m.m.  

Dette fordrer stor velvillighet blant medlemmene i deltakelse på dugnader og annet frivillig 

arbeid.  

Alle skal ha stor takk for innsatsen, uten den hadde vi ikke kunnet drive som vi gjør.  

 

Vi må utvikle tilbud til ungdom på deres premisser og som frister dem til å bruke naturen. 

Dette blir stadig viktigere i en tid da mange ungdommer blir stillesittende opptatte av digitale 

«leketøy».  

Vi må også arbeide videre med tilbud til innflyttere og de utenlandske arbeiderne.  

 

Styret takker alle for oppslutningen i det året som er gått: takk til deg som medlem, takk til 

deg som dugnadsarbeider, takk til deg som turdeltager, takk til deg som sympatisør - takk til 

alle bidragsytere. Nova Turlag håper at dere alle - og flere til - finner det interessant og 

trivelig å være med oss videre i det kommende året. God tur! 

 

 

 


