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DU står midt i 
mulighetene!
Kjære innbyggere i Ishavskysten friluftsråds medlems-
kommuner Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy og 
Tromsø, og dere andre som har vært så heldige å få 
et eksemplar av vår felles turkalender. Kalenderen du 
holder i hånda inviterer deg med på over 100 ulike 
arrangerte turer i år. Så finn fram pennen og ring 
rundt alle de turene du kunne tenke deg å bli med på. 
Og husk å ta med deg venner og familiemedlemmer!

Vi håper at turkalenderen vil inspirere, motivere og 
stimulere dere til å legge kveldsturen, søndagsturen, 
rusle-turen eller langturen med oss i år. Sammen 

med 21 lag og foreninger og friluftsglade folk i 
medlemskommunene arrangeres det over 100 
fellesturer fra mai og ut året. Vi håper at turkalenderen 
vil inspirere dere til å oppdage enda flere turområder, 
fjelltopper, fiskevann, badeplasser eller gapahuker. Og 
like viktig: at nye turvenner finner hverandre. For det 
er sjeldent man angrer på at man dro ut på tur. 

Vi i friluftsrådet mener at våre fem medlemskommu-
ner har landets vakreste, villeste, mest spektakulære 
og tilgjengelige natur. Helt fra ytterst i havgapet med 
Kvaløya, Ringvassøya og Nordfugløya, med sjøfugl, 
sandstrender, holmer og bratte fjell, til de spekta-
kulære fjordene med kulturlandskap, spisse tinder, 
isbreer, elver og fiskevann, til innlandsklimaet med 
furuskog og de vakreste orkideer langs stiene. Er man 

glad i å være ute, er man på rett plass om man er i 
Ishavskystens medlemskommuner. Her er bokstave-
ligtalt et hav av friluftsmuligheter som passer for oss 
alle. Unge, gamle, spreke, nybegynnere, nye og gamle 
landsmenn, med og uten hjul, og med og uten turle-
der. Friluftsområdene her kan oppleves på egen hånd 
med telt og fiskestang, eller det kan oppleves i felles-
skap med andre på en arrangert tur. 

Bryt kommunegrenser – naturperlene 
venter på deg over kommunegrensa



Fisketur, fjelltur, bærtur, topptur og ordførertur
Spekteret av friluftsaktiviteter i denne kalenderen 
gjenspeiler regionens varierte og spennende frilufts-
områder. For hvor ellers i landet kan man velge og vra-
ke blant fugleturer, fisketurer, padleturer, bærturer, 
toppturer, bueskyting, lek og moro i fjæra, historiske 

vandringer og ordførerturer? Og som en bonus blir 
tatt med ut på tur av lokalkjente folk som både har 
historier om livet der både nå og før, og kanskje en og 
annen røverhistorie på lager. 
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Slå et slag for hverdagsfriluftslivet
Turene i kalenderen er åpne for alle. De er gratis og 
flesteparten krever ikke påmelding. For mange er det 
å komme til «dekket bord», det som skal til for å dra 
ut på tur i en travel hverdag, og det er det vi håper 
at turkalenderen kan inspirere til. At vi alle kan få litt 

hverdags-friluftsliv inn i hverdagen. Så vær en turvenn 
i år. Husk på naboen, tante, klassekameraten, kollega-
en eller postmannen når du skal ut på tur neste gang. 
Inviter dem med og fortell dem om de forskjellige ar-
rangerte turene i deres nærmiljø. 



4

TUR 2017

Kalender

Ishavskysten 
friluftsråd – ditt friluftsråd
Din kommune er medlem av Ishavskysten friluftsråd 
som er et interkommunalt samarbeidsorgan. Ishavs-
kysten friluftsråd er et kompetansesenter for friluftsliv 
i regionen og ivaretar friluftsoppgaver som er av lik 
karakter i våre medlemskommuner Tromsø, Balsfjord, 
Storfjord, Lyngen og Karlsøy. Vårt mål er at friluftsliv 
skal være en naturlig del av hverdagen for alle innbyg-
gerne i våre medlemskommuner- uavhengig av alder, 
kjønn, nasjonalitet eller funksjonsnivå.  

Ishavskysten friluftsråd arbeider spesielt med:
• Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
• Aktivitetstilbud til barn og unge, funksjonshemmede og eldre
• Turkart og turkort
• Statlig sikra friluftsområder
• Friluftsliv i et folkehelseperspektiv
• Skoleprosjektet Læring i friluft
• Tilrettelegging for friluftsliv
• Informasjonsarbeid om friluftsliv
• Friluftsskoler

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker mer 
informasjon.
Daglig leder: Tine Marie Valbjørn Hagelin
Tlf: 95 16 51 31 
E-post: post@ishavskysten.no
Hjemmeside: www.ishavskysten.no

Turkalenderen er finansiert av Troms fylkes-
kommune, Friluftsrådenes Landsforbund, og 
Ishavskysten friluftsråd.

De aller fleste turene krever ingen 
påmelding. For Troms Turlag krever de 
fleste påmelding.  Se hver enkelt tur.

De fleste turene er gratis.,  utenom 
for ikke-medlemmer på Troms Turlag 
sine turer. Turene til Troms Turlag er 
gratis for medlemmer, men koster 100 
(dagsturr)/200,- (overnattingstur) for ikke-
medlemmer.

Deltakelse på turene er på eget ansvar. Sett 
deg inn i vanskelighetsgraden og vurder om 
du er i stand til å gjennomføre turen. Mange 
av turene er beskrevet på nett (enten www.
godtur.no eller www.telltur.no). Kontakt 
turleder om du er i tvil. 

Om ikke annet er nevnt, må du ha på/med 
ordentlig fottøy og nok tøy (anbefales å ha 
med vindtett). Husk å ta med tilstrekkelig 
med mat og drikke. 

De fleste turområdene er dekket av turkart 
i Tromsø, Karlsøy og Lyngen og Balsfjord. I 
Storfjord og Karlsøy jobbes det med saken.
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Turene er merket med fargekoder som brukes 
nasjonalt og internasjonalt og gjenspeiler vanskelig-
hetsgraden på turen:

Enkel
Middels
Krevende
Meget krevende/ekspert
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Bli med og feir den store dagen med oss. Det blir artige leker for 
store og små, mat og drikke og sosialt samvær. I de fleste av 
kommunene er den årlige ordførerturen slått sammen med 
friluftsfesten, så her vil det bli muligheter bli enda bedre kjent med 
ordføreren din!

Friluftsfestene går av stabelen:
11. juni Storfjord –  Sandørneset/Råa (kl.12.00). Ordførertur sam-
me dagen!
16. juni Tromsø – Telegrafbukta (kl.09.00-15.00) Ikke ordførertur 
samme dagen, men ordføreren blir med å feirer likevel!
20. august Lyngen – Jægervatnet (kl. 12.00). Ordførertur samme 
dagen!
27. august Balsfjord – Juksavatn (kl. 12.00).  Vi har slått oss 
sammen med Balsfjord og omegn Turlag og feirer også deres 10-års 
jubileum. Ordførertur samme dagen.
3. september Karlsøy – Vannareid (Storvatnet) på Vannøya (kl. 
11.30). Ordførertur samme dagen!

Ta med deg familien og naboen og bli med på årets friluftsfest!
Følg med på hjemmesiden vår for mer info om friluftsfestene når datoen nærmer seg.

I år feirer vi at friluftsrådet er 10 år og 
inviterer store og små med på en skikkelig 
friluftsfest sammen med oss ute i det 
fri! 
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Barn og unge – bli med på 
Friluftsskole i fellesferien! 
Lyst til å dra på ekspedisjon? Sove i telt og lære om kart 
og kompass? Få nye turvenner? Da er Friluftsskolen 
midt i blinken for deg. Vi arrangerer Friluftsskole i alle 
medlemskommunene i fellesferien (enten sommer- 
eller høstferien), og DU er hjertelig velkommen med 
oss ut på tur! 

Friluftsskolen er et ferietilbud til barn og unge 
(alderstrinn varierer fra kommune til kommune), med 
et mål for øye: Å ha det gøy ute i naturen, samtidig som 
man lærer om det enkle friluftslivet. Alle elevene vil lære 
å sette opp telt eller lavvo, planlegge og gjennomføre 
en ekspedisjon, lese og bruke kart og kompass og 
kjenne til Norges viktigste rettighet: allemannsretten. 
Friluftsskolen passer for alle - uansett om man er 
erfaren eller nybegynner. 

Meld deg på Friluftsskolen i dag! 
Storfjord kommune: 26.–29. 06. 
Påmelding: jill.fagerli@storfjord.kommune.no
Lyngen kommune: 
26.–29. 06: Påmelding: steffendreyer10@gmail.com
7.–9. 08.: Påmelding: anette.holst@lyngen.kommune.no
Balsfjord kommune: 
27-29.06: Påmelding: alf.olav.lyngstad@balsfjord.
kommune.no
Karlsøy kommune: 15.–17.08. 
Påmelding: christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.
kommune.no
Tromsø kommune. Høstferien 5–7.10. 
Påmelding: tinemarie@ishavskysten.no 

Mer info om Friluftsskolene kommer på 
kommunenes og friluftsrådets nettsider, pluss at 
elevene får beskjed på skolen. 
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Bli med på årets 
mest smakfulle 
konkurranse

At våre forfedre høstet av naturen var ikke uten 
grunn. Fra gammelt av ble bær brukt i folkemedisin, 
og nyere forskning viser at det ikke er uten grunn 
at bær ble brukt som nyttevekst. Alle våre vanligste 
bærsorter: blåbær, tyttebær, molter, krøkebær og 
bringebær inneholder store mengder antioksidanter 
som forebygger sykdommer, er rike på C-vitaminer, 
mineraler og andre viktige stoffer. At de har en sen-
tral plass i den norske husholdningen er dermed ingen 
overraskelse. De er jo utelukkende bra for oss! 

Men bærplukking er ikke en like viktig og populær fri-
luftsaktivitet og høstingstradisjon som tidligere. Ofte 
haster vi forbi multemyrene eller blåbærtua på vei til 
postkassa på toppen av fjellet. Ishavskysten friluftsråd 
ønsker å slå et slag for høsting og bærplukking. For 
bærene er ikke bare sunne å spise, selve turen gjør 
deg også bare godt. Du får frisk luft, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser.

Ut og Plukk skal gjøre turen i skog og mark artigere og 
stappfull av smakfulle opplevelser.

Slik deltar du i UT OG PLUKK
Først plukker du deilig frisk blåbær eller litt av den 
smakfulle og røde tyttebæra. Kanskje er det multene 
som er målet for bærturen. Hjemme igjen logger du 
deg på utogplukk.no og registrer hvor mye du har 
plukket. I tillegg til frisk luft, fysisk aktivitet, naturopp-
levelser og gode bær, vanker det premie når sesongen 

er over. Bli med ut og plukk. Smakfullt friluftsliv – for 
hele Nord-Norge.

På utogplukk.no oppretter du din bruker og registre-
rer alle dine bærturer. Her finnes også statistikk og 
mye nyttig informasjon om bær og bærplukking. 



8

Bli med på landets eneste 
friluftskonkurranse tilrettelagt for 
hjulbrukere, Ti På Hjul
Selvsagt skal hjulbrukere ha sin egen turkonkurranse! 
Ti på hjul er ment som et alternativ til Ti på Topp og 
passer for alle som bruker hjul i hverdagen. Prosjektet 
har som mål å inspirere dere som av ulike årsaker 
ikke kan benytte seg av Ti På Topp-tilbudet, men 
som gjerne vil ut på tur i våre flotte friluftsområder. 
Det finnes mange nydelige til-rettelagte områder i 
våre fem medlemskommuner, og det vanker premie 
til dere som besøker minimum 3 forskjellige eller er 
på 6 turer totalt. God tur!

I samarbeid med Balsfjord, Lyngen, Tromsø, Karlsøy 
og Storfjord kommune og Handikapforbundet i 
Tromsø har friluftsrådet valgt ut mange fine turmål 
som er tilpasset hjulbrukere; enten det er rullestol, 
barnevogn eller rullator. Turene har ulik lengde, og er 
gradert som varierte eller slake. Mange har gapahuk 
og bålplass og turene er prøvekjørt med elektrisk 
kombirullestol.

Flotte turmål for hele familien
Ti på hjul-turene gir varierte og spennende 
naturopplevelser. Vakre Jægervatnet i Lyngen, 
Tromsdalen i Tromsø, spektakulære Vannøya i 
Karlsøy, gammelskogen i Lulledalen i Storfjord og 
idylliske Juksavatn i Balsfjord tilbyr noe for enhver 
smak. De fleste av turene har gapahuk og bålplass, så 
dette er perfekte turer å ta med hele familien. 

Bli med i konkurransen 
fra 1. juli –15. oktober
Ti på hjul-konkurransen starter 1. juli og varer 
fram til 1. oktober. Det er om å gjøre å besøke 
minimum 3 forskjellige turmål eller 6 turer totalt 
i konkurranseperioden. Turene registreres digitalt 
på TellTur.no, eller gjennom SMS eller e-post. På 
turmålet finner dere en synlig metallplate med 
koden og kontaktinfoen. Det er også opprettet 
en Facebookgruppe som heter «Ti På Hjul» hvor 
informasjon om konkurransen vil være tilgjengelig, 
pluss på vår hjemmeside www.ishavskysten.no 



Nye turmål er under utar-
beiding når turkalenderen går i 
trykken våren 2017. Du finner 
turheftet nærmere tursesongen 
på offentlige steder i kom-
munene, og digitalt for ned-
lasting på vår hjemmeside. 
Følge med på facebook og vår 
nettside!

9
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Balsfjord
Balsfjord kommune strekker seg over et område på 1493 kvadrat-
kilometer. Landskapet varierer fra flatt, fruktbart jordbruksland 
til ville fjellområder, hvor de høyeste tindene når drøyt 1500 moh. 

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

06. mai 17:00 Stall og gårdsbesøk Følg med på facebooksiden til 
Barnas Turlag Balsfjord

Carina Arnesdottir 
(918 23 321)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Besøk til Carina i Loddbukta. 
Vi skal få ri, kjøre med vogn og kose med kaniner. 
Det vil være bål. Ta med selv mat og drikke

30. mai 17:30–19:30 Paintball Storsteinnes idrettshall Alf-Olav Lyngstad (488 81 531) BULA-huset Aktivt spill 13 år. Blinkskyting alle aldre. Friluftsliv for alle Nei

08. juni 17:30–19:30 Fiske og bålkos Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid (977 23 572) Sagelvvatn utmarkslag Bålkaffe, bading, fiske, grilling. Friluftsliv for alle Ja

15. juni 17:30–19:30 Tur til Skogsbua  Snuplassen Indre Malangseidet Lill Larsen (908 75 175) Malangseidet bygde- 
og idrettslag

Friluftsliv for alle Ja, med 
ledsager

23. juni 16:30 Sankthansfeiring med «Turbo» 
ved Juksavatnet

Gapahuken, Juksavatn Lillian Pedersen og 
Jan Vidar Olsen (975 97 570)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Vi har bål og grillmuligheter samt bålkaffe. Ta med 
selv grillmat og drikke. «Turbo» kommer innom med 
overraskelser for de små.

24. juni 17:00 Fellestur til Ballsokken i forbindelse 
med Landbruksmessa 6,5 km t/r

Ballsokkveien v/bommen på Moan Guri Anne R. Berglund 
(404 96 372)

Balsfjord og 
omegn turlag

Toppen ligger 458 moh. 
God utsikt til alle kanter fra toppen.

Nei

29. juni 17:30–19:30 Kanopadling Parkering ved Juksavatn Alf-Olav Lyngstad (488 81 531) BULA-huset Bålkaffe, bading, fiske, grilling. Friluftsliv for alle Ja

30. juni 20:00 Midnattsoltur til Fugltind  –  
16 km t/r

Bommen ved Sandøyrhalsen Rv. 859 Odd H. Skogan 
(915 86 352)

Balsfjord og 
omegn turlag

Toppen ligger 1033 moh. 
Midt i Balsfjord kommune.

Nei

13. juli 17:30–19:30 Kanopadling Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid (977 23 572) Sagelvvatn utmarkslag Friluftsliv for alle Ja

30. juli 10:00 Fellestur Lavangsdalen / Laksvatn 
over Gjømmerbreeen 15 km

v/Laksvatn skole for samkjøring til Smalat bru. Helmer Hemmingsen 
(412 90 959)

Balsfjord og 
omegn turlag

Vi går over Gjømmerbrea  på rundt 900 moh. Nei

06. aug 10:00 Fellestur til Erikfjellet og Orta  –  
12 km t/r

Fiskeløsvatnet v/Vesterli Tor Bergum 
(980 77 709)

Balsfjord og 
omegn turlag

Erikfjellet 850 moh. Orta 1044 moh. 
God utsikt fra toppen.

Nei

11.–13. 
aug

Helgetur til Turboleiren ved 
Jægervatnet

Ved parkering til Jægervasshytta/Turboleiren.  
Nordenden av Jægervannet i Lyngen Kommune.

Tine og Dag Arne Stormo 
(957 75 608)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Dagstur lørdag til Jægervasstua. 
Mye kos, kanopadling, bading og felles middag
begge dager. Nærmere informasjon kommer. 
Kun for påmeldte og begrenset antall plasser. 
De med betalt medlemsskap i DNT prioriteres.

13. aug 10:00 Fellestur til Sørtinden  
13km t/r

på Øvergård Ole Bakkevold  (950 26 906) Balsfjord og 
omegn turlag

1468 moh, Fantastisk utsikt over Storfjorden og 
deler av Balsfjorden.

Nei

26. aug 09:30 Fellestur til Rostafjellet (1595 moh)  
17 km t/r

ved Kongsvolltunet i Målselv Irene Rostad 
(908 41 841)

Balsfjord og 
omegn turlag

Turlengde 7–9 timer, via Rostakulen.. 1590 moh,  
Høyest i Balsfjord

Nei

27. aug 12:00 Friluftsfest og ordførertur ved Juksavatn Gapahuken ved Juksavatn Tine Marie Vlabjørn Hagelin og 
Odd Ronald NIlsen

Balsfjord kommune, Bals-
fjord og omegn turlag og 
Ishavskysten friluftsråd.

Friluftsrådet og turlaget feirer at de er 10 år i år og slår fes-
ten sammen med ordførerturen. Vi inviterer til lek og tur, 
mat og drikke ved Juksavatn. Alle er hjertelig velkomne. 

02. sept 10:00 Fellestur Lakselvdalhøgda / Oteren  
5. etappen Tromsø By / Indre Troms 17 km

Oteren, for samkjøring til Lakselvdalhøgda Lill Tove Fredriksen 
(928 27 886)

Balsfjord og 
omegn turlag

Finnsteinhaugen 456 moh og Gurgula 443 moh  
er de høyeste punktene underveis

Nei



11

Kommunens langstrakte form gjør at de klimatiske forhold varierer mye fra kysten til innlandet.
Dette er en kommune som er full av muligheter og fristelser til deg som vil ut og oppleve nordnorsk 
natur på sitt beste, enten det er til lands eller til vanns, høyt eller lavt, bratt eller flatt! God tur!

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

06. mai 17:00 Stall og gårdsbesøk Følg med på facebooksiden til 
Barnas Turlag Balsfjord

Carina Arnesdottir 
(918 23 321)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Besøk til Carina i Loddbukta. 
Vi skal få ri, kjøre med vogn og kose med kaniner. 
Det vil være bål. Ta med selv mat og drikke

30. mai 17:30–19:30 Paintball Storsteinnes idrettshall Alf-Olav Lyngstad (488 81 531) BULA-huset Aktivt spill 13 år. Blinkskyting alle aldre. Friluftsliv for alle Nei

08. juni 17:30–19:30 Fiske og bålkos Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid (977 23 572) Sagelvvatn utmarkslag Bålkaffe, bading, fiske, grilling. Friluftsliv for alle Ja

15. juni 17:30–19:30 Tur til Skogsbua  Snuplassen Indre Malangseidet Lill Larsen (908 75 175) Malangseidet bygde- 
og idrettslag

Friluftsliv for alle Ja, med 
ledsager

23. juni 16:30 Sankthansfeiring med «Turbo» 
ved Juksavatnet

Gapahuken, Juksavatn Lillian Pedersen og 
Jan Vidar Olsen (975 97 570)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Vi har bål og grillmuligheter samt bålkaffe. Ta med 
selv grillmat og drikke. «Turbo» kommer innom med 
overraskelser for de små.

24. juni 17:00 Fellestur til Ballsokken i forbindelse 
med Landbruksmessa 6,5 km t/r

Ballsokkveien v/bommen på Moan Guri Anne R. Berglund 
(404 96 372)

Balsfjord og 
omegn turlag

Toppen ligger 458 moh. 
God utsikt til alle kanter fra toppen.

Nei

29. juni 17:30–19:30 Kanopadling Parkering ved Juksavatn Alf-Olav Lyngstad (488 81 531) BULA-huset Bålkaffe, bading, fiske, grilling. Friluftsliv for alle Ja

30. juni 20:00 Midnattsoltur til Fugltind  –  
16 km t/r

Bommen ved Sandøyrhalsen Rv. 859 Odd H. Skogan 
(915 86 352)

Balsfjord og 
omegn turlag

Toppen ligger 1033 moh. 
Midt i Balsfjord kommune.

Nei

13. juli 17:30–19:30 Kanopadling Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid (977 23 572) Sagelvvatn utmarkslag Friluftsliv for alle Ja

30. juli 10:00 Fellestur Lavangsdalen / Laksvatn 
over Gjømmerbreeen 15 km

v/Laksvatn skole for samkjøring til Smalat bru. Helmer Hemmingsen 
(412 90 959)

Balsfjord og 
omegn turlag

Vi går over Gjømmerbrea  på rundt 900 moh. Nei

06. aug 10:00 Fellestur til Erikfjellet og Orta  –  
12 km t/r

Fiskeløsvatnet v/Vesterli Tor Bergum 
(980 77 709)

Balsfjord og 
omegn turlag

Erikfjellet 850 moh. Orta 1044 moh. 
God utsikt fra toppen.

Nei

11.–13. 
aug

Helgetur til Turboleiren ved 
Jægervatnet

Ved parkering til Jægervasshytta/Turboleiren.  
Nordenden av Jægervannet i Lyngen Kommune.

Tine og Dag Arne Stormo 
(957 75 608)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Dagstur lørdag til Jægervasstua. 
Mye kos, kanopadling, bading og felles middag
begge dager. Nærmere informasjon kommer. 
Kun for påmeldte og begrenset antall plasser. 
De med betalt medlemsskap i DNT prioriteres.

13. aug 10:00 Fellestur til Sørtinden  
13km t/r

på Øvergård Ole Bakkevold  (950 26 906) Balsfjord og 
omegn turlag

1468 moh, Fantastisk utsikt over Storfjorden og 
deler av Balsfjorden.

Nei

26. aug 09:30 Fellestur til Rostafjellet (1595 moh)  
17 km t/r

ved Kongsvolltunet i Målselv Irene Rostad 
(908 41 841)

Balsfjord og 
omegn turlag

Turlengde 7–9 timer, via Rostakulen.. 1590 moh,  
Høyest i Balsfjord

Nei

27. aug 12:00 Friluftsfest og ordførertur ved Juksavatn Gapahuken ved Juksavatn Tine Marie Vlabjørn Hagelin og 
Odd Ronald NIlsen

Balsfjord kommune, Bals-
fjord og omegn turlag og 
Ishavskysten friluftsråd.

Friluftsrådet og turlaget feirer at de er 10 år i år og slår fes-
ten sammen med ordførerturen. Vi inviterer til lek og tur, 
mat og drikke ved Juksavatn. Alle er hjertelig velkomne. 

02. sept 10:00 Fellestur Lakselvdalhøgda / Oteren  
5. etappen Tromsø By / Indre Troms 17 km

Oteren, for samkjøring til Lakselvdalhøgda Lill Tove Fredriksen 
(928 27 886)

Balsfjord og 
omegn turlag

Finnsteinhaugen 456 moh og Gurgula 443 moh  
er de høyeste punktene underveis

Nei
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Balsfjord
Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-

hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

03. sept 11:00 «Kom deg ut dagen» ved Juksavatn Gapahuken, Juksavatn Siw- Laila Nilsen og 
Yngve Oppgård (406 03 067) 

Barnas Turlag 
Balsfjord

Kanopadling, natursti og trekning av flotte premier. 
Vi serverer bålkaffe, saft og enkel mat til å grille på bål. 
Alt er gratis

07. sept 17:30–19:30 Se på gytende røye Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid 
(977 23 572)

Sagelvvatn 
utmarkslag

Friluftsliv for alle Delvis

10. sept 11:00 Tur langs Elveforbygning ved 
Nordkjoselva

Oppmøte utenfor Kuben senteret i Nordkjosbotn Magne Haugstad
(911 20 062)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Vi går mot gapahuken der Turboturen er. 
Tilgjengelig for barnevogn. Vi plukker sopp. 
Det vil bli bål. Ta med selv mat og drikke.

10. sept 10:00 Fellestur til Klemmertinden  
17 km t/r

v/Forøya i Malangen Bent Svinnung 
(952 67 631)

Balsfjord og 
omegn turlag

1047 moh. Oppgang fra Forøya langs elva. Nei

17. sept 10:00 Tur fra Juksavatn til Fjellfroskvatn 
via Andorhaugen  9 km

v/Fjellfroskvatn for samkjøring til Juksavatn Natalia Nemytova 
(481 58 785)

Balsfjord og 
omegn turlag

Start og innkomst ligger rundt 200 moh. 
Høyeste punkt 300 moh.

Nei

03. okt 17:30–19:30 Paintball Storsteinnes idrettshall Alf-Olav Lyngstad 
(488 81 531)

BULA-huset Aktivt spill 13 år. Blinkskyting alle aldre.
Friluftsliv for alle

Nei

06. okt 18:00 Tur med hodelykt til Fugltind  –  
16 km t/r

v/ bommen på Sandøyrhalsen Rv. 859 Leif Petter Lieng 
(916 07 945)

Balsfjord og 
omegn turlag

1033 moh. Mørketur m. hodelykt. Mulig snø deler 
av løypa, sjekk snøforholdene og sko deg deretter.

Nei

02. des 14:00 Adventtur til Jagerberghaugen  – 
7,5 km t/r

v/ tidligere Tennes skole Rv. 859 Eivind A. Hemmingsen 
(959 67 540)

Balsfjord og 
omegn turlag

Høyeste punkt 269 halveis . på toppen 259 moh. 
Sjekk snøforholdene og bruk evt truger/ski. 
Stort bål ved Jagerberghaugen.

Nei

1. Balsturen 2017 med 50 poster på 10 orienterings-
kart i Indre Balsfjord og Malangen. Tur-o-konvolutten 
og ekstra kort  til salgs på Ekstra Storsteinnes og 
Meistervik.

2. 2 Lavterskel  Nær-Tur-O Hamnvåg og 
Nikkavatn (Malangen Brygger) med 15-poster hver 
i nærområdet til  Hamnvåg skole og Malangen 
Brygger. Materiellet(kartet) fås gratis på Hamnvåg 
skole respektive og Malangen Brygger.

3. 4 Lavterskel  Stolpe-Tur-O  På Laksvatn, 
Nordkjosbotn, Storsteinnes og Sand hvert område 
med 10–20 poster(stolper). Materiellet (kartet) fås 
gratis på Laksvatn skole, Nordkjosbotn kiosk, Ekstra 
Storsteinnes og Sand handel.

Postene står fra 4. juni–8. oktober  

Kontaktperson: Gunnar Kvaal (481 41 883)

Orienteringsgruppa i Storsteinnes idrettslag har 7 tur-o-opplegg i 2017
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

03. sept 11:00 «Kom deg ut dagen» ved Juksavatn Gapahuken, Juksavatn Siw- Laila Nilsen og 
Yngve Oppgård (406 03 067) 

Barnas Turlag 
Balsfjord

Kanopadling, natursti og trekning av flotte premier. 
Vi serverer bålkaffe, saft og enkel mat til å grille på bål. 
Alt er gratis

07. sept 17:30–19:30 Se på gytende røye Vassenden ved Sagelvvatnet Jens-Olav Løvlid 
(977 23 572)

Sagelvvatn 
utmarkslag

Friluftsliv for alle Delvis

10. sept 11:00 Tur langs Elveforbygning ved 
Nordkjoselva

Oppmøte utenfor Kuben senteret i Nordkjosbotn Magne Haugstad
(911 20 062)

Barnas Turlag 
Balsfjord

Vi går mot gapahuken der Turboturen er. 
Tilgjengelig for barnevogn. Vi plukker sopp. 
Det vil bli bål. Ta med selv mat og drikke.

10. sept 10:00 Fellestur til Klemmertinden  
17 km t/r

v/Forøya i Malangen Bent Svinnung 
(952 67 631)

Balsfjord og 
omegn turlag

1047 moh. Oppgang fra Forøya langs elva. Nei

17. sept 10:00 Tur fra Juksavatn til Fjellfroskvatn 
via Andorhaugen  9 km

v/Fjellfroskvatn for samkjøring til Juksavatn Natalia Nemytova 
(481 58 785)

Balsfjord og 
omegn turlag

Start og innkomst ligger rundt 200 moh. 
Høyeste punkt 300 moh.

Nei

03. okt 17:30–19:30 Paintball Storsteinnes idrettshall Alf-Olav Lyngstad 
(488 81 531)

BULA-huset Aktivt spill 13 år. Blinkskyting alle aldre.
Friluftsliv for alle

Nei

06. okt 18:00 Tur med hodelykt til Fugltind  –  
16 km t/r

v/ bommen på Sandøyrhalsen Rv. 859 Leif Petter Lieng 
(916 07 945)

Balsfjord og 
omegn turlag

1033 moh. Mørketur m. hodelykt. Mulig snø deler 
av løypa, sjekk snøforholdene og sko deg deretter.

Nei

02. des 14:00 Adventtur til Jagerberghaugen  – 
7,5 km t/r

v/ tidligere Tennes skole Rv. 859 Eivind A. Hemmingsen 
(959 67 540)

Balsfjord og 
omegn turlag

Høyeste punkt 269 halveis . på toppen 259 moh. 
Sjekk snøforholdene og bruk evt truger/ski. 
Stort bål ved Jagerberghaugen.

Nei
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Karlsøy
Knapt en times kjøring nordover fra Tromsø vil du 
passere 70 grader nord, og du vil da befinne deg 
i Karlsøy kommune. Kommunen består av mange 
øyer, fjell og fjorder. 

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad  
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

06. mai 11:00–13:00 Åpen gård Bull gård Birger Bull (970 87 998) U/L Start Besøk kyr og kalver i nydelige Grunnfjord!. Friluftsliv for alle Ja

20. mai 11:00–13:00 Speideraktiviteter Odinsletta: kjør opp fra Vanna Montessoriskole Margit Bjørge (995 90 225) Vannareid 
Speidergruppe

Pionering, knuter, primitiv mat. Friluftsliv for alle Ja

3. juni 11:00–13:00 Geitesafari Stornes snuplass, Grunnfjord Birger Bull (970 87 998) U/L Start Bli med å møt verdens koseligste dyr! Friluftsliv for alle Ja, (terreng-
rullestol)

3. sept. 12:00 Friluftsfest og ordførertur ved 
Storvatn ved Vannareid, Vannøya

Storvatn Tine Marie Valbjørn Hagelin 
og Mona Pedersen

Karlsøy kommune 
og Ishavskysten 
friluftsråd 

Friluftsrådet at de er 10 år i år og slår festen sammen med den 
årlige ordførerturen. Vi inviterer til lek og tur, mat og drikke ved 
Storvatnet. Alle er hjertelig velkomne.

Ja

9. sept. 11:00–13:00 Tur ved Hulderstien Gamnes byggefelt, øverst i feltet til høyre. Skiltet Monica Nyrud (480 60 530) UL Ulaknott Mange installasjoner og natur for barna å leke i.  Friluftsliv for alle Ja
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På øyene er det flotte fjell og tinder som er populære turmål. Det finnes en rekke stier og turmuligheter 
i hele kommunen fra fjell til fjære. I Karlsøy kommune kan du gå i fotsporene til Jan Baalsrud, gå i dagevis 
på vakre Vannøya, fiske og padle kano og kajakk, besøke landets største innsjø på øy (Skogsfjordvannet) 
og det statlig sikra friluftsområdet på den idylliske øya Hersøya. God tur!

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad  
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

06. mai 11:00–13:00 Åpen gård Bull gård Birger Bull (970 87 998) U/L Start Besøk kyr og kalver i nydelige Grunnfjord!. Friluftsliv for alle Ja

20. mai 11:00–13:00 Speideraktiviteter Odinsletta: kjør opp fra Vanna Montessoriskole Margit Bjørge (995 90 225) Vannareid 
Speidergruppe

Pionering, knuter, primitiv mat. Friluftsliv for alle Ja

3. juni 11:00–13:00 Geitesafari Stornes snuplass, Grunnfjord Birger Bull (970 87 998) U/L Start Bli med å møt verdens koseligste dyr! Friluftsliv for alle Ja, (terreng-
rullestol)

3. sept. 12:00 Friluftsfest og ordførertur ved 
Storvatn ved Vannareid, Vannøya

Storvatn Tine Marie Valbjørn Hagelin 
og Mona Pedersen

Karlsøy kommune 
og Ishavskysten 
friluftsråd 

Friluftsrådet at de er 10 år i år og slår festen sammen med den 
årlige ordførerturen. Vi inviterer til lek og tur, mat og drikke ved 
Storvatnet. Alle er hjertelig velkomne.

Ja

9. sept. 11:00–13:00 Tur ved Hulderstien Gamnes byggefelt, øverst i feltet til høyre. Skiltet Monica Nyrud (480 60 530) UL Ulaknott Mange installasjoner og natur for barna å leke i.  Friluftsliv for alle Ja
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

02. mai 17:30–19:30 Sang og barneleker Gapahuken på Otertun Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Sangleker og moro. Mulighet for tur til 
trimpostkasse fra gapahuken. Friluftsliv for alle

Ja (terreng-
rullstol)

08. mai 17:00 Fossen
2,4 km en vei

Fina i Abaja-sletta, avkørsel etter Cirkel-K Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stavgangkurs med fysioterapeut fra 
LHL-klinikkene Skibotn

Nei

15. mai 17:00 Elvevoll, gapahuk/kultursti
1,5 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

22. mai 17:00 Stelli-gapahuk
1,2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

29. mai 17:00 Sidnutieva, Skibotndalen
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

30. mai 17.30–19:30 Tur til gapahuk, seljefløytelaging
1,5 km

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Tur på ca 1,5 km langs lysløypa. Friluftsliv for alle Nei

11. juni 12:00 Ordførertur/ friluftsfest Sandørneset/ Råa, Elvevoll Synnøve Løvland (982 89 136)/
Maria Figenschau (400 28 867)

Storfjord kommune/
Ishavskysten friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd 10 år! 
Mange morsommer aktiviteter. 
Parkering ved Vestersiasenteret. 
Det serveres noe å bite i.

Ja, 
(terreng-
rullestol og 
ledsager

12. juni 17:00 Bjørnhumppen, Hatteng  
2,4 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

19. juni 17:00 Lapingardi, Signaldalen
2,6 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

26. juni 17:00 Hattelia, Hatteng
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

27. juni 17:30–19:30 Fjæratur med fiske og grilling  Råa/Sandørneset, kjør ned fra RV868 
mot Elvevoll settefisk og videre ned

Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Vi plukker skjell og går tur langs fjæra. 
De som vil kan ha fiskestang med. Friluftsliv for alle

Nei

31. juli 17:00 Elsnesdalen  
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

07. aug 17:00 Stordalen, Signaldalen
2,1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

19. aug 10:00 Borritur
12 km

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Værforbehold.
Stigning til 700 meter

Nei

14. aug 17:00 Oterbakken + Fallstokkbakken, Oteren
1 + 1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

Storfjord
Mangfoldige turmuligheter i Storfjord
I Storfjord er turmulighetene mange. Enten du tri-
ves best i skog og mark, på fjellet eller ved sjøen 
finnes det nok av turmål å velge mellom. Her er 
variert terreng, turveier og stier rundt om i hele 
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

02. mai 17:30–19:30 Sang og barneleker Gapahuken på Otertun Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Sangleker og moro. Mulighet for tur til 
trimpostkasse fra gapahuken. Friluftsliv for alle

Ja (terreng-
rullstol)

08. mai 17:00 Fossen
2,4 km en vei

Fina i Abaja-sletta, avkørsel etter Cirkel-K Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stavgangkurs med fysioterapeut fra 
LHL-klinikkene Skibotn

Nei

15. mai 17:00 Elvevoll, gapahuk/kultursti
1,5 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

22. mai 17:00 Stelli-gapahuk
1,2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

29. mai 17:00 Sidnutieva, Skibotndalen
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

30. mai 17.30–19:30 Tur til gapahuk, seljefløytelaging
1,5 km

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Tur på ca 1,5 km langs lysløypa. Friluftsliv for alle Nei

11. juni 12:00 Ordførertur/ friluftsfest Sandørneset/ Råa, Elvevoll Synnøve Løvland (982 89 136)/
Maria Figenschau (400 28 867)

Storfjord kommune/
Ishavskysten friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd 10 år! 
Mange morsommer aktiviteter. 
Parkering ved Vestersiasenteret. 
Det serveres noe å bite i.

Ja, 
(terreng-
rullestol og 
ledsager

12. juni 17:00 Bjørnhumppen, Hatteng  
2,4 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

19. juni 17:00 Lapingardi, Signaldalen
2,6 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

26. juni 17:00 Hattelia, Hatteng
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

27. juni 17:30–19:30 Fjæratur med fiske og grilling  Råa/Sandørneset, kjør ned fra RV868 
mot Elvevoll settefisk og videre ned

Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Vi plukker skjell og går tur langs fjæra. 
De som vil kan ha fiskestang med. Friluftsliv for alle

Nei

31. juli 17:00 Elsnesdalen  
2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

07. aug 17:00 Stordalen, Signaldalen
2,1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

19. aug 10:00 Borritur
12 km

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Værforbehold.
Stigning til 700 meter

Nei

14. aug 17:00 Oterbakken + Fallstokkbakken, Oteren
1 + 1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

kommunen. Naturen innbyr til stor variasjon enten du vil gå en fin ettermiddagstur, søndagstur eller ta 
en mer utfordrende topptur. Flere av løypene ender på flotte utkikkspunkter der du kan skue ut over 
kommunen. Langs noen av stiene finnes skilt med bilder og tekst om stedets flora, fauna og historie. Det 
er også muligheter å leie seg kajakk og ta en padletur på fjorden eller bruke sykkelen på noen av turstiene. 
Det er flere fine fiskeplasser langs fjorden som brukes mye.
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arr. Kommentar Rullestol

21. aug 17:00 Hengen, Skibotn
1,4 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641)  
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

22. aug 17:30–19:30 Kajakkmoro på Råa/Sandørneset Råa/Sandørneset, kjør ned fra RV868 mot
Elvevoll settefisk og videre ned

Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Kajakkintro for barn og voksne i vannkanten. 
Grill og kos i et naturskjønt område. Friluftsliv for alle

Nei

28. aug 17:00 Lulledalen skogsti, Lulle
3,1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

04. sept 17:00 Elvevolldalen, Elvevoll
3 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

09. sept 10:00 Kjelddalen, Elvevoll 
ca. 8 km

Parkering ved Kilengelva Kåre Eriksen (46419556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Værforbehold
Stigning til 400 m

Nei.

11. sept 17:00 Svarteberget, Skibotn
1,2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

19. sept 17:30–19:30 Tur til gapahuken med enkel 
orientering 

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Tur til gapahuken med mat og enkel orientering 
på nyrevidert orienteringskart. Friluftsliv for alle

Nei

03. okt 17:30–19:30 Lek, grilling og tur i skogen Brenna skytterhus Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Lek i nærområdet rundt skytterhuset. 
De som ønsker kan gå tur langs skogsveg.

Ja

17. okt 17:30–19:30 Uglesafari Gapahuken på Otertun Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Alle må ta med seg lommelykt. 
Vi går i skogen og finner «ugler». Friluftsliv for alle

Nei

06. des 17:30 Nissefest for små og store i Sollia  i 
Skibotn 1,5 km en vei

Øvre Markedsplass ved veien opp til Solli Gunn Takvannsbukt (918 21 527) Skibotn Husflidslag Værforbehold
Lang motbakke

Nei
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arr. Kommentar Rullestol

21. aug 17:00 Hengen, Skibotn
1,4 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641)  
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

22. aug 17:30–19:30 Kajakkmoro på Råa/Sandørneset Råa/Sandørneset, kjør ned fra RV868 mot
Elvevoll settefisk og videre ned

Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Kajakkintro for barn og voksne i vannkanten. 
Grill og kos i et naturskjønt område. Friluftsliv for alle

Nei

28. aug 17:00 Lulledalen skogsti, Lulle
3,1 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

04. sept 17:00 Elvevolldalen, Elvevoll
3 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Stopper v / COOP Hatteng kl 17:20 Nei

09. sept 10:00 Kjelddalen, Elvevoll 
ca. 8 km

Parkering ved Kilengelva Kåre Eriksen (46419556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Værforbehold
Stigning til 400 m

Nei.

11. sept 17:00 Svarteberget, Skibotn
1,2 km en vei

Skibotn Samfunnshus Eeva (905 18 641) 
Oddlaug (900 74 254)

LHL Storfjord Nei

19. sept 17:30–19:30 Tur til gapahuken med enkel 
orientering 

Vestersiasentret på Elvevoll Kåre Eriksen (464 19 556) Vestre Storfjord 
Lysløypelag

Tur til gapahuken med mat og enkel orientering 
på nyrevidert orienteringskart. Friluftsliv for alle

Nei

03. okt 17:30–19:30 Lek, grilling og tur i skogen Brenna skytterhus Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Lek i nærområdet rundt skytterhuset. 
De som ønsker kan gå tur langs skogsveg.

Ja

17. okt 17:30–19:30 Uglesafari Gapahuken på Otertun Geir-Tore Engvoll (402 02 168) Oteren Framlag Alle må ta med seg lommelykt. 
Vi går i skogen og finner «ugler». Friluftsliv for alle

Nei

06. des 17:30 Nissefest for små og store i Sollia  i 
Skibotn 1,5 km en vei

Øvre Markedsplass ved veien opp til Solli Gunn Takvannsbukt (918 21 527) Skibotn Husflidslag Værforbehold
Lang motbakke

Nei
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Lyngen
Mellom Ullsfjorden og Lyngenfjorden ligger 
Lyngenhalvøya med sine høye tinder. Et opprevet 
og vilt landskap med breer og stupbratte fjellsider.  
I uminnelige tider har landskapet fascinert og 

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

30. mai 18:00 Tur til Stelen

Ca. 1,5 km

Porten i Øvergården ved utmarksgjerdet. 
Parkering like ved. 

Camilla Berglund 
(907 31 203)

Lyngen sanitetsforening Vi følger veien opp og går til gapahuken på Stelen, lager bål, 
koker kaffe og griller pølser. Passer fint for rullestolbrukere. 

Ja

13. juni 17:30–19:30 Tur til Gaisegallosteinen   Fotballbanen på Furuflaten Tove Dreyer
(932 35 846)

Lyngen sanitetsforening  Friluftsliv for alle Ja

23. juni 18:00 St.Hansfeiring på Gajajenka

Ca 15 min

Gajajenka, følg merket sti fra skibua på 
Sommerseth.

Bente Rognli 
(992 61 035)

Lyngseidet hytteforening Bålkos ute og inne. Ta med mat og drikke. Nei

25. juni 12:00 Søndagstur til Rørneshytta

Ca 2 timer

Rørneshytta, følg merket sti fra skibua på 
Sommerseth via Skihytta.

Bente Rognli
 (992 61 035)

Lyngseidet hytteforening Varm hytte med saft, kaffe og vafler til alle. Nei

08. aug 17:30–19:30 Tur til bålplass ved 
Rottenvik kraftstasjon 1 km

Rottenvik Grendehus (ta av fra FV311 til 
Vartoveien ved skiltet «grendehus»)

Trond Ivar Jørgensen 
(911 36 389)

Rottenvik Bygdelag 1 km langs vei til bålplass. Div. aktiviteter. Mulig med tur 
til Vartohytta (ikke rullestol). Friluftsliv for alle

Ja

20. aug Friluftsfest/Ordførertur Jægervatnet Tine Marie Hagelin 
(951 65 131)
Maja Kvalvik (467 91 976) 
Dan Håvard Johnsen

Ishavskysten friluftsråd og 
Lyngen kommune

Ishavskysten friluftsråd 10 år! Mange morsommer 
aktiviteter. Det serveres noe å bite i.

Ja

05. sept 17:30–19:30 Tur til Tjordakirka Steinåsen (Ta av fra hovedveien ved gamle 
butikken – kjør på toppen av Grønvollveien 
ca 3 km)

Tove Dreyer 
(932 35 846)

Lyngen sanitetsforening  Friluftsliv for alle Nei

05. sept 18:00 Tur til Seidihytta

Ca 5 km

Porten oppfor polleidet ved utmarksgjerdet. 
Parkering like ved. 

Camilla Berglund 
(907 31 203)

Lyngen sanitetsforening Vi følger stien ned mot fyret, før vi tar av og går rundt 
seidisokka. Vi stopper på seidihytta, spiser og drikker med-
bragt, vi lager bål. Sieiddihytta er en åpen hytte som drives 
av Ørnes vel.

Nei

16. sept 08:30 Tyttebærdalen til Fastdalen 

16 km 
8 t m/pauser

Fergeleiet på Lyngseidet John-Terje Sørensen 
(414 25 614)

privat Påmelding innen 15.09. kl. 14:00. Logistikk med 
biler/transport avtales i forkant eller ved frammøte. 
Er det sauer i dalen, tar vi dem med ned. 

Nei
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utfordret mange. Lyngen kommune er for dem som søker utfordringer og for dem som søker ro og den 
mektige stillheten i naturen. Naturen har noe å by på både for liten og for stor. Den kan være skremmende 
eller mild alt etter årstid og vær. Man er opptatt av å bruke naturgavene uten å misbruke dem. Bruk og 
vern er viktige stikkord. Lyngen ønsker å stå for ren og uberørt natur. God tur!

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

30. mai 18:00 Tur til Stelen

Ca. 1,5 km

Porten i Øvergården ved utmarksgjerdet. 
Parkering like ved. 

Camilla Berglund 
(907 31 203)

Lyngen sanitetsforening Vi følger veien opp og går til gapahuken på Stelen, lager bål, 
koker kaffe og griller pølser. Passer fint for rullestolbrukere. 

Ja

13. juni 17:30–19:30 Tur til Gaisegallosteinen   Fotballbanen på Furuflaten Tove Dreyer
(932 35 846)

Lyngen sanitetsforening  Friluftsliv for alle Ja

23. juni 18:00 St.Hansfeiring på Gajajenka

Ca 15 min

Gajajenka, følg merket sti fra skibua på 
Sommerseth.

Bente Rognli 
(992 61 035)

Lyngseidet hytteforening Bålkos ute og inne. Ta med mat og drikke. Nei

25. juni 12:00 Søndagstur til Rørneshytta

Ca 2 timer

Rørneshytta, følg merket sti fra skibua på 
Sommerseth via Skihytta.

Bente Rognli
 (992 61 035)

Lyngseidet hytteforening Varm hytte med saft, kaffe og vafler til alle. Nei

08. aug 17:30–19:30 Tur til bålplass ved 
Rottenvik kraftstasjon 1 km

Rottenvik Grendehus (ta av fra FV311 til 
Vartoveien ved skiltet «grendehus»)

Trond Ivar Jørgensen 
(911 36 389)

Rottenvik Bygdelag 1 km langs vei til bålplass. Div. aktiviteter. Mulig med tur 
til Vartohytta (ikke rullestol). Friluftsliv for alle

Ja

20. aug Friluftsfest/Ordførertur Jægervatnet Tine Marie Hagelin 
(951 65 131)
Maja Kvalvik (467 91 976) 
Dan Håvard Johnsen

Ishavskysten friluftsråd og 
Lyngen kommune

Ishavskysten friluftsråd 10 år! Mange morsommer 
aktiviteter. Det serveres noe å bite i.

Ja

05. sept 17:30–19:30 Tur til Tjordakirka Steinåsen (Ta av fra hovedveien ved gamle 
butikken – kjør på toppen av Grønvollveien 
ca 3 km)

Tove Dreyer 
(932 35 846)

Lyngen sanitetsforening  Friluftsliv for alle Nei

05. sept 18:00 Tur til Seidihytta

Ca 5 km

Porten oppfor polleidet ved utmarksgjerdet. 
Parkering like ved. 

Camilla Berglund 
(907 31 203)

Lyngen sanitetsforening Vi følger stien ned mot fyret, før vi tar av og går rundt 
seidisokka. Vi stopper på seidihytta, spiser og drikker med-
bragt, vi lager bål. Sieiddihytta er en åpen hytte som drives 
av Ørnes vel.

Nei

16. sept 08:30 Tyttebærdalen til Fastdalen 

16 km 
8 t m/pauser

Fergeleiet på Lyngseidet John-Terje Sørensen 
(414 25 614)

privat Påmelding innen 15.09. kl. 14:00. Logistikk med 
biler/transport avtales i forkant eller ved frammøte. 
Er det sauer i dalen, tar vi dem med ned. 

Nei



Tromsø
Tromsø kommune har friluftsområder av nasjonal 
og internasjonal standard.  Ingen by i Norge har 
en slik nærhet til storslagen natur som Ishavsbyen 
Tromsø. Det gir enorme muligheter for et variert 
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

03. mai 17:30–19:30 Roing med Nordlandsbåt Stakken, kystlagets område på Kvaløysletta Thomas Johansen (994 37 644) Arctandria kystlag Lær å ro med nordlandsbåt, mulighet for å prøve fisket 
og det blir servert fiskesuppe. Friluftsliv for alle

Ja, med 
ledsager

06. mai Strandryddedag på Vengsøya Gjermund Hilmarsen og 
Arild Nielsen

DNT ung Troms Vi drar på ryddetokt til Vengsøya

18.–21. 
mai

Førstehjelp – utenfor allfarvei Gjermund.Hilmarsen. Påmelding på 
https://troms.dnt.no/dnt-ung-troms/

DNT ung Troms I samarbeid med Tromsø Røde Kors. 
Gratis for turledere i DNT ung

24. mai 17:00 Bakvatnet Narvesen, Kroken  Ørnulf Andersen (416 43 650)

28. mai Start for Turbo-tursesongen. 
Barnas egen versjon av Ti på Topp

Varierende Barnas Turlag Iinformasjon ligger på Troms Turlags hjemmeside 
og på www.teltur.no

31. mai 17:30–19:30 Roing med Nordlandsbåt Stakken, kystlagets område på Kvaløysletta Thomas Johansen (994 37 644) Arctandria kystlag Lær å ro med nordlandsbåt, mulighet for å prøve fisket 
og det blir servert fiskesuppe. Friluftsliv for alle

Ja, med 
ledsager

31. mai Kart og kompass Marie Aas Westvik DNT ung Troms Bli med på morsom og utfordrende trening

07. juni Grønlibruna Se troms.dnt.no Bjørn Tore Sørensen
(415 08 046)

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding vil bli 
lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

9.–11. 
juni

Telttur til Sandøya Filip Belles. Påmelding https://troms.
dnt.no/dnt-ung-troms/ 

DNT ung Troms Yttersida-tur med telt! Nei

10–11. 
juni

Kanokurs for foreldre, våttkort med 
fokus på barn i kano

Kvaløya
Se troms.dnt.no

Tine Mikkelsen. Barnas Turlag Tromsø Påmelding og betaling via hjemmesiden til turlaget

11. juni Kovhaugen Narvesen, Kroken  Ørnulf Andersen (416 43 650) Troms Turlag Nei

12. juni 17:30–19:30 Fugletitting ved Prestvannet Prestvannet, P-plass i enden av veien på nordsiden. Oddvar Hagen (915 40 184) Norsk ornitologisk 
forening Tromsø

Vi ser på fugler rundt vannet i den mest aktive 
fuglesesongen. Friluftsliv for alle

Ja

14. juni 17:30–19:30 Bueskyting Fløyahallen bakside Siw Heidi Nilsen (922 53 552) / 
Eirik Fredriksen (918 88 331)

Fløya bueskyttere For alle som ønsker å prøve seg på bueskyting.
Friluftsliv for alle

Ja

16. juni Friluftsfest Telegrafbukta Tine Marie Hagelin (951 65 131) 
Maja Kvalvik (467 91 976)

Ishavskysten friluftsråd 
og Tromsø kommune

Ishavskysten friluftsråd 10 år! Mange morsommer akti-
viteter. Det serveres noe å bite i. Mulighet for tur rundt 
Sydspissen. Se ishavskysten.no når det nærmer seg. 

16.–18. 
juni

Padletreff og kajakkurs på Sommarøy Mer info på https://troms.dnt.no/
dnt-ung-troms/

DNT ung Troms Ja, (terreng-
rullestol og 
ledsager)

21. juni Lyfjord-Molneshytta Se troms.dnt.no Bjørn Tore Sørensen (415 08 046) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

24. juni Kvaløydagen Fjæraparken på Kvaløysletta Lene Thorstensen (930 30 506) Kvaløysletta bydelsråd 
med venner 

Masse aktiviteter, sankthansbål, 
underholdning og konkurranser

Nei

25. juni Bentsjordtinden Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492)
Medturleder Kim Skytte

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

ja
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friluftsliv, som fortsatt består av mye upløyd mark. Fra yttersida av Kvaløya med holmer, bratte fjell og 
sandstrender, til Tromsømarka med tilrettelagte stier med gapahuker og bålplasser, til fastlandet med 
Tromsdalen og utallige friluftsmuligheter innover fjellplatået. Her er det friluftsliv og naturopplevelser 
for en hver smak, alder og funksjonsnivå. God tur!

Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

03. mai 17:30–19:30 Roing med Nordlandsbåt Stakken, kystlagets område på Kvaløysletta Thomas Johansen (994 37 644) Arctandria kystlag Lær å ro med nordlandsbåt, mulighet for å prøve fisket 
og det blir servert fiskesuppe. Friluftsliv for alle

Ja, med 
ledsager

06. mai Strandryddedag på Vengsøya Gjermund Hilmarsen og 
Arild Nielsen

DNT ung Troms Vi drar på ryddetokt til Vengsøya

18.–21. 
mai

Førstehjelp – utenfor allfarvei Gjermund.Hilmarsen. Påmelding på 
https://troms.dnt.no/dnt-ung-troms/

DNT ung Troms I samarbeid med Tromsø Røde Kors. 
Gratis for turledere i DNT ung

24. mai 17:00 Bakvatnet Narvesen, Kroken  Ørnulf Andersen (416 43 650)

28. mai Start for Turbo-tursesongen. 
Barnas egen versjon av Ti på Topp

Varierende Barnas Turlag Iinformasjon ligger på Troms Turlags hjemmeside 
og på www.teltur.no

31. mai 17:30–19:30 Roing med Nordlandsbåt Stakken, kystlagets område på Kvaløysletta Thomas Johansen (994 37 644) Arctandria kystlag Lær å ro med nordlandsbåt, mulighet for å prøve fisket 
og det blir servert fiskesuppe. Friluftsliv for alle

Ja, med 
ledsager

31. mai Kart og kompass Marie Aas Westvik DNT ung Troms Bli med på morsom og utfordrende trening

07. juni Grønlibruna Se troms.dnt.no Bjørn Tore Sørensen
(415 08 046)

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding vil bli 
lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

9.–11. 
juni

Telttur til Sandøya Filip Belles. Påmelding https://troms.
dnt.no/dnt-ung-troms/ 

DNT ung Troms Yttersida-tur med telt! Nei

10–11. 
juni

Kanokurs for foreldre, våttkort med 
fokus på barn i kano

Kvaløya
Se troms.dnt.no

Tine Mikkelsen. Barnas Turlag Tromsø Påmelding og betaling via hjemmesiden til turlaget

11. juni Kovhaugen Narvesen, Kroken  Ørnulf Andersen (416 43 650) Troms Turlag Nei

12. juni 17:30–19:30 Fugletitting ved Prestvannet Prestvannet, P-plass i enden av veien på nordsiden. Oddvar Hagen (915 40 184) Norsk ornitologisk 
forening Tromsø

Vi ser på fugler rundt vannet i den mest aktive 
fuglesesongen. Friluftsliv for alle

Ja

14. juni 17:30–19:30 Bueskyting Fløyahallen bakside Siw Heidi Nilsen (922 53 552) / 
Eirik Fredriksen (918 88 331)

Fløya bueskyttere For alle som ønsker å prøve seg på bueskyting.
Friluftsliv for alle

Ja

16. juni Friluftsfest Telegrafbukta Tine Marie Hagelin (951 65 131) 
Maja Kvalvik (467 91 976)

Ishavskysten friluftsråd 
og Tromsø kommune

Ishavskysten friluftsråd 10 år! Mange morsommer akti-
viteter. Det serveres noe å bite i. Mulighet for tur rundt 
Sydspissen. Se ishavskysten.no når det nærmer seg. 

16.–18. 
juni

Padletreff og kajakkurs på Sommarøy Mer info på https://troms.dnt.no/
dnt-ung-troms/

DNT ung Troms Ja, (terreng-
rullestol og 
ledsager)

21. juni Lyfjord-Molneshytta Se troms.dnt.no Bjørn Tore Sørensen (415 08 046) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

24. juni Kvaløydagen Fjæraparken på Kvaløysletta Lene Thorstensen (930 30 506) Kvaløysletta bydelsråd 
med venner 

Masse aktiviteter, sankthansbål, 
underholdning og konkurranser

Nei

25. juni Bentsjordtinden Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492)
Medturleder Kim Skytte

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

ja
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Tromsø
Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-

hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

28. juni 17:30–19:30 Turbotur til Eidhuken Kaldfjord skole Tine Mikkelsen  (468 10 298) Barnas Turlag  Bli med og gå en av «5 turer med Turbo»! Nei

28. juni Guratinden i Skulsfjord Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no. 
Friluftsliv for alle

Nei

31. juli–
07. aug

Telttur på Svalbard Linda Cecilia Haaland. 
Allerede fulltegnet.

DNT ung Troms Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

09. aug 17:30–19:30 Garnfiske fra båt og fiskelære ved bålet Finnvikvatnet, på toppen av Finnvikdalen Amund Hagen Kristiansen Framtiden i våre 
hender

Vi tar opp fiskegarn og og ser på, måler, sløyer og 
griller fangsten. Arrangør; Framtiden i våre hender

Delvis

09.–15 aug Senja på langs Marie Aas Westvik DNT ung Troms Nei

17.–18. 
aug

Segla på Senja m/overnatting i telt Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Med-
turleder Ingrid Berthinussen

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

20. aug Movik-Blåkollkoia-Kroken Se troms.dnt.no Eli Nordskar (905 18 351) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

23. aug 17:30–19:30 Bueskyting Fløyahallen bakside Siw Heidi Nilsen (922 53 552) / 
Eirik Fredriksen (918 88 331)

Fløya bueskyttere For alle som ønsker å prøve seg på bueskyting. 
Friluftsliv for alle

Ja

23. aug Nordtind Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

26.–27. 
aug

Kvernbekken-Dærta Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

30. aug Kart og kompass Turleder Marie Aas Westvik DNT ung Troms Bli en kløpper med kart og kompass! Nei

30. aug Nonsbu Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

01.–03. 
sept

Lapphaugen-Bjørnfjell m/telt Se troms.dnt.no Geir Bye (992 45 602)
Medturleder Jan-Odd Norø

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

06. sept 17:30–19:30 Høst i villmarka Villmarkssenteret, Straumsvegen 601 Bente Ellison (776 96 002) Tromsø villmarksenter Det blir natursti og hundekos for alle. Friluftsliv for alle Ja

10. sept 12:00–14:00 Ordførertur opp Kaldslettstien Starten av Kaldlsettstien Tine Marie Hagelin (951 65 131)
Maja Kvalvik (467 91 976)

Tromsø kommune og 
Ishavskysten friluftsråd

Nei

13. sept Sykkeltur Tromsøya rundt fra Jekta Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

nei

15–17. 
sept

GPS-kurs Rostahytta Se troms.dnt.no Pål Tengesdal (930 51 777)
Medturleder Arnulf Sørum

Troms Turlag Påmelding innen 12.09. Minimum 5 deltakere Nei

20. sept 17:30–19:30 Turbotur til Turbohuken Stakkevollan skole Mia Kulseng (776 85 175) Barnas Turlag Bli med å gå en av «5 turer med Turbo»! Friluftsliv for alle Nei

04. okt Krokvatnet Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

18. okt 17:30–19:30 Høstens stjernehimmel i planetariet Nordnorsk vitensenter/planetariet, 
Hansine Hansensveg 17

Ellen-May Indahl (776 20 949) Nordnorsk vitensenter Presentasjon av høstens stjernehimmel i planetariet. Hvis 
været tillater blir det også uteaktivitet. Friluftsliv for alle

Ja



Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lendge

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

28. juni 17:30–19:30 Turbotur til Eidhuken Kaldfjord skole Tine Mikkelsen  (468 10 298) Barnas Turlag  Bli med og gå en av «5 turer med Turbo»! Nei

28. juni Guratinden i Skulsfjord Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no. 
Friluftsliv for alle

Nei

31. juli–
07. aug

Telttur på Svalbard Linda Cecilia Haaland. 
Allerede fulltegnet.

DNT ung Troms Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

09. aug 17:30–19:30 Garnfiske fra båt og fiskelære ved bålet Finnvikvatnet, på toppen av Finnvikdalen Amund Hagen Kristiansen Framtiden i våre 
hender

Vi tar opp fiskegarn og og ser på, måler, sløyer og 
griller fangsten. Arrangør; Framtiden i våre hender

Delvis

09.–15 aug Senja på langs Marie Aas Westvik DNT ung Troms Nei

17.–18. 
aug

Segla på Senja m/overnatting i telt Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Med-
turleder Ingrid Berthinussen

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

20. aug Movik-Blåkollkoia-Kroken Se troms.dnt.no Eli Nordskar (905 18 351) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

23. aug 17:30–19:30 Bueskyting Fløyahallen bakside Siw Heidi Nilsen (922 53 552) / 
Eirik Fredriksen (918 88 331)

Fløya bueskyttere For alle som ønsker å prøve seg på bueskyting. 
Friluftsliv for alle

Ja

23. aug Nordtind Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

26.–27. 
aug

Kvernbekken-Dærta Se troms.dnt.no Jan Børre Henriksen (901 35 492) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

30. aug Kart og kompass Turleder Marie Aas Westvik DNT ung Troms Bli en kløpper med kart og kompass! Nei

30. aug Nonsbu Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

01.–03. 
sept

Lapphaugen-Bjørnfjell m/telt Se troms.dnt.no Geir Bye (992 45 602)
Medturleder Jan-Odd Norø

Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

06. sept 17:30–19:30 Høst i villmarka Villmarkssenteret, Straumsvegen 601 Bente Ellison (776 96 002) Tromsø villmarksenter Det blir natursti og hundekos for alle. Friluftsliv for alle Ja

10. sept 12:00–14:00 Ordførertur opp Kaldslettstien Starten av Kaldlsettstien Tine Marie Hagelin (951 65 131)
Maja Kvalvik (467 91 976)

Tromsø kommune og 
Ishavskysten friluftsråd

Nei

13. sept Sykkeltur Tromsøya rundt fra Jekta Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

nei

15–17. 
sept

GPS-kurs Rostahytta Se troms.dnt.no Pål Tengesdal (930 51 777)
Medturleder Arnulf Sørum

Troms Turlag Påmelding innen 12.09. Minimum 5 deltakere Nei

20. sept 17:30–19:30 Turbotur til Turbohuken Stakkevollan skole Mia Kulseng (776 85 175) Barnas Turlag Bli med å gå en av «5 turer med Turbo»! Friluftsliv for alle Nei

04. okt Krokvatnet Se troms.dnt.no Monica Mikalsen (938 18 300) Troms Turlag Nærmere opplysninger om turene og påmelding 
vil bli lagt ut på hjemmesida til TT, troms.dnt.no

Nei

18. okt 17:30–19:30 Høstens stjernehimmel i planetariet Nordnorsk vitensenter/planetariet, 
Hansine Hansensveg 17

Ellen-May Indahl (776 20 949) Nordnorsk vitensenter Presentasjon av høstens stjernehimmel i planetariet. Hvis 
været tillater blir det også uteaktivitet. Friluftsliv for alle

Ja
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Tromsø
Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-

hetsgrad 
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

1–3. des Badetur til Tromvik skole Se troms.dnt.no Tine Mikkelsen Barnas Turlag Tromsø Vi overnatter på skolen, låner svømmehallen og drar 
ut på havet for å fiske. Kanskje vi ser hval?  Påmelding 
og betaling via hjemmesiden til turlaget

Nei

07. des Julegrøt i Turbohuken Turbohuken Reidun Trondsen Barnas Turlag Tromsø Påmelding og betaling via hjemmesiden til turlaget

Div. turer Barnas Turlag og DNT ung Troms uten fastsatt dato
 Utfyllende turbeskrivelse vil du finne på Troms Turlags hjemmeside www.troms.dnt.no eller ved å kontakte 
turleder. Du kan også finne info om en del turer på Facebook.

Tids-
punkt

Turmål Vanskelig-
hetsgrad

Arranggør Turleder/påmelding Kommentar

Mai Strandrydding BT Tromsø

Mai Orientering Skolealder BT Tromsø Når det blir barmark Grunnleggende kart og kompass

Juni Klatring DNT ung Troms Anna Bjørn og 
Gjermund Hilmarsen

Instruktører fra Fjellsportgruppa 
stiller opp og

Juli Turboleir ved 
Jægervatn

BT Tromsø June Malnes og 
Tine Mikkelsen

Påmelding og betaling via 
hjemmesiden til turlaget

Juli/ 
aug

Ekspedisjon 
Tromsøya på langs

BT Tromsø June Malnes Påmelding og betaling via 
hjemmesiden til turlaget

Aug Terrengsykling på 
Tromsøya

DNT ung Troms Filip Belles Du trenger ikke være lei over at 
sommerferien er over. Det er 
mange muligheter på Tromsøya!

Sept Terrengsykling på 
Tromsøya

DNT ung Troms Filip Belles Bli med og utforsk nye stier.

Sept GPS-kurs DNT ung Troms Marie Aas Westvik Dato publiseres på https://troms.
dnt.no/dnt-ung-troms/

Sept Kurs i alpin ferdsel DNT ung Troms Arild Nielsen Med instruktører fra 
Fjellsportgruppa

Sept Bretur DNT ung Troms Marie Aas Westvik Bli med DNT ung på bretur 
til Lyngen.

Okt Mørketidsorien-
tering

DNT ung Troms Marie Aas Westvik Dato publiseres på https://troms.
dnt.no/dnt-ung-troms/

Okt Inneklatring 
Solneset skole

BT Tromsø Jan Trondsen  Påmelding via hjemmesiden 
til turlaget.

Okt Nordlys- og fiske-
tur til Ringvassbu

DNT ung Troms Simen Olson Dato publiseres på https://troms.
dnt.no/dnt-ung-troms/

Nov Inneklatring 
Solneset skole

BT Tromsø Jan Trondsen Påmelding via hjemmesiden 
til turlaget

Des Inneklatring 
Solneset skole

BT Tromsø Jan Trondsen Påmelding via hjemmesiden 
til turlaget
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Dato Klokkeslett Turmål/tema Vanskelig-
hetsgrad 
og lengde

Oppmøtested Turleder/påmelding Arrangør Kommentar Rullestol

1–3. des Badetur til Tromvik skole Se troms.dnt.no Tine Mikkelsen Barnas Turlag Tromsø Vi overnatter på skolen, låner svømmehallen og drar 
ut på havet for å fiske. Kanskje vi ser hval?  Påmelding 
og betaling via hjemmesiden til turlaget

Nei

07. des Julegrøt i Turbohuken Turbohuken Reidun Trondsen Barnas Turlag Tromsø Påmelding og betaling via hjemmesiden til turlaget
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Oppdag regionens statlig sikra 
friluftsområder i sommer!
Visste du at det er hele 12 statlig sikra friluftsområder 
i våre fem medlemskommuner? Et statlig sikret 
friluftsområde er et område som er kjøpt opp med 
statlige midler, og dermed sikret allmennhetens 
friluftsinteresser for all fremtid. Fantastisk, ikke 
sant? Så her kan du oppleve mye spennende og 
variert friluftsliv. Ja, alt fra å overnatte i huset på 
Hersøya som Jan Baalsrud gjemte seg i på sin flukt 
fra tyskerne, til å fiske i den sterke Ryastraumen eller 
padle på Juksavatnet. Les om områdene her, og besøk 
friluftsrådets hjemmeside for mer informasjon.

Haugland gård på Hersøya (Karlsøy)  
Haugland gård ligger idyllisk til på øya Hersøya i 
Karlsøy. Her kan du overnatte for en billig penge. 
Karlsøy Jeger- og Fiskerforening leier ut gården og de 
tilbyr også skyss over til øya om det er behov for det. 
Det er gode ankringsmuligheter for båt. Jan Baalsrud 
gjemte seg i huset under sin flukt fra tyskerne i sin tid, 
så her ligger det mye historie i veggene.  

Sandørneset/Råa (Storfjord)
Sandørneset er et idyllisk og familievennlig område på 
vestsiden av Storfjorden. Området innbyr til allsidige 
aktiviteter langs fjæra, muligheter for fotturer langs 
merka løyper i Langdalen og Elvevolldalen og bålkos 
for hele familien. Friluftsområdet er under etablering 
og vil bli tilrettelagt med bålplasser, bord og benker, 
toalett og parkering. Området vil bli tilgjengelig for 
rullestolbrukere

Juksavatn (Balsfjord) 
Juksavatnet/Strupen i Balsfjord er et svært populært 
og familievennlig turområde med bilvei helt fram til 
vannet. Ved parkeringen finnes gapahuk, flytebrygge, 
grill, danseplatting, utedo samt flere bord og benker. 
I området er det populært å gå kortere og lengre 
turer, fiske, bade eller padle i vannet og telte. Vi kan 
varmt anbefale turen rundt vannet, som går langs 
skogsveg og sti. Det går også flere merkede turstier 
fra Juksavatnet til de flotte områdene rundt.

Skrivarholmen (Balsfjord) 
Skrivarholmen er en liten odde nord for Sandsvatnet 
på Malangshalvøya. Dette er et yndet utfarts- og 
uteundervisningsområde i Balsfjord. Sand skole er en 
viktig bruker av området, og skolen har tilrettelagt 
med utedo, spikerlavvo og bålplass i leirområdet helt 
i sør. Det er planlagt å tilby flere friluftsopplevelser 
for allmenheten gjennom å etablere rullestolvei fra 
parkeringsplassen inn til leirplassen i 2017, samt å 
etablere universelt utformet grillhus og toalett.

Hjertøya (Balsfjord) 
 Hjertøya er en liten hjerteformet øy som ligger 
skjermet innerst i Nordfjorden i Balsfjord. Øya er 
et flott utfartssted for båtturer og bading sommer, 
og utfartssted på isen om vinteren med isfiske og 
bålkos. Øya er viktig hekkeplass for bl.a. ærfugl, 
gås og måkearter. Det praktiseres derfor lokalt 
ilandstigningsforbud fra isgang til St. Hans. Det ligger 
en robåt tilgjengelig for å låne gratis for å ro ut til øya. 
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Det beiter vær på øya, så hold utkikk etter de firbeinte 
beboerne.

Sandvika (Lyngen) 
Idylliske Sandvika ved Pollen er et mye besøkt 
utfartssted i Lyngen. Friluftsområdet er tilrettelagt med 
grusvei fra parkeringsplassen ned til fjæraområdet, 
samt universelt utformet toalett og platting, bord 
og benker. Her kan du nyte midnattssola, bade, gå 
på oppdagelsesferd i fjæra, eller nyte naturens ro 
på svabergene i nord der det også ligger en flott 
rullesteinstrand. Området er godt egnet for turer med 
hele familien, inklusive turer med rullestol.

Årøya (Lyngen) 
Årøya er en perle i Lyngenfjorden som blir mye 
besøkt på godværsdager, med mange fritidsbåter i 
havna. Øya eies av kommunene Storfjord, Kåfjord 
og Lyngen. Deler av friluftsområdet er også 
landskapsvernområde, og friluftsaktiviteten foregår i 
nord utenfor verneområdet. Her er mye historie, fra 
forsvarets tid under den kalde krigen, russisk fangeleir 
under 2. verdenskrig, og i tidligere århundrer var øya 
handelssted og lensmannssted. Funn av søkkestein 
som er 3-4 tusen år gamle viser at øya var bebodd 
tidlig. Verdt et besøk!

Fagereng (Tromsø) 
Dette friluftsområdet utgjør startpunktet på tursti- 
og lysløypenettet fra Folkeparken i sør og videre 
nordover i Tromsømarka. Området ligger som en 
grønn lunge ned i befolkningstette områder på 
Fagereng og Sorgenfri, og benyttes både til trening og 
rekreasjon. 

Straumhella (Tromsø) 
«Hella» er et kjært utfartssted om sommeren for 
folk i hele kommunen, men også en betydningsfull 
turistattraksjon. Her finner du et unikt friområde med 
fine svaberg ut mot Rystraumen der det et rikt fiskeliv. 
Hella er en svært attraktiv fiskeplass, campingplass og 
utfartsplass. I sommersesongen er kafeen Hellastua 
åpen.

Tromsdalen 1 og 2(Tromsø) 
Tromsdalen er et svært mye brukt friluftsområde, 
og har mange tilrettelagte stier og løyper, også for 
funksjonshemmede. Deler av området mot vest er et 
statlig sikra friluftsområde. Tromsdalen fungerer som 
porten til Tromsdalstinden (1238 moh) og Troms 
Turlag sitt hyttenett over til Snarbyeidet.

Sydspissen (Tromsø)
Turveien langs fjæra rundt Sydspissen av Tromsøya 
gir vakker utsikt utover sundet med fjellene i 
Malangen og Kvaløya som kulisser. Langs turveien 
er det rester av fangeleiren fra krigen. Telegrafbukta 
er byens mest besøkte friområde med god plass til 
grilling, lek, trening og bading. Ved Kvitnesgården og 
Mortengården er det eldre bygninger som er flyttet 
hit fra andre steder i Troms. I Folkeparken går turen 
fra fjæra over veien til frodig skog med mange stier. 
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Rundt om i medlemskommunene jobbes det iherdig av frivillige lag og foreninger. Året rundt- for deg og 
meg. De gjør en uvurderlig innsats med å tilrettelegge og arrangere turer i våre flotte friluftsområder. Denne 
turkalenderen er et resultat av deres engasjement og turglede, og de fortjener en stor takk for innsatsen. Vi 
oppfordrer dere til å bli medlem av et lokallag og ta del i friluftsaktivitetene som er i ditt nærmiljø. 

Arctandria Kystlag – Arctandria er en forening for 
alle som er interessert i livet langs kysten, både på land 
og på sjøen i Tromsø.
Balsfjord og Omegn Turlag – Det lokale turlaget i 
Balsfjord. Her arrangeres det mange spennende turer, 
pluss at de bistår kommunen med merking og skilting 
av turløyper. 
Barnas Turlag Balsfjord – Turlaget for barn og 
barnefamilier i Balsfjord. Mange spennende turer for 
hele familien.
BULA-huset. – Balsfjord kommunes fritidsklubb med 
mange morsomme aktiviteter for barn og unge. 
Fløya Bueskyttere er en klubb for ungdom og voksne 
i alle aldere med interesse for bueskyting i Tromsø 
kommune. 
Frivillige turfolk i Lyngen kommune.
Framtiden i våre hender nord er vårt lokallag i nord, 
i Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon.
LHL – Storfjord er et av LHLs mange lokallag, og 
de ønsker å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og 
lungesyke og deres pårørende i Storfjord kommune.
Lyngsdalen Sanitetsforening er et lokallag av 
Norske Kvinners Sanitetsforening med mange, 
varierte aktiviteter i bygda.
Malangseidet Bygde- og idrettslag er en frivillig 
organisasjon som ønsker å skape et godt fellesskap 
med samhold og trivsel i bygda. 
Nordnorsk Vitensenter er et senter for opp-
dagelseslyst i Tromsø. 
Norsk Ornitologisk Forening – Tromsø er 
foreningen for de som er interessert i fugl og 
naturvern. Her er det mye god artskunnskap å hente!

Oteren Framlag er lokallaget for barn og unge i 
Storfjord kommune.
Rottenvik Bydgelag er et lokal bygdelag  i Lyngen 
kommune som har sitt virksomhetsområde i og 
rundt Rottenvik rett nord for tettstedet Lyngseidet. 
Bygdelaget driver flere aktiviteter i området og driver 
bl.a. et grendehus og ei hytte i området.
Sagelvvatn Utmarkslag – holder til ved Sagelvvatn i 
Balsfjord og har flere trivelige aktiviteter.
Statens Naturoppsyn (SNO) ivaretar nasjonale 
miljøverdier og forebygger miljøkriminalitet gjennom 
kontroll, overvåking, informasjon, naturveiledning og 
skjøtsel i viktige natur- og kulturminneområder.
Troms Turlag er en frivillig organisasjon tilknyttet 
Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget har 
som formål å fremme et enkelt, aktivt, sikkert 
og miljøvennlig friluftsliv, samt å informere om 
landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms 
Turlag arrangerer fellesturer i mange kategorier, og 
tilbyr overnatting på 32 ubetjente hytter i Troms. 
Turlagskontoret holder til på Prostneset. Mer om 
deres turtilbud og medlemsfordeler finner du på 
nettsidene www.troms.dnt.no. 
Troms Villmarkssenter er en av de største aktivitets-
bedriftene i Norge, og er lokalisert på Kvaløya 25 
minutter med bil fra Tromsø sentrum.
U/L Start lokallag med ungdomshus i Grunnfjord, 
Karlsøy.
Vannareid Speidergruppe er den lokale speider-
gruppa ute på Vannøya.
Vestre Storfjord Lysløypelag – holder til på Elvevoll 
i Storfjord kommune, de arrangerer turer og leier ut 
kajakker. 

Frivilligheten 
– grunnpilaren i vårt 
friluftsarbeid

Turkalenderen er et samarbeid mellom:



For fjerde året på rad arrangerer friluftsrådet og 
frivillige lag og foreninger friluftsaktiviteter i regi av 
«Friluftsliv for alle» fra mai til oktober. Dette er et 
gratis tilbud til barnefamilier i alle medlemskommune. 
Hva med å bli med på fugletur, fisketur, kanotur eller 
orientering? Det er ingen påmelding og det serveres 
alltid et sunt og godt måltid underveis. Velkommen 
med ut på tur! 

Alle turene er listet opp i denne turkalenderen og 
merket med «Friluftsliv for alle». Turkalenderne kan 
også lastes ned på vår hjemmeside, eller hentes på 
rådhusene. Alle elever på barneskolene har fått hver sin 
kalender på skolen. 

Foto: Balsfjord: Geir Arne Simonsen, Elisabeth Bjerke Råstad, Gunn Grønås og Tine Stormo. Karlsøy: Freddy Sørensen, Siv Ditlefsen, Bo Eide  og Tine Marie 
Hagelin. Storfjord: Tine Marie Hagelin og Maja Sjöskog Kvalvik. Lyngen: Magnhild, Grønvold, Bo Eide og Tine Marie Hagelin. Tromsø:  Bo Eide og Tine Marie 
Hagelin. Øvrige foto: Henrik Romsaas, Oddrun Skjemstad, Maja Sjöskog Kvalvik, Tine Mikkelsen, Gunn Grønås, Alf Olav Lyngstad, Geir Arne Simonsen, Amund 
Hagen Kristiansen. Forside: Tine Marie Hagelin.

Produksjon: Fagtrykk Ide as

Friluftsliv for alle 
– blir du med?

For kano/kajakk finner du kontaktinfoen her:

Tromsø kommune (kano): 
Læring gjennom arbeid (LGA): 46 92 16 43
Balsfjord kommune (kano): 
BULA-huset: 48 88 15 31
Storfjord kommune (kajakk): 
Vestre Storfjord Lysløypelag: 464 19 556
Karlsøy kommune (kano): Karlsøy kommune: 77 74 60 00
Lyngen kommune (kajakk): Lenangen skole tlf 40 02 85 90 

Turutstyr og kajakk/kano til utlån i kommunene
Ishavskysten friluftsråd og medlems-
kommunene har utstyrsbaser med kanoer 
eller kajakker og turutstyr som kan leies/lånes. 
Sikkerhetsutstyr følger med til kanoene og 
kajakkene.

Telt, sovepose, bålpanne, ski og sekker er 
noe av det som lånes ut i kommunene. Gå 
inn på friluftsrådets hjemmeside for å finne 
hjemmesidene til utstyrssentralene for turutstyr.




