
Turprogram BSI Friluft høst 2021  
 
 
 

Dato Tur  Turledere Gradering 

20.-22.august Løpetur Finse-Aurland 
 
 

Tomke  

23.august Rekrutteringstur i 
sammenheng med “Aktiv 
Campus”-uka 
 

Håkon 
 

 

25.august Månedens kveldstur 
(rekrutteringstur i 
sammenheng med “Aktiv 
Campus”-uka) Stolzen 
med bad  
 

Hedda og Sofie  

27.-29.august  Tinderangling i Sunnmøre 
 

Vibeke og Sofie 
 
 

( ) 

 

 

3.-5. september Fisketur Selhamar 
 
Blåis og fjellvandring i 
Jotunheimen 
 
Jubileumsstien  

Tore 
 
Henrik og Håkon 
S 
 
 
Håkon 

 

 

 

10.-12.september Kreklingsus 
 
 

Søren, Ronny, 
Einar 

 

17.-19.september 
 
 

Aurlandsdalen 
 
 

Jan & Ruben 
 
 
 
 

 

21.september 
(uke 38) 

Månedens kveldstur - 
Strandrydding i 
sammenheng med 
klimauka arrangert av 

Elise og Tore  



Biologisk fagutvalg 
 

24.-26.september Sykkeltur langs 
Rallarvegen 
 
Gjegnabu 
 
Løpetur fra Hytte til Hytte 
 
 

Sofie & Vibeke  
 
 
Alida og Timo 
 
Håkon og Julian 

 

 

 

1.-3.oktober Myrdal-Stigen/ 
 
 
Eggenipa i Gloppen - en 
rundtur 
 
Tjuvheller og Vardadalsbu 

LP 
 
 
Pernille og Sigrid 
 
 
Adrien og Timo 
 

 

 

 

 

 

 

8.-10.oktober Kalvedalshytta 
 
Løpetur Hardangerjøkulen 
rundt 

Espen og X?  
 
Trygve og Håkon 

 

 

 

( ) 

15.-17.oktober Dagsturhyttebingo i nord-
hordaland 
 
 

Håkon  

22.-24.oktober Turlederhelg 
Gullhorgabu(?) 
 

Hedda  

27.oktober Månedens kveldstur 
 

Hedda og Sofie 
 

 

29.-31.oktober Etegilde  
 
 

Marius og Ivar  

5.-7.november  
 

  

12.-14.november Skitur 
 
 
Surfetur Hoddevik 

LP 
 
 
Sigrid og Maiken 

 



19.-21.november    

26.-28.november Hyttetur til utkanten 
 

Håkon S  

3.-5.desember    

10.-12.desember Mørketidstur 
 

LP  

 
 

Turbeskrivelser 
 
Tinderangling i Sunnmøre 
27-29.aug  - Vibeke  
Denne helga setter vi oss bak bilrattet og ruller avgårde til vakre Molladalen i Sunnmøre. 
Turens hovedmål er den spektakulære tinden Bladet, 1290moh!! Vi har guider og 
sikkerhetsutstyr til å bestige toppen, og vi tar sikte for å gjennomføre turen på lørdagen. 
Området vi skal til bugner av tinder og fjelltopper, noe som betyr at det garantert blir en fin 
bonustur i tillegg! Vi krysser fingrene for bra vær, og det gledes til telting, leirkos og middag 
ute i det fri!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blåis og fjellvandring i Jotunheimen 
3. - 5. september 



Denne helgen tar vi turen til Krossbu. Fra Krossbu kan vi bryne oss på mange spennende 
turer, og utforske mye kul blåis! Målet med turen er å gå en god del på breen, men også å 
prøve oss på en del av de større toppene i området, som f.eks. Storebjørn.  

 
 
Løpetur langs Jubileumsstien 

5. september - Håkon 

Bergens nyeste 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 newest 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! 



 
Fisketur til Selhamar 

Selhamarhytten er Bergen og Hordaland Turlags største hytte i Stølsheimen. Den ligger ved 
utløpet av Selhamarvatn og nås fra Eksingedalen og Vikafjellet. Hytten er stor og egnet til 
opphold over flere dager for skoleklasser og større grupper. Det er veldig fin fisk i de to 
nærmeste vannene og vi kan bruke kano i tillegg. Helgen vil gå med til fisking og padling 
med kano. Det er også mulig å gå noen rolige gåturer i nærområdet. 
 
Tur til Aurlandsdalen 
17.-19.september  
 
Innerst i Sogn ligger Aurlandsdalen - en vill og vakker dal som byr på fantastiske 

naturinntrykk og kulturminner. Helt tilbake til 1600-tallet ble dalen benyttet som handel- og 

ferdselsveg mellom østland og vestland. Turen går fra Finse via Østerbø til Vassbygdi med 

landskap som varierer fra fargerike daler, steile fjellsider og brusende fossefall. Totalt 

distanse ca 50 km. Vi benytter telt og muligheter for overnatting og 3-retters middag på 

Steinbergdalshytta/Østerbø Fjellstove ved dårlig vær. Dette er en tur du ikke vil gå glipp av!  

 

Hardangerjøkulen rundt 

8-10. oktober - Trygve og Håkon 

På flytstier rundt Hardangerjøkulen. Fredag morgen tar vi toget til Finse. Her starter 

løpeturen vår, som strekker seg rundt Hardangerjøkulen. Turen er på ca. 75km, fordelt på 

tre etapper. Første dag løper vi 27km til Kjeldebu. Lørdag løper vi 27km til Rembesdalsseter. 

Søndag løper vi 21km til Finse, før vi tar toget tilbake til Bergen. Det løpes med lett sekk og 



løpesko. Turen er kun gjennomførbar i relativt godt vær. I oktober kan det krype ned mot 

minusgrader om natten, men det har ikke vært snø så tidlig i området de siste årene, så om 

vi er heldige får vi strålende høstvær. Om været blir for dårlig denne helgen, legger vi opp til 

en plan B. Dette er løpeturen du ikke vil gå glipp av! 

 
 
 
Eggenipa i Gloppen - en rundtur 

1-3. oktober - Pernille og Sigrid 

Eggenipa (1338 moh) i Gloppen er en av de mest fotograferte fjelltoppene i Sogn og 

Fjordane. Veien til den spisse toppen er en nydelig rundtur på 10,7 km som tar 

omtrent 6-7 timer. Turen går i relativt enkelt terreng, med noe klyving mot toppen. 

Det er derimot gode tak og noen steder er det kjetting man kan holde seg i.  

Fredag kjører vi fra Bergen, og kjøreturen tar ca. 4 timer, inkludert ferge. Vel framme 

i enten telt eller hytte (mer info kommer) spiser vi middag og lader opp for 

morgendagen. Lørdag tar vi beina fatt til toppen der man har utsikt til Breim og 

Bergheimsvatnet. På kvelden blir det felles middag og hygge, før vi drar hjemover 

søndag morgen/formiddag.  

Eggenipa (1338 moh) is one of the most photographed peaks in Sogn og Fjordane. 

The hike is a 10,7 km round tour which takes about 6-7 hours. To get to the top we'll 

have to do some easy climbing, but there are good holds and some chains to hold 



on to. We leave Bergen on Friday and drive 4 hours to Gloppen. The plan is to stay 

in a hut or tent. On Saturday we'll hike to Eggenipa, make some nice dinner and 

enjoy the evening, before driving back to Bergen Sunday morning.  

 

Rallarvegen  
24-26 september- Vibeke og Sofie  

Bli med på den mest populære sykkelturen i Norge. Rallarvegen ligger på over 1000 meter 
over havet, og gir muligheten til å få med seg mye nydelig hardangerviddenatur. Vi tar toget 
fredag ettermiddag til Haugastøl. Her lager vi oss en felles middag og koser oss. Her er det 
også mulighet for å leie sykkel. På lørdagen tar vi syklene fatt og sykler til Hallingskeid hvor 
vi overnatter på vår egen hytte Kreklingbu. Dagen etter sykler vi videre til Myrdal og tar toget 
hjemover til Bergen.  
 
Join the most popular bike tour in Norway. Rallarvegen is located at 1000 meters above sea 
level in beautiful nature. We travel together by train friday afternoon to Haugastøl. It is 
possible to rent bikes here. From here we cycle to Hallingskeid and sleep at our own cabin 
Kreklingbu. On Sunday we continue to Myrdal and catch the train back to Bergen.  
 
Gjegnabu og Gjegnen 
24-26 september - Timo and Alida 

 
 
Vi starter fredag kveld med en kjøretur til Hope i Gloppen. Så går vi første etappe, en bratt tur 
gjennom skog og etter hvert høyfjell til Gjegnabu, en liten og super koselig hytte i en fantastisk 
omgivelse av fjell, vann og bre. Lørdag går vi en lang dagstur til Gjegnen, også kalt Blånibba, 



områdets høyeste fjell på 1670m. Vi tilbringer en natt til på Gjegnabu før vi går ned igjen til 
bilene på søndag. 
 
We leave Bergen on Friday night and drive to Hope in Gloppen. The first hike is on a steep 
trail through forest and eventually alpine terrain. It takes us to Gjegnabu, a super cozy cabin 
in a spectacular area of mountains, lakes and glaciers. On Saturday, we do a long day trip to 
Gjegnen, also called Blånibba, the area’s highest peak with 1670m. We spend another night 
at Gjegnabu before we hike back down to the cars on Sunday. 
 
Tjuvheller og Vardadalsbu 
01-03 October - Timo and Adrien 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etegilde 

29-31. oktober - Marius og Ivar  

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 – gode skiforhold! 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 søndags kveld.  Vi satser på å gå noen fine 

dagsturer på lørdag og søndag, og forhåpentligvis får vi startet skisesongen denne helga!    

A classic BSI Friluft trip! We will take the train to Kreklingbu (Hallingskeid) for a weekend 

packed with good food and fantastic atmosphere, hopefully combined with some skiing (if 

there is enough snow).  We will leave from Bergen Friday afternoon, and return Sunday 

evening  

 

 
 
 
 
Surfetur til Hoddevik 
11-14. november - Sigrid og Maiken 



 
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 torsdag og kommer 
hjem igjen søndag 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 thursday and go back again on 
sunday. 
 
 
 
 
 
Hyttetur til utkanten 
 

 
27.-28. november – Håkon Sandven 
Slutten av høsten, eller starten av vinteren? Vi finner oss en trivelig hytte i utkanten 
av der vi har dratt før, og satser på å kose oss litt i novembermørket! Turen må 
planlegges nær avreise i lys av snøforhold, hyttetilgjengelighet, og ikke minst været. 
Men det blir nok noen timer å gå med ganske tung sekk. 
 
The end of the autumn, or the beginning of the winter? We’ll find a cosy cabin in an 
area we haven’t been before, and enjoy the long November evening! The trip needs 
to be shortly in advance due to the unpredictable conditions at this time, but we’ll 
most likely hike quite a few hours with quite heavy backpacks. 


