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Oversikt over turprogrammet våren 2021 
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.  
 

Overview of the trip program spring 2021 

Dato // 
Date 

Arrangement // Event Gradering // 
Difficulty 

Turledere // 
Trip leaders 

  
 

 

26.01 Infomøte   

28.01 Kveldstur: Skitur på Fløyen 
 

Tore 

29.-31.01 Skred- og vinterturlederkurs 
 

Hedda og Sigrid 

06.02 
 

Ulriken fra Svartediket og Isdalen 
 

Torjus og 
Magnus 

13.02 Topptur nær Voss 
 

Tore 

19.-21.02 Heisbasert pudderkjøring (TBD) 
 

Henrik H 

26.-28.02 
(vinterferie) 

Fjellskitur Kiellandbu 
 
 
Toppturhelg BT-hytten 

 
 

 

Tomke 
 
 
Trygve og 
Henrik 

05.-07.03 
(vinterferie) 

Topptur i Rosendalsalpene 
 

Trygve og Guro 

12.-14.03 
Fullmåne 
13.mars(!) 

Skred- og vinterturlederkurs 
viderekommende 
 
Fjellskitur TBD 

 
 

 

Guro og Trygve 
 
 
Håkon S 

19.-21.03 Skirangel i Hardanger 
 
Finse-Krækkja-Haugastøl 

 
 

 

Guro og Silje 
 
 
Marius 

April Fjellskitur Haukeliseter-Holmavatn 
 

Tomke 

8.-11.04 Surfetur til Hoddevik 
 

Maiken og 
Sigrid 



 

*These trips 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.  
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––– 
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16.-18.04 Turlederhelgen 
 
 
Norgespikken 

 
 

 

Hedda 
 
 
Henrik 

24.-25.04 Askøy på langs 
 
 
Toppturhelg Sunnmøre 

 

 

Alida 
 
Franziska og 
Henrik 

30.-02.05 Fjellskitur til Hardangerjøkulen 
 

Kaja og Ingvild 

07.-09.05 Fjellskitur til Vassfjøro 
 

Tore 

29/30.05 7-fjellsturen med BSI Friluft 
( ) 

Alida 

13.-15.06 Hjelp, vi brevandrer! 
 

Håkon S 



 

Turbeskrivelser 
 
Januar: 
 
Skred- og vinterturlederkurs på Mjølfjell! 
Dato: 29.01-31.01 

Gradering:  
Koordinator: Hedda Askheim 
Beskrivelse: 
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 29.-31. januar 2021 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!  
 
Februar: 
 
Ulriken fra Svartediket og Isdalen 
Dato: 06.02 

Gradering:  
Turledere: Torjus og Magnus 
Beskrivelse: 
Vi starter å gå fra Svartediket og opp den mystiske Isdalen. Går så opp til Ulriken og                 
ned til Montana. 
 
We go hiking towards Ulriken from      
Svartediket.  
 
Topptur nær Voss 
Dato: 13.02 

Gradering:  
Turleder: Tore 
Beskrivelse: 
Vi tar toget til Voss og finner en spennende 
topp. Kanskje vi kommer oss til Lønahorgi? 
 
Top touring trip near Voss. We might go to 
Lønahorgi. 
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Introduksjon til frikjøring (Heisbasert) // Introduction to freeriding (Lift 
based) 
Dato: 19.02-21.02 

Gradering:  
Turleder: Henrik 
Deltakere: 8 deltakere (7+1) 
Beskrivelse: 
Introduksjon til frikjøring er ment som en tur for de 
som føler de vil ta skikjøringen videre, fra enkel 
bakkekjøring, til krevende terreng. Turledere på 
denne turen er på ingen måte profesjonelle, og 
fokuset vil ligge på god stemning, knall og fall, og 
en liten dose teknikktrening. 
Datoen til denne turen vil avhenge av 
værforholdene. Turen går hvor enn snøen daler 
ned! Hodlekve, Eikedalen, Myrkdalen, o.l. er 
mulige destinasjoner vi kan se for oss.  
Mer info kommer når datoen er fastsatt.  
 
Introduction to freeriding is a trip for those of you who are comfortable skiing the 
slopes, and want to take your skiing outside the slopes. We are by no means 
professional instructors, and our main goal is to have a great time along with you.  
The date and location for this trip will depend on the forecast, we will go wherever 
there is a lot of snow!  
More information will follow when the date is set. 
 
Fjellskitur til stedet // Fjellski-trip to The Place: 
Dato: Ikke bestemt 

Gradering:  
Turleder: Alida 
Deltakere: max 10 deltaker 
Beskrivelse: 
Ingenting er sikkert bortsett fra at vi vil gå til et           
sted med snø og fjell, en gang med noen         
mennesker. Og det blir en fjellskitur som passer        
for alle, men for det meste nybegynnere. Vi        
kommer til å sove i en hytte og ha det gøy. Hvis alt             
går bra, vil vi spise noe godt, spille noen spill, få           
vondt i muskler, lytte til country og dele en øl midt i            
blinken. 
 
Nothing is certain but that we will go somewhere with snow and mountains,             
sometime with some people. And it will be a fjellski-trip suitable for all, but mostly               
beginners. We will sleep in a cabin and have a grand time. If all goes well, we will eat                   
something good, play some games, get some sore muscles, listen to country and             
share a beer out in the middle of nowhere. 
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Fjellskitur Kiellandbu: 
Dato: 26.02-28.02 

Gradering:  
Turleder: Tomke 
Deltakere: max 4 deltakere 

 

 

 

Toppturhelg BT-hytten // Ski touring BT-hytten 

Dato: 26.02-28.02 

Gradering:  

Turledere: Henrik og Trygve 

Deltakere: 4 + 2 

Beskrivelse: 

Pakk med toppturutstyret og hyttetøfler!     
Denne helgen drar vi til 
Mjølfjell. Vi går til BT-hytten fredag ettermiddag, og fra der satser vi på god 
snø, fint vær og drar på topptur to dager på rad. Med forbehold om vær og føre, er                  
hytten alltid varm. 

Ski touring in Mjølfjell/BT-hytten: This weekend we pack with us our alpine touring             
skis, and head for Mjølfjell. We go to BT-hytten, and from there we ski for two days.                 
In case of bad weather, the cabin is always warm.  
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Mars: 

Topptur i Rosendalsalpene 

Dato: 05.03-07.03 

Gradering:  

Turledere: Trygve og Guro 

Deltakere: 6 + 2 

Beskrivelse: 

Pakk med toppturutstyret og godt humør! Denne helgen drar vi til 
den ytre delen av Hardangerfjorden, nærmere bestemt Rosendalsalpene, som 
ligger vest for Folgefonna. Etter to dager vil vi mest sannsynlig kan krysse av 
to topper og x antall høydemeter. Vi satser på masse ubunden snø og sol! Med               
forbehold om vær og føre, kan det bli endringer.  

Ski touring in Rosendal. This weekend we pack with us our skis, and head for               
Rosendalsalpene. After two days of ski touring we hopefully set some good turns             
and checked off two tops. We hope for some good powder and sunny weather. In               
case of bad weather, there can be some changes. 

Videregående skred- og vinterturlederkurs på 
Mjølfjell! 
Dato: 12.03-14.03 

Gradering:  
Deltakere: 10+ 
Koordinatorer: Guro og Trygve 
Beskrivelse: 
Er du glad i turer utenfor skisporet eller topptur og har en            
del erfaring fra topptur og skredkurs fra før? Vil du lære           
enda mer om skred og vinterturleding med nye og gamle          
venner? Sleng skiene på sekken og bli med oss! 
Helgen 12.-14. mars 2021 tilbyr BSI Friluft i samarbeid         
med guidefirmaet Wild Voss et skikkelig godt       
videregående skredkurstilbud for byens studenter. Målet      
er å trene skredvurdering og redning, turplanlegging og        
turleding i vinterfjellet. 
 
Avalanche course: This is an advanced avalanche and winter tour guide course. You             
need experience from an earlier avalanche course to attend. 
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Skirangel i Hardanger 

Dato: 19.03-21.03 

Gradering:  

Deltakere: maks 6+2 

Turledere: Guro & Silje 

Beskrivelse: 

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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FINSE-KRÆKKJA-HAUGASTØL 

Dato: 19.03-21.03 

Gradering:   

Deltakere: 8 

Turleder: Marius 

Beskrivelse: 

På lørdags morgen tar vi toget opp til Finse, hvor vi går til turisthytten Krækkja.               
Turen er beregnet til å ta 6 timer. På Krækkja får vi god mat, og tid til spill og moro.                    
På søndagen rusler vi videre til Haugastøl, en tur som tar rundt 3-4 timer. Fra               
Haugastøl tar vi toget til Bergen. For å være med på denne turen må du kunne gå på                  
ski og bære din egen sekk. 

On Saturday morning, we take the train from Bergen to Finse. From Finse we follow               
a marked slope, to a cabin called Krækkja. The trip takes around 6 hours. At               
Krækkja we get delicious dinner, and later on play some games. The next day, we               
will walk between 3-4 hours to Haugastøl. To join this trip, you should be familiar with                
cross country ski and carry your own backpack.  

  

April: 
 
Fjellskitur Haukeliseter-Holmavatn 
Dato: Ikke bestemt 

Gradering:  
Deltakere: 4 
Turleder: Tomke 
Beskrivelse: 
Vi tar buss eller bil opp til Haukeliseter fredag tidlig          
og går 22km til Holmavatn - en personlig favoritt :)          
Lørdag går vi tilbake til Haukeliseter for badstu,        
stamp og 3-retters middag. 
Mulighet for dagstur/isfiske søndag, eller en tidlig       
hjemreise til Bergen.  
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Surfetur til Hoddevik 
Dato: 8.04-11.04 

Gradering:  
Deltakere: 10+ 
Turledere: Maiken og Sigrid 
Beskrivelse: 
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. 
 
 
Turlederhelgen 
Dato: 16.04-18.04 

Gradering:  
Deltakere: 12 
Koordinator: Hedda 
Beskrivelse: 
Vårens turlederhelg brukes til å øke kompetansen til nye og eksisterende turledere.            
Det arrangeres to turlederhelger i året og temaene er ofte førstehjelp, kart og             
kompass, snøskred, turleding. Føler du deg trygg til å arrangere fjellturer er du             
velkommen til å bli turleder for våre turer. 
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“Norgespikken” 
Dato: 16.04-18.04 

Gradering:  
Deltakere: 8 
Turleder: Henrik 
Beskrivelse: 
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. 
 
Askøy på langs // Askøy from bottom to top 
Dato: 24.04-25.04 

Gradering:  
Deltakere: max 12 
Turleder: Alida Steigler 
Beskrivelse: 
Dette blir en vakker (en regnfull dag kan også være          
vakker, ikke sant?) helg fylt med mye avstand (rundt 20          
km hver dag), men ikke mye høyde. En kan si at Askøy er             
ganske flat. Selv om det stemmer, har det en av de           
vakreste utsikten rundt Bergen og de koseligste små        
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skogene. Og... midt på turen vil vi ta ly på et skjult, magisk sted som har sine egne                  
kajakker, det perfekte stedet for en hyggelig BBQ, trær for hengekøyer og muligens             
(egentlig ikke) verdens største telt. 
 
This will be a beautiful (a rainy day can be beautiful as well, right?) weekend filled                
with much walking (around 20km each day), but not much elevation. One could say              
that Askøy is quite flat. Even if that is true, it has one of the greatest views around                  
Bergen and the cosiest little forests. And… in the middle of our journey we will take                
up shelter in a hidden, magical place that has its own kayaks, the perfect place for a                 
nice BBQ, trees for hammocks, and possibly (not really) the world’s biggest tent. 

Toppturhelg Sunnmøre 

Dato: Ikke bestemt 

Gradering:  

Deltakere: 10 

Turledere: Henrik og Franziska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse: 
På denne turen skal vi ta en tur til de vakre Sunnmørsalpene med sine majestetiske               
topper, bratte lier og den nydelige Hjørundfjorden. Avhengig av smittesituasjonen          
skal vi overnatte på ei hytte eller i telt. Ihvertfall slår vi leir i en fin dal og stikker derfra                    
ut for fine skiopplevelser på råe Zenmøre i sin fulle prakt. Vi håper på fin vårsnø og                 
sol i tillegg som skaper minner du sent vil glemme. Denne turen blir selvfølgelig              
tilpasset til evne og forhold og passer for alle som har erfaring på toppturski. Vi ser                
frem til en fin helg med god stemning, fantastiske toppturer og masse fjellkos mellom              
og på disse eventyrlige fjellene. 
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Mai: 
 
 
Skitur til Hardangerjøkulen 
Dato: 30.04-02.05 

Gradering:  
Deltakere: 8 
Turledere: Kaja og Ingvild 

 
Beskrivelse: 
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?). 
 
Fjellskitur til Vassfjøro 
Dato: 07.05-09.05 

Gradering:  
Deltakere: 6 
Turleder: Tore 
Beskrivelse:  
Vi tar toget til Upsete og overnatter på Kaldavasshytta. Lørdag morgen går vi til              
Vassfjøro i herlig vårslush. Dagsturen til Vassfjøro er lang, så deltakere må ha god              
skiform. 
 
Long and nice skiing trip to the majestic mountain Vassfjøro. We stay at a DNT cabin                
called Kaldavasshytta. 
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7-fjellsturen med BSI Friluft // 7-mountains hike with BSI Friluft 
Dato: 29/30.05 

Gradering: ( )  
Deltakere: max 20 
Turleder: Alida 
Beskrivelse: 
Selv under en pandemi, bør noen tradisjoner       
holdes. Å gjøre den 7-fjellsturen er en av dem. Så          
ikke være trist, uansett hva som skjer, vil vi ha          
våre 35 km med en høyde på 2500 meter i år.           
Vær forberedt på en morsom og slitsom dag med         
andre tur(+Bergen?)-entusiaster! 
 
 
Even during a pandemic, some traditions should be kept. Doing the 7 mountains hike              
is one of them. So, don’t be sad, whatever happens we will have our 35km with a                 
2500m elevation this year. Be prepared for a fun and tiring day with other              
hiking(+Bergen?)-enthusiasts! 
 
 
Juni: 
 
Hjelp, vi brevandrer! 
Dato: 13.06-15.06 

Gradering:  
Deltakere: 6 
Turleder: Håkon S 
Beskrivelse: 
Er du nysgjerrig på brevandring og god kompetanse på tau og sikringsmetoder            
knyttet til bre og klatring er du velkommen til å delta på denne nydelige breturen.  
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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 deltakerne, f.eks bretur, klatring/isklatring er dette markert: 
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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, enten gratis 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             
BUA and Skattekammeret at somewhat higher costs.  
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Hytten vår på Hallingskeid - Kreklingbu  
BSI Frilufts egen hytte på Hallingskeid, Kreklingbu, kan leies av medlemmer. Hytta            
ligger 500 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 75 kr for ei natt. For ikke-medlemmer er prisen kr                 
150. 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 75 kr/night for members, 150 kr for non-members. Contact cabin             
responsible.  
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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  
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