
OVERSIKT OVER VÅRENS TURER 2023

Dato Tur Turledere Gradering

06-08.01.
Isklatrekurs Adrien & Jon Martin

13-15.01. Skredkurs - grunnleggende Andrew

20-22.01. Intro To Fjellski

Fjellskitur i telt

Andrew & Vilde

Håkon & Erlend

25.01. Månedens kveldstur -
Kakaotur til ett av “De 7 Fjell”

Torje

27-29.01. Intro til Topptur

Kaldavass og Vassfjøro

Adrien & Timo

Birk, Vebjørn & Paul

03-05.02. Skredkurs - videregående

Full Moon Fjellski

Lukas

Andrew &

10-12.02.

17-19.02. Turlederhelg Alida & Andrew

22.02. Månedens kveldstur - Båltur Torje

24-26.02.

25.02 - 02.03

Fjellski winter-safety

Toppturhelg at Mjølfjellet

BT-hytten

Stølsheimen Rundt

Lukas & Erling

Timo & Adrien

Eirin & Hedda

Andrew & Håkon B

03-05.03. Toppturhelg

Fjellskitur til Slettningsbu

Erlend & Audun

Håkon Sandven &
Tore D. Halderaker



10-12.03. Fjellski til Gullhorgabu

Fjellski snøhule

JF & Adriaan

Birk & Lukas

17-19.03. Kitekurs Finse

Skifestival med NTNUI-friluft

Erlend & Sofie

Sanna, Eirin &
Roanna

24-26.03. Fjellskitur «Togstasjon til
togstasjon»

Fjellski Iglo

Sofie, Hedda
&Veslemøy

Lukas & Patrick

29.03. Månedens kveldstur -
Rundemannen radiotårn, via
svartediket

Arne

31.03-02.04.

01.04-06.04

Surfetur Hoddevika

6 stages of Massiv (Fjellski)

Ada & Ella

Andrew & Erlend

07-09.04.
(påske)

14-16.04. Basecamp Jordalen

Demmevashytta (Fjellski)

Hedda & Ada

Andrew & Eirin

21-23.04. Øystesefjellene rundt

Kjeringi open

Birk & Erling

Veslemøy & Vilde

26.04. Månedens kveldstur Thea Våge

28-30.04.

05-07.05. 7-fjellsturen (dagstur)

Klatretur til Kvam

Lluïsa & Arne

Ebba & Agathe



12-14.05. Plantgazing in Bergsdalen

Løpetur Osterøy rundt

Valérie &

Vilde & Håkon

19-21.05.

18-21.05

Grunnkurs elvepaddling

Jostedalsbreen På Langs

Patrick

Andrew & Jon Martin

27.05. Gullfjellet opp fra Osavatnet
(dagstur)

Vebjørn & ( )

31.05. Månedens kveldstur XY

02-04.06 Bergen-Voss Sykkel (dagstur)

Hornelen & Grotlesanden

Lukas & Erlend

Arne & Vebjørn

09-11.06. Klatresamling Uskedalen Jon Martin & Are

ca. 19.06-25-06 Alpine course with Wild Voss Lukas



FASTE AKTIVITETER

Vi er så MYE mer enn bare helgeturer. Ta ett skritt av gangen, eller få full valuta for

medlemskapet med å ta del i alt det vi driver med. Hver dag uken igjennom. Her er det bare

å dukke opp, det fordrer ikke medlemskap. Lederne på aktivitetene kan hjelpe deg med

medlemskap.

FJELLMØTENE

BSI Friluft sine fjellmøter blir bare mer og mer populære. Her møtes vi, tar en pils og lytter til

mennesker som har gjort flotte ting i naturen. Dette semesteret inviterer vi deg til flere

fjellmøter med variert innhold, som lyser opp i en hektisk hverdag. Foredragene blir holdt av

erfarne og uerfarne friluftsmennesker som er der for å inspirere og kanskje motiverer deg til

nye aktiviteter i naturen. Møtene arrangeres som regel på Kvarteret og er gratis. Mer

informasjon om fjellmøtene kommer på mailinglista og på vår Facebook-side.

Every month there is a Mountain Meeting with beer, Norwegian waffles, and possibly some

mountaineering related talk. It is usually held at Kvarteret and will be announced on the

mailing list and on Facebook.

MÅNEDENS PUB

En gang i måneden tar vi en tur innom en pub i Bergen, hvor vi tar en øl eller to, og hvor

man treffer andre friluftsinteresserte studenter. Dette skjer som regel på onsdag/ torsdag.

Once every month we go to a pub in Bergen and have a beer or two. This is great

opportunity to meet other outdoor people. This event usually takes place on a Wednesday/

Thursday.



TIRSDAGSKLATRINGEN

Hver tirsdag har vi fast klatring i Lemkuhlhallen

ved NHH. Dette er sosialt og du møter

likesinnede. Møt opp i Lemkuhlhallen kl 18.00

og ta med BSI medlemskort for å få rabatter.

Husk brattkort, da dette er nødvendig for å få

klatre innendørs. Mer Informasjon kommer

mandag eller tirsdag på e-post og i

Facebook-gruppen.

Climbing in Lehmkuhlhallen at 18:00 every

Tuesday. Further information will be given on

the mailing list and in the Facebook-group.

HVERDAGSEVENTYR

Vi drar på en overnatting i bynære områder! Onsdagen siste uken i måneden tar vi med oss

soveposer og annet utstyr og spiser kveldsmaten ved bålet, eller drikker kakao og hører

regnet dryppe på presenningen, ser på stjernene glitre i kamp med bylysene, alt på en

(nesten) vanlig hverdag. Det finnes ikke dårlige klær, bare dårlig humør. Dagen etter står vi

opp, spiser frokost og er tilbake i byen med granbar i håret og bållukt av klærne før

forelesninger eller jobb begynner. Vennene dine rystes av den villmarkingen du er.

Let's go camping in a city near area! On the Wednesday in the last week of the month we'll

bring sleeping bags and other necessary equipment and eat our supper by the bonfire, or

drink our hot chocolat and listen to the rain dripping on our cover, stare at the stars gleaming

in contest with the city lights, all this on an (almost)ordinary weekday. There's no such thing

as bad weather, only a

bad mood. The next day

we'll eat breakfast and

head back to the city with

branches in our hair and

the smell of the bonfire on

our clothes before classes

or work begins.Your

friends will be amazed by

the type of outdoorsman

you are.



MANDAGSJOGGINGEN

Delt treningsglede er dobbel glede! Bli med på mandagsjogging og bli fit for toppene.

Trenerne våre har variert opplegg hver gang, der det satses på barmarkstrening. Mellom 10

og 15 personer deltar på treningene som finner sted over Nedre Fløibanestasjon. Ta med

joggesko og treningstøy for det aktuelle været samt en drikkeflaske og ta del i moroa!

Oppmøte mandager kl 18:00 ved Nedre Fløibanestasjon. Følg med på mail om forandringer

i tid. Mer infrmasjon finnes i Facebook-gruppen.

Join us for a run in at the hillsides near Fløien.

Every Monday we meet for a jog and strength

exercise above Lower Fløibanestation. We are

usually around 10 joggers on average. And we

are not a hard core of just marathon runners.

Please join! For more information, check the

Facebook-group.

BSI FRILUFT PÅ INTERNETT
På www.bsifriluft.no finner du oppdatert

informasjon om turer, møter og andre

aktiviteter, samt bilder fra turene våre og

et diskusjonsforum. Her kan du også

skrive deg på mailinglista vår, hvor

informasjon sendes ut ukentlig. Sjekk

også ut gruppa vår på Facebook: BSI

FRILUFT! og på Instagram #bsifriluft

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

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

account #bsifriluft

http://www.bsifriluft.no
http://www.bsifriluft.no


TURPROGRAMMET VÅR 2023
TOUR PROGRAMM SPRING 2023

NB!: The turprogram might go through some changes during the course of the
semester, so for the most up-to-date information, please check our Facebook-page
and register to our mailing-list. Also, you can find detailed information on our
Monday-jogs (bsi friluft - mandagsjoggarana) and Tuesday-climbings (BSI friluft -
Tirsdagsklatring) in the respective Facebook-groups.

JANUAR:

Intro To Fjellski

Dato: 21. - 22.01

Gradering:

Turledere: Andrew & Vilde

Deltakere: 6

Beskrivelse:

This is the trip for you who has
never used fjellski before, or
has only limited experience,
and wants to become comfortable enough using fjellski to join a trip in the future. We’ll use
the weekend to learn basic techniques that are necessary to traverse mountainous terrain on
fjellski. We will practise skiing uphill, downhill, and on the flats. If the ability of the group
allows for it, there is potential to take a trip in the surrounding mountains. The agenda for the
weekend is very flexible and can absolutely be influenced by the wishes of the participants.
We’ll base ourselves at DNT Hallingskeid for the duration of the weekend. There are no
requirements to join this trip.

Fjellskitur i telt

Dato: 21. - 22.01

Gradering:

Turledere: Håkon & Erlend

Deltakere: 6



Beskrivelse:

Det å sove ute på vinteren kan oppleves veldig annerledes enn på sommeren, men hvis
gjort riktig kan det være minst like bra! Planen for helga blir å kjøre til Brandsethdalen hvor vi
spenner på oss skiene og setter av gårde. Vi planlegger ikke å gå veldig langt før vi setter
opp telt og steller i stand en koselig camp. Avhengig av hva klokken blir kan det være mulig
å gå en kort tur fra camp før det blir mørkt. På kvelden lager vi en god middag på
stormkjøkken. Søndag tar vi oss god tid til frokost, pakker etterhvert sammen, og går tilbake
til bilen. Det er et krav at du har gått på ski før og føler deg trygg på fjellski. Du må også
være i stand til å bære en (litt) tung sekk.

Sleeping outside in winter can be very different from summer, but if done right it can be just
as nice. The plan for this weekend is to drive to Brandsethdalen where we will be strapping
on our skis and heading into the woods. We are not planing to hike for a very long time
before we will be setting ut the tents and building a nice camp. Depending on the time, it will
be possible to take som trips from camp before dark. We will cook a nice dinner on soves in
the evening. On Sunday we will eat breakfast and eventually start packing, before heading
back to the cars. It is a requirement that you have been on skis before, and that you feel
comfortable on fjellski. You also have to be able to carry a somewhat heavy bag.

Introtur topptur

Dato: 27.01 - 29.01

Gradering:

Turledere: Timo & Adrien

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Have you ever dreamed of
endless powder snow and cutting
fresh lines in untouched terrain? Do you have some experience with cross country or alpine
skiing but never tried Randonnée skis? Hopefully this trip will be the perfect place to start!
This is a randonee/topptur basics weekend where we will be focusing on all the essentials of
backcountry skiing. The goal is for you to get familiar with the equipment, basic avalanche
assessment and rescue, clothing etc. We will go at a slow pace, so everybody feels
comfortable, and the plan is to do 2 fairly easy trips while training on avalanche assessment
and proper use of necessary equipment.

Kaldavass og Vassfjøro

Dato: 27-29.01



Gradering:

Turledere: Birk, Vebjørn & Paul

Deltakere: 6-8

Beskrivelse:

Kaldavasshytten er en hytte
med mange historier i veggene.
Her blant bratte skrenter og
langstrakte vann er det mang
en turgåer som har ramlet inn,
glad, fornøyd og sliten, etter en
lang dag med tur. Vassfjøro
regnes av flere som et av de
fineste fjellene vinterstid i Norge. Herfra kan man stå og nyte frisk vinterbris mens man skuer
ut over mektige Hardangerfjorden.

Vi tar toget til Upsete fredag ettermiddag og labber rolig inn til Kaldavass hvor vi spiser
middag og hopper tidlig til køys. Lørdag morgen står vi tidlig opp og gyver oss løs på turen til
Vassfjøro. Tilbake på hytten spiser vi en god og solid middag. Søndag morgen sover vi godt
ut og spiser en god og rolig frokost før vi renner ned til Upsete for å ta toget hjem.

Kaldavass is a cabin with history in its walls. Here among steep clifs and long lakes many a
skier have stumbled in, happy, satisfied, and tired, after a long day of skiing. Vassfjøro is
considered by many as one of the most beautiful mountains in all of Norway during winter.
From here you can enjoy a fresh breath of winter air while gazing out towards the majestic
Hardanger fjord.

We take the train to Upsete friday evening and ski to Kaldavass where we eat dinner and go
to bed early. We wake up early on Saturday to start our journey to Vassfjøro. Back at the
cabin we eat a solid dinner. On Sunday we start the morning slowly with a proper breakfast
before we ski back down to Upsete and take the train back to Bergen.

FEBRUAR:

Full Moon Wandering (Fjellski)

Dato: 03. - 05.02

Gradering:

Turledere: Andrew &

Deltakere: 6

Beskrivelse:



This weekend serves up the second full moon of the year, and thus a chance of experiencing
one of the most magical delights that the winter mountains have to offer – skiing at night. If
the skies are clear and weather conditions are in our favour, then we’ll take the train to
Upsete on Friday evening and ski to the DNT cabin Kaldavasshytta by moonlight. We’ll use
the daytime on Saturday to sleep and recuperate. On Saturday evening we’ll eat dinner
together and then head out into the night once more, navigating to Hallingskeid via
Vossaskavlen, from where we can take the first train back to Bergen on Sunday. If weather
conditions turn out not to be conducive to night-skiing this weekend, then the trip will go
ahead as a plain-old diurnal ski trip.

This trip requires that you have prior experience on fjellski and you must be comfortable
skiing at night. You also need to be comfortable skiing downhill on fjellski, since the gradient
exceeds 20 degrees in places.

Turlederhelg // Tripleader-weekend

Dato: 17-19.02.

Gradering:

Turledere: Alida & Andrew

Beskrivelse:

Denne helgen arrangerer vi turlederhelg
ved Ljosanbotn på Mjølfjell. Her har vi alt vi
trenger, fin utsikt, badstue og fjell som våre
nærmeste naboer, og denne helgen skal vi
bruke på å bli bedre kjent med hverandre
og å lære om det å lede turer i vinterfjellet! Vi betaler for overnatting og mat. Vi inviterer også
dere som ikke allerede er turledere, men som kan tenke seg å bli det.

This weekend we are organizing a tripleader weekend at Ljosanbotn in Mjølfjell (with
sauna!). Here we have everything we need, nice views, sauna and mountains as our nearest
neighbours, and this weekend we will spend getting to know each other better and learning
about leading trips in the snowy mountains! We pay for accommodation and food. We also
invite those of you who are not already tour leaders, but would like to become one.

Toppturhelg på Mjølfjellet

Dato: 24. - 26.02

Gradering:

Turledere: Timo & Adrien



Deltakere: 6

Beskrivelse:

Vi drar til Mjølfjellet og gå et par, tre turer. Satser på god snø og mange høydemeter. Detaljer
kommer når det nærmer seg.

We are going to Mjølfjellet and do 2-3 trips during the weekend in hopefully good snow and
with plenty of elevation. Details follow when we are getting closer.

Intro to winter safety

Dato: 25. - 26.02

Gradering:

Turledere: Erling & Lukas

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Vil du føle deg mer trygg ut på
vintertur? På denne turen går vi
gjennom hypothermie, riktig klær,
frostbit, og å bygge bivak mens
turen om det trengs.

This trip addresses all the main challenges (except avalanches) you can face on your
outdoor winter trip to make you ready to enjoy longer trips in challenging weather conditions.
A whole lot of knowledge bundled into a nice trip with cool people, what else can you wish
for?

BT-hytten

Dato: 25.-26.02.23

Gradering:

Turledere: Eirin & Hedda

Beskrivelse:

Vi tar med oss fjellskiene og tar
toget tidlig lørdag til Mjølfjell (ca.
2 timer togtur). Ca. 5 km å gå på



ski inn til hytta. Er det bra forhold går vi på toppturer i område, uansett har vi base på
DNT-hytta BT-hytten. Søndag eventuelt toppturaer i området før vi snur hjemover. Det er kun
6 sengeplasser på hytta, disse tenker vi å forhåndsbestille.

We take our mountain skis with us and take the train early on Saturday to Mjølfjell (approx. 2
hour train ride). About. 5 km to ski to the cabin. If the conditions are good, we go on trips in
the area, in any case we are based at the DNT cabin BT cabin. On Sunday, possibly summit
tours in the area before we return home. There are only 6 beds in the cabin, we book these
in advance.

Stølsheimen Rundt (Fjellski)

Dato: 25.02. - 02.03

Gradering:

Turledere: Andrew & Håkon

Deltakere: 6

Beskrivelse:

As February becomes March and
flirtations with spring skiing begin to
manifest, we’ll be setting off on a
6-day expedition across
Stølsheimen on fjellski. The trip will begin at Modalen in the western part of Stølsheimen,
and end at Myrkdalen in the east. We’ll be staying in self-service DNT cabins along the way.
The full route is as follows:

Saturday 25th February - Modalen to Skavlabu (15km)
Sunday 26th February - Skavlabu to Vardadalsbu (14km)
Monday 27th February - Vardadalsbu to Norddalshytten (17km)
Tuesday 28th February - Norddalshytten to Solrenningen (10km)
Wednesday 1st March - Solrenningen to Selhamar (23km)
Thursday 2nd March - Selhamar to Myrkdalen (22km)

The terrain in Stølsheimen is far from flat, and you can expect a fair amount of ascent and
descent each day. This trip requires you to be in good shape and you should be comfortable
skiing with a heavy rucksack over many kilometres, both uphill and downhill.

MARS:

Til Slettingsbu med fjellski
Dato: 04.-05.03.2022
Deltakere: 8



Gradering:
Turledere: Håkon Sandven & Tore D. Halderaker

Filefjellstraktene er et flott område for fjellskiturer relativt lett tilgjengelig med buss fra
Bergen. Denne helgen er planen å gå til Slettingsbu lørdag og få god gammeldags hyttekos
på lørdagskvelden. Søndag går vi tilbake en annen rute og prøver å få med et par
utkikkspunkt på veien. Kanskje vi kan få et flott skue Jotunheimen i nord? Denne turen
krever fjellskierfaring på høyfjellet vinterstid.

The mountains around Filefjell are a great area for mountain ski trips, relatively easy
accessible by bus from Bergen. This weekend we ski to the mountain hut Slettingsbu on
Saturday and enjoy the evening together in the cabin. On Sunday, we ski back another route
along some nice viewpoints on the way. Maybe the weather is good enough for a mighty
view of the Jotunheimen mountains? This trip demands good experience on nordic mountain
skis in the high mountain winter conditions.

Toppturhelg
Dato: 04.-05.03.2022
Deltakere: 6-8

Gradering:
Turledere: Erlend Aas & Audun W. Haugen

En god topptur er gøyere med
godt vær og føre, derfor
avventer vi med å bestemme
hvor turen går, og velger heller
det stedet på Vestlandet med
best forhold når det nærmer
seg. Ferdighetsnivå vil avhenge
av hvor turen går, men
kunnskap om skred samt
erfaring fra topptur er en
forutsetning for deltakerne.



A good ski tour is more fun with good weather and conditions. Therefore we’ll wait until later
to decide where to go, so that the chance of finding good snow is higher. Skill level will
depend on where the trip takes place, but knowledge of avalanches and experience from ski
touring is required for the participants.

Fjellski Gullhorgabu

Dato: 10. - 12.03

Gradering:

Turledere: Adriaan & JF

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Vi drar til Gullhorgabu med fjellski og gå et
par, tre turer. Satser på god snø. Velger
trasè ut i fra forholdene. Detaljer kommer
når det nærmer seg.

We are going to Gullhorgabu with nordic
backcountry skis (fjellski) and do 2-3 trips
during the weekend in hopefully good snow.
The first option is to start from Eikedalen
and another is to start from Bergsdalen.
Details follow when we are getting closer.

Fjellski Snøhuletur Gullbrå-Vinje

Dato: 11. - 12.03

Gradering:

Turledere: Birk & Lukas

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Vi tar bussen fra Bergen til Gullbrå
lørdag morgen. Etter vi har gått et par
kilometer med Fjellski begynner vi å
lage snøhulen så vi har god tid til å lage det. Etter en varm og komfortabel natt tar vi veien
videre til Vinje og rekker bussen tilbake til Bergen.



We take the bus from Bergen to Gullbrå Saturday morning and make our way up into the
mountains on our mountain cross-country skis. After a few km of skiing we build our own
snowcave for the night. Next morning we make our way to Vinje and take the bus to Bergen.

Grunneggende kitekurs på Finse
Dato: 10. -12.03.2023
Deltakere: 8

Gradering:
Turledere: Sofie & Erlend

Beskrivelse:
Sammen med skikite er vi så heldige å tilby kite-kurs! Denne turen krever at du har stått en
del på ski fra før av. Til tross for at dette er et grunnleggende kurs, kreves det gode
skiferdigheter, da vi skal prøve å komme oss på ski så raskt som mulig og opprettholde
sikkerheten på kurset.
Helgen blir lagt opp til at vi har teori og bli- kjent- kveld på fredag. Vi setter opp telt og lager
felles middag. Lørdag lærer vi oss inn- og utpakking av kiten og hvordan håndtere den i
luften uten ski på beina. Etter lunsj fortsetter vi forhåpentligvis med ski på beina etter hvert.
Det blir gitt kursing av skikite hele dagen. På kvelden lager vi oss middag felles på primus.
Søndagen fortsetter vi der vi slapp på lørdag før vi tar toget hjemover på ettermiddagen. Det
vil bli muligheter for å prøve seg på både kite og skiseil. Vi sover i telt/ lavvo for å minske
kostnadene for turen noe. Påmeldingen til denne turen er søndagen tre uker før tur (altså
26.02).

This weekend we are so stoked to offer a kite- course on Finse together with skikite!
Together with the instructors we will learn basic theory and safety, and also do a lot of kiting
ourselves. To join this trip you must have a lot of skiing experience. This is simply because
you must be able to both handle the kite and skiing at the same time. We are leaving Bergen
on Friday afternoon. Skiktie will hold the course on both Saturday and Sunday. We will take
the train back to Bergen on Sunday afternoon. We will sleep in lavvo and tents to lower the
costs of the trip a bit.



Skifestival med NTNUI-friluft

Dato: 17-19.03.23

Gradering:

Turledere: Sanna, Eirin &
Roanna

Beskrivelse:

Skifestival med NTNUI-friluft!
Sammen med NTNUI-friluft
skal vi oppleve ekte
vestlandsnatur i Stranda. Vi
reiser oppover på torsdag og
blir til lørdag. Her bor vi
sammen i hytter, og spiser
middag sammen på kveldstid.
Vi viser også gode skifilmer for
å bli inspirert til de mange skiturene vi vil få mulighet til å gå på dagtid. Kanskje blir det
introduksjon til skred/randonee/fjellski? Både nybegynnere og erfarne skikjørere er
velkomne!

Ski festival with NTNUI! Together with NTNUI-friluft, we will experience real western nature
in Stranda. We travel up on Thursday and stay until Saturday. Here we live together in
cabins, and eat dinner together in the evening. We also show good ski films to get inspired
for the many ski trips we will have the opportunity to go on during the day. Maybe there will
be an introduction to avalanche/randonee/mountain skiing? Both beginners and experienced
skiers are welcome!

Fjellskitur «Togstasjon til togstasjon»
Dato: 24.- 26.03.2023
Deltakere: 8

Gradering:
Turledere: Veslemøy, Hedda A
& Sofie

Beskrivelse:
Vi setter oss på toget fredag
for/ettermiddag. Planen er å gå
inn til en hytte på fredag kveld,
lage oss noe god mat her og
kose oss. Neste morgen går vi
videre til en ny hytte. Søndagen



går vi til en ny togstasjon og setter oss på toget hjemover igjen til Bergen. Dette er en tur
med middels langs dagsetapper, hvor vi også gjør plass til strikketøy og annet kos i sekkene.

This Friday we will take the train from Bergen in the afternoon (to a place with good snow
conditions). We will walk on mountain skis to a cabin, where we will eat a good dinner and
chill. On Saturday we will walk to another cabin. On Sunday we will leave the cabin and take
the train from another station from where we started. To join this trip you must have some
knowledge about mountain skis.

Fjellski Iglotur

Dato: 24. - 26.03

Gradering:

Turledere: Lukas & Patrick

Deltakere: 6

Beskrivelse:

Etter vi har opplevd
snøhulen to uker før prøver
vi oss med Iglo nå. Dette er
vanskeligere til å lage men
er mer komfortabel. Stedet til turen skal sendes ut før turen avhengig av været og snøføre.

After we have experienced the snow cave two weeks prior we now take on the more robust
and comfortable Iglo. The exact location of the trip will be announced later regarding weather
conditions.

Surfetur Hoddevika

Dato: 30.03-02.04.2022

Gradering:

Turledere: Ada & Ella

Beskrivelse:
Vi drar til nordvestlandets
surfeparadis, Hoddevika! Turen
er fra torsdag til søndag, siste
helgen i mars/starten av april.
Dagene går til surfekurs med
instruktører fra Lapoint, i tillegg
til frisurf. Ellers blir det hygge,
matlaging og det man ellers



måtte ønske. Vi skal bo på Innsikten, som har plass til 20 stk.

We are going to the surfer’s paradise called Hoddevika, in the north west of Norway! The trip
is from Thursday to Sunday in the end on Mars/beginning of April. We will spend the days
surfing, with and without instructors, and in the evening, we will make dinner together and
otherwise do as we like. Our accommodation is Innsikten, with room for 20 people.

April:

6 Stages of Massiv
(Fjellski)

Dato: 01.04 - ?

Gradering:

Turledere: Andrew & Erlend

Deltakere: 6

Beskrivelse:

In the run up to the Easter
weekend we’ll be setting off
on a long ski trip through 2 of Norway’s national parks. The length of the trip is flexible, and
can be varied depending on everyone’s availability, but there is the possibility to ski from
Jotunheimen to Hardangervidda. In any case, the objective is to finish at Finse, and alter the
start point accordingly. At its longest, the trip could be 8 days, following the following route:

Jotunheimen
Day 1: Sognefjellshytta – Skogadalsbøen (15 km)
Day 2: Skogadalsbøen – Fondsbu (22 km)
Day 3: Fondsbu – Sletningsbu (25 km)

Skarvheimen
Day 4: Sletningsbu - Sulebu (17 km)
Day 5: Sulebu – Bjordalsbu (29 km)
Day 6: Bjordalsbu – Iungdalshytta (16 km)
Day 7: Iungsdalshytta – Geiterygghytta (27 km)
Day 8: Geiterygghytta – Finse (18 km)

We have the option of sleeping in tents or cabins along the way. This trip requires you to be
in good shape and be comfortable skiing on fjellski whilst carrying a heavy rucksack, over
many kilometres, many days in a row.



Basecamp Jordalen

Dato: 14.-16.04.23

Gradering:

Turledere: Hedda & Ada

Beskrivelse:

Vi har lyst til å ha en toppturhelg med fokus på vinterfriluftsliv! Vi drar fredag ettermiddag til
Jordalen, lager middag og setter opp camp. Videre drar vi på en topptur i nærområdet på
lørdag, for eksempel Bakkanosi! Bakkanosi har utsikten til nydelige Nærøyfjorden og vi
satser på strålende sol:) Kvelden tilbringes rundt bålet og under stjernene før vi sover en natt
til! Vi ønsker også å gå en topptur fra camp på søndagen også, før vi setter kursen mot
Bergen igjen!

We want to spend two nights out in tents and have focus on winter outdoor life! We will leave
Friday afternoon and find a camp place in an suitable area in Jordalen (based on weather
reports etc). The Saturday will be spent skiing, randonee or fjellski, and we’ll also focus on
having a good time around a bonfire in the evening. We will also try to go skiing on the
Sunday, before we return to Bergen.

Demmevasshytta (Fjellski)

Dato: 14. - 16.04

Gradering:

Turledere: Andrew & Eirin



Deltakere: 6

Beskrivelse:

This weekend we will ski from Finse to Hallingskeid, via Demmevasshytta on fjellski.
Demmevasshytta is situated on a ledge overlooking the western edge of Hardangerjøkulen,
and is considered one of Norway’s most inaccessible cabins. The route from Finse to
Demmevasshytta is 17km, curving around the north of the Hardangerjøkulen glacier. The
route from Demmevasshytta to Hallingskeid is 19km through rolling terrain.

This trip requires you to have prior experience on fjellski, since the approach to the cabin is
through steep terrain. You must also be comfortable carrying a rucksack on skis for 19km.

«Kjeringi open»
(Leikanger, Sogn)
Dato: 21. - 23. april

Gradering:

Turledere: Vilde V. &
Veslemøy

Beskrivelse:
Vi skal delta på «Kjeringi
open» sitt 30. arrangament! «Kjeringi open» skildrar på heimesida deira, at det handler om å
nytta dei naturgjevne forholdene i nærområdet. Randonee/telemark/fjellski – langrenn –
løping – sykling. Delta på ein av dei fira etappane som stafett, eller fullfør alt åleina (og bli
«superkjerring»). Planen er at vi møtast fredag ettermiddag på Strandkaiterminalen, for å ta
hurtigbåten kl. 16.30 til Leikanger i Sogn. Ankomst Leikanger kai 20.50. Lager felles mat og
sosialt på hytta evt. telt (truleg Systrond camping). Deltek på Kjeringi open i lag eller åleina
(superkjerring). Premieutdeling, sosialt med bankett på kvelden (alt i regi av arrangementet).
Moglegheit for å nytta skia, joggeskoa eller sykkelen på søndagen. Vel sjølv om ein ønskjer
å ta båt tilbake 11.10 eller 16.30 frå Leikanger kai til Strandkaiterminalen i Bergen.

We are going to Leikanger in Sogn and participating in Kjerringi open which is a relay race
consisting of four parts. First one is skiing on Randonee/telemark/mountain skis, the next
one is cross-country skiing, third one is running and the final one is biking. We put together
teams and distribute the different parts of the race. It is also possible to join the trip and
complete all four parts of the race alone if desired. We travel to Leikanger by boat that
leaves at 16:30 from Strandkaiterminalen on Friday afternoon. We return to Bergen on
Sunday, but you can choose for yourself whether you want to take the boat that leaves at
11:10 or 16:30.

Øystesefjello rundt

Deltakara: 6

Dato: 22-23.04



Gardering :

Turleiar: Erling & Birk

Me dreg til vakre Øystese i Hardanger for å gå det som lokalt vert kalla Øystesefjello rundt.
Turen er planlagt til laurdag og sundag. Laurdag går ein på Manfjell og Skrott, søv på
DNT-hytta Breidablik. Neste dag, går ein på Fuglafjell og Torefjell og endre på parkeringa på
sjusete. Det vert ein lang og bratt fjellskitur, som og kan gjennoførast på rando.

We are going to beautiful Øystese in Hardanger to do the roundtrip of the mountains,
Saturday and Sunday. Saturday, we start with Manfjell and Skrott, sleeping at the DNT cabin
Breidablik. Sunday, we do Fuglafjell and Torefjell and are ending up in Sjusete. It is going to
be a long and steep trip, which is best for experienced fjellski-people, but also for
rando-people.

MAI :
Klatretur til Kvam

Deltakere: 6

Dato: 05.05 - 07.05

Gardering :

Turleiar: Ebba & Agathe

Vi kjører fra Bergen fredag formiddag til
Sogndal (leier biler eller bruker egen bil om
noen har det). Der skal vi telte og klatre i
Kvam klatrefelt
(https://27crags.com/crags/kvam). Her er
det ruter i alle graderinger (4 - 8c). Hele
lørdag går til klatring og kos! Søndag blir det mer klatring før vi tar turen tilbake til Bergen.

Siden dette er en klatretur, vil det være krav om brattkort for alle som deltar. Dette er mulig å
ta hos BSI Friluft på tirsdagklatring (om du ikke allerede har det).

We will drive from Bergen friday at noon to Sogndal (we will rent cars or use our own if
anyone has a car). We will sleep in tents near the climbing area Kvam
(https://27crags.com/crags/kvam). Here there are routes in all grades (4-8c). On Saturday
we will climb! On Sunday we will also have time to climb more before we drive back to
Bergen.

Since this is a climbing trip, it is mandatory to have “Brattkort” (climbing lisence). You can
take this with BSI on the Tuesday climbing.

https://27crags.com/crags/kvam
https://27crags.com/crags/kvam


7-fjellsturen i Bergen

Dato: 07.05

Gardering :

Turleiar: Lluïsa & Arne

Vi bor i en fantastisk by
omgitt av 7 vakre fjell. Hvis du liker å gå på tur er det obligatorisk å toppe den 7. på én dag
nå som dagene er lange og solen skinner!

Vi sarter tidlig om morgenen under soloppgang, ved foten av Lyderhorn, og tilbringer hele
dagen med å vandre rundt i byen vår! Turen kan være lang, utfordrende... Derfor gjør vi det
sammen! Mer informasjon om turen finner du her https://ut.no/turforslag/116489
Vi vil gå (ikke løpe) og planlegger å gjøre det på ca. 12 timer. Vi skulle ønske at alle kunne
fullføre. Fortsatt, folk som blir med være klar over at vi ikke kan vente på alle, og hvis det går
for sakte, må vi dele oss.

We live in an amazing city surrounded by 7 beautiful mountains. If you like hiking it is
mandatory to summit the 7th in one day now that the days are long and the sun shines!
We will start early in the morning (sunrise time) in Lyderhorn and spend the whole day hiking
around our city! The hike can be long, challenging… That’s why we want to do it together!
More information about the trip can be found here https://ut.no/turforslag/116489
We will walk (not run) and plan to do it in ca. 12 hours. We would like that everyone could
finish. Still, people who join have to be aware that we can’t wait for everyone and if it gets
too slow we will need to split.

Osterøy rundt

Dato: 12.-14.05

Gradering:

Turledere: Vilde & Håkon

Beskrivelse:

Vi skal ta turen til Nord-Europas største
og vakreste innlandsøy, Osterøy.
Planen er å løpe Osterøy rundt på en
langhelg. Turen starter enten på Valestrandsfossen eller på Bruvikdalen. Videre går turen fra
fjelltopp til fjelltopp langs fjorden. Vi sover enten i hytte, telt eller under åpen himmel, alt etter
hva været tillater. Det blir lange dagsetapper som forutsetter god fysisk form av deltakerne.

https://ut.no/turforslag/116489
https://ut.no/turforslag/116489


We are going to travel to Northern Europe's largest and most beautiful inland island,
Osterøy. The plan is to run around Osterøy. The tour starts either at Valestrandsfossen or at
Bruvikdalen, and goes from mountain peak to mountain peak along the fjord. We either
sleep in a cabin, tent or under the open sky, depending on the weather. There will be long
day stages that require the participants to be in good physical shape.

Plantgazing in Bergsdalen

Dato: 12/13.-14.05 eller senere

Gradering:

Turledere: Valérie & ..

Deltakere: 4-6

Beskrivelse:

Tired of all the harder, better,
faster, stronger? Then this trip is
for you. We plan to take it easy
this weekend and focus on enjoying the surroundings. There will be enough time to drink in
the view, take a look at the plants, or other excuses you make up to catch your breath.
Maybe you feel courageous and want to jump in some sort of lake? Maybe you’d like to
watch someone else be stupid and jump in some sort of lake? We’ll stay in a cabin, hikes
each day should be around 11 to 18 km. No incredibly technically difficult and steep inclines,
but you should be in good shape and have experience in hiking in mountainous terrain.

The exact when and where will be decided closer to the date, as this depends on weather
and conditions. Cabins like Høgabu or Vending are on my mind. I am also considering
asking someone from Ung Botanisk Forening (The ‘Young Botanical Association’) to join us
and teach us about the things we find along the way.

Jostedalsbreen på Langs (Fjellski)

Dato: 18. - 21.05

Gradering:

Turledere: Andrew & Jon Martin

Deltakere: 6

Beskrivelse:



What better way to rid yourself of your 17th May hangover than a 4-day ski trip over
continental Europe’s largest glacier? This classic spring trip starts at Fåbergstølen towards
the northeast of the glacier, proceeds via Kjenndalskruna, Høgste Breakulen, Ramnane, and
Bings gryte, finishing at its southern tip at Flatbrehytta in Tverrdalen. The total distance is
62km, involving 1915m of ascent. We’ll be taking tents to sleep in.

This trip requires you to be in good shape and you should be comfortable skiing with a heavy
rucksack over many kilometres. Prior experience on glaciers is also an advantage.

Elvepadling på Voss

Dato: 19.-21.05.23

Gradering:

Turledere: Patrick Stünkel

Beskrivelse:

Har du lyst til å prøve ut en idrett som A) du kanskje aldri har prøvd før og B) der man er helt
“immun” mot typisk Vestlandsk pøsregn? En drøy 1,5timers togtur utenfor Bergen en av de
beste stedene i verden for å drive med elvepadling. Hvis du er litt usikker nå fordi du har sett
noen drøye utforpadlinger på SoMe trenger du ikke å bekymre deg! Vi skal ikke sette utfor
fossefall med en gang men heller tar det rolig og begynne på enkle stryk i trygge rammer.
Likevel vil alle får masse muligheter til å utfordre seg. Planen er å reise til Voss på lørdag
morgen/eller fredag kvelden (dette kan diskuteres på ferdaråd), og så blir det to fulle dager
med masse padling og moro på elva! I hvert fall på lørdag skal vi overnatte på Voss i telt
eller hengekøye og lager bål og fellesmiddag. Etter kurset vil du få utdelt våttkort som
sertifiserer deg for å drive med elvepadling på egenhånd.

Are you interested in trying a completely new outdoor sports discipline, where you are
completely independent of what kind of weather you will find outside?! It is called:
Whitewater Kayking! And: Only 1,5h train ride from Bergen there is a place that is
considered as one of the best in the world for whitewater kayaking. Thus: Are you ready for
an adventure and do you want to learn whitewater kayaking? There is no need to be afraid,
we will not start with waterfalls in the beginning but instead start on an easy stretch of the
river. The plan for this trip is to travel to Voss on early Saturday morning or Friday evening
(we can discuss this on trip meeting). There will be two full days outside with a lot of
paddling. Saturday evening we will sleep in tents or hammocks and plan to have a bonfire.
After taking this 2day course you will be awarded with the “Våttkort”, the Norwegian kayaking
certification system (similiar to what you will find in British Canoeing or the European Paddle
Pass), which will allow you to pursue river kayaking further on your own.

Gullfjellet opp fra Osavatnet (dagstur)

Dato: 27.05

Gradering : ( )



Turleder: Vebjørn &

Beskrivelse:

Vi starter lørdag morgen rundt kl. 09-10 fra Osavatnet, enkleste måten å komme hit er med
bil, buss/tog er og en mulighet. Anbefaler samkjøring fra Bergen, har en bil selv, men hadde
vært fint om noen av deltakerne og kan kjøre bil og ta med seg flere til startpunktet. På veien
opp tar oss god tid, om været tillater det vil det være mulig med badestopp i vannet på 826
meter like før Gullfjellstoppen. Det er nødvendig å pakke med rikelig med drikke og diverse
andre dagstur nødvendigheter. Om været tillater det blir det rast på toppen, om ikke blir det
rast ved redningshytten eller i området før toppen. Det er mulig å komme seg dit med
kollektivtransport. Mer info: https://ut.no/turforslag/117729758/gullfjellstoppen-fra-osavatnet

We start Saturday morning around 09-10 from Osavatnet, the easiest way to get here is by
car, bus/train is also an option. Recommend carpooling from Bergen, have a car myself, but
it would be nice if some of the participants could drive and take several people with them to
the starting point. On the way up we take our time, if the weather permits it will be possible to
stop for a swim in the water at 826 meters just before the Gullfjell stop. It is necessary to
pack plenty of drinks and various other day trip necessities. If the weather permits, it will be
lunch on the summit, otherwise it will be lunch at the rescue hut or in the area before the
summit. It is possible to get there by public transport.

Hornelen i Bremanger (helgetur)

Dato: 02-04.06

Deltakere: 8

Gradering :

Turledere: Arne & Vebjørn

Beskrivelse:

Velkommen til Nord-Europas høyeste sjøklippe og
en av Norges vakreste turer! Vi starter turen
fredags ettermiddag i Bergen og kjører 5 timer til
Bremanger. Her blir vi to netter, før vi returnerer
søndags morgen. Biler må lånes eller leies og
overnatting blir billigste tilgjengelig alternativ.

Tidlig lørdags morgen tar vi fatt på stien opp fra
Hunskår. De to første timene blir tøffest, da
mesteparten av høydemetrene blir unnagjort her. Vi tar det rolig og går samlet. Deler av
stien er tilrettelagt og utsikten for det meste spektakulær hele veien. På toppen venter en
360 graders utsikt over Bremangerlandet. Man kan også krype utpå kanten og se rett ned i



fjorden, 860 meter under. Inkludert pauser, tar turen rund 6-8 timer opp og ned. Vi avslutter
lørdagen med en badetur til Grotlesanden, med noe godt å drikke.

Welcome to Northern Europes highest seacliff and one of the most beatiful hikes in Norway!
We will start our trip Friday afternoon in Bergen and drive 5 hours to Bremanger. Here we
will stay for 2 nights, before we return back sunday morning. Cars must be borrowed or
rented, and overnight stays will be the cheapest alternatives available.

Early Saturday morning we start on the trail from Hunskår. The two first hours will be the
toughest, as most of the elevation gain gets finished here. We will take it slow and walk
together. Parts of the track are well made and the view mostly spectacular all the way. On
the top awaits a 360 degree view over Bremangerlandet. Here you can crawl to the cliff edge
and see straight down into the fjord, 860 meters underneath. Including breaks, the trip will
take approximately 6-7 hours up and down. We will end the Saturday with a swim at the
beach of Grotlesanden, with something good to drink. More info:
https://ut.no/turforslag/112235/topptur-til-europas-hgste-sjklippe-hornelen-860-moh

Bergen-Voss sykkelritt

Dato: 03.06.23

Gradering:

Turledere: Lukas & Erlend

Beskrivelse:

This ride is a classic in Vestlandet. Today we'll take on the 165km from Bergen to Voss on
our road bike. The ride will take us through mountains as well as along the beautiful
Hardangerfjord. The plan is to create a training group that also goes on regular rides around
Bergen in preparation of the race.



Tur og klatresamling i Uskedalen

Dato: 09-11 Juni

Gradering :

Turleder: Jon Martin & Are

Beskrivelse:

Dette er helgen for å børste støvet av
eller slite ned den blanke lakken på
klatreutstyret når BSIere samles til klatresamling i Uskedalen - Vestlandets granittmekka.
Her er finnes noe av Norges beste og fineste naturlige klatring! I tillegg er det sportsklatring
og fjell både bratt og flatt. Det blir grilling, god stemning og utveksling av erfaring samt gode
og dårlige klatrehistorier over leirbålet, mens all klatring og tur foregår utenfor BSIs regi og
på eget ansvar og initiativ. Håper å se deg der!

Alpine course with Wild Voss

Dato: ca. 19.06.-25.06

Gradering:

Turledere: Lukas

Deltakere: 6

Beskrivelse:
I løpet av en innholdsrik uke får
du øve inn ferdigheter og
metoder som gjør deg i stand til
å dra på egne turer i krevende
høyfjellsterreng. Kurset legges til
Sognefjellet, Lom og
Hurrungane, der vi har tilgang til både breer, klatreklipper og flotte fjell. Kurset er praktisk
rettet, det betyr at vi legger læringsmomentene inn som en naturlig del av turopplevelsene.
Vi satser på å gjennomføre noen flotte bestigninger i løpet av kurset. Kurstemaene
samsvarer med Norsk Fjellsportforum sine grunnkursmaler. Det utstedes kursbevis. Med
maksimalt 3 deltakere per instruktør er du sikret tett oppfølging.

During a week packed with theoretical and practical knowledge you will learn to plan and
execute your own trips in challenging alpine terrain. The course will be held in the
Sogn/Hurrungane area and offer access to both steep cliffs, glaciers and beautiful tops. The
course will be mostly practical and the teaching integrated into alpine trips. The course is in
alignment with the guidelines of the norwegian Fjellsportforum and you will receive a course
certificate. A maximum of three participants per instructor guarantees excellent learning
conditions.



GRADERING / GRADING SYSTEM

Ved hver tur er det forsøkt satt en gradering. Husk at en slik grad er en subjektiv vurdering,
og selv om en tur er gradert til lett kan det for noen oppfattes tungt. Ta kontakt med turleder
før turen hvis du er usikker på dette. På turer der det kreves teknisk erfaring fra deltakerne,
f.eks bretur, klatring/isklatring er dette markert:

Attempts have been made to set a rating for each trip. Remember that such a degree is a
subjective assessment, and even if a trip is graded as easy, it can be difficult for some.
Contact the tripleader before the trip if you are unsure about this. On trips where technical
experience is required from the participants, eg glacier trip, climbing / ice climbing, this is
marked:

Lett tur: Turen krever ingen forkunnskaper og ikke spesielt
utstyr. Er det flerdagerstur er etappene forholdsvis korte og
sekken lett.
Easy tour: No special training or equipment is necessary for
this kind of tours. In the case of multi-day hikes the distances
will be relatively short and the packs light.

Middels tur: På flerdagerstur blir etappene litt lengre, sekken
kan føles tung. Oftest overnatting i telt. Dagstur som er
gradert middels kan føles tung. Tidligere turerfaring
anbefales.
Medium tour: On multi-day hikes the distances will be longer
and the packs heavier. We will likely sleep in tents. Day-trip
with this grading might feel challenging. You should have
experience with trekking and sleeping in the outdoors.

Tung tur: Tung sekk og lange dagsetapper. Forutsetter god
fysisk form fra deltakerne. Tidligere turerfaring nødvendig.
Tough tour: We will have heavy packs and long distances to
go. Participants need to be fit and solid outdoor experience is
necessary.

Teknisk erfaring kreves av turdeltakeren. Eksempler er
isklatring, kiteturer, breturer.
Technical experience is necessary to participate in this trip.
For example: Iceclimbing, kiting or glacier walking.

Turen ferdes i bratt lende. For fotturer betyr det at turen kan
innebære klyving og ferdsel i utsatt/eksponert terreng der tau
kan være nødvendig. På topptur innebærer det at man til tider
ferdes i over 25 grader.
Trips will be in steep and exposed terrain For hikes this
implies scrambling and walking in steep/exposed terrain will
occur, where roping up can be necessary. For
Summit/Mountaineering trips this implies we will cross slopes
steeper than 25 degrees.



FORMALITETER / PROCEDURES

PÅMELDING OG FERDARÅD / REGISTRATION

De fleste turene blir annonsert på mailinglista og Facebook på søndagen (kveldstid) før

turen går. Noen turer blir annonsert tidligere. Den samme informasjonen publiseres på

nettsidene våre. Der står det hvordan man melder seg på. Dette gjøres via Google-skjemaet

som ligger i e-posten. Det er ikke mulighet til å reservere plass på turen før det har kommet

mail. Førstemann til mølla gjelder. De som får plass vil bli kontaktet mandag/tirsdag. Onsdag

eller før turen holdes det obligatorisk Ferdaråd. Her gis ytterligere informasjon om turen,

fellesutstyr fordeles og matinnkjøp avtales. På Ferdaråd må alle påmeldte møte opp, også

de som evt. står på venteliste. Du må være medlem i BSI Friluft på MinIdrett for å kunne

delta på turene.

All trips will be announced on the mailing list the Sunday (evening) in advance, and a

compulsory meeting will be held (usually on Wednesdays) for the participants before the

trip. Registration happens via the Google-form attached in the mail. Those who get a spot

will be contacted on Monday/Tuesday. You have to be a member of BSI Friluft on MinIdrett to

be able to join the trips.

UTSTYR / EQUIPMENT

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

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

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

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

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

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

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

Utstyrslageret er åpent på onsdager mellom 18.00-18.30 for utstyrslevering og mellom

18.30-19.00 for utstyrsutleie. Endringer i leietider annonseres på Facebook, Instagram,

epost. Ta kontakt med en av de ansvarlige for utstyrsrommet ved tvil.

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

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

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

more info. The equipment room is open on Wednesdays between 18.00-18.30 for

equipment-delivery and between 18.30-19.00 for equipment-rental. Changes in rental times



are announced on Facebook, Instagram, mail. When in doubt, contact one of the

equipment-room responsibles.

ORIENTERING RUNDT ARRANGEMENTER
BSI Friluft er en frivillig organisasjon hvor verken styret eller turledere

har økonomisk gevinst av arbeidet. Ikke alle turledere og andre som

bidrar i gruppa har noen formell kompetanse innenfor området, og må

ikke bli sett på som guider: styret og turlederne har derfor ikke noe

økonomisk eller rettslig ansvar av noe slag. Turleders oppgave er å

koordinere og gjennomføre arrangementet etter beste evne. I henhold

til norsk lov er alle i nødstilfeller pålagt å hjelpe den trengende etter

egne kvalifikasjoner, fysiske evner og vurdering av risikoen. Deltakerne

plikter selv å avgjøre om de har de nødvendige forutsetninger for å

delta på arrangementer. Alle deltakere på BSI Frilufts arrangementer

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

REGARDING ORGANIZED ACTIVITIES
BSI Friluft is a voluntary association where neither the board nor

leaders of a trip get any economic benefits from this work. As such the

board and leaders of a trip do not necessarily possess qualifications as

mountain guides and do not have any financial or judicial liability of any

kind. Trip leaders are merely coordinators and implementers of the

activities undertaken, which task they do the best they can. By

Norwegian law, in a case of emergency all are required to aid the

person in need according to their own qualifications, physical abilities,

and evaluation of the risk involved. Participants are strongly advised to

assess their own qualifications before enlisting to a trip, the trip leaders

do have the right to refuse participants who do not possess the

technical or physical skills necessary to participate in a trip. All activities

are undertaken at the participant's own risk and responsibility, and by

enlisting to a trip the participant confirms this.
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