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Å R S B E R E T N I N G 
2019 

 

Nova Turlags 22. driftsår 

 

 
o Etter valg på årsmøtet den 21.03.2019,  har styret bestått av:  

  leder    Jan Arne Haugland   2018-2019   

  nestleder   Herleif Martinsen  2019-2020 gjenvalgt 

  sekretær   Karin Nicolaisen   2018-2019   

  kasserer  Elisabeth Balteskard   2019-2020 gjenvalgt 

  1. styremedlem  Tore Bølgen    2018-2019  

  2. styremedlem Christine Kiil    2019-2020 gjenvalgt  

 

o Revisorer:   Kjell Riise og Bjørgunn Markussen 

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

 

 

o Mangeårig medlem Bjørgunn Markussen gikk dessverre bort fra oss i 2019. 

Bjørgunn deltok på interessemøtet i april 1997, der hun ble valgt inn i interimstyret som 

virket fram til stiftelsen av turlaget 6.mars 1998. På dette stiftelsesmøtet ble Bjørgunn 

valgt inn i lagets første ordinære styre som nestleder for 1 år. På årsmøtet i 1999 ble hun 

valgt som revisor – et verv hun hadde sammenhengende til sin død. 

Nova Turlag takker for innsatsen og minnes Bjørgunn med et minutts stillhet. 

 

o Det er avholdt 8 styremøter. Valgkomiteen er innkalt til alle møtene.  

Utvalgsledere/-medlemmer er innkalt til noen 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 2020-2021. Ifølge vedtektene skal årsmøtet behandle handlingsplanen.  

 

o Vår bankforbindelse er Sparebanken Narvik. Konto nr 4545.15.58203.  

Pr 31.12.2019 har vi en beholdning på kr 147 399,53 

 Regnskapet viser et driftsunderskudd for 2019 på kr 14 138,65 

 

o Turlaget har 173 medlemmer i 2019, derav  159 voksne og  14 barn/ungdom.  

 Det er en økning på 11 medlemmer fra 2018. Antall voksne +16, barn/ungdom – 5 . 

 

o Turlaget har fordelsavtale med sportsbutikken Discover Sport på Evenskjer, som gir 

våre medlemmer 20% rabatt på diverse friluftsklær og -utstyr 

Turlaget har også avtale med Sportcenteret i Narvik, som gir medlemmene 15% rabatt. 

Se nettstedet for informasjon. 
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o Tilskudd  

 Skånland kommune:   Kulturmidler/Aktivitetsstøtte og Fysak  kr 7 000   

 Troms fylkeskommune:   Friluftsaktiviteter  kr 25 000  til “Ut på tur 2019”  
    (Markedsmarsjen, 10- og 5-på-topp, Barnas Turutvalg) 

 Troms fylkeskommune: Tilrettelegginger for friluftsliv kr 50 000 
    (Kalvskinnet1) 

 Sparebanken Narvik:  kr 2 000 

 Fylkesmannen i Troms kr 6 000  for årene 2018 og 2019    

 

 

o Antall registreringer i besøksprotokollene:  2019  2018 2017  2016   

 

 Ravdetunet/ Ol’Krok-veien:      140    220   360    340         

 Vakkerstadlia:        390     570   740     740    

 Myklevollkollen:        290    230   250   320      

 Nova:          410    440     570     550       

 Høvligarnet       690  1220 1420 1650     

 Langvatnet (bålplassen)      290    290   330     350    

 Langeteigen gapahuk       200     220   320 

 

      I alt  2410  3190 3990 3950  

  

Merk:  Det var hele 800 færre besøk i 2018 enn i 2017, og nedgangen fortsetter i 2019 

med ytterligere 780 færre besøk. En nedgang på 1580 besøk på 2 år. Hva skjer?  

Er det så mange som ikke skriver seg i besøksboka, eller er det færre ute på tur? 

 

 

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 samarbeider tett med Grov skole/Uteskolen og Ressan Barnehage. 

 Gjennom Barnas Turutvalg,  skolen 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 2019:  

  leder Hanne Rebekka Hansen  

  medlem Christine Kiil   (hovedstyrets repr)  

  medlem Markus Simonsen  

  medlem Christian Haugland   (repr Grov Skole/Uteskolen)  

  medlem Eirin Simonsen   (repr Barnehagen)  

  medlem Lars Kristian Berg  (vedlikehold Langeteigen gapahuk)  

 

 Barnas Turutvalg har bl.a. gjennomført/arrangert  

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

    20 barn deltok i «5-på-topp 2019» og fikk som premie en lue med refleks og logo     

    Premien ble utdelt av Eirin under en tilstelning i barnehagen. 

 Barnas nyttårsfeiring på Sandneset ble avlyst.  
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o Tur-utvalget  

 Ansvarspersoner for ulike turtyper:  

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

 Sverre Arne Dalhaug:  skiturer 

 Roar Tande:     fjell-/toppturer 

 Kjell Riise:    kulturminneturer 

 Vi har ikke klart å finne en ansvarlig for turer og friluftsaktiviteter spesielt for ungdom. 

 

Flere av våre turer er med i mange publikasjoner og informasjonsfora. Nevner bl.a.: 

- Naturlos utgitt av Friluftsrådet: Markedsmarsjen, Toppturer til Novafjellet og 

Revtind, Besteforeldreturer til Novalandet og Langvatnet, Kulturminnetur til 

Vakkerstadlia 

- Markedsavisa for Foldvik-markedet  

- Diverse turbøker, brosjyrer og nettsteder, bl.a. Destination Harstad og D Narvik 

- Det ligger mange omtaler, bilder og video/film på nettet, bl.a. på You Tube 

 

Turprogrammet er presentert på nettsida.  

 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.  

 Turlaget tilbyr også kontakt med kjentfolk og guiding dersom det er ønske om det. 

 De tur-ansvarlige kan også invitere til “spontane” turer ut fra ønsker etc. 

  

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 informasjon om hendelser, bilder, lokalhistorie, stedsnavn m.m. relatert til turene. 

 

 Markedsmarsjen til Foldvik ble gjennomført i strålende vær med 101 deltakere,  

derav 22 barn/ungdom under 18 år. Til premie kunne deltakerne velge mellom buff, 

suppekopp, kaffekopp eller snapskopp med turlagets logo. 

 Troms Fylkeskommune støtter marsjen økonomisk slik at deltakelsen er gratis og 

 deltakerne har fri inngang til Markedet. 

 

Det ble gjennomført en flott og interessant kulturminnetur til Vakkerstadlia, hvor 

Gunnar Johnsen var guide og informerte om stedsnavn, hendelser m.m. langs stien og 

ved Melkesteinen, Gjeterhytta og Johnsen-gammen.  Ca 30 deltakere. 

 

Besteforeldreturen til Novalandet 1.september og toppturen til Novafjellet 7.september 

ble gjennomført, men med noe fåtallig deltakelse. 

 

Skituren «Rundt Bædva», besteforeldreturen til Langvatnet og toppturen til Revtind ble 

avlyst, dels pga dårlig vær og dels manglende deltakelse 

 Nyttårsbål-turen ble også avlyst. 
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o Ti-på-topp-utvalget  

 Leder Per Sandengen   

Medlemmer: Elisabeth Balteskard,  Roar Tande  og  Hege Thomassen.  

  

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

 små turgåere. Vi har 52 poster fordelt på tre ulike lengder/vanskegrader. Deltakerne får 

 premier for 10 og 30 post-besøk.  

 

72 personer gjennomførte og ble premiert for minst 10 turer,  9 flere enn året før. 

8 personer ble premiert for minst 30 turer, 12 færre enn året før.  

Det er gjennomført i alt 1430 turer, 34 flere enn året før. 

Gjennomsnittlig 20 turer pr deltaker, som er 2 færre enn året før. 

Ingen gikk alle 52 turene. 

  

 Det er gjennomført et eget 10-på-topp-opplegg for skolen, der minstekravene for premie 

 er noe forskjellige på de ulike klassetrinnene 

  73 elever har deltatt og fikk som premie ei lue med reflekslogo og -motiv. 

 Premiene ble utdelt av Jan Arne og Per Sandengen under en tilstelning på skolen. 

 

Antall deltakere: 72 personer på det ordinære Ti-på-topp, 73 elever på 10-på-topp i 

skolen og 20 barn på 5-på-topp i barnehagen.  

I alt 165 deltakere, som er 21 flere enn året før!  

  

 

 

o Lavvoutvalget  

 Leder Herleif Martinsen  

 Medlemmer/ansvarlige for bygningene og medhjelpere:  

 - Ravdetunet    Hugo Rasmussen  Herleif Martinsen 

 - Vakkerstadlia   Odd Terje Johnsen Glenn G. P. og Lukas Gehlmann 

 - Myklevollkollen   Kjell Olsen   Tor Gunnar O 

 - Nova    Oddvald Johnsen  Roar Tande 

 - Høvligarnet    Ove Antonsen  Nils Arne Sjøvoll 

 - Langvatnet   Elisabeth Balteskard 

 - Langeteigen   Lars Kristian Berg Eirin Simonsen 

 - Sandneset   Grov skole/Uteskolen Barnas Turutvalg  

     v/ Christian Haugland  

       

 Det er utført vedlikehold på rasteplassene, bålplasser og bygninger. 

- ny ovn og nytt ovnsrør er montert i lavvoen på Myklevollkollen 

- det er laget sittebenker utenfor lavvoen på Mylkevollkollen 

- lavvoen på Myklevollkollen er beiset/malt 

- det laget vedkasse og anskaffet øks i lavvoen på Mylkevollkollen 

- montert gelender på brua over bekken ved Høvligarnet 

- Per Sjøvoll har laget ny kvilarbenk som er plassert ved stien i Lian, og som er en av 

Grovfjords to poster i Skånlandstrimmen.  Den andre er på Buberget. 

- den «gamle» kvilarbenken i Lian er båret opp og plassert på Karlihammaren. Stor 

takk til Herleif og Tom for strevet! 

- 20 sekker ved er kjørt til Ravdetunet og 10 sekker ved er kjørt til Nova-lavvoen 
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o Løypeutvalg  

 Leder Jan Arne H,  medlem Øystein Marskar  

- vedlikeholdt,  remerket og skiltet noen av stiene. 

- stien til Kalvskinn-odden er lagt noe om og merket 

- det er gjort ei foreløpig merking av stien fra brua over Runddalselva mot Dalelva. 

- det er kjørt ut material for klopplegging et sted på Ol’Krok-veien, men ikke anlagt 

- det er innkjøpt svijern med logo for bruk på skilt og annet 

 

 

 

o Arbeidsgrupper: 

 

✓ Kalvskinnet 

  Leder Vibeke Starup Eriksen 

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

    Anne Helen Sjøvoll Bendiktsen, Tor Eilif Emaus 

 

Det er anlagt vei til den påtenkte fiskebrygga/-plattingen og planert for 

plassering av utegrill med benker. 

Utegrill og benker er foreløpig plassert 

Det er innkjøpt lysthus/varmebu til Kalvskinnet. 

Gruppa har planlagt og tegnet tilrettelegginger i det regulerte friluftsområdet,  

 med tursti, fiskebrygge, gapahuk, krigsminner m.m. 

 

 

✓ Kirkebakken 

Gruppa består av Gunnar Johansen, Kjell Riise og Hilmar Nikolaisen  

og skal tilrettelegge for møteplass like bak kirka. 

  

 

✓ Sollia 

Nedsatt gruppe som planlegger anlegg og tilretteleggingstiltak for friluftsformål 

og –aktiviteter på Sollia, et samarbeid mellom grunneierlaget, HLK og turlaget. 

Vår representant er Herleif Martinsen. 

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

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

 

Det er innkjøpt og bygget utedo og lysthus/varmebu. 

Det er også innkjøpt utegrill med benker. 

Konto for tilrettelegginger på Sollia er ved årsskiftet på kr 90 294,04 

 

 

✓ Gjeterhytta 

  Gruppa består av Gunnar Johnsen, Roar Tande og Arild Kiil 

 Gjeterhytta var ferdig i 2018 

Taket ble ødelagt av snøras vinteren 2019, men gjenoppbygget på sommeren 

 Det skal lages en enkel bålplass ved bua. 
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o Annet: 

 

✓ Div møter/representasjon 

- Jan Arne deltok på Troms Fylkeskommunes Friluftskonferanse på 

Bardufosstun 20.november  

Utfordring: Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer 

 

    

 

 

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. 

 

Vi merker oss en betydelig nedgang i antall registrerte besøk på rasteplassene. Dette er svært 

beklagelig dersom det er slik at stadig færre av våre sambygdinger er ute på tur og at de ikke 

bruker våre tilrettelegginger for friluftslivsaktiviteter og naturopplevelser.  

Vi har en mistanke om at flere besøkende ikke skriver seg inn i besøksbøkene. Vi oppfordrer 

alle besøkende om å gjøre det, da det kan ha betydning for dokumentasjon av besøk på våre 

tilrettelegginger,  f.eks ved tilskuddssøknader, rapporter o.l. 

 

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! 

 


