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Gikk to ganger
jorda rundt

Fant tåregassgranat
Politiet ble varslet om funn av
en militær CS-granat ved 15-tiden tirsdag.
Dette er en tåregassgranat.
Den ble funnet i en privatbolig
i Gratangen.
Forsvaret ble varslet og skal
behandle saken videre.

Tursykdommen har
ikke sluppet taket i
Evenes. Den tilbakelagte distansen fra
sommerens trimturer var ikke mindre
enn 80.000 kilometer.
Ragnar Bøifot
ragnar.boifot@fremover.no

Turlagsleder Einar Pettersen sier
turinteressen i Evenes, også i år, er
over all forventning – selv om målet med 20.000 turmålbesøk ikke
ble nådd.

Over 16.000 besøk
– Turfolket har besøkt færre turmål, men de har gått lenger.
Evenes turlag har til sammen 20
ulike turmål på sitt løypekart.
Gjennom sommersesongen skriver
turgåere seg inn i de ulike turbøkene. I fjor ble det registrert 17.310
besøk på de 20 turmålene.
Årets telling viser en tilbakegang på 694 besøk; samlet 16.314.
– Panoramaløypa, fra Rogndalen om Resskvanto videre til
Skinnstakk og ned i Laksåmarka,
hadde en fin økning. Det er en tur
som tar fra fem til åtte timer.
– Jeg synes det er flott at folk
bruker hele dagen på å gå tur, selv
om det er en stor verdi i det å ta korte turer også – for eksempel etter
jobb, sier Pettersen.
Skal holde nivået
129 personer, 14 under 13 år, gikk
i fjor alle de 20 turmålene til turlaget.
– Det jeg hører fra tellekorpset er
at det er flere som i sommer har tatt
alle 20 turmålene.

LENGER ENN LANGT: I lille Evenes har turgåerne denne sommeren gått to ganger jorda rundt.
– Det er rett og slett imponerende, sier Einar Pettersen.
– Klarer vi å holde oss på dette
nivået må jeg personlig si meg
svært fornøyd.
For han er glad for at så mange

bruker løypenettet til turlaget.

Stort tellekorps
– Den neste aktiviteten vi har er
Romjulsmarsjen.
På turmarsjen som går fra kraft-
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stasjonen til Niingen og inn til
Vassbotn, innerst ved Strandvannet, var det i fjor 125 deltakere.
– Dette er en trivelig aktivitet der
vi serverer bålkaffe, varm saft og
mat fra grillen.

(Foto: Åsbjørg Leiros)

I løpet av januar skal tellekorpset
på 14 av turlagets medlemmer, har
talt opp alle som har klart kravet til
årets krus – i tillegg til de som har
besøkt alle av turlagets 20 turmål.

