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Tur 1: Å - Fjellkysten, ”lommelykttur”
Dato: Uke 6 - 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på

facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: 1,5 km
Oppmøte: Å kl. 18.00
Turleder: Lene Sæther 957 81 452.
For hvem: Familievennlig, tilpasset de minste.
Info. om turen: Start i området ved gården til Tor Erik Lind. Vi går langs ruta til

kulturstien. Dersom det er kommet mye snø, får vi trakka løype
med scooter. På eller ved Fjellkysten blir det varm kakao/kaffe.

Vinterturer ���
Tur 2: Måneskinnstur til 

gapahuken i Stormyra
Dato: Uke 6 -  2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på

facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: 3,7 km
Oppmøte: Parkering Lapphaugvannet kl. 18.00.
Turleder: Sølvi Rydningen 913 07 038 og Erling Hansen.
For hvem: Familievennlig, tilpasset de minste.
Info. om turen: Oppmøte på parkeringsplassen ved Lapphaugvannet. 

Vi bruker ca. 1 time til gapahuken. Er det klart vær, så får vi en
fantastisk fin tur.
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Vinterturer ���
Tur 3: Skavmodalen 

– Røkenesrundkollen
Dato: Søndag 2. april 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no

og på facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: 7,6 km
Oppmøte: Skavmodalen kl 10.00.
Turleder: Roy Hansen 958 57 497 og Kåre Nygård 971 69 324.
For hvem: Familievennlig tur. Denne turen blir lagt opp slik at 

bevegelses       hemmede kan være med. Det vil bli satt opp 
scootertransport. Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker
dette må ta kontakt med turleder minst ei uke i forkant.

Info. om turen: Turen starter fra Skavmodalen og følger stort sett idrettslagets
løypenett gjennom Lotternes og Røkenes utmark, og opp til
Røkenesrundkollen hvor vi raster ved hytta til Roy og Arla.

Tur 4: Tornehamn – Lappjordhytta
Dato: Lørdag 22. – søndag 23. april 2017.

Følg med på http://fjellvandrerlaget.no  og på facebook for
dato og mer info om turen.

Lengde: 11 km
Oppmøte: Kommunehuset kl.10.00.
Turledere: Arnljot Teigland 915 90 416 og Per Thrane 905 31 949.
For hvem: Familievennlig, men relativt lang for de minste.
Info. om turen: Turen starter fra Tornehamn i Sverige, det er en lett tur over

vannet, og litt stigning fra vannet og opp til hytta.
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��� Vinterturer

6 7

- Unikt gjestehus i naturskjønne omgivelser
- Panoramautsikt til fjord og fjell

- Overnatting - Naturopplevelser - Bilutleie

Tlf.: +47 47 92 47 92 / +47 47 64 18 64 • www.fjellkysten.com

• Liten campingplass ved fjorden • Utleie av båter og fiskeutstyr
• Turterreng/turløyper • Velkommen til familie- og fiskeferie

Mob.: +47 957 20 314 • E-post: jansoloycamping@online.no

Camping og BåtutleieTur 5: Spanstind
Dato: Uke 21/22 - 2017. Følg med på 

http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og 
mer info om turen.

Lengde: 6 km
Oppmøte: Bukkemyra kl. 10.00.
Turleder: Arnljot Teigland 915 90 416 og Elida Teigland.
For hvem: Familievennlig tur.
Info. om turen: Turen starter fra Bukkemyra. Det er en høydeforskjell på 

ca 1000 m fra start til toppen. Dette er en fin topptur i slutten
av sesongen.



Ut på tur... aldri sur...



���Sommerturer

Tur 1: Megamberget – gapahuken
Dato: Uke 20/21 - 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no

og på facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: Dagstur, ca 3,4 km.
Oppmøte: Snu-plassen på Lia.
Turledere: Johnny Johansen 913 57  071 og Roy Hansen 958 57 497.
For hvem: Familievennlig tur.
Info. om turen: Fra p-plassen i Gamvik følger ruta en bilvei til de siste gårdene

på Lia. Herfra følger ruta en kjerrevei i ca 1 km fram til 
Bjørnsletta  . Området har en variert og frodig vegetasjon.

Tur 2: Soløybotn
Dato: Fredag 23. juni 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no

og på facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: Dagstur, ca 7,8 km. 
Oppmøte: Ungdomshuset på Soløy.
Turledere: Heidi Olsen 418 51 751.
For hvem: Familievennlig tur.
Info. om turen: Start ved ungdomshuset på Soløy, går opptil kirka og følger sti

til vi kommer inn på skogsveien til Styggedalen. Går over
hengebruene og ned skogsveien på Hersjevika-siden av elva
og tilbake til utgangspunktet.
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Sommerturer ���
Tur 4: Moen - Henrikkafossen
Dato: Fredag 11. august 2017. Følg med på

http://fjellvandrerlaget.no og på facebook for dato og mer info
om turen.

Lengde: Dagstur, ca. 6,5 km.
Oppmøte: Mobrua.
Turledere: Arla Vilhelmsson 976 50 843.
For hvem: Middels tung tur, som de fleste vil klare fint.
Info. om turen: Denne turen arrangeres samtidig med at Arctic Race går 

gjennom    Spansdalen. Fjellvandrerlaget planlegger en
markering oppe ved fossekanten, men det er ennå ikke avklart
hvordan det skal skje.

Tur 3: Bukkemyra – Spanstind
Dato: Lørdag 24. juni 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no

og på facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: Dagstur, 5,8 km til toppen. 
Oppmøte: Bukkemyra kl. 18.00.
Turledere: Per-Kyrre Berglund  905 27 217 og Eva Isaksen.
For hvem: For de aller fleste, litt avhengig av snømengden/været.
Info. om turen: Turen arrangeres - som tidligere - i forbindelse med Lavangs-

vekka. I år går vi for 21. gang! Vi starter fra Bukkemyra 
kl. 18.00, og satser på å være på toppen før kl. 24.00. 
Tidligere erfaringer viser at vi er oppe lenge før. Vi tar oss god
tid, slik at alle skal komme seg opp. Husk niste, varm drikke,
klesskift og vindtette klær. Da det pleier å være årets første
topptur til fots, må vi som regel krysse flere snøbreer. 
Bruk derfor godt fottøy (joggesko anbefales ikke).
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Sommerturer ���
Tur 6: Krigshistorisk vandring,

Fjordbotneidet
Dato: Onsdag 6. september 2017 . 

Følg med på http://fjellvandrerlaget.no  og på facebook for
dato og mer info om turen.

Lengde: Dagstur, ca. 13 km totalt.
Oppmøte: Skavmodalen kl. 08.15.
Turledere: Arla Vilhelmsson 976 50 843.
For hvem: Middels tung tur, som de fleste vil klare fint.
Info. om turen: Turen er i samarbeid med skolen, og elever fra ungdomsskolen

vil delta sammen med noen lærere. Vi starter fra Skavmodalen.
Turen går opp Rødbergan og innover Fjordbotneidet, til 
restene av flyet som ble skutt ned 24. mai 1940.

Tur 5: Håkavik - Reitetindan
Dato: Uke 34/35 - 2017. Følg med på http://fjellvandrerlaget.no og på

facebook for dato og mer info om turen.
Lengde: Dagstur, ca. 6,7 km.
Oppmøte: Håkavika, kl. 10.00.
Turledere: Per Thrane 905 31 949 og Unn Tove Bakkevoll 478 50 834.
For hvem: For de  aller fleste, men en del stigning.
Info om turen: Turen starter fra Håkavika i Salangen. Første del går etter sti til

over skogbandet, og den er noe bratt. Deretter er det jamn 
stigning    opp til Isvatnan. Videre opp er det noe bratt, men
ingen klatring.
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Hiking in Lavangen:
Route name Distance both ways Difficulty level Explanation

Henrikkafossen 10,1 km Less than 4 hours walk, less than 
400 m elevation, some steep sections.

Fotefar mot Nord 3,3 km Less than 2 hours walk, less than 200 m
elevation, no steep sections.

Reitetinden 15,2 km No limit of length and elevation, 
technically challenging.

Spanstinden 12,4 km No limit of length and elevation, 
technically challenging.

Trosen 26,8 km No limit of length and elevation, 
technically challenging.

Kultursti Spansdalen 7,4 km Less than 2 hours walk, less than 200 m
elevation, no steep sections.

For ekstremt spennende reklame- og informasjonstrykksaker: Når lokal kunnskap gjelder!

Skjellesvikskaret i Tysfjord

Tur 6: Midtvintersvaka 2017
Dato: Onsdag 20. desember 2017.
Lengde: Kveldstur, 1,2 km.
Oppmøte: Fjellkysten kl. 18.00.
Turledere: Egen komité.
For hvem: Alle
Info. om turen: – Turen går langs lysløype (som slukkes for anledningen)

– billett kr 30,- – barn gratis
– fakler kan kjøpes for kr 20,-
– grilling
– gløggservering
– og kanskje kommer nissen også….

��� Vinterturer
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• Spiseplass med god norsk mat.
• 35 sitteplasser i koselig miljø.
• Bobil og vognplasser.
• 10 hytter i varierende størrelse 
med totalt 46 sengeplasser.

• Lekeplass.
• Gode tur og fiskemuligheter hele
året.

• Møterom for 10 personer.
• Catering av snitter, kaker og 
koldtbord.

• Arrangementer på bestilling.

Tlf.: +47 77 17 71 27
E-post: postmaster@lapphaugen.no
www.lapphaugen.no

Telefon 77 17 49 00 www.sport1sjovegan.com

Totalleverandør av byggevarer/VVS
Ta kontakt på 77 17 69 50 for en hyggelig prat

lavangen@byggeindustri.no

GOD TUR
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Lavangen Fjellvandrerlag
Lavangen Fjellvandrerlag ble stiftet 15. november 1990. Intensjonen for å starte et slikt lag var
å få flest mulig ut på tur. Medlemmene av lagets første styre er utnevnt til æresmedlemmer. Den
første lederen av laget var Egil Ruud Røhne. Han hadde med seg i styret Jentoft Teigland som
nestleder, Inger Andreassen som kasserer og sekretær, Merete Jørgensen og Per Gunnar Thrane
som styre medlemmer. Oddgeir Rystad og Ragnhild Hanssen var varamedlemmer. Laget var
det andre lokale turlaget som ble stiftet i Troms etter Troms turlag.

Laget har i dag 100 medlemmer.
Laget har lagt ned et betydelig arbeid og aktivitet i regionen siden starten.
En nevner i denne forbindelse bl.a.

• merking av turløyper ca 80 km
• bygget hengebruer over flere elver
• bygget klopper
• utarbeidet og satt opp 16 info.-skilt om krigs- og kulturminner
• medeier av gapahuk ved Megamberget, og eier en gapahuk i Stormyra
(Stormyrhuken)

• merket krigsminner i kommunen
Fjelltopper og andre løyper som er merket er:

• Reitetind 1077
• Spanstind 1457
• Skavneskollen 1196
• Trosen 1217
• Årsteinhornet 1193
• Natur- og kultursti fra Kirkhaugen i Spansdalen til Søndre Fossbakk
• Tursti fra Lapphaugen forbi naturreservatet i Stormyra til Gressdalen

Laget har utarbeidet turkart 1:50 000 for kommunen. Her er alle våre merkede løyper opp-
merket.
Fjellvandrerlaget har diverse effekter til salgs:

• T-skjorter m/logo kr. 130,-
• Tøymerker av vår logo kr. 50,-
• Pins med logo kr. 20,-
• Turkopper med logo kr. 50,-
• Turkart over Lavangen med omegn kr. 125,-

En kan også finne merking av krigsminner.

Ønsker du/dere å tegne medlemskap i Lavangen Fjellvandrelag (noe som er uforpliktende) er
medlemsprisen 100 kr. Barn under 15 år 25 kr.
Kontingenten kan betales inn på konto: 4776.13.64878.
Husk å merke innbetalingen med navn på de som meldes inn. Vi vil også informere om at
det er mulig til å støtte laget gjennom grasrotandelen i Norsk Tipping.
Vi håper på mange flotte turer i lag med deg/dere kommende år.



22 23

Tjenester
Opparbeidelse av hustomter  •

Drenering  •

Brøyting  •

Skogsveier  •

VA-anlegg  •

Infiltrasjonsanlegg  •

Massetransport  •

Maskinflytting  •

Førstøttningsmur  •

Utforming av utearealer  •

Klargjøring for asfalt  •

Våre kvalifikasjoner
•  Sentral godkjenning

•  ADK.1 anleggsrørlegging

•  Fagbrev anleggsmaskinkjører

•  Fagbrev yrkessjåfør

•  Godstransport løyve

•  Arbeidsvarslingskurs

•  Samarbeid med 
• sprengningsentrepenør

Røkeneshamn Maskin As
Thomas: 46 84 82 00 //  Mats: 41 64 36 56

Rg-maskin@lavangen.net
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Din Lokale Elektriker

Telefon 91 36 05 09
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Vi støtter Fjellvandrerlaget

Rolf Jørgensen AS 
ENTREPRENØR I NORD NORGE
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Legg gjerne turen innom 
oss på Spar Tennevoll! 

 

Åpningstider 

Mand-Fred. 09.00-21.00 

Lørd.   09.00-20.00 
 
 

Og etter fjellturen passer det kanskje godt med en av våre 
take-away-pizza! Pris kr. 189,- inkluderer 1,5 l brus. 
 

Telefonbestilling: 77175999 
 
 
 
 
 

 



Interesserte som vil være med på våre oppsatte fellesturer, kan på for  hånd ta
kontakt med turleder. Ellers er det bare å møte opp på frammøtestedet oppgitt
i turprogrammet. Du trenger ikke være medlem av Lavangen Fjellvandrerlag
for å være med.

Lavangen Fjellvandrerlag understreker at deltakelse på våre fellesturer skjer på
deltakers eget ansvar. Vi har ikke juridisk ansvar for økonomiske følger av
mulige uhell/skader som måtte inntreffe under gjennomføring av turene.

Det kan skje forandringer underveis. Sjekk med turleder, fjell  vandrerlagets nett-
sider www.fjellvandrerlaget.no eller lagets Facebooksider.

Alle medlemmer av fjellvandrerlaget slipper å betale ved overnatting på DNT
sine hytter på turer i programmet.

Alle bilder er tatt av Kåre Nygård.

Produksjon: Nor-Trykk Narvik AS, 76 95 05 00


