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Om Naturlos
Naturlos er en kalender med informasjon om varierte friluftsaktiviteter i 
Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året. I kalenderen finner du aktiviteter 
som skiturer, vandreturer, padlekurs, bading, hytteturer, friluftsskoler, 
strandrydding og mye mer. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av 
lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av 
friluftsrådet og oss som friluftsråd. Vi håper at du som leser denne 
kalenderen blir inspirert til å delta på en eller flere av de fantastiske 
friluftsaktivitetene som arrangeres i vår region.  
Kanskje får du lyst til å krysse en kommunegrense, eller til og med en 
fylkesgrense, for å bli bedre kjent med alle mulighetene som finnes. Om 
du ikke ønsker å delta på organiserte aktiviteter, har kalenderen en del 
med informasjon til deg som vil drive egenorganisert friluftsaktivitet.  
Velkommen ut skal du være. 

Bruksanvisning for Naturlos
I denne kalenderen finner du et rikholdig utvalg av organiserte frilufts-
aktiviteter fra hele regionen. Kalenderen inneholder flest enkelt-
arrangement, men også flere faste aktiviteter som gjennomføres til 
bestemte tider over lengre perioder. Til slutt i kalenderen finner du også 
en del med informasjon om egenorganisert aktivitet.  
De faste aktivitetene ligger først i kalenderen, deretter finner du enkelt-
arrangementene, som er organisert etter måned og dato for gjennom-
føring. Til hver enkelt aktivitet finner du informasjon om sted for 
gjennomføring, tidspunkt, kontaktperson(er), varighet og vanskelighets-
grad. Enkelte aktiviteter kan mangle vesentlig informasjon, som eksakt 
tidspunkt for gjennomføring. Da er det viktig å bruke linken til nettsiden 
til arrangøren for oppdateringer og nærmere informasjon. Friluftsrådet 
vil også oppdatere kalenderen digitalt, så sørg for at du til enhver tid har 
lastet ned den oppdaterte Naturlos-kalenderen fra våre hjemmesider.  
Det er satt følgende symboler til de ulike aktivitetene for å gjøre det enk-
lere for deg som leser av kalenderen å finne frem til dine foretrukne ak-
tiviteter. 
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Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan som bistår ni 
kommune r i Ofoten og Sør-Troms med å legge til rette for friluftsliv og 
naturopplevelser. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og 
utviklin g av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke 
friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og 
gjennom føring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt ulike informa -
sjonstiltak. Friluftsrådet arbeider tett sammen med tjenesteapparatet i 
våre ni medlemskommuner og lokale lag og foreninger som driver med 
friluftsaktivitet. Arbeidet vi gjør i lag skal bidra til at våre innbyggere og til-
reisende skal få muligheten til et godt friluftsliv og sterke naturopplevelser. 
For mer informasjon om våre prosjekter gå inn på vår hjemmeside: 
www.halogaland-friluftsrad.no/ eller følg oss på facebook: 
www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/ 
  
Om våre ni medlemskommuner 
Friluftsrådet har ni medlemskommuner i Ofoten og Sør-Troms:  
Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Evenes, 
Tjeldsund og Narvik. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann. Muligheten 
for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle aktiviteter i 
nærmiljøet, men også mer utfordrende og spektakulære turer for den 
som måtte ønske. Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale 
møteplass og turistmagnet.
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Tur over Sulvatnet. Foto: Vegar Johnsen

NB! Corona 
På grunn av Corona-viruset og restriksjoner på gjennomføring av 
arrangementer  , er det knyttet en stor grad av usikkerhet til gjen-
nomføring av en stor del av aktivitetene i årets Naturlos-kalender. 
Vi velger allikevel å publiserer kalenderen i håp om at det vil bli mulig 
å gjennom føre organiserte friluftsaktiviteter når det lettes på re-
striksjonene.  
Om arrangementet ikke lar seg gjennomføre, vil du uansett kunne 
bruke kalenderen som en inspirasjon til å gjennomføre aktiviteten 
på eget initiativ  . Ta i så fall nødvendige forholdsregler, oppdater deg 
på fjellvettreglene, sjekk værmeldingen og ha en fin tur!

OM FRILUFTSRÅDET

http://www.halogaland-friluftsrad.no/
http://www.facebook.com/Halogalandfriluftsrad/


Aktiviteter gjennom hele/deler av året 
 
Friluftsskole // Midtre Hålogaland friluftsråd,  
medlemskommuner, lag og foreninger 
Friluftsskolen er et ferietilbud i friluft for barn og ungdom i alderen  
10-13 år, hvor formålet er å gi en positiv introduksjon til friluftslivet.  
På Friluftsskolen, som arrangeres over tre dager på dagtid, får 
deltakerne prøve ut enkle friluftsaktiviteter i sitt nærmiljø, spise god 
mat og bli kjent med nye venner. Info om hver enkelt friluftsskole 
legges ut på friluftsrådets nettside og markedsføres lokalt via 
kommunen s ulike kanaler. 
Område: Alle medlemskommuner 
Dato: I skoleferiene 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Varighet: 2-3 dager 
Kontakt: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/ 

 
 
Læring i friluft // Midtre Hålogaland friluftsråd 
Læring i friluft er et nettverkssamarbeid for barnehager og grunn-
skoler. Målet med prosjektet er å generere mer aktivitet med naturen 
som læringsarena i skoler og barnehager. Friluftsrådet arrangerer nett-
verkssamlinger for erfaringsutveksling, inspirasjon, og kom-
petansehevende kurs for pedagogene. I tillegg arrangeres det lokal 
kurs i samarbeid med skolene og barnehagene. Følg med på våre nett-
sider for mer informasjon.  
Område: Alle medlemskommuner 
Kontakt: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/
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Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

ÅRET GJENNOM

mailto:kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no/
mailto:kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no/
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Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

ÅRET GJENNOM

Ungdom i natur // Midtre Hålogaland friluftsråd 
I løpet av sommeren og høsten 2021 ønsker Midtre Hålogaland 
friluftsråd å arrangere fem til åtte camper eller arrangement for ung-
dom i Ofoten og Sør-Troms. På ungdomscampene eller arrange -
mentene får deltakerne prøve spennende friluftsaktiviteter og skape 
nye vennskap på nye arenaer. Følg med på friluftsrådets nettside for 
nærmere informasjon. 
Område: Alle medlemskommuner 
Kontakt: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/ 
 
 
 
Integrering i friluft // Midtre Hålogaland friluftsråd 
Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlig aktiviteter i samarbeid 
med lokale lag og foreninger og medlemskommuner, som er spesielt 
tilpasset mennesker som er ukjent med friluftsliv. Vi ønsker å bidra til 
at mennesker som er nye i landet blir introdusert for en sosial arena 
som står sentralt i lokalmiljøet. Følg med på friluftsrådets nettsider for 
nærmere informasjon.  
Område: Alle medlemskommuner 
Kontakt: roger.olsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

mailto:kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no/
mailto:roger.olsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no/
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ÅRET GJENNOM

I godt lag  // Midtre Hålogaland friluftsråd 
Gjennom 2021 er det opprettet et prosjekt i samarbeid med 
kommunen e og kommunenes frivilligsentraler som skal forebygge 
ensomhet blant eldre. I godt lag går ut på lavterskelturer i nærområdet 
for eldre og pensjonister som liker å være ute og møte nye mennesker, 
og som det siste året har opplevd begrenset sosiale møteplasser.  
Tiltaket er åpen for alle og noen kommuner er mer aktiv enn andre, 
grunnet begrensninger koronapandemien. Følg med på din kommunale 
frivilligsentral eller friluftsrådets hjemmeside for nærmere informasjon.  
Område: Alle medlemskommuner 
Dato: Jevnlig (ukentlig/månedlig) 
Kontakt: roger.olsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no 
 
Friskliv i friluft  // Midtre Hålogaland friluftsråd 
I samarbeid med Frisklivssentralene i kommunene, som er en helse-
fremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, gjennomføres 
det ukentlig lavterskelturer for deltakerne i nærområdet. Noen kom-
muner har åpne grupper slik man bare kan møte opp, mens andre har 
lukkede grupper. Er dette aktuelt for deg anbefaler vi deg å ta kontakt 
med Frisklivssentralen i din kommune for å få muligheten til å delta. 
Informasjon om prosjektet henvises til oss. 
Område: Alle medlemskommuner 
Dato: Ukentlig 
Kontakt: roger.olsen@narvik.kommune.no 
Hjemmeside: www.halogaland-friluftsrad.no/ 
 
Friskliv i Tjeldsund // Tjeldsund kommune 
Frisklivssentralen i Tjeldsund kommune hjelper og støtter personer som 
ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. 
Frisklivssentralen har tilbud om to lavterskelturer i uka, og en styrke og 
bevegelighetstrening i uka. 
I sommer halvåret satser vi også mye på det sosiale, med lunsj og 
kaffe på bålet sammen. 
Område: Tjeldsund kommune 
Dato: Hver tirsdag hele året 
Påmelding: frisklivssentralen@tjeldsund.kommune.no 
Kontakt: Silje Elvenes Liseth, 416 95 455. 
Hjemmeside: https://www.tjeldsund.kommune.no/frisklivssentralen. 
522338.no.html 
 
 

Stiene langs leia. Foto: Silje Elvenes Liseth

mailto:roger.olsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no
mailto:roger.olsen@narvik.kommune.no
http://www.halogaland-friluftsrad.no/
mailto:frisklivssentralen@tjeldsund.kommune.no
https://www.tjeldsund.kommune.no/frisklivssentralen
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ÅRET GJENNOM
Friluftslivets uke // Norsk friluftsliv 
I Friluftslivets uke inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. 
Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi 
av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen 
der du bor. Besøk aktivitetskalenderen for Friluftslivets uke for å se 
hvilke arrangementer som foregår der du bor. 
Område: Alle medlemskommuner 
Dato: 4. - 12. september 
Hjemmeside: https://friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/ 
 
 
Folkehelseuka 2021 // Nordland fylkeskommune 
Folkehelseuka er en årlig ekstra markering av folkehelsearbeidet i 
Nordland og og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kom-
munen og i lokalmiljøet. Følg med lokalt for aktiviteter i din kommune. 
Område: Narvik og Evenes kommune 
Dato: 13. - 19. september 
Hjemmeside: www.nfk.no/tjenester/folkehelse/samarbeid/ 
folkehelseuka/ 
 
 
O-karusell i Harstad // Harstad orienteringslag 
Orienteringsløp i tre ulike vanskelighetsnivåer. 
Område: Harstad kommune 
Vanskelighetsgrad: enkel - middels - vanskelig 
Dato: Hver tirsdag fra midten av mai til september 
Oppmøtested: Varierer (info på hjemmeside) 
Kontakt: Siri Eidnes Mellem 
Hjemmeside: www.harstadol.no 
 
 
Turgruppa i Ibestad // Ibestad Frivilligsentral 
Ibestad Frivilligsentral sin turgruppe går på tur kl. 12:00 dette pga vær 
og årstid, men vil bli endret til kl 18:00 hver mandag når vær og årstid 
tillater dette. Turene er et lavterskeltilbud der det sosiale og felleskapet 
har stor betydning. Du kan lese om gjennomførte og planlagte turer på 
turgruppas Facebookside. Frivilligsentralen kan være behjelpelig med å 
skaffe veivisere til turer i Ibestad kommune. 
Område: Ibestad kommune 
Kontakt: Ibestad frivilligsentral 976 37 009/ 
ibestad.frivilligsentral@gmail.com 
Hjemmeside: https://ibestad.frivilligsentral.no/ 
www.facebook.com/groups/178494809726695/ 
 
 
Mandagsturer i Narvik // Narvik og Omegn Turistforening 
Som i fjor må vi ta hensyn til smittesituasjonen og ta noen forholds-
regler: 
- Hold en meter til deltakere utenfor egen husstand. 
- Vi samkjører så lite som mulig, og når det er nødvendig med sam-

kjøring anbefaler vi å bruke munnbind. 
Informasjon om rute og oppmøtested publiseres på NOTs hjemmeside 
og Facebookside ca en uke før hver tur. 
Område: Narvik kommune 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Dato: 18. mai - 13. september 
Hjemmeside: https://not.dnt.no

https://friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/
http://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/samarbeid/
http://www.harstadol.no
mailto:ibestad.frivilligsentral@gmail.com
https://ibestad.frivilligsentral.no/
http://www.facebook.com/groups/178494809726695/
http://www.facebook.com/groups/178494809726695/
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ÅRET GJENNOM

Sykt Aktiv Bjerkvik // Narvik og omegn revmatikerforening 
Sykt Aktiv Bjerkvik er en aktivitetsgruppe under Narvik og omegn 
revmatikerforening. Åpent for den som har lyst - sjekk gjerne oppmøte 
tid/sted med kontaktperson før du møter opp. Lavterskeltilbud uten 
fokus på sykdommer, diagnoser og alder - heller frisklivsfokus og på alt 
vi klarer å få til, på tross. 
Aktivitetene varierer fra lunsjturer i friluft med og uten bål, innetreninger, 
sosiale/kreative treff til nyttig innsats som strandrydding og julegave-
innsamling for Frelsesarmèen. Lette aktiviteter som gjør godt for hode 
og resten av kroppen. 
Område: Narvik kommune 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Dato: Vanligvis onsdager kl. 11.00, men kan variere 
Oppmøtested: Vanligvis utenfor Bjerkvik hotell, men kan variere 
Kontakt: Karin Rognmo Mellem 909 89 405 
Hjemmeside: Sesongvis annonsering på Narvik og omegn revmatiker-
forenings og Bjerkvikpostens  facebookgrupper. 
 
 
Motocrossbane på Skjellavollen i Ibestad 
/ Ibestad Idrettslag 
Ibestad Motorsport Klubb (IMK) er en del av Ibestad IL og ble stiftet i 
2007. Det nye baneanlegget for Motocross (MX) stod ferdig i 2010 med 
to baner og godkjenning type C, og ligger perfekt på de beste massene 
som underlag. MX minicross har en banebredde på 3m og lengde på 
210m, den store banen har en banebredde fra 5-7m med underlag type 
soft, er 985m lang og har en rekke hopp av typen kul-hopp og platå-
hopp. 
Område: Ibestad kommune 
Kontakt: André Skog, 971 36 171, e-post: an-skog@online.no.  
Oddvar Samuelsen, 901 27 590  
Hjemmeside: https://www.facebook.com/IMK-Ibestad-Motorsport-
Klubb--134004769945351/  
 

Foto: Sykt Aktiv Bjerkvik

mailto:an-skog@online.no
https://www.facebook.com/IMK-Ibestad-Motorsport-Klubb--134004769945351/
https://www.facebook.com/IMK-Ibestad-Motorsport-Klubb--134004769945351/
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ÅRET GJENNOM

Friluftskvelder // DNT Ung Harstad 
Dette er DNT ung Harstad sin nye storsatsing på ungdom. Hver uke 
kan ungdom møte opp til sosiale, morsomme og lærerike aktiviteter. 
Type aktivitet vil varierer fra uke til uke, det kan være f.eks. bading, 
sykkeltur, foredrag eller kart- og kompass-kurs. Følg med på 
hjemmeside og facebook for informasjon om hva som skal skje fra 
gang til gang.  
Område: Harstad kommune 
Dato: Hver onsdag kl. 18.00 med oppstart 21. april 
Varighet: 1,5-2 timer per gang  
Aldersgruppe: 13-18 år  
Kontakt: Asgeir Domaas Pedersen, asgeir.pedersen@dnt.no, 971 80 729 
Hjemmeside: https://harstad.dntung.no/ 
https://www.facebook.com/dntung.harstad 
 
 
Mandagsturer // Trimgruppa ved frivillighetssentralen Skånland 
Hver mandag (med unntak av ferien) går trimgruppa ved frivillighets-
sentralen Skånland i Tjeldsund kommune tur uansett vær og vind.  
Noen ganger kjører vi til startpunktet, andre ganger går vi i nærom rådet. 
Tillater været det tar vi alltid kaffe og matpakka ute, om ikke velger vi å 
spise på sentralen eller i gapahuker/grillbuer der vi har avtaler. 
Alle turene betegnes som lavterskel, noen går litt lengre turer og litt 
raskere, men vi har alltid matpausen i felleskap.  
Alle er velkommen til å bli med. 
Område: Tjeldsund kommune 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Dato: Hver mandag (med unntak av ferien) 
Oppmøtested: Ved frivillighetssentralens lokaler på Evenskjer,  
Melan 1 kl. 10.15 
Hjemmeside: www.facebook.com/Frivillighetssentralen-
Sk%C3%A5nland-Tjeldsund-kommune-1700191180306999 

Foto: Trimgruppa

Foto: Astrid Vaskinn

mailto:asgeir.pedersen@dnt.no
https://harstad.dntung.no/
https://www.facebook.com/dntung.harstad
http://www.facebook.com/Frivillighetssentralen-Sk%C3%A5nland-Tjeldsund-kommune-1700191180306999
http://www.facebook.com/Frivillighetssentralen-Sk%C3%A5nland-Tjeldsund-kommune-1700191180306999
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Narvik unge sanitet 
Kløvertur 
Hver siste torsdag i måneden kl. 19.30 gjennomførers det lavterskel og 
bynære kløverturer i området i og rundt Narvik. Turene er gratis og 
krever ingen forhåndspåmelding. Følg med på Facebook for kommende 
turer og andre oppdateringer.  
Område: Narvik kommune 
Dato: 27. mai og 26. juni 
Vanskelighetsgrad: enkel 
Kontaktperson: Ellen Solheim, 412 39 567 
Hjemmeside: https://www.facebook.com/narvikungesanitet 
 
Andre arrangement:  
24.6:  St.hans feiring i Lia. Gratis og åpent for alle. Fra kl 16.00 og utover. 
Grilling og naust tilgjengelig.  
28.8: Kløverstafett. I forbindelse med 125 årsjubileet til NKS.  
Gratis og åpent for alle. Håper å få til noe mat/premier etc. 
18.9: Strandryddedagen. Vi går langs havet ved Galapagosstien.  
Gratis og åpent for alle. 
 
 
Grov sanitetsforening 
Kløverturer hver torsdag kl. 17.00. 
Område: Grov 
Dato: Hver torsdag 
Hjemmeside: https://www.facebook.com/Grov-Sanitetsforening-
670778816422182/?ref=page_internal 
 
 
Andørjahelt 2021 // Andørja Sportsklubb 
I perioden 1.6 - 15.10.21 er det mulig å bli Andørjahelt 2021. 
I denne forbindelse gjennomfører vi 2 helger felles turer med turleder 
for å kvalifisere seg til å bli "Andørjahelt".  
Lørdag 19.06.2021 Andørjahelt del I (sykkeltur Mjøsundbrua - Engenes)  
Søndag 20.06.2021  Andørjahelt del III (Topptur Årbostadtinden)  
Lørdag 17.07.2021 Andørjahelt del I (sykkeltur Mjøsundbrua - Engenes) 
Lørdag 17.07.2021 Rulleskirenn Engenes 
Søndag 18.7.2021 Årbostadtinden rundt (terrengløp og turmars)  
Søndag 18.07.2021 Andørja helt del III (Topptur Årbostadtinden) 
Klokkeslett publiseres på letur.no / @tourdeandorja (FB) 
Område: Ibestad kommune 
Dato: 1.6 - 15.10.21 
Hjemmeside: https://letour.no/info/andorjahelter/
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Foto: Andørja Sportsklubb
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ÅRET GJENNOM

Friskliv og mestring // Friskliv og mestring i Narvik 
Friskliv og mestringstjenesten i Narvik kommune vil i mai og juni 
arranger e ukentlige lavterskelturer i nærmiljøet i Narvik kommune.  
Fra september til desember vil vi arrangere månedlige turer.  
Turene er åpen for alle.  
Turene går tirsdager og torsdager. Torsdager i den sørlige del av 
kommune n (Vidrek-Kjøpsvik) og tirsdager i den nordlige del av 
kommune n (Bjerkvik-Vidrek) 
Område: Narvik kommune 
Dato: Mai og juni 
Påmelding: frisklivogmestring@narvik.kommune.no 
Kontakt: Ingrid B. Nystad, 480 67 176 /Agnete S. Skutvik, 416 39 689 
Hjemmeside: https://www.facebook.com/frisklivogmestringnarvik 
 
 
 
Mørketidsjoggen // Ibestad Idrettslag 
Mørketidsjoggen er et lavterskeltilbud for de aller minste til pen sjonister  . 
Det er valgfrie løyper og valgfritt om du vil løpe på tid, start og mål ved 
Tusenårsrøysa i Hamnvik.  
Løypealternativer: 500 m, 1 km, 3 km eller 6 km. Man må gjennomføre 
minst 3 løp for å bli premiert. 
Område: Ibestad kommune 
Dato: oktober - november 
Oppmøtested: Tusenårsrøysa i Hamnvik 
Kontakt: Sigbjørn Fosse 926 24 239, sibbelusk@hotmail.com 
Hjemmeside: www.facebook.com/groups/181239775775932/ 
 

Foto: Ingrid Bogholm Nystad

mailto:frisklivogmestring@narvik.kommune.no
https://www.facebook.com/frisklivogmestringnarvik
mailto:sibbelusk@hotmail.com
http://www.facebook.com/groups/181239775775932/
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Foto: Isbaderlauget Hardhausan

ÅRET GJENNOM

 
 
Skikarusell Rolla og Andørja  
// Ibestad Idrettslag og Andørja Sportsklubb 
Skikarusellen er for alle og avholdes hvert år i perioden januar – april. 
Ibestad Idrettslag er arrangør for Rolla og Andørja Sportsklubb for 
skikarusellen på Andørja. Oppslag lokalt for oppstart og informasjon. 
Område: Ibestad kommune 
Dato: januar - april 
Kontakt Rolla: Sigbjørn Fosse 926 24 239, sibbelusk@hotmail.com 
Kontakt Andørja: Eidar Tøllefsen, 951 69 769, eidar.tollefsen@hlk.no   
 
 
Isbading // Isbaderlauget Hardhausan Ibestad 
For de hardbarka og uredde har man isbading hele sesongen  
i Hamnvik, fast badedag er hver søndag i båthavna.  
Sesongen er fra første lørdag i oktober til siste søndag i april.  
Et lite tips, invester i varmekjeledress! 
Område: Ibestad kommune 
Dato: Fra oktober til og med april 
Oppmøtested: Båthavna i Hamnvik 
Kontakt: Roald Pedersen 906 26 272 
Hjemmeside: www.facebook.com/isbaderlaugethardhausan.ibestad 

Midnattsol over Drangen. Foto: Vegar Johnsen

mailto:sibbelusk@hotmail.com
mailto:eidar.tollefsen@hlk.no
http://www.facebook.com/isbaderlaugethardhausan.ibestad
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MAI
Jernskjerp og boplass i lia ovenfor Sommarvika 
 // Evenes Turlag  
Start fra Sommarvika vest for Lilandskar. Vi tar en rast ved den 
gamle boplassen Fjell og videre forbi to jernskjerp. Turen ender 
ved Gressmyra, hvor det er registrert en gammetuft. 
Område: Liland, Evenes kommune  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøtested: Sommarvika, Nerveien, kl 10.00 
Varighet: 5 timer 
Turleder: Tore Amund Svånå 909 88 125 
Hjemmeside:  Evenes Turlag - Hjem (evenesturlag.no) og 
Evenes Turlag | Facebook

MAI 
SØNDAG 

30

JUNI

Sørelva // Ballangen turlag  
Lett og rolig tur. Vi starter turen oppe i Melkedalen og vandrer 
stien ned Sørelva, over høyden og ned til Grunnvatnet. Derfra 
går vi til brua over Åselva som er turens endepunkt. Medbrakt 
matpakke nytes rundt bålet ved elvebredden. Alle tar med egen 
mat og drikke. Turen er tilpasset alle. 
Område: Narvik kommune  
Varighet: 4-5 timer 
Oppmøte: Djupåsskola kl. 10.00 
Turledere: Anita Ødegaard 417 49 676 og  
Vegard Mathisen 917 31 793 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag 
 
 
Telttur til Øyparadiset Krøttøya-Meløyvær  
// Barnas turlag Harstad 
Barnas turlag inviterer til telttur til øyparadiset Meløyvær/ 
Krøttøya. Vi tar hurtigbåten fra Harstad sentrum, og anbefaler 
alle å ta med sykkel. På øyene finnes det kun et par biler, og det 
er supre sykkelforhold. Fra hurtigbåtkaia og til øya der vi skal 
overnatte er det omlag 3,5 km. 
Område: Harstad kommune  
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Oppmøtested: Harstad hurtigbåtkai kl. 14.00 
Varighet: Retur Harstad 13. juni kl. 14.00 
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 

JUNI 
LØRDAG 

05

JUNI 
LØR-SØN 

12-13

Foto: Ballangen turlag

http://www.facebook.com/BallangenTurlag
https://harstad.dnt.no


JUNI

Karikollen // Ballangen turlag 
Vi kjører sammen inn til grustaket i Melkedalen hvor turen 
starter. Turen er middels krevende og tar ca 4-5 timer. Karikollen 
ligger 753 m.o.h..  
Område: Narvik kommune  
Varighet: 4-5 timer 
Oppmøte: Djupåsskolen (Blåskolen) kl. 10.00 
Turledere: Anita Pettersen 950 84 249 og  
Randi Pettersen 478 02 084 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag 
  
Linken // Ballangen turlag  
Vi følger stien opp til Linken. Her blir det tid til matpakke og 
kaffe. Derfra går vi videre ned til Pippira Siida. 
Område: Narvik kommune  
Varighet: 3-4 timer 
Oppmøtested: Ved merket løype mot Linken (på veien som går 
fra E6 i Djupdalsåsen til Kjeldebotn). Parkering ved løypestart og 
pukkverket like ved, kl.17.00 
Turledere: Vegard Mathisen, 917 31 793 og  
Anita Ødegaard, 417 49 674 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag 
  
Marmor og landskapsformer ved Evenestangen 
 // Evenes Turlag  
Vi går først til steinbruddet langs veien på vestsiden av Evenes-
tangen, så til spissen av Evenestangen og videre østover langs 
sjøkanten nesten frem til Nato kaia. 
Område: Evenes kommune  
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøtested: P-plass på Evenestangen, kl 11.00 
Varighet: 3 timer 
Turleder: Tore Amund Svånå 909 88 125 
Hjemmeside:  Evenes Turlag - Hjem (evenesturlag.no) og 
Evenes Turlag | Facebook

JUNI 
TIRSDAG 

29

JUNI 
SØNDAG 

30

JUNI 
LØRDAG 

19

Foto: Ballangen turlag

14

Foto:  Evenes Turlag

http://www.facebook.com/BallangenTurlag
http://www.facebook.com/BallangenTurlag


JULI
Krigsminneløypa Moan – Fjordbotneidet  
– Tennevoll // Gratangen historielag 
Vi går til Flyvraket og Mølnhågen, kanonstilling i 1940, og 
gapahuken på Ressmålsberget. Turen går opp gammel buvei/ 
skogsvei og klopper over myrer. (Tur merket i 2015, med behov 
for oppgradering. Vi setter opp ny skilting ved Torvtak 400.) 
Område: Gratangen kommune  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøtested: Start fra Moan kl. 11.00, skilting ved veien. 
Parkering i nærheten. 
Varighet: 3-4 timer 
Turleder: Sverre Nordmo 415 27 840 
Hjemmeside: www.facebook.com/Gratangenhistorielag 
 
 
Kulturvandring i Ganasbatten/Kanstadbotn 
// Kystsamene i samarbeid med Hinnøy og 
omegn sameforening  
Med Inge Svonni som guide besøker vi den 
store samiske boplassen Eidisheimen i 
Ganasbatten/Kanstadbotn.  Boplassen kan 
dokumenteres brukt i perioden 1665-1890.  
Svonni vil vise ulike samiske gammetufter 
og fortelle om flytteveier og sin slekts til-
knytning til dette geografiske området. 
Område: Lødingen kommune  
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Oppmøtested: E10 Kanstadbotn, kl 13.00 
Varighet: 2 timer 
Turledere: Inge Svonni 402 94 529, 
Kurt Stormo 482 90 406 
Hjemmeside: www.stormo.de/ 
w-Kvileskogen.htm 
https://nsr.no/om-oss/lokallag/hinnoy-og-omegn- 
sameforening-ibs/ 
 
 
Skarstadmarsjen // Ballangen turlag 
Turen starter på Klippenborg, går til Vargfjordtinden (885), 
Skarstad fjellet (527) og til Skarstad. 
Område: Narvik kommune  
Varighet: 7 timer 
Oppmøte: Felles avreise fra Ballangen torg kl. 08.30 
Turledere: Arild Olsen 995 16 213 og Nina Finn 417 60 938 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag 
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JULI 
LØRDAG 

03

JULI 
LØRDAG 

03

JULI 
LØRDAG 
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Foto: Gunn-Tove Minde

Foto: Ballangen turlag

http://www.facebook.com/Gratangenhistorielag
http://www.stormo.de/
https://nsr.no/om-oss/lokallag/hinnoy-og-omegn-sameforening-ibs/
https://nsr.no/om-oss/lokallag/hinnoy-og-omegn-sameforening-ibs/
http://www.facebook.com/BallangenTurlag


JULI

Djupvikneset – Høgsfjellet inkludert  
litt krigshistorie // Ballangen turlag  
Fra parkeringsplassen går vi opp langs Djupvikåsen til Høgs-
fjellet på 345 moh. På turen blir det litt krigshistorie og noen 
synlige spor fra andre verdenskrig. På Høgsfjellet nyter vi 
matpakken/kaffen i utsikten mot Kjeldebotn, Skårnesdalen, 
Ofotfjorden mm.  Dette er en lett tur som tar ca 2 timer. For de 
som ønsker, og har skyss tilbake er det mulig å gå videre ned til 
Skårnesdalen-Kjeldebotn. Varighet: 4-5 timer. 
Område: Narvik kommune  
Varighet: 2 timer / 4-5 timer 
Oppmøte: Parkeringsplass Djupvikneset (Jevikneset) kl. 17.00 
Turleder: Svein Aasberg 918 05 697 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag

JULI 
ONSDAG 

07

Foto: Ballangen turlag

16

Foto: Emma Kristensen

http://www.facebook.com/BallangenTurlag


AUGUST
Basecamp 2021  // DNT Ung Harstad 
Basecamp er en spennende sommerleir som går over 3 dager. Her 
kan du møte andre friluftsinteresserte ungdommer og prøve 
morsomme og varierte friluftsaktiviteter. Ingen forhåndskunn-
skaper kreves, aktivitetene passer for alle. Vi bor i lavvo og hytte 
og lager måltidene sammen. Basecamp vil i stor grad ledes av 
eldre ungdom.  
Område: Harstad kommune 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Varighet: 3 dager 
Oppmøtested: Bjørnhaugen på Storjorda i Harstad 
Turleder: Asgeir Domaas Pedersen, asgeir.pedersen@dnt.no, 
971 80 729 
Hjemmeside: https://harstad.dntung.no 
https://www.facebook.com/dntung.harstad 
 
 
 
Puontoláhkku - Botneidet // Kvandahl Museet 
Botneidet er en av de første dagbrudd som ble åpnet i Ofoten.  
Her var det tatt ut kobber. Lav gehalt. rundt 1670. Kanskje det 
var her Bals  Gruber var. Oppe på Botneidefjellet er det fangst og 
sperre gjerde for rein på ca. 2 km. Påbegynt  omtrent for 500 år 
siden. 
Område: Narvik kommune  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøtested: Ballangen sentrum kl. 08.00 
Varighet: 10 timer 
Turleder: Ingolf Kvandahl 408 49 352 
 
 
 
Dalvannet-Høghumpen-Vårset // Ballangen turlag  
Turen starter ved parkering etter Dalvann. Vi passerer sherp på 
veg opp mot Høghumpen 672 m.o.h. som er turens høyeste 
punkt. Vi går langs merket sti til Gulliklivannet og videre ned til 
Vårset. Hver enkelt må organisere transport tilbake fra Vårset. 
Område: Narvik kommune  
Varighet: ca. 5 timer 
Oppmøte: Parkering ved Dalvatnet kl. 09.00 
Turledere: Arild Olsen 995 16 213 
Hjemmeside: www.facebook.com/BallangenTurlag 

AUGUST 
LØRDAG 

14

AUGUST 
LØRDAG 

07

AUGUST 
MAN-ONS 

02-04

Foto: Kvandahl Museet
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AUGUST

18

Markedsmarsjen til Foldvik // NOVA turlag 
Vandring/fjelltur i sporene av tidligere ferdselsveier mellom 
Grovfjord og Gratangen. Denne gang til Markedet i Foldvik. 
Turen er ca 14 km og løypa er merket hele veien. 
Turen støttes av Troms og Finnmark Fylkeskommune, slik at 
deltakelsen og inngangen til markedet er gratis. 
Billetter for busstransport tilbake til Saltvann kan kjøpes ved 
start, kr 100. Mer detaljert informasjon og løypebeskrivelse på 
hjemmesida www.novaturlag.no under knappen Turprogram og 
Markedsmarsjen.  
Område: Gratangen kommune 
Vanskelighetsgrad: Noe stigning i starten, men ellers en lett tur. 
Kan anbefales for spreke barn. 
Oppmøtested: Saltvann Grendehus (tidligere Saltvann Skole) på 
Bakkejord ved Saltvannet, 5,8 km fra brua i Grov og 16,6 km fra 
krysset på E10 på Herjangsfjellet. 
Oppmøte mellom kl 09.30 og kl 10.30 for registrering og utdel-
ing av deltakerpremie og inngangsbillett til markedet.  
Individuell eller gruppevis start etter registreringen. 
Varighet: 4 - 6 timer, avhengig av pauser for mat, hvile og 
naturopplevelse. 
Turleder: Jan Arne Haugland 915 94 900 
Hjemmeside: www.novaturlag.no 
 
 
 
Sommertur til Håkonsbu 8-12 år  
// Barnas turlag Harstad 
Overnattingstur til nye Håkonsbu. Vi går fra Kongsvikdalen 
lørdag kl.10.00.  Det er 6 km å gå til hytta, i noe ulendt terreng, 
og vi går i samlet flokk. Det er ganske mye stigning på starten av 
turen, men det er det verdt! Håkonsbu ligger i et naturskjønt 
område. Mulighet for å fiske i nærheten av hytta. Gode fiske-
vann ligger ca. 30 min å gå unna hytta. Ved hytta er det badstue 
for de som vil ta det.  
Vi lager felles middag på lørdagskvelden. Vi avtaler hva vi skal ta 
med til fellesmiddagen før turen.  
På Håkonsbu er det 16 sengeplasser. På denne turen er det 
gratis overnatting for medlemmer i Barnas Turlag. 
Område: Harstad kommune  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøtested: Parkeringsplass innerst i Kongsvikdalen kl. 10.00 
Varighet: 14.-15. august 
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 
 

AUGUST 
LØR-SØN 

14-15

AUGUST 
LØRDAG 

14

Foto: Ingvild Johansen

http://www.novaturlag.no
http://www.novaturlag.no
https://harstad.dnt.no


AUGUST

19

Fotur i Kvæfjordmarka // Kvæfjordmarkas venner 
Turen går fra Skytterbanen til Gapahuken på Surnåsen. Fra 
gapahuken kan vi nyte en flott utsikt mot Middagstinden, 
Møysalen og Godfjordalpene mens vi koser oss med kaffe og 
noe godt å bite i.  Turen tilbake går via Avgjørelsens Haug 
Område: Kvæfjord kommune  
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Oppmøtested: Skytterbanen kl.11.00 
Varighet: 3 timer 
Turleder: Åge Hansen 414 76 583 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 
 
 
Hilleshamnvannet og glimmerbruddet  
// Gratangen historielag 
Turen går opp bratt kjørevei fra Hilleshamn, og i lett terreng på 
toppen fram til glimmerbruddet. Middels tung tur. En tur med 
formidabe l utsikt ut Bygda til Senja. Historisk tur til et, antakelig, 
lite kjent glimmerbrudd som var i drift på 1930-tallet. 
Område: Gratangen kommune  
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøtested: Like ved Hilleshamnelva kl. 11.00. Parkering ved 
bommen og fjøsen til Roy. 
Varighet: 4-5 timer 
Turleder: Roy-Idar Sandberg 58 56 375.s 
Hjemmeside: www.facebook.com/Gratangenhistorielag 

AUGUST 
LØRDAG 

21

Foto: Ingvild Johansen

AUGUST 
SØNDAG 

15

Foto: Ingvild Johansen

https://harstad.dnt.no
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AUGUST

20

Barnepadling i Kanebogenfjæra  
// Barnas turlag Harstad 
Denne dagen får barn mellom 5 og 14 år forsøke seg på padling. 
Om barnet er litt yngre eller eldre så gjør ikke det noe. Arrange -
mentet er gratis. Klubben stiller med kajakker og utstyr i form av 
tørrdrakter. Alle barn må ha med en foresatt som har tørre klær 
til skift og gjerne noe varmt å drikke (det har hendt at glide -
låsene på tørrdraktene ikke har vært helt igjen hos ivrige barn...). 
Det er også mulig å grille der. 
På grunn av Covid-restriksjoner så er det er begrensninger i an-
tall deltagere. Vi kan ikke bytte drakt og utstyr mellom deltagere 
som ikke er i samme kohort. Foresatte må være behjelpelig med 
påkledning for å holde tilstrekkelig avstand. Det kan bli lengre 
ventetid enn ved tidligere arrangementer så vær vennlig å hold 
avstand til dere blir kontaktet.  
Barna blir delt i 3 aldersbestemte grupper. 
Kl. 12:00-13:00. 5-7 år 
Kl. 13:30-14:30. 8-10 år 
Kl. 15:00-16:00. 11-14 år 
De som melder seg på må gjøre det til undertegnede på SMS 
eller messenger. Oppgi navn, alder og høyde på barnet. 
NB! Forpliktende påmelding. 
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Kanebogenfjæra 
Varighet: kl. 12.00-16.00 
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 
 
Ibestadløpet  // Ibestad IL 
Ibestad Idrettslag arrangerer hvert år Ibestadløpet, noe man håper 
kan skje på sommeren i 2021 også. Løypa starter ved Ibestad 
kulturhus, går rundt Ibestadvatnet og Breivollfjellet, målgang ved 
Ibestad kulturhus/Ibestadhallen.  
Løpet har klasser for trim, mosjon  , barn og konkurranse.  
Område: Ibestad kommune 
Kontakt: Hugo Salamonsen 977 89 672 
Hjemmeside: https://www.facebook.com/Ibestadlopet/ 

AUGUST 
 

AUGUST 
SØNDAG 

29

Foto: Emma Kristensen
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SEPTEMBER
Topptur til Novafjellet 1281 m.o.h. // NOVA turlag  
Den tradisjonelle og “normale” Nova-turen med start fra 
Vassbot n og opp via Novadalen og baksiden av fjellet.  
Turen er avhengig av god værmelding og klar-vær. 
Følg med på Facebook og www.novaturlag.no 
Det blåser ofte på toppen, så ta med varme og vindtette klær. 
Område: Grovfjord i Tjeldsund kommune 
Vanskelighetsgrad: Lang tur med noen krevende og bratte  
stigninger. 
Oppmøtested: Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. 
Parkering ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i 
Vassbot  n kl. 09.00 
Varighet: 10 timer 
Turledere: Roar Tande 478 50 895 og  
Elisabeth Balteskard 997 03 959 
Hjemmeside: www.novaturlag.no 
 
 
Kom-deg-ut-dagen // DNT 
Norges nasjonale turdag, med arrangementer over hele landet. 
DNT inviterer til turer og aktiviteter i nærmiljøet for familier og 
andre som har lyst til å være med på en fin utedag. Følg med på 
nettsidene for lokale arrangement. 
Område: Alle medlemskommuner  
Hjemmeside: https://komdegut.dnt.no  
 
 
Natt i naturen // Friluftslivets uke 
Nattinaturen er den ene natta i året der tusener av folk over 
hele landet pakker soveposen og overnatter ute. Det magiske er 
at selv om én ligger i hengekøye i skogen i Harstad, en annen 
telter i hagen sin på Evenes og en tredje sover i Salangen, så 
ligger vi alle under den samme himmelen. 
Område: Alle medlemskommuner 
Varighet: Èn natt 
Dato: lørdag 4. september 
Turledere: lDeg selv eller en venn 
Hjemmeside: https://friluftslivetsuke.no/bli-med-pa-
nattinaturen-4-september/ 

SEPT 
LØRDAG 

04 

SEPT 
LØRDAG 

04 

Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd
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SEPTEMBER
Topptur til Revtind 1219 m.o.h. // NOVA turlag  
Det er en lang tur, noe bratt i starten opp mot Olderdalen og i 
siste del opp mot toppen. Turen er avhengig av god værmelding 
og klar-vær. 
Følg med på Facebook og www.novaturlag.no 
Det blåser ofte på toppen, så ta med varme og vindtette klær.  
Område: Grovfjoprd i Tjeldsund kommune 
Vanskelighetsgrad: Krevende. 
Oppmøtested: P-plass på Sollia ved Saltvannet, Kjør fv829, 7,5 km 
fra brua i Grov og ca 15 km fra Grovfjordkrysset på E10 kl. 09.00. 
Varighet: 9-10 timer 
Turleder: Øystein Marskar 913 84 885 
Hjemmeside: www.novaturlag.no 
 
 
Hengekøyetur til Forravatnet / 
/ Barnas turlag Harstad 
Barnas Turlag inviterer til hengekøyetur til Forravatnet, men det 
er også mulig å sove i telt, eller under åpen himmel. Det er 
tilrette lagt med benk og bålpanne ved vannet. Det er fin natur 
og gammel furuskog i området. Kanskje finner vi sopp eller bær? 
På hengekøyeturen i 2020 var det stor kreativitet i matlagingen. 
Vinneren var nok kanelsnurrer i stekepanne! 
Det er ca. 1,5 kilometer på sti å gå til Forravatnet. 
Vel fremme fyrer vi bål og spiser medbrakt bålmat og nyter den 
ute i naturen sammen med andre turglade familier. 
Ved Forravatnet er det et flott ulendt terreng for barna å boltre 
seg i. Der er masse fine trær å klatre i og et vann som sikkert 
mange barn vil utforske. Hvis noen vil ta med fiskeutstyr er det 
helt i orden (voksne må ha fiskekort). 
Ta med det dere trenger av mat og drikke, og gjerne en 
vedkubbe eller to til bålet. Husk klær etter vær og litt ekstra tørt 
tøy i sekken og sitteunderlag. Harstad Turlag har noen 
hengekøyer til utlån om noen ønsker det, ellers må alle ta med 
det som trengs til en natt ute. Telt, liggeunderlag, sovepose og 
ullundertøy. Kan være lurt med hodelykt eller teltlykt også. 
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Den nye parkeringsplassen ved Aspeli i Kilbotn 
kl.15.00 
Varighet: Retur søndag 19. september 
Turleder: Gunn-Elin Fedreheim 928 56 500 og  
Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 
 
Krigshistorisk vandring i Lavangen  
// Lavangen fjellvandrerlag  
Krigshistorisk vandring til Fjordbotneidet hvor et tysk fly styrtet i 
1940. Turen er lett, men noe bratt stigning til vi er oppe på eidet 
mellom Lavangen og Gratangen. Turen er i samarbeid med skolen 
og elever og lærere fra ungdomstrinnet. Lengde ca 13 km totalt. 
Område: Lavangen kommune 
Følg med på Fjellvandrerlaget.no for dato og mer info. 
Hjemmeside: http://fjellvandrerlaget.no

SEPT 
 

SEPT 
LØR-SØN 

18-19 
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OKTOBER

Båltur til Svartvatnet  // Barnas turlag Harstad 
Vi går på traktorvei og sti opp til Svartvatnet, ca. 1,5 km. Vel 
framme fyrer vi opp bål, og spiser medbrakt bålmat. Dersom 
isen ikke har lagt seg på vannet er det mulighet for fisking. 
Voksne må ha fiskekort, barn fisker gratis.  
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Avkjørselen mot Kummelhågen kl 11.00 
Turleder: Lina Leknes 957 67 141 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 

OKTOBER 
SØNDAG 

17

Vatn pa� Rollnes med utsikt til Rolla og Harstad, Ibestad 2020. Foto: Ingvild Johansen

Kveldsmattur  // Barnas turlag Harstad 
Det er fullmåne og Barnas turlag inviterer deg til å ta med 
kvelds  maten ut i naturen. Bål, frisk luft og aktivite t øker appe -
titten, så her er det bare å fylle sekken med rikelig av kveldsmat 
og drikke for hele familien. Fremme ved turmålet blir det tid til 
både lek og spising. Ta med en vedskie til bålet hvis du har, og 
klær og utstyr som passer til vær- og føre. Vi går i samlet flokk ca 
2 kilometrene til toppen. Der spiser vi kveldsmaten enten i 
gapahuken eller ved utsiktspunktet mot Møkkelandsvannet. 
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Ved Kilhus læringsarena (Heggesletta 10) i 
Åsegarden kl. 17:30 
Turleder: Gunn-Elin Fedreheim 928 56 500 
 
 
Skoddeberghytta // Barnas turlag Harstad 
Overnattingstur til Skoddeberghytta. Det tar ca 1 time å kjøre til 
hytta fra Harstad. Bak hytta er det et fint vann der man kan gå 
på skøyter dersom snøen ikke har lagt seg. Dersom snøen har 
lagt seg, kan man lage skibakker rundt hytta. Det er også fint å 
gå på ski østover fra hytta. Vi lager felles middag på lørdags-
kvelden. Vi avtaler hva vi skal ta med til fellesmiddagen før 
turen. På Skoddeberghytta er det 10 sengeplasser. Det er også 
badstu inne på hytta. På denne turen er det gratis overnatting 
for medlemmer i Barnas Turlag. 
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: ved Skoddeberghytta kl. 10.00 
Varighet: Retur søndag 7. november 
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no

NOV. 
TORSDAG 

04

NOV. 
LØR-SØN 

06-07

https://harstad.dnt.no
https://harstad.dnt.no
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DESEMBER
Førjulstur // Barnas turlag Harstad 
Vi leker ute med akebrett, ski, skøyter, spade eller det været 
tillater. Samtidig speider vi etter nissen og krysser fingrene for 
at han finner fram. Ved gapahukene har nissefar fikset grøt til 
alle og nissens små hjelpere har puttet en mandel i grøten.  
Vel møtt til en rolig og svært koselig førjulstur! 
NB - dette er en påmeldingstur for å få oversikt over antall 
nisse gaver og antall grøtporsjoner. Det er derfor svært viktig at 
ALLE melder seg på! 
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Ved dobbeltgapahukene (Startsletta) i 
Folkeparken kl. 17:30. 
Turleder: Siri Marianne Hofsø Hjellnes 918 38 371 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 
 
 
Midtvintersvaka i Lavangen  
// Lavangen fjellvandrerlag 
En over 30 år gammel tradisjon 
som arrangeres ved solsnu 21.12. 
Det tennes bål og serveres gløgg 
og grillen tennes når vi markerer 
årets mørkeste dag. 
Område: Lavangen kommune 
Vanskelighetsgrad: Enkel 
Oppmøtested: Fjellkysten  
gjestehus kl.18.00 
Turleder: Per Thrane 
Hjemmeside:  
http://fjellvandrerlaget.no 
 
 
Refleksløype til Gangsås med bål på toppen  
// Barnas turlag Harstad 
Vi avslutter året med en stemningsfull mørketidstur til Gangs-
åstoppen. Vi lager refleksløype opp til toppen, så ta med 
hodelykt. På toppen tenner vi bål, så ta med bålmat og varm 
drikke. Vi går i samlet flokk opp til toppen hvor vi drikker og 
spiser litt. Vi håper at vi får sett Harstad og Vågsfjorden i et 
nydelig vintervær.  
Område: Harstad kommune  
Oppmøtested: Parkeringsplassen på Stangnes videregående 
skole kl. 16.00 
Turleder: Lina Leknes 95767 141 
Hjemmeside: https://harstad.dnt.no 

DES. 
FREDAG 

10 

DES. 
TIRSDAG 

28 

DES. 
TIRSDAG 

21 

APRIL 
FRE-SØN 

08-10 
2022

Andørja Freeride  // Andørja Freeride 
Med sine 20 fjell på over 1000 høydemetre, hvorav mange byr på 
nedfartsmuligheter i de fleste himmelretninger, er øya Andørja 
blitt et kjent eldorado for alle topptur- og freeride-entusiaster på 
jakt etter det lille ekstra. I konseptet for Andørja Freeride inngår 6 
helikopter løft for deltakerne, fordelt på 3 dager etter vær- og 
snøforhold. Det er 20 tinder klare til å utforskes og konkurranse i 
disiplinene alpint og snowboard i elite og sportsklasser.   
Område: Ibestad kommune 
Kontakt: Knut Eirik Dybdal 920 56 326 
Hjemmeside: https://www.facebook.com/andorjafreeride/

Foto: Lavangen Fjellvandrerlag

https://harstad.dnt.no
http://fjellvandrerlaget.no
https://harstad.dnt.no
https://www.facebook.com/andorjafreeride/


25

EGENORGANISERT AKTIVITET

TURFORSLAG 
Det finnes flere nasjonale nettportaler med turforslag til din 
neste tur. Under finner du noen av de mest brukte. Her 
finner du også oversikt og kontaktinformasjon til turlagene 
i Ofoten og Sør-Troms. Besøk nettsidene eller ta direkte 
kontakt med turlaget for turforslag. Hos disse finnes 
uvurdelig lokalkunnskap om de fineste turområdene og 
aktivi tetene i våre medlemskommuner. 
 
 
TellTur.no 
TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. Her kan du finne 
turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer med deg selv eller med 
andre turgåere om å nå flere mål! Bruk kartet for å se hvilke turmål som 
finnes, eller gå til ditt nærmeste friluftsråd og les om hvilke konkurranser 
du kan delta i.  
 
Norgeskart.no  
Norgeskart er kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du 
eiendoms data, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og 
stier. Velg kartlag Friluftsliv for tur- og friluftsruter og preparerte ski -
løyper. Velger du kartlaget Tilgjengelighet vil du finne friluftsområder 
som er tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede. 

Utsikt mot Sula og Sulvatnet fra Rundtind i Drangen. Foto: Vegar Johnsen
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UT.no  
UT.no hjelper deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små 
og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her 
finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige 
tjeneste r som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur 
 
Skisporet.no 
Skal du ut på ski? Her finner du fortløpende informasjon og detaljer om 
de fleste preparerte skiløypene i våre medlemskommuner. 
 
Nova Turlag 
Nova Turlag er et turlag i Grovfjord-området som tilrettelegger for 
naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen til glede for yngre og eldre, 
så vel lokale brukere som turister og andre besøkende. Mer informasjon 
om turlaget finner du på www.novaturlag.no 
 
Evenes Turlag 
Evenes Turlag arbeider for å stimulere og legge forholdene til rette for 
alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv i Evenes kommune. Mer 
informasjon om turlaget finner du på www.evenes-turlag.no 
 
Ballangen Turlag 
Ballangen Turlag har til formål å stimulere og legge til rette forholdene 
for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv. Turlaget har sitt virke 
i Ballangen-området i Narvik kommune. Besøk facebooksidene til tur -
laget for mer informasjon: www.facebook.com/BallangenTurlag 
 
Harstad Turlag Ung 
Harstad Turlag er en frivillig organisasjon, stiftet i 1925. Turlaget har 
hytter, ruter, medlemmer og aktivitet i kommunene Harstad, Lødingen, 
Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. Alle som vil kan velge 
å være medlemmer i Harstad Turlag - uavhengig av hvor du bor! 
www.harstad.dnt.no/ 
 
DNT Ung Harstad 
DNT-ung er en av turgruppene i den frivillige medlemsforeningen Har-
stad Turlag, og ble startet opp igjen etter mange års pause i 2017. DNT 
ung Harstad arrangerer turer og aktiviter i kommunene Harstad, Lød-
ingen, Ibestad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord. Men alle som 
er mellom 13 og 26år og som vil, kan velge å være medlemmer i DNT 
ung Harstad - uavhengig av hvor du bor! 
https://harstad.dntung.no/ 
 
Narvik og Omegn Turistforening (NOT) 
NOT ble stiftet i 1902 og arbeider for det enkle friluftslivet, for å få flere 
ut i naturen på naturens vilkår, og for at du og andre fjellvandrere skal 
kunne ferdes trygt i fjellet. NOTs område strekker seg fra Troms fylkes-
grense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. https://not.dnt.no/ 
 
Lavangen Fjellvandrerlag 
Lavangen Fjellvandrerlag ble stiftet 15. november 1990, med intensjon 
om å få flest mulig ut på tur. Turlaget driver med alt fra fisketurer, topp-
turer, korte turer, lange turer, kajakk og jakt, og har sitt virke i Lavangen 
og omegn. www.fjellvandrerlaget.no/ 
 
Turgruppa i Kjøpsnes IL 
Turgruppa arrangerer fellesturer, turkonkurransen Kjøpsvik trimmen, 
bidrar til utvikling av friluftsområder og er en viktig aktør for friluftslivet 
i Kjøpsvik og omegn. www.facebook.com/kjopsnesidrettslag/ 

EGENORGANISERT AKTIVITET
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NOT 
Viktig info: 
• All bruk av NOTs hytter må forhåndsbestilles til 
   jon.sommerseth@dnt.no 
• NOTs hytter er ubetjente, husk DNT-nøkkel. 
• Alle gjester må registrere seg i hyttas besøksprotokoll. 
• Betaling for hytteopphold via konto, Vipps eller PayPal. 
• Det er tillatt med hund i NOTs hytter, men disse skal ikke ligge i seng, 

stoler eller sofa. Vis respekt for båndtvang og andre gjester. 
• Mer rute- og hytteinfo: Se www.ut.no 
 
Sitashytta - kryss riksgrensa til Sverige  
fire ganger på en dag! 
Kart: https://ut.no/kart#10.13/68.117/17.5352 
På sommeren må man ankomme Skjomfjellet med bil. Hvis man kjører 
til Fjellbu i Skjomdalen, opp Sørdalen, via Iptojavre og til parkering ved 
Kjårdavatn har man krysset riksgrensa til Sverige tre ganger på få 
minutter  . Dette utløser ikke krav om karantene. 
Fra parkering på flate berg ved Kjårda (i Sverige) er det 6,5 km lett 
vandrin g på grusvei inn til Sitashytta, også her grensekryssing. Både 
sykkel og barnevogn fungerer fint på veien. Sitas har hovedhytta og to 
mindre anneks. Her er et vakkert hyttetun med en idyllisk bekk midt mel-
lom hyttene. Vannkanten til mektige og regulerte Sitasjavre er 10-20 
meter nedenfor hyttene og her er det fint med "strandliv" med kos og 
lek. På grunn av kalkholdig grunn er det spesiell og rik flora i fjellsida 
ovenfor hyttene. Det er ellers gode tur- og opplevelsesmuligheter både 
i terrenget, langs vannkanten og langs veien i området. 
 
 
Tre hytter på fire dager 
Storsteinshytta, Cunojavre og Caihnavagge. 
Kart: https://ut.no/kart#11/68.1592/18.0004 
Dag 1, 4 km, moderat: På sommeren kan man kjøre fra Fjellbu i Nord-
dalen og til veis ende opp Norddalen. Her parkerer man på fyllinga ved 
vanntunnelen og vandrer nordøstover oppover fjellsida. Lite/moderat 
merking. Etter ca 1 times vandring flater det ut og man møter et “måne-
landskap” av morenehauger, stein og grus. Man vandrer videre mot 
bretunga av Storsteinsbreen og krysser elva ca 1 km nedenfor bretunga. 
Her er brevannet iskaldt og grått og man ser ikke bunnen. Elva er imid-
lertid ikke veldig stri og djup, så kryssing uten langbukse og med 
sandaler/sko går greit. Videre oppover/nordøstover ca 1 km etter elve -

Sitashytta. Foto: Narvik og Omegn Turistforening
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kryssinga ankommer man Storsteinshytta på 980 moh. Hytta har 4 
senger samt ei enkel nødhytte med 2 brisker. Dette er virkelige i perle 
med utsikt mot Storsteinsbreen og hele Norddalen og med muligheter 
for videre vandringer på “tørt land” mellom isbreene og opp til 1500 moh. 
Et eksotisk og eksklusivt område! Elvekryssing før hytta kan unngås ved 
fra startpunkt å vandre mer østover og runde vann 780.  
Dag 2, 6 km, lett vandring: Dagens etappe går til Cunojavrehytta. Hold 
samme høyde østover mot fjellformasjonen Aksu. Nydelig utsikt fra dette 
høyfjellsplatået! Man vil tidlig se selve Cunojavre og hyttene der. Man 
vandrer nedover til hyttene i noe bratt, men greit terreng på nord- eller 
sørsiden av Aksu. På Cunojavre har NOT hovedhytta, gammelannekset 
og nyannekset. I dette området er det gode fiskemuligheter i vannene og 
elvene, godt bærterreng og rikt fugleliv. På en varm sommerdag passer 
det godt med en dukkert i en av de mange små tjernene.  
Dag 3, 12 km, moderat: Neste etappe er opp til Caihnavagge på 1004 moh. 
Man vandrer først til bru over Cunojohka ca 1,5 km sørvest for hytta. Videre 
sørover i lettgått og flatt terreng til vading over Gallanjohka og til bru over 
Caihnajohka/Kalixhågen. Herfra begynner stigninga videre sørover inn i 
Caihnavagge (vagge = dal). Hytta ligger ved vann nr. 2 i dalen. På Caihna -
vagge er det hovedhytta og to anneks. I nærområdet er det lettvandret ter -
reng og i høydene har man flott utsikt. Vannene 933, 1001 og 1088 har røye. 
Hjemtur mot parkert bil kan enten gjøres nordvestover mot Steinelvdalen 
eller retur nedover Caihnavagge og mot demninga. Ved begge alter na -
tivene må man gå over Steinelvbrua ca 50 m fra vannreservoaret. Når 
man ankommer bilveien ved demninga er det ca 2 km tilbake til der man 
parkerte første dag. 
  
Kvæfjordmarkas venner  
I Kvæfjordmarka er det mange merkede og umerkede stier som er vel 
verd å utforske. Kulturstien mellom Skallan og Borkenes er vel kjent. Det 
er også mulig å gå videre til Trastadskaret. Gapahuken på Surnåsen har 
blitt svært populær. Det er flere merkede  stier som kan brukes for å 
komme dit. Mellom parkeringsplassen på Kvæfjordeidet er det en fin 
vandring til Borkenes. Også fin for de som vil bruke terrrengsykkel. På 
Kveøya er det merket sti fra grendehuset til Varden. Varden er øyas 
høyeste punkt med en flott utsikt.  
Kvæfjordmarkas venner arbeider med å få merket flere turmål i nær-
området. Dette skal være lette turer som skal være vel egnet for de som 
ønsker mindre krevende turer i flotte omgivelser. Vil også være vel egnet 
for barnefamilier. Vi kommer til å legge ut informasjon om disse turene. Vi 
håper også å ha markeringsdager for de enkelte av våre "nye" turmål. Følg 
med på Facebooksiden til Kvæfjordmarkas venner for mer informasjon.

Foto: Kvæfjordmarkas venner

EGENORGANISERT AKTIVITET
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HYTTEUTLEIE 
I Ofoten og Sør-Troms finnes det flere fantastiske hytter, 
som privatpersoner kan leie. Under finner du oversikt over 
hyttene og hvor du kan finne nærmere informasjon om leie.  
NB! På grunn av Coronaviruset er det for tiden restriksjoner 
på bruk av hyttene. Ta kontakt med utleier for nærmere 
informasjon  . 
 
Toralfsbu // Harstad turlag  
8 + 4 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Skoddeberghytta // Harstad turlag 
10 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Blåvatnhytta // Harstad turlag 
10 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Haakonsbu // Harstad turlag 
12 + 4 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Maistua // Harstad turlag 
4-6 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Bjørnhaugen // Harstad turlag 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Fossestua // Harstad turlag 
8 sengeplasser 
Kontakt/info: https://harstad.dnt.no/hytterogruter 
 
Hytte i Revdalen // Skånland og Astafjord Jeger og fiskeforening 
5 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/troms/lokallag 
skaanland_og_astafjord 
 
Baugebua // Narvik og Omegn Turistforening 
2 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Cáihnavággihytta // Narvik og Omegn Turistforening 
6 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Čunojávrihytta // Narvik og Omegn Turistforening 
9 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Funnhytta // Narvik og Omegn Turistforening 
Ingen sengeplasser 
kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Gautelishytta // Narvik og Omegn Turistforening 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
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Hunddalshytta // Narvik og Omegn Turistforening 
14 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Lossihytta // Narvik og Omegn Turistforeningg 
10 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Oallavagge // Narvik og Omegn Turistforening 
Ingen sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Paurohytta // Narvik og Omegn Turistforening 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Røysvatn // Narvik og Omegn Turistforening 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Sitashytta // Narvik og Omegn Turistforening 
8 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Skoaddejávre // Narvik og Omegn Turistforening 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Storsteinshytta // Narvik og Omegn Turistforening 
4 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Vokterboligen // Narvik og Omegn Turistforening 
12 sengeplasser 
Kontakt/info: https://not.dnt.no/abc 
 
Slottet i Gressdalen // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening 
6 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik 
 
Nye Holmvassbu // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening 
5 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik 
 
Gamle Holmvassbu // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening 
4 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik 
 
Næverfjellhytta // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening 
8 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik 
 
Vassheim // Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening 
4 sengeplasser 
Kontakt/info: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/narvik 
 
Hyttetunet ved Sagvatnet // Salangen Jeger- og Fiskeforening 
Kontakt/info: www.facebook.com/SalangenJegerOgFiskerforening 
 
Niingshytta // Evenes turlag 
6 sengeplasser 
Kontakt/info: https://evenes-turlag.no
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TURKONKURRANSER 
Turkonkurranser er i vinden som aldri før. Konkurrer med 
naboen, kollegaen eller deg selv, eller bruk nettsidene til 
de ulike aktørene som inspirasjon for din neste tur. 
 
 
30-trimmen  
// Salangen kommune, Lavangen fjellvandrerlag og Salangen IF 
30-trimmen er en turkonkurranse med turmål i Salangen og Lavangen. 
Turene er godt merket og beskrevet. Det er lagt opp til stor variasjon i 
turer. Du vil finne alt fra krevende og luftige toppturer til lavterskelturer 
som kan gjennomføres av de aller fleste. 
Område: Lavangen og Salangen kommune 
Dato: juni-oktober 
Kontakt: www.trimpoeng.no/i/30trimmen 
Hjemmeside: www.trimpoeng.no/i/30trimmen 
 
 
 
Ti på topp  
// Bedriftsidretten i Troms og Finnmark og Bedriftsidretten Nordland 
Ti på topp gjør det enkelt å komme ut i naturen. Enten du er i toppform 
eller ikke har gått i skogen eller fjellet på mange år, finner du turforslag 
tilpasset akkurat ditt utgangspunkt. God merking gjør det trygt og 
enkelt å finne frem. 
Område: Harstad, Kvæfjord og Narvik 
Dato: 16. februar til 4. oktober (Troms) og  
1. mai til 30. september (Nordland) 
Kontakt: kjell.soereide@bedriftsidretten.no (Troms)  
og nordland@bedriftsidrett.no 
Hjemmeside: http://harstad.tipåtopp.no/ og http://narvik.tipåtopp.no/ 

Løypemerking på Holmfjellet. Foto: Emma Kristensen

http://www.trimpoeng.no/i/30trimmen
http://www.trimpoeng.no/i/30trimmen
mailto:kjell.soereide@bedriftsidretten.no
mailto:nordland@bedriftsidrett.no
http://harstad.tip�topp.no/
http://narvik.tip�topp.no/
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Postkassetrimmen // Turgruppa Kjøpsnes IL  
Turgruppa Kjøpsnes IL ønsker også i år velkommen til postkassetrim i 
området rundt Kjøpsvik.  
Årets postkassetrim for 2021/2022 fortsetter med bruk av TellTur og 
digital turregistrering. Konkurransen er åpen for alle. Det trekkes en 
heldig vinner som mottar premie på hver trimpost. 
På grunn av Covid-19-pandemien vil det i år ikke bli gjennomført felles-
turer til trimpostene. Men det er gode stier til alle postene så det er lett å 
finne fram. Finn frem turskoene og godt humør, og gå på tur! 
Utvidet turinformasjon finnes på telltur.no, se temakonkurranser for 
Midtre Hålogaland Friluftsråd. 
Område: Narvik kommune 
Dato: 01.06.2021 - 31.05.2022 
Kontakt: Emma Kristensen, 992 36 762  
Hjemmeside:  Facebook/Turgruppa KIL 
 
 
 
Tur-ti // Ibestad Frivilligsentral 
Gjennom Tur-Ti har du mulighet til å gå etter merkede løyper på 10 
forskjellig e naturskjønne områder i Ibestad kommune. Turene er fordelt 
på øyene Rolla og Andørja, er av ulik vanskelighetsgrad og har 
postkasse r utplassert på turmålene, samt bruk av Telltur for digital 
turregistrering  , se facebook for mer info. 
Premiering til de som går minst 7 turer (5 for barn under 15 år),  
samt aldersgruppen over 65 år). 
Utvidet turinformasjon finnes på TellTur.no og våre facebook sider. 
Område: Ibestad kommune 
Dato: 20. juni til 20. oktober 
Kontakt: Ibestad frivilligsentral  
976 37 009, ibestad.frivilligsentral@gmail.com  
Hjemmeside: https://ibestad.frivilligsentral.no/ 
www.facebook.com/groups/1799714010049737 
https://ibestad.frivilligsentral.no/  
 

Rast på Holmfjellet. Foto: Emma Kristensen

mailto:ibestad.frivilligsentral@gmail.com
https://ibestad.frivilligsentral.no/
http://www.facebook.com/groups/1799714010049737
https://ibestad.frivilligsentral.no/
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Folkeparken i Harstad 
Mindre enn to kilometer fra Harstad sentrum finner du Folkeparken, et 
populært friluftsområde som er mye brukt av Harstads befolkning. Her 
finner du merkede turløyper, skiløyper, gapahuker og ulike badeplasser. 
Du kan velge å gå en runde, eller fortsette oppover forbi Musevannet 
om du vil opp på fjellet. 
Område: Harstad kommune 
 
 
Gressholman 
Gressholman er en gruppe holmer som ligger utenfor Fauskevåg i 
Harsta d kommune ved det nordlige utløpet av Tjeldsundet. Holmene er 
et viktig friareal om sommeren, og benyttes mye til bading. På området 
finnes det en turvei, flere grillplasser, sittegrupper, hvilebenker og et 
flunkende nytt toalettanlegg. 
Område: Harstad kommune 

Folkeparken. Foto: Øivind Arvola

Gressholmen. Foto: Øivind Arvola
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Fiskekonkurranse i Kobbetjønna, Ibestad. Foto: Ingvild Johansen

Foto: Birgitte Kalvatn

Stortindrampen 
Flott utsiktsplattform på toppen av Stortind med nydelig utsikt over 
Kjøpsvik, Stetind og utover Tysfjorden. For å komme seg dit er det en 
enkel fottur med litt stigning fra demningen i Kjøpsvik. Turen er skiltet 
og man kan se nærmere beskrivelse på telltur.no.  
Område: Narvik kommune 
 
 
Kobbetjønna friluftsområde 
Området er en perle nært Hamnvik sentrum. Anlegget er tilrettelagt for 
sosial aktivitet og har toaletter, utendørsscene og grillhytte. Fisking er 
tilrettelagt for barn og funksjonshemmede. Kobbetjønna driftes av 
Ibesta d Jeger- og Fiskeforening (IJFF). 
Område: Ibestad kommune 
Dato: Hele året 
Kontakt: e-post ibestadjff@gmail.com 
Hjemmeside: : www.facebook.com/IbestadJFF/ og 
www.facebook.com/groups/232323710123693/   

mailto:ibestadjff@gmail.com
http://www.facebook.com/IbestadJFF/
http://www.facebook.com/groups/232323710123693/
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Fabeløya Naturlekepark // Sørrollnes Grendelag  
Parken på Sørrollnes er lett tilgjengelig for alle og det er gåavstand fra 
fergeleiet med avganger til Harstad. Utformingen er inspirert av 
eventy r og fabeldyr, man kan klatre, balansere og leke. Man kan lage 
bål og grille i grillhyttene. Parken er åpen for besøkende hele året og 
har fått et nytt servicebygg med toalett åpent fra tidlig vår til sen høst. 
Område: Ibestad kommune 
Dato: Hele året 
Hjemmeside: www.facebook.com/naturlekepark/ 
 
 
Strandvatnet friluftsområde 
Strandvatnet er det mest attraktiv e friluftsområde i Evenes kommune 
og ligger lett tilgjengelig bak kommune senteret Bogen. Strandvatnet  
er kjent som et godt røyevann og det er mange flotte turmål i fjell-
områdene rundt vannet. Vasbotn, det mest besøkte turmålet i Evenes, 
befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor 
gapahuk og grillplass. På vinteren kjøres det skiløype rundt vannet. 
Område: Evenes kommune 
 
 
Gàllogieddi samisk friluftsmuseum 
På Gàllogieddi har du mulighet til å oppleve et markesamisk gårdstun 
og få innblikk i samsisk kulturarv. I tilknytning til museet er det en godt 
merket kultursti. Det går også en tursti videre opp til Snaufjellet  
(433 moh), hvor du får svært god utsikt over områdene rundt. 
Område: Evenes kommune 
 
 
Elvestien 
Elvestien er en godt tilrettelagt turvei like ved sentrum på Tennevoll. 
Turveien går langs Spanselva opp Spansdalen. Halvannen kilometer fra 
starten av turveien finner du en flott gapahuk hvor du kan raste. 
Område: Lavangen kommune 
 
 
Stien langs sjøen 
Stien langs sjøen i Harstad er starten på en kyststi med ambisjon om å 
binde bydelene langs sjøen sammen og dertil Sjøkanten og Kanebogen 
bydelssenter til Harstad sentrum. Stien er ment å gi et tilskudd til 
folkehelse, rekreasjon, opplevelser og sikker trafikk for fotgjengere 
langs den korteste veien fra Trondenes til Kanebogen og områdene 
rundt. Langs turveien, som går på grus, sti og gangbaner av tre,  
finnes det flere sittegrupper og et flott sjøhus. 
Område: Harstad kommune 
 

Foto: Ingvild Johansen
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Tøttadalen. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Kerringhølla. Foto: Agnete Samuelsen Skutvik

Tøttadalen 
Tøttadalen er et av de mest besøkte naturområdene i Narvik for både 
småbarnsfamilier, fjell- og toppturfolk. Tøttadalen er ingen typisk dal, 
men en beskrivelse av området fra starten av Tøttadalen og frem til 
foten av Tøttatoppen ved Forsnesvannet. I Tøttadalen er det tilrettelagt 
med gapahuker, utkikspunkter, dagsturhytte, bålplasser med bord og 
sittebenker og det er flere fiskevann; Førstevannet, Pumpvannet og 
Forsnesvannet. 
Område: Narvik kommune 
 
 
 
Kjerringhølla og Alfanvatnet 
Midt i Ballangen sentrum finner du den gamle vaskeplassen Kjer-
ringhølla med opparbeidet gapahuk og bålplass. Turområdet er uni-
verselt utformet slik man kan ta seg dit med både rullestol og 
barnevogn. Ønsker man en lengre tur kan man gå videre til Alfanvatnet. 
For utvidet turbeskrivelse se telltur.no.  
Område: Narvik kommune 
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Stien langs leia og nausttuftene på Sand 
Stien langs leia ligger på Sand på Tjeldøya og ble laget med tanke på å 
knytte sammen to kulturminner med en universell gangsti. Stien 
starter ved nausttuftene av gamle vikingskip på Sand og ender ved et 
av Nord-Norges største gravfelt fra bronse- og jernalderen.  
Vikingskiptuftene er et Nasjonalt kulturminne med Norges største og 
best bevarte tufter etter vikingskip. Stien går langs sjøkanten, nært til 
skipsleia, gjennom et naturskjønt område med variert natur, fra flater 
til svaberg. 
Område: Tjeldsund kommune 
 
 
Trollstien 
Fra lysløypa på Sandbergan (Sjøvegan) har du mulighet til å ta en 
spennende avstikker inn på Trollstien. Stien er godt merket og starter 
på høyresiden et stykke oppi bakken. Langs Trollstien kan det gjøres 
flere ulike oppdagelser og midt i løypen er det en flott bålplass med 
muligheter for å ta seg en rast før man vender hjem.  
Område: Salangen kommune 
 
 

Stiene langs leia. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Trollstien. Foto: Salangen-Nyheter.com
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Isbadestranda. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd

Isbadestranda 
Midt i Evenskjer sentrum, finner du Isbadestranda. Her arrangeres Den 
store isbadedagen hvert år første lørdag i desember. Isbadestranda har 
et 12 meter høyt klatretårn som gir deg en fantastisk utsikt og opplev-
else! Sandvolleyballbane og lekeplass er også en del av opplevelsen på 
stranda som er blitt et populært samlingspunkt i kommunen. 
Område: Tjeldsund kommune 
 
 
Austerfjordbotn 
Austerfjordbotn er et statlig sikret friluftsområde med et rikt utvalg av 
muligheter for friluftsaktivitet. Bading, fisking, lek og rekreasjon. 
Område: Kvæfjord kommune 
 
 
Arena Elvenes 
Arena Elevenes er et tilrettelagt friluftsområde med badestrand, gapa -
huk, griller, bord og benker og et stort område for lek og rekreasjon  . 
Område: Salangen kommune 
 
 
Dyngeneset og hula Åmen 
Det går merkede stier fram til naturreservatet på Dyngeneset. 
Utgangs punktet for turen er Sørrollnes med retning nordvest, 
turlengde 10 km tur-retur. På veien dit kan man få med seg skulpturen 
ved hula Åmen, laget av kunstner Alvin Jensvold, om sagnet fra 1600-
tallet om Ivar og Anna, ei skikkelig røverhistorie som endte med hals-
hugging for begge to.  
For mer informasjon og guidet tur: Charles Lindvall 413 31 557. 
Område: Ibestad kommune 
Dato: Hele året 
 
 
Aspedalen Golfpark 
Ibestad Golfklubb er i ferd med å ferdigstille Aspedalen golfpark og 
tilbyr visning fra juni etter avtale. Golfparken ligger i naturskjønne 
omgivelser opp fra Ånstad på Andørja.  
Kontakt: leder@ibestadgk.no   
Område: Ibestad kommune 
Hjemmeside: www.facebook.com/ibestad.golfklubb/    
 

mailto:leder@ibestadgk.no
http://www.facebook.com/ibestad.golfklubb/


Tur til Snolkehytta 
Vakker og moderne dagsturhytte på fjellet Snolke i Gratangen. For å 
komme seg dit er det en enkel og fin tur på godt merket sti til en topp 
med god utsikt utover Gratangen og alle de store fjellene rundt. 
Område: Gratangen kommune 
 
 
Bedringens vei 
Over Borkenes i retning skytebanen er det re-etablert en gammel 
tursti som går fra Borkenes til Trastad, gjennom vakkert naturlandskap 
med umettelig utsikt. Du går både gjennom gamle beiteområder og 
tett granskog. Langs stien er det også satt opp et flertall av skilt som 
viser til ulike øvelser som kan gjøres på sin vandring gjennom 
Bedringen  s vei. 
Område: Kvæfjord kommune

Fra Snolkehytta. Foto: Birgitte Kalvatn
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Bedringens vei. Foto: Birgitte Kalvatn



Friluftsrådet ønsker å takke alle sine medlemskommuner og  
lag og foreninger som har bidratt til årets brosjyre og som gjør en kjempejobb  

med å tilrette legge for lokal friluftsaktivitet.  
Innsatsen dere legger ned er uvurderlig. 

 
Forsidefoto: Ingvild Johansen, Vegar Johnsen og Midtre Hålogaland friluftsråd • Baksidefoto: Ingvild Johansen 

Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS

God tur!


