
 

Oversikt over turprogrammet våren 2020 
Overview of the trip program spring 2020 

Dato // Date Arrangement // Event Gradering // 
Difficulty 

Turledere // trip 
leaders 

16.01. Infomøte   

17.-19.01. Skred- og vinterturlederkurs Course Guro 

23.01. Klimavennlig middag under åpen 
himmel // Climate friendly bonfire 
dinner  

 
Frida & Elise 

24.-26.01. Introtur topptur på Mjølfjell // Ski 
Touring Intro Trip 

 Timo & Karoline 

25.-26.01. Januarkos i klimaendringens tid // 
January cabin cosyness!  

 Håkon S & Håkon 
B  

29.01. Månedens kveldstur // Monthly 
evening trip 

 Paul & Franzi 

01.02/02.02 Langrennskurs // Cross country 
skiing course 

 Tore 

07.-09.02 Fullmånetur // Full moon trip  Håkon S & Henrik 
H 

15.-16.02 Fjellskitur til Bergsdalen // Mountain 
ski trip in Bergsdalen 

 Frida & Tomke 

15.-16.02 Vandring i Byfjellene // Wandering in 
the city mountains 

 Alida & Ruben 

15./16.02 Topptur i nærområdet // Day trip 
skiing the nearby backcountry 

 Michel & Søren 

21.-23.02 Førstehjelp i vinterfjellet // First Aid in 
the winter mountains 

Course Timo 

26.02 Månedens kveldstur // Monthly 
evening trip 

 Vilde & Andrea 

24.-28.02 Skiloffing i Jotunheimen // Ski’n 
bread in Jotunheimen 

 Lars Petter & 
Olve 

28.02-01.03 Snøhuletur på Kreklingbu // Snow 
cave trip at Hallingskeid 

 Konstantin 

28.02-01.03 Skirangel i Hardanger // Ski Touring 
in Hardanger 

 Guro & Silje 

 



 

06.-08.03 Randotur i Vossafjella // Ski Touring 
in the Voss mountains 

 Mats & Ruairi 
 

06.-08.03 Surfetur til Jæren // Surf course: 
Jæren 

 Kaja & Ingvild  

06.-08.03 Kræsjkurs i vintertelting // Crash 
course in winter tenting 

 Ingrid F, Nadja, 
Håkon S 

13.-15.03 Toppturhelg Jølster 2.0 // Lake 
Jølster 2.0 

 Timo & Søren 

20.-22.03 Toppturfestival med NTNUI // Ski 
touring festival with NTNUI 

 Michel, Erik, Kaja 
 
 

20.-22.03 Øyhopping i Florø // Island hiking in 
Florø 

 Paul & Franzi 

25.03 Månedens kveldstur // Monthly 
evening trip  Linda HH 

27.-29.03 Toppturhelg Sogndal/Hardanger // 
Ski Touring in Sogndal 

 Kaja & Erik 

28.-29.03 Grindaflethytta  Marius & Håkon B 

03.-05.04 Toppturhelg Jordalen // Ski Touring 
in Jordalen 

 Timo & Søren 

04.-05.04 Tang- og tareekspedisjon // 
Ocean harvest expedition 

 Synne Cecilie & 
Anna 

17.-19.04 Turlederhelg // Trip-leader weekend  Håkon S 

22.04 Månedens kveldstur // Monthly 
evening trip 

 Håkon S 

24.-26.04 Sognavaor // Spring in Sogn  Lars Petter 

24.-26. 04 BSI Frilufts Vinterleker // BSI Friluft 
Winter Games 

 Marius 

30.04-03.05 Surfetur til Hoddevika // Surf course: 
Hoddevika 

 Martine, Maiken & 
Sigrid 

01.-03.05 Klatresamling: Vårløsning i fjell og 
fjord // Spring climbing in Sogn  

Jenny & Ronya 
 

01.-03.05 Skitur til Hardangerjøkulen // Ski trip 
to Hardangerjøkulen 

 Kaja & Ingvild  
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8.-10.05 Skåla  Timo & Søren 

9.-10.05 Askøy på langs med hengekøye! // 
Crossing Askøy with hammocks 

 Anna & Synne 
Cecilie 

15.-17.05 Kurs i utendørs sportsklatring på 
Sotra // Outdoor climbing course at 
Sotra 

Course Sebastian & 
Achim 

22.-24.05 Dronningstien // The Queen’s Trail  Malene & Andrea 

27.05 Månedens kveldstur // Monthly 
evening trip 

 Sigrid 

29.-31.05 Løpetur fra Hardanger til Sogn // 
Running from Hardanger to Sogn 

 Ronya og Julian 

29.05-01.06 Pinsebretur // A Long Glacier 
Weekend  

Håkon S, Astrid & 
Sebastian 

19.-21.06 Demmevass - Vestlandets villeste 
hytte // Demmevass - the wildest 
cabin in Western Norway  

Håkon S & Astrid 

Trips in bold letters do not have a trip description, but read more about the rest in following 
pages. All trips, especially more difficult trips, are subject to changes either in destinations or 
dates in case of bad weather conditions.  
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Turbeskrivelser 
 
Turer i JANUAR: 

 
Skred- og vinterturlederkurs på Mjølfjell! 17.01-19.01 
Koordinator: Guro Vike 
Er du glad i turer utenfor skisporet eller topptur? Vil du           
lære mer om skred og vinterturleding med nye og gamle          
venner? Sleng skiene på sekken og bli med oss!         
Helgen 17.-19. januar 2020 tilbyr BSI Friluft i samarbeid         
med guidefirmaet Wild Voss et skikkelig godt       
skredkurstilbud for byens studenter. Målet er å trene        
skredvurdering og redning, turplanlegging og turleding i       
vinterfjellet.  
 
 
Avalanche course: BSI Friluft have an avalanche and        
winter tour guide course early in the season every year!          
The sign-up happens in December. There is a        
possibility that we’ll set up another course later in the          
winter. 
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Klimavennlig middag under åpen himmel 23.01.

 
Turledere/trip leaders: Frida Heggelund & Elise Stordahl 

 
Vi vil inviter turglade mennesker til å bli med oss opp til Fløyen for å lage vegetarisk bålmat.                  
Vi stiller med pinnebrøddeig og vil gjerne tipse dere om andre gode retter som egner seg for                 
bål. 
 
Climate friendly bonfire dinner: We want to invite you to join us at Fløyen to make                
vegetarian food on a bonfire! We will bring “bread on a stick” for everybody and otherwise                
make some suggestions for food that are nice to make on the bonfire.  
 
Introtur topptur på Mjølfjellet 24.-26.01.

 
Turledere/trip leaders: Timo og Karoline 

 
Kan du stå på ski fra før og lenge har hatt lyst på å prøve en topptur? Da er denne turen                     
riktig for deg. Dette blir en helg hvor vi går gjennom grunnleggende sikkerhet på topptur, blir                
kjent med utstyret og samtidig som vi har det kjekt på tur i området.  
 
Ski Touring Intro Trip: Do you have some experience with cross country or alpine skiing?               
Always wanted to try randonee but never got the chance? Then this trip is perfect for you.                 
This weekend you will learn basic knowledge of safety in the winter mountains and get               
acquainted with the equipment while having a great time skiing.  
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Januarkos i klimaendringenes tid 25.-26.01 
Turledere/trip leaders:  
Håkon Sandven & Håkon Blågestad 

 
Januar byr på korte dager og lange kvelder - da          
passer det fint med en koselig hyttetur! Men hvor         
er snøen? Vi velger turen vår utifra hvor det er          
greie snøforhold. Mulige kandidater er     
Bergsdalenhyttene, Kaldavasshytta eller Finse. Vi     
går på fjellski, ikke lengre enn omlag 10 km hver          
dag, mulig det blir litt krevende forhold. 
 
January cabin cosyness: January is a month       
with short days and long evenings - perfect for a          
ski trip to a cosy. But where is the snow? We           
choose our trip when we know where the snow is.          
Possible candidates are the cabins in Bergsdalen,       
Kaldavasshytta or Finse. We use Nordic      
backcountry skis, the trip won’t be longer than 10         
km, but possibly in challenging conditions. 

 
Turer i FEBRUAR: 
 
Langrennskurs 01.02 eller/or 02.02

 
Turleder/trip leader: Tore Dagsland Halderaker & Linda Helen Hansen 

 
Vi tar toget eller buss til nærmeste langrennsstadion for å lære å gå på langrenn og fjellski.                 
Kurset passer nybegynnere og er ikke ment for å forbedre teknikken. Kanskje det også blir               
overnatting. 
 
Cross country course: We take the train or a bus to the closest ski stadium to learn basic                  
cross country techniques. We might stay at a cabin and have a two-day course. 
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Fullmånetur 7.-8. februar

 
Turledere/trip leaders: Håkon Sandven og Henrik Høidal 

 
Vi tar toget til fjells og finner veien til en koselig hytte i forhåpentligvis flott månelys! Vi nyter                  
naturens ro og tar oss kanskje en avstikker eller to før vi svinger oss ned til sivilisasjonen                 
igjen. Dette er en relativt enkel tur, men krever likevel noe erfaring med fjellski fra før.  
 
Full moon trip: We take the train to the mountains and find our way to a cosy cabin in the                    
dark, hopefully with the full moon! We enjoy the beautiful surroundings and take a small               
detour before we ski down towards civilization again. This is a relatively easy trip, but you                
should have some experience with Nordic backcountry skiing. 
 
Fjellskitur i Bergsdalen!  
15.-16. februar 
Turledere/trip leaders: Frida & Tomke 

 
Flott fjellskitur til en koselig hytte i Bergsdalen. Vi tar          
tog til Dale lørdag morgen og er tilbake søndag kveld!          
Perfekt tur for å komme seg bort fra hverdagsstresset.         
Vi gleder oss!  
 
Mountain ski trip in Bergsdalen: Join us to this cosy          
hut in Bergsdalen! We'll leave by train saturday        
morning and come back sunday evening. Perfect for        
a week-end trip into the Norwegian mountains!  
 
 
Vandring i Byfjellene 15.-16.02. 
Turledere/trip leaders: Alida Steigler & Ruben Holandsli 

 
Er du ikke klar for å gå på ski eller si farvel til fotturer ennå?  Bli med på denne gledelige 
vandringen i fjellene rundt Bergen!  Et stort selskap, skjulte innsjøer, ukjente stier, et koselig 
ly for natten og snø venter på oss under denne turen - og på slutten vil vi se ned på byen 
som vi alle elsker. 
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Wandering in the city mountains: Not ready for skiing or to say goodbye to hiking yet?                
Join us on this joyful wandering in the mountains surrounding Bergen! A biggish company,              
hidden lakes, unknown paths, a cozy shelter for the night and snow await us on this journey                 
- and at the end we will look down onto the city that we all love.  
 
Topptur i nærområde 15/16. februar 
Turledere/trip leaders: Michel og Søren 

 
Er du toppturentusiast og har alltid hatt lyst å         
utforske bergens nærområde med ski under      
beina både opp og ned ett fjell? Da er dette          
turen for deg! En av dagene helgen 15.-16.        
februar tar vi turen inn til Gullbotn for en         
dagstur på randonee ski. Med (forhåpentligvis)      
drømmeforhold i siktet er alternativer for dagen       
blant annet både Gullfjellet, Kofta eller Krånipa.       
Siden sporten dessverre er særs avhengig av       
vær og forhold, er det vanskelig å si hvilken         
dag og hvilken topp det blir allerede nå. Dette         
må avtales noen dager i forveien på ferdarådet (tidspunkt, eventuelt onsdag 12.02?). Turen             
krever ett visst nivå av erfaring og kompetanse. 
 
Skiing the nearby backcountry Are you a randonee enthusiast and have always wanted to              
explore the surrounding area with skies underneath your feet? Then this is the trip for you!                
Either the 15th or 16th of February we head to Gullbotn for a day trip of randonee skiing.                  
With (hopefully) dream conditions in sight, alternatives for the day include both Gullfjellet,             
Kofta or Krånipa. Unfortunately, because the sport is very dependent on weather and             
conditions, it is difficult to say which day and what peak we visit this early on. This must be                   
agreed on a few days in advance at the trip meeting (time, possibly Wednesday 12.02?).               
The tour requires a certain level of experience and expertise. 
 
Førstehjelp i vinterfjellet 21.-23.02  
Koordinator: Timo Käfer 
Hva gjør du når det som ikke skal skje på skitur, skjer? Det blir kurs i fjellmedisin på                  
Kvamskogen denne helgen, med en erfaren redningsmann som instruktør. Fokuset blir på            
andre momenter enn i et grunnleggende førstehjelpskurs, så her blir det mye å lære for alle.                
Mer informasjon kommer!  
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First Aid in the winter mountains: What do you do when the “worst-case-scenario”             
happens in the winter mountains? On this course at Kvamskogen close to Bergen we’ll              
important skills from a professional mountain rescuer, which are not taught in regular first aid               
courses. More information will come!  
 
Skiloffing i Jotunheimen 24.-28. februar 

 
Turledere/trip leaders: Olve & Lars Petter 

 
Vi setter av siste uke i februar til å loffe rundt i Jotunheimen og sanke poser med                 
pannekakemix og fabelaktige topper. Utgangspunktet for turen er å bruke DNT-hytten           
Olavsbu som base og toppene her omring. Det vil kunne være lange dagsetapper der vi               
mulig legger opp til snøhule/telt i tillegg - til gjengjeld får man oppleve et naturlandskap som                
er så enormt på denne årstiden at når du setter deg i sofaen igjen søndag kveld er det                  
eneste du kan gjøre å lengte tilbake. Dette er en tur for den som er vant til vinterfriluftsliv og                   
har god erfaring med stå på ski utfor skiløypene - oppover, bortover og nedover.  
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Ski’n bread in Jotunheimen: Last week of February we set ski into Jotunheimen, a              
magnificent mountain range bordering to Western Norway, where we’ll hunt great food and             
amazing nature experiences. We will stay in the DNT-cabin Olavsbu and get a go at the                
local tops in that area, but we might also spend a night or two in tents or snow caves as well.                     
This trip is who you has great experience with being outdoors in the winter season, and                
knows well how to do backcountry skiing - in flat, hilly and avalanche-prone terrain.  

 
Snøhuletur på Hallingskeid 28.02-01.03 
Turledere/trip leaders: Konstantin Rygol & Nadja Kustova 

 
Den helg vi skal dra til Hallingskeid å prøve bygge          
snøholer nesten av Kreklingbu. På den førsten natten vi         
skal sove på vår hytten Kreklingbu. Den nesten dag vi skal           
ut på ski og sove på snøholer. På Sønndag vi skal ta toget             
hjem til Bergen.  
 
Snow cave trip at Hallingskeid: This weekend we taking         
the train to Hallingskeid. At Hallingskeid we will have a trial           
build of snow caves next to our club cabin Kreklingbu. On           
the next day we are going for a trip and sleep in a newly              
build snow caves/snow shelters. On Sunday we will take         
the train back to Bergen. 
 
 

Skirangel i Hardanger 28.02-01.03 

 
Turledere/trip leaders: Guro & Silje 

 
Finn frem toppturutstyret! Denne helgen tar vi turen til nydelige Hardanger og nærmere             
bestemt området rundt Odda. Odda har mye mer å by på enn bare Trolltunga, så vi gleder                 
oss til å utforske området med toppturer to dager på rad. Vi satser på pudder og finvær slik                  
at vi blir godt forberedt til senere vårturer! Turen gjennomføres med forbehold om endring              
pga. vær og føre. 
 
Ski touring in Hardanger: This weekend we'll make a trip to the beautiful area of               
Hardanger and to Odda. Odda has more to offer than just Trolltunga so we're really looking                
forward to hike some of its mountains on Randonee-skis. Hopefully we'll get nice weather              
and some really nice snow! 
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Turer i MARS: 

 
Surfetur til Jæren 6.-8. mars 
Turledere/trip leaders: Kaja Lunde Ellingsen og      
Ingvild Sigbjørnsen 

 
Bli med oss på surfetur til en av Jærens vakre          
strender! Her skal vi bo nær havet, lage god         
mat sammen, se solnedgangen fra     
sanddynene, og ikke minst lære oss å surfe!        
Dyktige instruktører er klare til å undervise alle        
nivåer, så denne turen er aktuell enten du er         
den fødte surfer, eller bare en landkrabbe som        
aldri har satt sin fot på et brett tidligere. 
 
Jæren - Surf´s up! Join us for a journey to one           
of Jæren´s beautiful beaches! Here we will live        

close by the sea, cook great dinners, watch the sunset from the sand dunes, and last but not                  
least; learn how to surf! Experienced instructors will be available for all levels, which means               
that this trip is perfect for both pros and landlubbers! 
 
Kræsjkurs i vintertelting 6.-8. mars 

 
Turledere/trip leaders: Ingrid Fredriksen, Håkon Sandven og Najda Kustova 

 
Har du alltid hatt lyst til å kunne si at du har vært ute en vinternatt før? Denne turen gir deg                     
nyttige tips og praktisk øving i hvordan pakke pulk, fyre bensinprimus, lese kart, sette opp               
telt på vinterstid og hvordan få varmen i soveposen om natta. Kurset er delt opp i en teoridag                  
og 3 praksisdager på Hardangervidda. Du må ha litt erfaring fra teltturer og fotturer på               
sommeren, samt beherske fjellski og kunne trekke pulk et par km.  
 
Crash course in winter tenting: This course gives you useful tips and practical exercises              
on how to pack a sledge, fire up a winter stove, read the map, set up a tent in in winter                     
conditions and how to stay warm in your sleeping bag at night. The course is divided into a                  
theory day and 3 practice days at Hardangervidda. You must have some experience of              
hiking and tenting in the summer, as well as mastering mountain skis. 
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Rando-tur i Vossafjella 06.-08.03.  
Turledere/trip leaders:  Mats Venning & Ruairi Long 

 
Denne helgen skal vi utforske fjellene rundt Voss for å prøve å finne litt god snø og god ski!                   
Spesifikke topper / hytteplassering vil bli bestemt nærmere tiden avhengig av snøforholdene,            
men det er mange morsomme alternativer. Forhåpentligvis sikter mot noen av de større             
toppene i Kaldavass-området. For å være med på denne tu3ren er det nødvendig med litt               
backcountry / randonee-opplevelse så vel som et godt treningsnivå! Bli med oss for det som               
skal være en virkelig morsom skitur! 
 
Ski Touring in the Voss mountains: This weekend we will explore the mountains around              
Voss to try and find some good snow and good skiing! Specific peaks/hut location will be                
decided closer to the time depending on snow conditions but there are a lot of fun options.                 
Hopefully aiming for some of the bigger peaks in the Kaldavass area. To join this trip some                 
backcountry/randonee experience is required as well as a good level of fitness! Join us for               
what should be a really fun ski trip! 
 
 

 
 
Lake Jølster 2.0 (topptur) 13.-15.03 
Turledere/trip leaders: Timo & Søren 

 
In 2019 Jølster proved to be a great area for ski touring this calls for a rematch!  
This weekend, we will drive to lake Jølster and explore some of the various topptur               
opportunities in the area. 
Ski touring in Jølster: We have booked a small cabin close the lake Jølster which we will                 
use as a base for day trips on Saturday and Sunday. Additionally, we plan to have a                 
somewhat shorter trip on Friday before we arrive at the cabin. 
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Øyhopping i Florø 20.-22.03 
Turledere/trip leaders: Paul Grösch & Franziska      
Hasenburg 

 
Denne helgen tar vi hurtigbåten fra Bergen til        
øyriket Florø. Det finnes en koselig DNT-hytte       
på sagaøya Kinn helt ute i havgapet hvor vi skal          
overnatte en eller to netter. Ellers er planen å         
utforske ikke bare Kinn, men også andre øyer i         
nærheten og gå på noen små turer. Hvordan det         
skal funke henger litt av været og fergetider.        
Kanskje skal vi også overnatte en natt i telt. Det          
kan være en god idé å ta med en fiskestang. 
 
This weekend we will take the express ferry from         
Bergen to the island kingdom of Florø. There is         
a cozy DNT cabin where we will stay one or two           
nights on the mystic island Kinn right at the edge          
of the open ocean. The plan is to explore not only Kinn but also some other neighbour                 
islands and of course to hike some smaller trails. How this all will work out exactly depends                 
on the weather and the ferry times. Maybe we will also sleep in a tent one night. Also it might                    
be a good idea to bring a fishing rod. 
 
Toppturfestival med NTNUI 20.-22.03 

 
Turledere/trip leaders: Michel, Erik, Kaja 

 
30 studenter fra Bergen og 30 fra Trondheim, alle med topputstyr og godt humør! Mer               
information kommer! 
Ski touring festival with NTNUI: 30 students from Bergen and 30 from Trondheim, all with               
ski touring equipment and happy faces! More info will come! 
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Fjellskitur til Grindaflet 28-29 mars  

Turledere/trip leaders: Marius Berger & Håkon Blågestad 

 
Er du klar for en skitur i verdensarven? Vi spenner på oss fjellskiene og går fra Ljosanbotn                 
(680 moh) til Grindflethytten (1086 moh). Turen er ca.17 km i slakt terreng oppover. Vi               
losjerer oss inn på hytta, som har 8 sengeplasser på hovedhytta. Det er i tillegg madrasser                
som vi kan legge ut, eller bruke sikringshytta hvor det er flere senger. Det er totalt 14                 
sengeplasser. Vi lager felles middag på hytta. Niste og brødmat må tas med av den enkelte.                
Søndagen tar vi turen ut mot Nærøyfjorden. Her må vi se an været hva som er mulig.                 
Tilbake renner vi ned Vardabrekken til Øvsthusdalen, og så videre til Fyre. Bussen går fra               
veien ved Fyre/Stalheim tilbake til Bergen. 
  
Mountain ski trip to Grindaflet: Are you ready for a ski trip the world heritage area? We                 
walk with our skis from Ljosanbotn to the Grindafletcabin. The trip is approximately 17 km               
long, and the terrain is not very demanding. We stay at the cabin where we make dinner                 
together. There are six beds, but there are matrasses for more people. On Sunday, we walk                
towards the Nærøyfjord if the weather is good. We ski down the Øvsthusvalley to Fyre where                
we take the bus back to Bergen. You should have some ski experience in order to join this                  
trip.  
 
Toppturhelg i Sogndal 27.-29. mars  
Turledere/trip leaders: Kaja Lunde Ellingsen & Erik Bratland  

 
Vi satser på pudder og solskinn og drar denne helga til Sogndal for å nå nye topper. Her                  
leier vi hytte og avhengig av føre og vær finner vi sammen ut hvilke topper vi ønsker å                  
bestige både lørdagen og søndagen. Bli med for hyttekos og nydelige skiopplevelser! For å              
være med på turen må du ha noe erfaring med topptur på ski fra før.  
 
Skiing trip to Sogndal: This weekend we will go to Sogndal to reach new peaks and                
hopefully find some nice powder. We will rent a cabin and choose peaks depending on the                
wheater and the skiing conditions. Join for an amazing skiing experience & and lot of fun! To                 
join the trip you need to have some experience with randonee trips (or telemark).  
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Turer i APRIL: 

 
Toppturhelg i Jordalen 3.-5. april 

 
Turledere/trip leaders: Timo & Søren 
I helgen vil vi kjøre til den fantastiske Jordalen og utforske noen av de forskjellige               
toppturmulighetene i området. Jordalen er et populært reisemål for toppturentusiaster, kom           
med denne helgen og finn ut hvorfor. 
 
This weekend, we will drive to the magnificent Jordalen and explore some of the various               
topptur opportunities in the area. Jordalen is a popular destination for “Topptur” enthusiasts,             
come along this weekend and find out why.  

 
Tang- og tareekspedisjon 4.-5. april 
Turledere/trip leaders: Synne Cecilie & Anna 

 
Vi får med oss en ekspert på hva som kan høstes           
fra sjøen og bruker en dag i fjæra, en busstur fra           
Bergen (Ormhilleren i Øygarden?). Forhåpentligvis     
får vi tak i noen gode greier, og kan lage et           
spennende måltid ute med havets delikatesser.      
Mulig det blir overnatting for de som vil det, før vi           
tar bussen tilbake neste morgen. 
 
Ocean harvest expedition: We’ll bring an expert       
on what you can harvest from the ocean and         
spend the day by the sea, not to far from Bergen           
by bus (Ormhilleren in Øygarden?). Hopefully we’ll       
find some yummy stuff, and can make a different         
type of meal outdoors with the delicacies of the         
sea. Possibly we’ll spend the night, and take the         
bus back next morning. 
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Turledersamling 17.-19. april 
Turansvarlig: Håkon Sandven 

 
Nye, gamle og kommende    
BSI-turledere treffes for en helg     
med flotte vårturer, god mat, sosialt      
samvær og kanskje også litt faglig      
påfyll? Sted kommer! 
 
Trip-leader weekend: New and old     
trip leaders for BSI Friluft meet up       

for a cosy weekend somewhere with scenic spring hikes on foot or on skis, social evenings                
and maybe some “mountain educational stuff”. 
 

 
Denne helgen tar vi turen til Hallingskeid og Kreklingbu, hvor BSI Frilufts vinterleker blir              
arrangert for tredje gang. På lørdag vil det bli arrangert ulike konkurranser, og det blir mye                
moro. Flott premie til vinneren. Vi kommer til å bruke området rundt hytta til de ulike                
konkurransene. På søndagen blir det en tur i området. Om kveldene koser vi oss med god                
mat på hytta. Du bør ha stått på ski for å være med på denne turen. 
 
This weekend we travel to Krelingbu, BSI Frilufts cabin at Hallingskeid. On Saturday we will               
have a lot of fun, and we will do some ski competitions in the area around the cabin. The                   
winner will get a great price. On Saturday we will take a shorter trip in the area. At Saturday                   
evening we will make some good food. You should have some ski experience if you want to                 
join this trip. 
 
 
 
 
Sognavaor 24.04-26.04 
Turleder/trip leader: Lars Petter Klem 
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Ingen stad er vakrare enn Sogn om våren! Denne helgen (ja som kanskje vert ei langhelg                
viss vêret skulle tilsi det!) utforskar kva sognafjedla kan gi oss av lange nedkøyringar med               
fjordsyn i kvar augekrok. På kvelden har vi kanskje teltcamp nede ved fjordvatnet, kor dei               
villaste hoppar uti mens andre griller den beste middag! Her er det fokus på å sanke mange                 
høgdemeter, livsnyting og godt turfellesskap! Meir informasjon kjem når vi veit meir om føre              
og forhold! 
 
Spring in Sogn: No place is more beautiful than Sogn during the spring. This spring we will                 
explore what the mountains in the region has to offer us of long descents with glimpse of                 
fjords wherever we put our eyes. We might place our camp down by the water, where the                 
glimpsey ones jump into the water while some cook the best meal ever! This weekend we                
will focus on grabbing lots of altitude meters, skiing in good snow, enjoyment of life and have                 
a great time with fellow skiing students! More information about the plan and exact              
localisations will come as we get closer to departure. 
 
Turer i MAI: 
 
Surfetur til Hoddevik 30.04-03.05 
Turledere/trip leaders:  
Martine Alvestad, Maiken Hågård og     
Sigrid Grønlie 

 
Vil du lære deg å surfe, eller kanskje        
bare friske opp surfeferdighetene? Bli     
med å få muligheten til å oppleve       
surfing i nydelige Hoddevik på     
Stadtlandet denne helga. Dette er en      
surfetur for alle nivå - fra nybegynnere       
til de som mestrer bølgene og ønsker       
å lære enda mer! Vi reiser med       
hurtigbåten fra Bergen til Selje på      
fredag og kommer hjem igjen mandag      
kveld. 
 
Surfing in Hoddevik: Would you like      
to learn how to surf? Or are you already a skilled surfer? This surf trip is for everyone - come                    
join us and experience the unique and beautiful Hoddevik. We will travel by boat from               
Bergen to Selje on Friday and go back again on Monday. 
 
Skitur til Hardangerjøkulen 1.-3. mai 
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Turledere/trip leaders: Kaja Lunde Ellingsen og Ingvild Sigbjørnsen 

 
Denne (forhåpentligvis) vårskjønne første helgen i mai, er vi giret på å få med oss skiglade                
mennesker på tur til Hardangerjøkulen. På fjellski skal vi boltre oss i det nydelige landskapet               
og tilbringe fine kvelder på DNT-hytte (Demmevass/Finse?).  
 
Ski trip to Hardangerjøkulen: This (hopefully) beautiful first weekend in May, we will be              
heading to Hardangerjøkulen. We will travel by ski, enjoying this spectacular landscape, and             
spend cozy evenings in DNT cabins (Demmevass/Finse?). 

 
Klatresamling: Vårløsning  
i fjell og fjord 1.-3. mai 
Turledere/trip leaders: Jenny   
Hognestad og Ronya Reitan    
Solberg 

 
(Foto: Lars Ole Gudevang) 
Vi reiser til vakre Sogn -      
enten Høyanger eller et    
annet sted langs fjorden - for      
å finne etterlengtet tørt fjell     
hvor vi sjekker ut nye     
klatrefelt og tester   

badetemperaturen i fjorden. For å være med på denne turen må du ha brattkort og ditt eget                 
utstyr (slynger, sko, tau, sele, hjelm).  
 
Spring climbing in Sogn: We are heading for beautiful Sogn - Høyanger or somewhere              
else along the fjord - to check out some New crags and the water temperature. You need the                  
Norwegian climbing certificate and your own equipment to join this trip. 
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Skåla 
Turledere/trip leaders: Timo & Søren 

 
I helgen tar vi turen til Nord-Europas lengste bakke. De første 600 høydemeterne går vi til                
fots før vi tar på skiene for de resterende 1200 høydemetrene. Etter ankomst til toppen av                
Skåla, tilbringer vi natten på fjelltoppen på Skålabu, og får en flott nedkjøring i soloppgangen               
morgenen etter. 
 
This weekend, we head for North Europe’s longest slope. The first 600 meters, we go on                
foot before mounting our skis for the remaining 1200 meters.After arriving at the top of               
Mount Skåla, we spend the night on the mountain top at Skålabu and ski down in the sunrise                  
the following morning. 
 
Askøy på langs med hengekøye 8.-10. mai 
Turledere/trip leaders: Synne Cecilie & Anna 

 
Denne helgen holder vi oss under tregrensen,       
pakker med hengekøyer og går Askøy på       
langs. I løpet 3 dager vil vi få med oss fine           
skogsstier og tjern, øyas høyeste punkt med       
fin utsikt og så finner vi noen fine steder å          
henge opp køyene for natten. Dette er en tur i          
forholdsvis enkelt terreng, men du må klare å        
gå og bære din egen sekk i ulent terreng i          
flere timer. Med forbehold om grei      
værmelding går vi turen i sin helhet, men vi kan korte den ned dersom været ikke er med                  
oss. 
 
Crossing Askøy with hammocks: This weekend we will stay below the tree line, bringing              
our hammocks and walk across Askøy. During a three-day walk we will enjoy fine forest               
paths, the island from it’s greatest altitude, great views and hopefully some good night’s              
sleep in our hammocks. This hike is not very challenging, but you must be able to walk for                  
several hours in varied terrain, carrying your own backpack. 
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15.-17.5. Kurs i utendørs sportsklatring på Sotra / Outdoor sport climbing course 
Turledere/trip leaders: Sebastian Menze & Achim Mall 

 
Dette to dager lange kurset vil lære deg å klatre på boltede ruter utendørs, ved å bruke et av                   
de mange vakre klatrefeltene på Sotra. Vi skal telte i nærheten av feltet fra fredag til søndag.                 
Du trenger ikke klatreerfaring fra før (men det hjelper), alle er velkomne. Vi skal gå gjennom                
klatring på topptau, ledklatring, hvordan sette opp og rense snufester og rappellering. Det vil              
være en NF-sertifisert instruktør til stede, og vi kan også arrangere en brattkort-test som gir               
deg mulighet for klatring inne. Hvis været suger vil vi prøve å flytte kurset til en annen helg. 
 
This two day course will teach you climbing on bolted routes outside, using one of the many                 
beautiful crags on Sotra. We will camp near the crag on Friday and Saturday night. You                
don’t need climbing experience from before (but it helps), everyone is welcome. We will go               
through climbing on toprope, leadclimbing, how to set up and clean anchors and rappelling.              
There will be an NF certified instructor present and we can also arrange a brattkort-test that                
licenses you for climbing inside. If the weather sucks we will try to shift the course to another                  
weekend. 
 
Dronningstien 22-24. Mai 
Turledere/trip leaders:  
Malene Solheim & Andrea L. Sjøstrøm 

 
Bli med å gå dronningstien, Dronning Sonjas       
panoramatur, helgen 22-24. Mai. Turen blir to dager        
men vi ser på været hvilken det blir denne helgen.          
Dette er turen for deg som ønsker å oppleve         
panoramautsikt over fjell og fjord. Denne turen byr på         
mye av det norsk natur har å by på: skog, høyfjell, fjord            
og frukthager. Det blir en del høydemeter å gå opp fra           6 
moh til det høyeste punktet Duk på 1100 moh. På vei           
nedover passerer vi Munketrappene som skal ha blitt        
laget en gang i middelalderen av Cicterciensermunker.       
Deretter går vi forbi noen fruktgårder før vi ender i          
Loftshus. Turen er i følge ut.no på 7 timer, men vi har            
ikke hastverk og tenker å overnatte enten i hengekøye eller telt til søndag: Vi ser an været                 
fram til ferdarådet og tar en bestemmelse der. Turen har to støvler, fordi en må kunne gå en                  
lengre tur med oppakning og ha gode sko.  
 
The Queen’s trail: Come and join us for the The Queen’s Trail hike the weekend 22th to                 
24th of May, in Hardanger some hours east for Bergen. The trip will be two days, but we will                   
check the weather report when its closer and decide witch days. The hike is the Norwegian                
queen Sonja’s panorama trip. If you want to have a beautiful view over the fjords and                
mountains while you hike then this is the trip for you. We will see most of what Norwegian                  
nature has to offer: forest, mountains, rivers and fruit farms. We are “climbing” a lot of meters                 
above the sea from 6 m.h. to Duk at 1100 m.h. On over way down we will pass the Monk’s                    
stairs, which were built during the middle ages by some Cictercienser monks. And at the end                
we will pass by some fruit farms before we arrive in Loftshus. The trip according to Ut.no                 
takes approximately 7 h, we don’t need to rush and wants to enjoy the scenery, so we are                  
going to either tent or sleep in hammocks. We are going to pay attention to the weather                 
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report and will decide this at ferdarådet. The trip has two boots because you need to be able                  
to hike over a longer distance while carrying your backpack and have a pair of mountain                
shoes.  

 
Løpetur fra Hardanger til Sogn 29. - 31. Mai 

Turledere/trip leaders: Ronya Solberg, Julian Schlicht  

 
Årets løpetur går i vilt terreng fra Hardangerfjorden (Ulvik) via Mjølfjell til Sognefjorden             
(Flåm). Vi skal løpe med lett sekk fra hytte til hytte (BT-hytten, Grindaflethytta). Turene er på                
15, 30 og 15 km og opp til 1000 meter høydeforskjell, og dermed bare for erfarne løpere. Så                  
god form og erfaring i fjellterreng er nødvendig. Vi skal bare ta med klærne vi trenger på                 
turen og pakke mat og drikke vi trenger underveis. BT-hytten er ubetjent og derfor må vi                
også ta med litt mat til middag og frokost for første natten/dagen. Grindaflethytta er              
selvbetjent og vi skal kjøpe mat for andre natten/dagen der. Fredagen kan vi enten ta toget                
12.56, 13.58 eller 16.15 og kommer tilbake til Bergen enten 19.10 eller 21.45 på søndagen.               
Siden vi tar med så lite utstyr som mulig er det nødvendig at været og forholdene passer. Vi                  
må derfor vurdere på nytt om denne turen kan gjennomføres eller om vi må finnene               
alternativ rute. 
 
Running from Hardanger to Sogn: This years running trip goes through wild terrain from              
Ulvik at Hardangerfjorden via Mjølfjell to Flåm at Sognefjorden. This trip with distances of 15,               
30 and 15 km and up to 1000 meter hight difference is demanding and therefore only for                 
regular runners and endurance as well as experience in mountain terrain is required. We will               
pack light back packs only with necessary clothes and water. We will buy food at the cabins                 
and prepare meals together there. On friday we can either take the train at 12.56, 13.58 or                 
16.15 and we will return to Bergen either 19.10 or 21.45 on Sunday. Since we are bringing                 
as little equipment as possible, we need to have the right conditions and weather. Therefore               
we have to reconsider the route if the conditions are not good enough. 
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Jakten på blåisen - Pinsebretur 
Turledere/trip leaders: Håkon Sandven, Astrid FR og Sebastian Menze 

 
I pinsehelgen drar vi til Jostedalen eller Stryn og får tre lange dager på i brelandskapet,                
forhåpentligvis på blåis! Første dag går vi en kortere tur på breen og tar en runde på                 
redningsteknikker (men det er ikke et kurs!). De andre dagene tar vi turer etter form og                
forhold, gjerne en lengre dagstur opp et brefall. Dette blir ikke en altfor krevende tur, men                
bør deltakerne bør ha brattkort og aller helst være velkjent med teknikk- og             
sikkerhetsaspektene rundt brevandring. 
A Long Glacier Weekend: This weekend we go for three days to Jostedalen or Stryn, and                
hopefully get some long days on the glacier! On the first day we do a short trip on the glacier                    
and go through some rescue techniques (but this is not a course!). The other days we do                 
longer glacier trips depending on the group and conditions! This will not be a very               
demanding trip, but the participants should as a minimum have climbing experience,            
preferably also be well-acquainted with technique and safety aspects of glacier travel. 

  
Turer i JUNI: 
Demmevass - Vestlandets villeste hytte 
Turledere/trip leaders: Håkon S og Astrid FR 

 
Demmevasshytta ved Hardangerjøkulen er ikke som andre DNT-hytter; det går ingen           
merkede stier der, man må helst være både kjentmann og brekyndig for å komme seg dit…                
Hytten ligger spektakulært til på en fjellhylle over et stort brefall, så absolutt verdt turen! Vi                
går fra Eidfjordsiden og krysser over brefallet første dag, andre dag planlegger vi etter              
forholdene, kanskje kommer vi oss opp brefallet? Denne turen vil sannsynligvis kreve            
tidligere erfaring fra brevandring. 
Demmevass - The most inaccessible cabin in Southern Norway: Demmevasshytta by           
Hardangerjøkulen is not like other DNT-cabins; there are no marked trails there, and one              
needs to have plenty of mountaineering experience and local knowledge to get there… But              
the views are totally worth it! We walk from the Eidfjord side on the first day, and will try to                    
get up the icefall on the second day if the conditions are good. This trip will most likely                  
require previous glacier experience. 
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