
 

  

Turprogram høsten 2020 
OBS: Det kan komme endringer i planen. Spesielt nå de første ukene. Derfor er det viktig 

at du følger med på denne planen og på facebook fortløpende.  

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

Turledere // 
Trip leaders 

18.08 Infomøte // Infomeeting   

19.08 Månedens kveldstur: Stoltzen med 
bading // Monthly adventure: Stoltzen 
with a dip 

 
Nadja & 
Tomke 

21.- 23.08 Seinsumar i blåisens rike // Late 
summer glacier hike  

Håkon S & 
Else 

22.08 Løpetur langs Jubileumsstien // 
Running trip in Bergen  

Håkon B 
 

28.-30.08 Kreklingsus fjellfestival (NB: avlyst 
pga. corona)   

Søren, Ronya, 
Øystein og 
Einar 

28.-30.08 Hyttetur til Gullhorgabu // Cabin trip to 
Gullhorgabu  

Nadja 

04.-06.09 IKEA-tur (over 7 fjell i Åsane) // IKEA-
trip (7 mountains in Åsane )  

Alida & Ruben 
 

04.-06.09 Tinderangling i Sunnmørsalpene // 
Summits in Sunnmøre  

Ingvild, Kaja & 
Odd-Olav 

04.-06.09 Løpetur fra Gullbotn til sentrum // 
Running trip Gullbotn-Downtown  

Håkon B   

11.-13.09 Tjuvheller og Vardadalsbu 
 

Timo 

11.-13.09 Ekspedisjon Tunsbergdalsbreen // 
Expedition Tunsbergdalsbreen 

 

Håkon S & 
Astrid 

11.-13.09 Løpetur fra Hardanger til Sogn // 

Running from Hardanger to Sogn 

 

 
Julian & Ronya 
 

18.-20.09 Kanotur til Os // Canoe to Os 
 

Tomke & 
Malene 

18.-20.09 “Norgespikken” 
  

Henrik H 

18.-20.09 Hyttetur Kaldevass med fisking // 
Kaldavass fishing trip 
 

 
Marius 
 



 

23.09 Månedens kveldstur // Monthly 
adventure  

Sigrid 

25.-27.09 Vassfjøro 
 

Lars Petter 

25.-27.09 Løpetur i Vossafjellene // Running in 
the Voss mountains  

Carsten & 
Tomke 

25.-27.09 Vestvidda - Skuing av Hårteigen // 
Vestvidda and the views of Hårteigen  

Henrik H & 
Isak H 

02-.04.10 Vatnane 
 

Astrid R 

09.-11.10 Telttur til havgapet // A coastal tent trip 
Flyttet pga. vær  

Franziska & 
Henrik 

16.-18.10 Turledersamling // Trip leader 
weekend  

Tore 

21.10 Månedens kveldstur // Monthly 
adventure  

 

23.-25.10 Strikk og drikk // Knittin’&Drinkin’ 
Dessverre avlyst  

Malene  

23.-25.10 Telttur til Osterøy // Tent trip on 
Osterøy 
OBS: Endret til avslappende tur til Nansenbu(!) 

 
Frida & Tomke 
 

23.-25.10 Surfetur til Jæren // Surfing: Jæren 
 

Guro & Silje 

09.-11.10 Telttur til havgapet // A coastal tent trip 
Flyttet hit pga. vær  

Franziska & 
Henrik 

30.10 - 
01.11 

Etegilde // Food feast 2020 
Flyttet til desember  

Marius & Ivar 

6.-8. 
november  

Semesterets første skitur // The 
First Ski Trip of the Season  

Lars Petter & 
Guro 

18.11 Månedens kveldstur // Monthly 
adventure  

 

20.-22.11 Lysspillet over hele Bergen // The 
lights of Bergen  

Alida & Tore 

04.-06.12 Adventstur med fjellski og hodelykt // 
Yuletime ski trip  

Håkon S & 
Tore 

08.12 Månedens kveldstur // Monthly 
adventure  

 

18.-20.12 Mørketidstur // The Dark Trip 
 

Lars Petter 

 



 

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 AUGUST: 
 
 

 
Stoltzen with a dip , 19.august  
Turledere/trip leaders: Nadja & Tomke 

 
 
Planen er å gå opp Stoltzen og når hvilepulsen er på plass, bader vi i Storevatnet, rett ved 
siden av toppen. Vi går ned gjennom Skredderdalen. Turen er ment å være introduksjonen 
til BSI sin tradisjonelle Monthly Adventure, og derfor gjennomføres på onsdag kveld.  
 
 
 
Seinsumar i blåisens rike, 21.- 23.august 

 
 



 

Turledere/trip leaders: Håkon & Else 

 
Denne helgen drar vi til til Jølster og utforsker brefallet Haugabreen! Vi bor på hytter og nyter 
det forhåpentligvis fine augustværet - turene blir bestemt med værforbehold. Dette er ikke en 
tur der man må ha mye breerfaring, men man må ha klatreerfaring (sikringsutstyr). 
 
We’ll go to the nice and cosy alpine areas in Jølster to explore the icefall Haugabreen! The 
nights we’ll spend in cabins and hopefully we can enjoy some warm late summer weather – 
the trips will be chosen based on the weather conditions. This is not a trip where you need to 
have a lot of glacier experience, but we will require you to have good knowledge with 
climbing equipment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Løpetur langs Jubileumsstien, 22. august 

Turledere/trip leaders: Håkon B 

 

Bergens nye turskatt, Jubileumsstien, er 
endelig åpnet og dette gir perfekte muligheter 
for oss som vil ha oss en løpetur! Stien er delt 
opp i 8 etapper, der starten og slutten av hver 
etappe er ved et busstopp. Dette gir muligheten 
til å løpe (nesten) så kort eller langt man vil! Vi 
setter av gårde på morgenen og så kan man gi 
seg når man er lei. Den første etappen er 7 km, 
så her kan alle være med. Målet for de 
sprekeste kan være å løpe hele stien på 50 km. 
Eller løp 2, 3 eller 5 etapper. Det er helt opp til 
deg, så her kan alle få brynt seg uansett hvor 
langt du vil løpe. Bli med på løpetur og ta 
bussen hjem når du er sliten og lei! 

Bergen’s new treasure of a trail, 
Jubileumsstien, is finally open and this gives us 
the perfect surroundings for a run! The trail is 
split in 8 stages where the start and finish of 
each stage is a bus-stop. This means that you 
can join us for the first stage, 8 km, or for the 
fittest, the whole trail at 50 km. Or run 2, 3 or 5 
stages. It’s all up to you. This is a great way to 
explore Bergen, no matter how far you want to 
run! Join us for a fantastic run and then take 
the bus home when your tired! 

 

 



 

 

 

Gullhorgabu, 28.-30 September  

Turledere/trip leaders: Nadja 

 
Denne turen begynner på 

fredag, vi tar toget til Dale kl. 

12.57 og så bytter til en lokal 

buss som tar oss videre til vakre 

Bergsdalen. Vi går oppover 

stien til hytten og nyter naturen 

rundt oss underveis. Vi lager en 

god middag og koser oss på 

kvelden. På lørdagen er 

programmet fleksibelt - man kan 

fiske i ett av vannene eller gå en 

topptur i område, avhengig av 

værforholdene. På søndag tar vi 

samme stien tilbake til 

busstoppet og hopper på toget til Bergen. Det er en ganske chill tur for dem som trenger en 

rolig avkobling fra bylivet.  

 

This trip begins on Friday, we take the train to Dale at 12.57 and then change to a local bus 

that takes us further to the beautiful Bergsdalen. We follow the path up to the cabin and enjoy 

nature on the way. Once we arrive at the cabin we make dinner and have a cozy evening. On 

Saturday the program is flexible - we can fish in one of the lakes nearby or go to a mountain 

top, depending on the weather conditions. On Sunday we take the same path back to the bus 

stop and jump on the train to Bergen. It’s a quite chill trip for those who need a zen 

disconnection from citylife.  

 

 
Turer i SEPTEMBER: 
 
Over fjell i Åsane // Over mountains in Åsane, 4-6. september (1/2 days)  
Turledere/trip leaders: Alida Steigler & Ruben Holandsli 

 
 
Du trenger ikke å dra langt for flotte utsikter. 
Har du vært på IKEA og sett opp på de 
bakenforliggende fjellene? Ønsket at du kunne 
utforske dem? Vel her kommer sjansen din. På 
denne turen skal vi erobre de fjellene nær 
Åsane. Bli med oss! Turen er cirka 18 km totalt 
og har en stigning på 1200 meter, så det er en 
fin introduksjon til friluftslivet rundt Bergen. 
 
 



 

You need not go far for great sights. Have you been to the IKEA? Saw the mountains behind 
it? Wished you could explore them? Well here comes your chance. On this trip we are going 
to conquer the mountains of nearby Åsane. Join us! The trip is circa 18 km in total and has an 
elevation of 1200 m, so it’s a nice introduction to the outdoor life around Bergen. 
Tinderangling i Sunnmøre // Reaching Summits in Sunnmøre, 4.-6.september 

Turledere/trip leaders: Odd-Olav Aga, Kaja Ellingsen og Ingvild Sigbjørnsen 

 

 
Denne helga setter vi oss bak bilrattet og ruller avgårde til vakre Hjørundfjorden i Sunnmøre. 

Turens hovedmål er den spektakulære tinden Bladet, 1290moh, som vi vha guider og 

sikkerhetsutstyr skal bestige enten lørdag eller søndag. Området vi skal til bugner av tinder 

og fjelltopper, noe som betyr at det garantert blir en fin bonustur i tillegg! Vi gleder oss til tur, 

telting og middag laget i det fri! 

 

This weekend we’ll travel by car to beautiful Hjørundfjorden in Sunnmøre. The main goal of 

this trip is the spectacular peak called “Bladet” (“The Leaf”), 1290masl, which we’ll climb aided 

by competent guides and proper equipment. Hjørundfjorden is surrounded by countless peaks 

and summits, thus we can guarantee you an additional adventure day 2 of this trip! We look 

forward to hiking, camping and cooking outside together with you! 

 

 

 

Løpetur fra Gullbotn til sentrum // Running trip Gullbotn-Downtown, 4.-6-september 

Turledere/trip leaders: Håkon B 

 

Denne dagen tar vi bussen til Gullbotn og løper hjem over gullfjell. Enklere blir det ikke. I 
rolig tempo beveger oss over Gullfjellplatået, ned til Haukelandsvannet, over Ulriken og ned 
til byen. Turen er på 30 km, men i joggetempo trenger man ikke være veldig sprek for å få 
en fin tur. Det er også mulig å ta bussen til sentrum fra Haukelandsvannet etter 20 km. Dette 
er rett og slett en gylden mulighet for å oppleve det bynære høyfjellsterrenget rett ved 
Bergen. 

This time we will take the buss to Gullbotn and run home. It doesn’t get easier than that. We 



 

will run over Gullfjell and the Gullfjell-plateau, down to Haukelandsvannet, over Ulriken and 
down to the city. The run is about 30 km, but you don’t have to be a superhuman to 
accomplish this in a slow pace! It’s also possible to take a bus to the city center after 20 km. 
This is a perfect opportunity to explore the mountains closest to Bergen. 

Tjuvheller og Vardadalsbu: 11.-13. september 

Turleder: Timo Käfer 

 
Vi starter fredag kveld med en kjøretur til Steinsland i Stølsheimen. Så går vi første etappe til 

Tjuvhelleren, i mørket. Vi tar frem primus og lager en enkel middag (les Real turmat). 

Tjuvhelleren er en stor stein med bålplass som gir oss ly for natten. Neste dag går vi videre til 

Vardadalsbu, på veien bytter vi ut skogen med høyfjell. På Vardadalsbu lager vi en litt bedre 

middag. Etter en natt på Vardadalsbu tar vi siste etappe av rundturen, vestover gjennom 

Kvernhusbotnen, bratt ned tilbake til bilene. Vi er tilbake i Bergen søndag ettermiddag/kveld. 

 

We leave Bergen on Friday night and drive to Steinsland in Stølsheimen. The first hike takes 

us to Tjuvheller, we will go in the dark. Here, we will have a simple dinner. Tjuvheller is a big 

rock where we can have a bonfire underneath and which will give us shelter for the night. The 

next day, we continue the hike to the DNT cabin Vardadalsbu. The landscape will gradually 

change from forest to alpine. At the cabin, we will have a somewhat more advanced dinner 

and spend the second night indoors. On Sunday, we complete the round trip by going west 

from Vardadalsbu, through Kvernhusbotnen somewhat steep downhill back to the cars. 

 

 

 

Ekspedisjon Tunsbergdalsbreen, 11.-13. september 

 
Turledere/trip leaders: Håkon S & Astrid 

 



 

Vi utforsker Tunsbergdalsbreen, Norges lengste brearm! Den er langt fra den mest besøkte 

brearmen, mye på grunn av utfordrende logistikk. Dette blir derfor en tur med litt 

ekspedisjonspreg! Denne turen krever god breerfaring (flere tidligere turer i blåis) og gode 

ferdigheter i å bevege seg raskt og sikkert med stegjern i relativt lett blåis. 

 

Expedition Tunsbergsdalsbreen: We’ll explore Tunsbergdalsbreen, Norway’s longest icefall. 

It is far from the most visited glaciated area of Norway, much due to the inaccessibility, so this 

will be somewhat of an expedition! This trip demands a high level of experience with glacier 

travel (several earlier trips on blue ice), in particular fast and safe movement with cramp-ons 

over longer distances. 

 

 

 

 

 

Kanotur til Os, 18.-20. September 

 
Turledere/trip leaders: Tomke og Malene 

  
 

Vi tar turen til Os og utforsker et av de fine vannene med kano. Det blir ingen lange paddle-

etapper men du som melder deg på må ha paddleerfaring og beherske grundleggende 

manövrering av kano. På ettermiddagene kanske vi över oss på å bygge nödbivuak med kano, 

tar frem fiskestanga eller bare slapper av runt bålet. En kosetur med andre ord!  

Eventuellt mötes vi en kveld uken för der vi lager vår egen turmat sammen som vi så spiser 

på turen.  

 

We will go to Os about an hour from Bergen to explore norwegian nature from the water. We 

will be kayaking until we find a nice tent spot and perhaps catch some fish, cook a nice dinner 

and relax around the campfire. We might also practice building an emergency shelter using 

the canoe, a great skill to learn! To join this trip you MUST have previous paddling experience 

and be comfortable maneuvering a canoe. For those who are experienced this will be an easy 

and relaxing trip.  

We may also meet up the week before to prepare our own dried food which we then can enjoy 

on the trip.  



 

 

 

 

 

“Norgespikken” – 18.-20. September 

Turledere/trip leaders: Henrik H 

 
 

Turen som er døpt Norgespikken, starter på Osland, og ender opp helt ytterst på 
Stavenesodden. Vi tar båt ut til vakre Askvoll, og etter en kort busstur til Osland tar vi til fots 
og vender nesen mot Toreheia. Planen er å gå ut til Furefjellet, og sove i telt der for natten, 
om været tillater det. Er vi heldige opplever vi solnedgang, med Alden i horisonten! 
Turen er ikke særlig krevende, og det blir mer en kosetur med fokus på god mat og hygge. 
Det er ønskelig at påmeldte har tidligere erfaring i fjellet, og har sovet i telt tidligere. 
 
The trip, named “Norgespikken”, begins at Osland, where we will walk towards the tip of 
Stavenesodden. We will go by boat out towards beautiful Askvoll, and after a short bus trip to 
Osland, we will look towards Toreheia, the first hill we will climb.  
My plan is to walk all the way out to Furefjellet and camp there for the night, if the weather 
seems alright. At Furefjellet we will have a great view towards the open sea, and if we’re lucky 
we will get to experience sunset with Alden in the horizon. The trip is not very hard, but you 
should have experience sleeping in a tent before this trip. 
 
 
 
 
 
Fisketur til kaldevass/ fishing at kaldevass, 18.-20. september 

Turledere/trips leaders: Marius 

 



 

Denne helgen tar vi toget fra Bergen 

lørdag morgen. Vi ankommer Upsete 

etter to timer, før vi går 6 km til 

Kaldavasshytta. Hytta ligger ved et 

vann, hvor vi prøver fiskelykken. Det 

er også mulighet til å ta en tur til en 

av toppene i nærheten. Om kvelden 

spiser vi en god middag, og spiller 

kort. Neste dag kan vi enten gå 

tilbake samme vei, eller ned til Myrdal 

eller Hallingskeid, avhengig av vær 

og føre. Om ettermiddagen tar vi toget tilbake til Berge. For å kunne være med på denne 

turen må du kunne bære din egen sekk i flere timer. 

This weekend we take the train from Bergen, and after two hours we arrive at Upsete. From 
there we walk 6 km to Kaldevasshytta. There is a lake at the cabin, where we try to catch 
some fish. Close to the cabin there are some mountains where we can get nice view over 
the area. In the evening we have dinner and play cards. The next day, we can either go back 
to Upsete og down to Myrdal or Hallingskeid depending on the weather and snow conditions. 
In order to join this trip, you must be able to carry you backpack for 5-6 hours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestvidda - Skuing av Hårteigen - 25.-27. September 
 

 
Turledere/trip leaders: Henrik H og Isak S 

 
Denne helgen prøver vi oss på vestvidda gjennom Husedalen, som byr på mye flott natur og 
utfordrende terreng. Vi tar tog til Voss, for så å hoppe på bussen til Kinsarvik, der turen starter. 
Planen er så å ende opp ved Stavalihytten før kvelden senker seg, når vi har kommet fram 
her har vi unnagjort ca. 15km med vandring. 



 

Stavalihytten blir basen vår for helgen, og derfra skal vi gå til en topp eller to, med god utsikt 
over vidda! 
Det er relativt bratt å gå opp Husedalen, så for å vere med på denne turen bør man være i 
relativt god form. 
 

This weekend we will ascend Husedalen, and hopefully reach the western part of 

Hardangervidda. Here we will face challenging terrain and stunning views. We will go by train 

to Voss, and then jump on the bus that’s headed towards Kinsarvik. Our plan is to reach Stavali 

by the end of friday, which we will use as a base for our trips on saturday.  

We will then plan a trip to one of the mountaintops close by, so that we can get a good view! 

To participate in this trip, you need to be in good shape, and been on some trips beforehand. 

 

 

 

 

Løpetur i Vossafjellene, 25.-27.september 

Turledere/trips leaders: Carsten og Tomke 

 
Vi tar tåget til Mjølfjell og løper opp 

langs den fossende Ljoselva og over 

spennende høyfjellsterreng frem til 

Grindaflethytta. Her blir det velfortjent 

hyttekos og en god natts søvn slik at 

vi er klare for neste etappe ned til 

Flåm som blir et skikkelig løpseventyr 

! Denne turen er for deg som vil teste 

løping i vakre omgivelser og krevende 

terreng. Vi kommer å hålle et veldig 

lavt tempo slik at denne turen passer 

de fleste med litt løpserfaring. Stabile 

sko og ankler rekommenderes. 

(Foto: ut.no) 

 

Join us on this running adventure to Grindaflet! We will take the train to Mjølfjell on Saturday 

and jog up through wild mountain terrain to the Grindaflet cabin where we will have a well-

deserved dinner and relaxing evening. The next day we will run down to Flåm and take the 

bus back to Bergen on Sunday. This trip is suited for those who have some trail running 

experience and wish to challenge themselves with a two-day running trip through beautiful 

surroundings. Ankle stability and a good pair of running shoes are required. 

 

Turer i OKTOBER 

Vatnane 2.-4.oktober (Foto: Vikjavev.no) 

Turledere/trips leaders: Astrid F. Rasmussen 

 



 

Denne helga måler vi lårmuskler med 

budeiene og drar rett opp fra fjorden til det 

gamle stølstunet Vatnane. Dette blir et 

utmerket utgangspunkt for fine toppturer og 

vill utsikt, samt et ganske trangt hytteliv. Et 

par med stabile ankler samt litt trening i å fote 

seg i bratt terreng anbefales.  

Join us for a trip to Vatnane, a small cabin 

placed high above Sognefjorden. We start at 

sea level and walk up to the cabin at 800 mamsl. From there we have excellent possibilities 

for some nice hikes with grand views. It is recommended that you have some experience with 

steeper terrain and that you can carry your own backpack for several hours. 

Telttur til Havgapet, 09.-11.oktober 

 

Turledere/trip leaders: Henrik Høidal og Franziska Hasenburg  

 

På denne turen skal vi utforske en nydelig halvøy som gir oss utsikt til havet, men byr også på 

nydelige høststemninger: gyldne birkskoger, hemmelighetsfulle vinkler og fine fjellområder. 

Hvis vi er heldige med været, blir det et magisk gyldent høstlys om dagen og kanskje også 

nordlys om natten! Det blir en telttur, derfor må hver deltaker bære sin egen ryggsekk som 



 

kan bli litt tung, og vi skal vandre mesteparten av dagen i småkupert terreng. Denne turen er 

særlig korona-usikker.  

On this tent trip we will explore all facets of golden autumn sceneries at the coast (hopefully 

the weather is kind to us). We will see golden shining birch forests, have great views over the 

coastline and the sea, find beautiful secret corners and enjoy bonfire evenings. You should be 

comfortable with carrying a heavier backpack, hiking a lot and sleeping in a tent. This trip may 

be cancelled due to Covid restrictions.  

 

 

 

 

 

Surfetur til Jæren 23.-25.oktober 
Turledere/trip leaders: Guro Vike og Silje Marie Rydningen Torberntsson 

 
 

 
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! 
 

 

 



 

Etegilde 30.Oktober-1.November 

Turledere: Ivar Klaussen Austvik & Marius Berger 

 

En klassiker i BSI Friluft! Vi tar toget til 

Hallingskeid og Kreklingbu for en helg fylt av god 

mat, fantastisk stemning og hvis vi er heldige – 

årets første skitur! Kreklingbu ligger noen hundre 

meter fra togstasjonen, så man kan ta med hva 

man vil av mat og annet snacks på denne turen. 

Avreise fredag ettermiddag, retur søndagskveld.  

Vi satser på å gå noen fine dagsturer på lørdag 

og søndag, og forhåpentligvis får vi startet 

skisesongen denne helga! 

 

Our great traditional eating trip!: A classic BSI Friluft trip! We will take the train to Kreklingbu 

(Hallingskeid) for a weekend packed with good food and a fantastic atmosphere, hopefully 

combined with some skiing (if there is enough snow).  We will leave from Bergen Friday 

afternoon, and return Sunday evening. 

 

Lysspillet over hele Bergen // Lights over Bergen: 20-21. november  

Turledere/trips leaders: Alida Steigler & Tore Halderaker 

  
 

I løpet av denne uken vil lyset fra fakler og 

fyrverkeri tenne opp Bergen by, og vi skal 

delta sammen med våre egne hodelykter 

og vandrer opp Ulriken, for deretter å se 

fyrverkeriet fra toppen av den. Vi vil 

overnatte på en hytte der oppe og nyte en 

koselig natt på terskelen til vinteren.   

 

During this week the light from torches 

and fireworks will light up the city of 

Bergen and we are going to join in with 

our own headlamps hiking up Ulriken, 

then watch the fireworks from the top of it. 

We will spend an overnight at a cabin up 

there and enjoy a cozy night at the break 

of winter. 

 

 

 

 



 

 

 

Adventstur med fjellski og hodelykt, 04.06.desember 

 
Turleder: Håkon S og Tore 

 
Vi tar en liten skitur i desembermørket, litt etter rådende forhold. Kanskje en hyttetur med god 

mat, eller en telttur med bålkos i Raundalen?  

 

Yuletide trip with backcountry skis and headlamp: We’ll do a small trip in the December 

darkness. The trip details will be decided based on the conditions - maybe a cabin trip with 

good food, or a winter tent trip in Raundalen?  

 

GRADERING / GRADING SYSTEM 

 

Ved hver tur er det forsøkt satt en gradering. Husk at en slik grad er en subjektiv vurdering, 

og selv om en tur er gradert til lett kan det for noen oppfattes tungt. Ta kontakt med turleder 

før turen hvis du er usikker på dette. På turer der det kreves teknisk erfaring fra deltakerene, 

f.eks bretur, klatring/isklatring er dette markert: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITETER 

 

 

PÅMELDING OG FERDARÅD 

De fleste turene blir annonsert på mailinglista og Facebook på mandagen den uka turen går. 

Noen turer blir annonsert tidligere. Den samme informasjonen publiseres på nettsidene våre. 



 

Der står det hvordan man melder seg på. Dette skjer ved at du sender en mail til turleder og 

inkluderer navn og telefonnummer. Medlemmer prioriteres, er du ikke medlem risikerer du å 

ikke få plass. Det er ikke mulighet til å reservere plass på turen før det har kommet 

mail/oppslag på nett. Førstemann til mølla gjelder. Onsdag eller før turen holdes det 

obligatorisk Ferdaråd. Her gis ytterligere informasjon om turen, fellesutstyr fordeles og 

matinnkjøp avtales. På Ferdaråd må alle påmeldte møte opp, også de som evt. står på 

venteliste. 

 

All trips will be announced on the mailing list the Monday in advance, and a compulsory 

meeting will be held for the participants one of the following days. 

 

 

UTSTYR 

Alle turene krever godt utendørstøy og utstyr for å klare seg ute. En del turer krever også 

spesialutstyr. BSI Friluft disponerer en god del utstyr som medlemmene kan låne, 

entengratis eller til en billig penge. Telt, spader, søkestenger, kart, primuser og en del bre- 

og klatreutstyr. Kontakt utstyrsansvarlig dersom du ønsker å låne utstyr. Se hjemmesidene 

våre for oppdatert utstyrsliste. Deltakerne må ha riktig utstyr til turen og inneha nødvendige 

kunnskap for å bruke utstyret. Dette vil bli gjennomgått på Ferdarådet, om du er i tvil om du 

har god nok erfaring og/eller riktig utstyr så møt opp på Ferdarådet eller kontakt turleder. 

 

 

In addition to clothing and equipment for sleeping and cooking outdoors several (most) of the 

trips require special equipment. BSI Friluft has a large stock of equipment for lend or rent; 

tents, shovels, maps, stoves, and glacier and climbing equipment. See the homepage for 

more info. Equipment can also be rented from Bergen Turlag in Marken at somewhat higher 

costs. 

 

 

 

 

HYTTEN VÅR PÅ HALLINGSKEID - KREKLINGBU 

BSI Frilufts egen hytte på Hallingskeid, Kreklingbu, kan leies av medlemmer. Hytta ligger 

400 meter fra Hallingskeid stasjon. Det er sengeplass til 10, men det er plass til 25 stykker i 

hytta, men da er det veldig fullt. Det er ikke strøm eller vann på hytta, men en bekk i 

nærheten og vedfyring. Ny ovn per 2010! Rundt hytta ligger flotte turområder og gode 



 

fiskevann. For å komme til Hallingskeid tar man regiontog fra Bergen, ca 2,5 timer. Pris per 

natt for medlemmer er kr 50 kr for ei natt. For ikke-medlemmer er prisen kr 75. Kontakt 

hytteansvarlig hvis du ønsker å leie hytta.  

 

BSI Friluft owns a cabin with 10 beds at Hallingskeid close to Hallingskeid Railway station. 

Lodging is 50kr/night for members, 75kr for non-members. Contact hytteansvarlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI FRILUFT PÅ INTERNETT 

Her finner du oppdatert informasjon om turer, møter og andre aktiviteter, samt bilder fra 

turene våre og et diskusjonsforum. Her kan du også skrive deg på mailinglista vår, hvor 

informasjon sendes ut ukentlig. Sjekk også ut gruppa vår på Facebook: BSI FRILUFT! og på 

Instagram #bsifriluft 

ORIENTERING RUNDT ARRANGEMENTER 

BSI Friluft er en frivillig organisasjon hvor verken styret eller 

turledere har økonomisk gevinst av arbeidet. Turleders 

oppgave er å koordinere gjennomføre arrangementet etter 

beste evne. Ikke alle turledere og andre som bidrar i gruppa 

har noen formell kompetanse innenfor området, og må ikke bli 

sett på som guider. Deltakerne plikter selv å avgjøre om de har 

de nødvendige forutsetninger for å delta på arrangementer. 

Alle deltakere på BSI Frilufts arrangementer deltar på 

eget ansvar og risiko, og samtykker dette ved å delta. 

 

 

REGARDING ORGANIZED ACTIVITIES 

BSI Friluft is a voluntary association where neither the board 

nor leaders of a trip get any economic benefits from this work. 

As such the board and leaders of a trip do not necessarily 

possess qualifications as mountain guides and do not have any 

financial or judicial liability of any kind. Trip leaders are merely 

coordinatorers of the activities undertaken. By Norwegian law, 

in a case of emergency all are required to aid the person in 

need according to their own qualifications, physical abilities, 

and evaluation of the risk involved. 

Participators are strongly advised to assess their own 

qualifications before enlisting to a trip, the trip leaders do have 

the right to refuse participants who do not possess the 

technical or physical skills necessary to participate in a trip, All 

activities are undertaken at the participator`s own risk and 

responsibility, and by enlisting to a trip the participator confirms 

this. 



 

 

Updated information on trips and activities, pictures, and a sign-up for our mailing list can be 

found at our home page (www.bsifriluft.no). Also check out our Facebook page and Instgram 

account #bsifriluft 


