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1 - STYRET
Etter valg på årsmøtet 27. februar 2020 og konstituering samme dag ble styret for 2020 slik:

Styreleder Niels Aall-Lyche 
Nestleder Helga Daler 
Styremedlemmer Edvar-Ståle Otterstrøm, Nina Skovly, Live H. Pedersen  
Varamedlem Lorents Gran 
Styremedlem Michelle Vermelid (Barnas Turlag), Martin Aske (DNT ung Tønsberg),  
 Svenn Salvesen (DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn), Nick Bull (Aktiv),  
 Jan Otto Andreassen (Seniorgruppa)

Året 2020 ble et spesielt år pga korona pandemien

Flere av våre aktiviteter, arrangementer og samlinger måtte dessverre avlyses eller  gjennomføres med redusert antall  
deltakere. Til tross for mange restriksjoner klarte våre turledere og ansvarlige å tilpasse seg restriksjonene og gjennomføre de  
av våre tilbud som var innenfor, til glede for mange som savnet tilbudet vårt. 

Alle hyttene ble stengt fra mars til mai, og deretter ble det innført utleie av hele hytta til kun en leietaker/kohort for å unngå 
smittespredning, og det ble satt opp nøkkelboks for å sikre at det kun var leietaker som hadde adgang til hytta. Det ble forbudt 
med dagsbesøk. Hyttetilsynene jobbet iherdig med å sette i stand hyttene iht restriksjonene, og har måtte jevnlig følge opp at 
hyttene er rene og utstyrt med desinfiserende midler, infoplakater ol.

Utleie til en leietaker/kohort medfører at årets overnattingstall ikke tilsvarer samme tall fra tidligere år. Fra 25. mai ble det talt 
opp antall ganger hytta er leid ut, og kun et estimert tall for antall overnattingsgjester. Men det viste seg å være populært å leie 
hele hytten, noe som førte til økte leieinntekter.

I tillegg til utfordringer og endringer i forbindelse med korona, har foreningen:

• Utviklet samarbeidet mellom DNT Vestfold og DNT Telemark  
• Fortsatt satsningen på kysten, bla. etabelert en arbeidsgruppe som skal lage en lokal handlingsplan basert på vedtatt  
   handlingsplan for kysten i DNT 
• Fortsatt utbygging og prosjekter på Darrebu 
• Økt løypekjøringen på Skrim og lagt ut flere myrbroer 
• Engasjert en person i 80% stilling som rådgiver aktivitet og kommunikasjon; Mats Kneppen.

TOT har i 2020 hatt en lang rekke tillitsvalgte, turledere/kjentmenn og dugnadsfolk som sammen har nedlagt  
9920 dugnadstimer (2019 = 12617 og 2018 = 12902) dugnadstimer. Dette tilsvarer nesten 6 årsverk.

TOT er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) og deltar i samarbeidsorganet for turistforeningene i  
Vestfold (DNT Vestfold). TOT er også med i Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold.

2 -  ADMINISTRASJONEN
TOT leier lokaler av Tønsberg kommune i Nedre Langgt. 36, på brygga i Tønsberg. Administrasjonen består av daglig leder 
Anne-Lene Stulen (100%) og kontormedarbeider Ulf Rødvik (80%). I oktober ble Mats Kneppen engasjert i 80% stilling som 
rådgiver aktivitet og kommunikasjon. 

Daglig leder har deltatt på bla. styremøter, møter i arbeidsutvalget, årsmøte, digitalt DNT landsmøte, DNT Vestfold møter,  
planleggingsmøter, budsjettmøter, og på møter med kommuner og andre samarbeidspartnere.

3 - MEDLEMMER
Medlemstallet har hatt en liten nedgang i 2020, 0,5%. Det offisielle medlemstall pr. 31.12.2020 er 5829 (2019= 5922) 
(2018=5974). 

Medlemsmassen fordeler seg slik:  
Hoved- og familiehovedmedlemmer: 2422 (2019=2505 og 2018=2546) 
Ungdom 19-26 år: 162 (2019=145 og 2018=144) 
Skoleungdom: 133 (2019=169 og 2018=198)  
Honnør: 825 (2019=748 og 2018=672)  
Husstands- og familiehustandsmedlemmer: 2053 (2019=2023 og 2018=2039) 
Livsvarige medlemmer: 47 (2019=49 og 2018=49)  
Barnas Turlag: 250 (2019=283 og 2018=326) 
Når det gjelder Barnas Turlag er mange barn nå registrert under familiemedlemskapet. Totalt antall barn utgjør derfor  
666 (2019=695 og 2018=756).

Pga korona ble det i 2020 ikke avholdt Takk-for-hjelpen samling, og derfor ble det ei heller utdeling av hederspriser.

TOT har utnevnt 16 æresmedlemmer. 31.12.2020 er det 7 gjenlevende:  
Tore Asplin (1986), Arne Robertsen (1998), Christian Foyn (2002), Steinar Støfring (2008), Kjell Stordalen (2008),  
Kåre Johansen (2011) og Hans Kr. Høijord (2015).

4 - ØKONOMI
Regnskapet er ført av Andebu Regnskapskontor ved Heidi Malerød. Daglig leder konterer og klargjør bilagene og  
regnskapskontoret fører dem og utarbeider rapporter. Regnskapet er revidert av Torunn Ouff Olsen og Eivind Kjølsrød.  
Kontaktperson mellom styret og administrasjonen i økonomiske saker har vært Edvar Ståle Otterstrøm.

Resultatregnskapet viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 567.425,-.  
Totale driftsinntekter på kr. 3.742.000 og driftsutgifter på kr. 3.222.000. Finansinntektene utgjør kr. 47.000.  
Avskrivninger på driftsmidler er utgiftsført med kr. 56.000. 

Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2020 på kr. 5.530.000.  Egenkapitalen er på kr. 3.840.000. 
Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2020 er på kr. 4.245.000.

119 dugnadstimer

5 - MØTER
A. STYREMØTER  
Styret har avholdt 9 styremøter i 2020. I disse møtene er til sammen 64 saker/temaer behandlet. Møtevirksomhet inklusivt 
forarbeid til møtene, bla. AU møter, utgjør ca. 404 dugnadstimer

B. EKSTERNE MØTER / KURS/ REPRESENTASJON + forberedelser 
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte har deltatt på ulike eksterne møter, kurs og samlinger, bl.a.: DNT Vestfold,  
Vestfold-Telemark samarbeidet, naturvernsamlinger, markering Telemark-Vestfold fylke, foredrag og møter med kommuner  
og fylkeskommune. Pga. koronapandemien har mange samlinger blitt gjennomført digitalt. 
250 dugnadstimer

C. INTERNE MØTER / KURS + forberedelser                                                          
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte har deltatt på ulike interne møter, kurs og samlinger, bl.a.: 
Årsmøte i TOT, hytte- og sti/løypemøter, turpassmøter, gruppe- og komitemøter, Skrimløpet. 
Pga koronapandemien har mange samlinger og møter blitt avlyst, utsatt eller gjennomført digitalt. 
206 dugnadstimer

6 - HYTTER
A. DARREBU 
Darrebu ligger på Skrim, 615 moh, med 8 sengeplasser. Den har status som ubetjent hytte med standard DNT-nøkkel. TOT eier 
hytta med ca. 15 mål stor tomt.

Darrebu har vært leid ut ca. 54 døgn, og har ca. 137 overnattingsgjester, med snitt på tre personer pr. overnatting.

Koronasituasjonen har selvfølgelig satt sitt preg på året, med innføring av bookingsystem for hytta, og at det fra mars ikke lengre 
var åpent for dagsbesøk. Dette er i skrivende stund fremdeles situasjonen i overskuelig fremtid.

Det har blitt utført mye arbeide på Darrebu i året som har gått. Det har blitt innført hyppigere tilsyn med økt fokus på vask og 
renhold på grunn av smittefare. Året startet med reparasjon av vannpumpen og måking av snø fra takene. I løpet av vinteren ble 
veien ned til hytta og parkeringsplassen ferdigstilt. Det gjør det mye enklere å utføre større arbeider i fremtiden. Når våren kom, 
gikk startskuddet for bygging av gapahuk. Entreprenør ble leid inn for å gjøre grunnarbeider og det ble etablert en gruset gangvei 
ned til gapahuken. Mye dugnadsinnsats ble lagt ned og den ble ferdigstilt på senhøsten, til glede for mange turgåere. Det ble 
bestemt å la toalettet stå ulåst, slik at allmennheten kan benytte fasilitetene når de er på besøk. Derfor ble den gamle utedoen 
pusset opp og tatt i bruk igjen, den er nå låst og forbeholdt de som er på hytta. 

Taket på skjulet har vært lekk i noen år, der ble det på høsten lagt nytt tak. Det som var et pulttak er nå blitt et saltak, slik at det 
bedre matcher hovedhytta. Det har blitt malt flere vegger på hytta, hengt opp skilt som viser vei til turmål, ryddet trær og kratt, 
laget bro over en bekk i skiløypa, kløyvd og stablet ved, slått gress.

776 dugnadstimer 
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B. TROLLSVANNSTUA  
Trollsvannstua ligger ved Trollsvannet i Larvik, helt på grensen mellom Larvik og Sandefjord, 176 moh. TOT eier hytta med ca. 4.7 
mål tomt. I tillegg festes et areal i nord. Eiendommen består av Trollsvannstua, Annekset med Hundehotellet, gapahuken Trollet, 
toalettbygg med bod samt båthus (tre-delt) m/scootergarasje. Annekset har 8 køyeplasser samt et eget lite hundekvarter m/2 køye-
plasser. Stua har 14 køyer og 10 plasser på hems. I gapahuken er det plass til 20 personer. Stua er reservert for vaffelsalg i helgene 
mens foreninger, skoler og bedrifter kan leie stua for friluftsformål mandag til fredag. 

Plassen er innbydende med mange rasteplasser med muligheter til grilling, det er også en badebrygge med badeplass der.  
Turfolk, både unge og gamle, kommer igjen og igjen til Trollvann.

Hyttetilsynet har hatt møter 06.01 og 13.05, i tillegg til korrespondanse via mail. Tilsynet har planlagt og avholdt fellesdugnader 
22.05, 13.06 og 05.09 i tillegg til de faste, ukentlige tilsynene. Disse har noen ganger vært kombinert med hyggekveld. Budsjett 
og regnskap, rutiner for ettersyn samt strategi og handlingsplan er fulgt opp. 

Det var for 2020 lagt opp til 2 ekstra prosjekter, å ferdigstille natursti og utvidelse av båthuset. Sistnevnte i samarbeid med og 
med hjelp fra løypegjengen. Arbeid med natursti har startet (venter på endelig godkjenning fra FS) og tilbygg båthus er ferdig.
Tilsynet har i 2020 sørget for en del ekstra vedlikehold i tillegg til vanlig arbeid som gressklipping, rengjøring, veding (det 
brukes mye ved) og søppeltømming. Det er malt mye både inne og ute, og kjøkkenet i stua har fått en oppgradering. Løypegjen-
gen har fått overta de to delene av båthuset, mens tilsynets behov for plass til kanoer/båt er løst ved et enkelt overbygg mot nord.  

Hjelpere på dugnader har i tillegg til tilsynet vært: Bente Stordalen, Bente Riis, Torun Monsen, Knut Møller Jacobsen,  
Guri-Anne Lillebo

Det var i 2020 to spesielle arrangementer på Trollsvann. Mangeårig leder som har gått foran med sin dugnadsinnsats,  
Kåre Johansen, ble 21.02 hedret, feiret og fortjent takket av fra hyttetilsyn og løypegjeng (14stk) 21. februar.  
Lørdag 13. juni ble gaven fra Arne Myhres etterlatte, et flott maleri av Trollsvann, avduket ved en enkel tilstelning.

Det har vært «korona-år i 2020» og tilsynet har fulgt de restriksjoner som ble vedtatt i DNT. Både vaffelsalg og utleie har vært 
preget av dette. 

Annekset har vært leid ut ca. 53 ganger, og har ca. 150 overnattingsgjester, med snitt på tre personer pr. overnatting.  
Hundehotellet har vært flittig benyttet, og har vært leid 13 ganger, og har ca 26 overnattingsgjester, med snitt på to personer  
pr. overnatting. På hovedhytta har det vært ca 200 overnattingsgjester. Pga. koronapandemien var det ikke mulig å leie ut til 
skoleklasser, foreninger og andre større grupper. 

Trollsvann er også benyttet av andre og til en del faste TOT-arrangementer, her nevnes: 
2.2 Kom-deg-ut dag (500 deltakere) 
8.7 Friluftsskolen 
5.9 Kom-deg-ut dag 
6-7.10 Friluftsskolen 
11.-13.9 Høstleir for Barnas Turlag 
30.10 Måneskinnstur 

Trollsvann har i år som i mange år vært vertskap for Kom-deg-ut dagene og Måneskinnsturen. Som før er fortsatt stor deltakelse 
og fornøyde deltakere et kjennetegn ved disse arrangementene. 

Innimellom alt dette har det vært et svært stort antall dagsbesøkende. Det er ikke uvanlig med full parkeringsplass i helgene 
(hvilket vil si både 100 og 200 glade turgåere på dagstur).

Det er i 2020 bokført i alt hele 1160 dugnadstimer 

Vaffelservering: 
Vaffelservering er populært. Den organiseres via TOT-kontoret. Da det viser seg å være et populært tilbud satses det nå på å 
holde åpent hver søndag i året. Servering har skjedd de fleste helgene samt i noen ukedager, 43 (36) med hjelp av 96 (81) store 
og små medhjelpere. 

860 dugnadstimer

C. TJØNNEBERGET 
Tjønneberget ligger syd på Hvasser i Færder kommune, 40 moh. Eier er Færder kommune.

Hytta er fra 01.01.2010 leid gratis (mot vedlikehold og oppsyn) i fellesskap med Oslofjordens Friluftsråd.  

Dette året er som ellers i samfunnet preget av korona. Fordi en stor del (kanskje alle) av vaffelselgerne er i risikogruppen, valgte 
vi å ikke selge vafler i sommer. Inntekter ble det derfor dårlig med!

Men noe dugnadsaktivitet ble det: Verandaen møt sør-vest ble ferdigstilt og er blitt meget godt mottatt. Ellers har aktiviteten 
bestått i små malejobber, reparasjon av benker, plenklipping, trimming av trær langs veien og vedlikehold av selve veien.

12. juni oppdaget Jan Erik Pettersen at det var kommet kloakk opp gjennom sluk og toalett i våre lokaler i kjelleren.  OF ble 
varslet, som igjen varslet Færder kommune. Kommunen stilte opp og fikk åpnet opp røret i samarbeid med oss (les Jan Erik).  
I hovedsak var det samme Jan Erik som hadde jobben med vasking og opprydding etterpå. 

Den 18. juni skjedde det samme igjen, og nok en gang stilte Færder kommune opp, og et annet rør som ble oversett forrige gang 
ble spylt. Og nå ble alt i orden.

I etterkant ble det endel jobb med rengjøring/desinfisering, bytting av fotlister o.s.v.

Det ble utført 204 dugnadstimer på Tjønneberget i 2020, fordelt på 8 mann.

204 dugnadstimer

D. STYGGEMANNSHYTTA  
Styggemannshytta på Skrim eies av Fritzøe skoger og disponeres av Tønsberg og Omegn Turistforening. Den er beliggende på  
Styggemannen, 871 moh. 

Hytta er til utleie gjennom kontoret. Det er løypegjengen på Skrim som holder hytta vedlike. Hytta leies ut til en fast døgnpris og 
må bestilles på forhånd. Nøkler hentes og leveres på kontoret. 

I 2020 var Styggemannshytta utleid 42 (45) døgn, estimert 82 (90) overnattingsgjester, med snitt på to personer pr. overnatting.

Det er utført vanlig ettersyn, i tillegg til transport av ved og propan opp til hytta. 

60 dugnadstimer

E. HANNEVOLDHYTTA 
Hannevoldhytta disponeres av TOT, den ligger i Larvik kommune, 340 moh, og leies av Hans Martin Hannevold.  
Hytta har 4 sengeplasser, og to ekstra i uthuset. Den er låst med kodelås.

I 2020 var det 6 aktive medlemmer i tilsynsgruppa. Det er ønskelig med flere.

Hannevoldhytta har vært leid ut ca. 34 døgn, og har ca. 73 overnattingsgjester, med snitt på to personer pr. overnatting. Hytta 
må forhåndsbestilles og er et flott tilbud til den som ønsker overnatting i stille omgivelser. Mye sol og en fantastisk utsikt over 
Lågendalen og inn mot Styggemann.

I år ble det inngått avtale med H.M. Hannevold om forlengelse av leien, og det ble i budsjettet satt av penger til to nye vinduer 
og en ny dør. Vinduene er satt inn og døren er planlagt montert i nærmeste framtid. Røykrøret fra ovnen er byttet ut.  
Brønnvannet er av dårlig kvalitet, og de som leier tar med seg vann selv, i tillegg tar tilsynet med noe ved hvert tilsyn.

Til tross for den situasjonen samfunnet har vært i har det vært godt belegg på hytta, og mange fornøyde leietakere.

115 dugnadstimer
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F. HOGGERSTUA PÅ LINDSVERKSETER 
Lindsverkseter er en gammel seterstul i Larvik kommune, 325 moh. Det er 2 hytter der hvorav den ene, Hoggerstua, siden 2013 
har vært i TOTs eie. Hytta har 13 sengeplasser og DNT-standardlås.

I 2020 var det 6 aktive medlemmer i gruppa. Det er ønkelig med flere. 

Hoggerstua har vært leid ut ca. 40 døgn, og har ca 114 overnattingsgjester, med snitt på tre personer pr. overnatting.  
Seterområdet er et fint utgangspunkt for mange turer både sommer som vinter. Bygningene er i rimelig god stand, så i 2020 var 
det ikke behov for større oppgaver ut over rydding og ordning med ved og utstyr. Unntaket var montering av ny ovn på kjøkkenet, 
noe som var budsjettert, en Dovre 525 med glassdør hvor en kan kose seg og nyte fine flammer. 

I høst ble det gjennomført to søndager med salg av vafler, men besøket var ikke det helt store, og det vurderes nytt opplegg til 
neste år. Hoggerstua har hatt godt belegg, og det er håp om at dette fortsetter. Det ser ut som hytta blir mer populær når det er 
mulig å forhåndsbestille hele hytta. Tilsynet anbefaler dette som en permanent løsning. 

Neste år planlegges det med noen små endringer innvendig. 

184 dugnadstimer

G. VARMESTUER/ANNET 
Taraldsbu på Skrim fungerer som varmestue for løypegjengen på Skrim. I 2020 ble det utført vanlig vedlikehold på Taraldsbu.  
10 dugnadstimer

Ved Barlindtjern i Andebu (Barlindhuka) og ved Darrebu på Skrim (Darrebuhuken) er det bygget to flotte gapahuker som har 
vært mye benyttet.

7 - LØYPER
A. SKRIM  
Løypegjengen har ansvar for 33 km vinterløyper, 27 km sommerløyper og 6 km kombinert løype. 

I 2020 har løypegjengen videreført prosjektet med myrbroer. 10 myrbruer à 2,5 m ble kjørt ut på ettervinteren og plassert i 
terrenget i løpet av sommeren. Grunnet kraftig mildvær midt på vinteren måttet det legges ut fem vinterbruer over bekker som 
gikk opp, mens det samtidig var mye snø. Det ble også i vinter kjøpt inn en ny snøscooter til erstatning for den eldste.

1. Løypekjøringen  
 Ordinære helger (400 timer, vi har kjørt med doble vakter) 
 Vinterferien (55 timer) 
 Påsken (40 timer) (495 timer)  
2. Transport, ut og inn med merke-bambus (40 timer) 
3. Utkjøring av myrbruer og vinterbruer (45 timer)  
4. Administrasjon og planleggingsmøter (20 timer)  
5. Transport og vedlikehold to scootere og løypeutstyr (30 timer)  
7. Utplassering av myrbruer sommer (50 timer)  
8. Synfaring av myrbruer (10 timer)  
9. Rydding av løyper (50 timer)

Total bokført dugnadsinnsats blir etter dette 740 dugnadstimer 
I tillegg kommer timer til møter i løypekomiteen 28 dugnadstimer

B.  ANDEBU 
Løypegjengen har ansvar for 70 km kombinert sommer- og vinterløyper.

Våren startet med gjennomgang av løypene, og et par steder ble det lagt ned plank for tryggere turer. Så kom det  
tilbakemelding om et lite trivelig område rundt Barlindhuka, og det ble bestemt å bygge en utedo for å slippe at avføring  
(evt. etterlatenskaper) og papir blir liggende igjen i området ved gapahuken. Flere trefall i stiene ble fjernet i løpet av sesongen. 
Samtidig startet utvidelsen av garasjen på Trollsvann for å gi bedre plass til snøscooterne og ny plassering av kanoer.  
Mesteparten av sommer/høst gikk med til dette arbeidet. Det er nå laget et rom hvor løypegjengen kan oppbevare alt av utstyr  
på en god måte, med varme slik at det er mulig å gjennomføre reparasjon av utstyret på Trollsvann. 

I desember ble løypene gjennomgått igjen, ryddet noe nedfall, sikret enkelte partier med nytt tau og satt opp skilter som hadde 
blitt fjernet ved tidligere skogsdrift i området ved Åletjønn.

Det ble gjennomført 54 dugnadsdager og 580 dugnadstimer.

C.  KULTURSTIER I SLAGEN

Sesongen 2020 startet i år, på grunn av korona, ikke før 14. mai. Det har vært mye gress og kratt å rydde opp i etter den sene 
starten. Gruppen har i tillegg fått merket en del stier og byttet noen stolper som var dårlige. Og noen hvilebenker som er  
utplassert, har fått et strøk med beis i løpet av sesongen. Gruppen har i år også hatt ansvar for vedlikehold av turstiene i  
Essoskogen for Tønsberg Historielag.

Det har vært utført dugnad i alle sesongens 15 uker.

408 dugnadstimer

8 - TURER/ARRANGEMENT
A. SKRIMLØP – 55. gang

Skrimløpet er et løp uten tidtakning for hele familien som arrangeres på Skrim, med start fra utfartsparkeringen på Skrim S  
og målgang på foreningens hytte Darrebu. Deltakerne kan velge mellom en lang og en kort løype. Alle som deltar får merke, og 
de som har deltatt flere ganger får fat.

 Værgudene var virkelig vrange og vanskelige med årets Skrimløp! Helt fram til bare en drøy ukes tid før renndagen var det høyst 
usikkert om det ville la seg gjennomføre i det hele tatt, da det var for lite snø til å kjøre opp løypene i deler av den tradisjonelle 
traseen. I siste liten kom snøen, og alle pusta lettet ut. Men så opprant dagen med regn og tjukk tåke! Likevel trosset noen ivrige 
sjeler, både barn, ungdom, voksne og eldre, det begredelige været, 49 personer til sammen (196 i 2019). Noen gikk for første 
gang, én for 50. gang! De fleste tok seg tid til å sitte ned en liten stund inne på Darrebu, der blide dugnadsfolk serverte vafler, 
kaffe og saft. Stor takk til løypegjengen på Skrim, representert ved Jon Hognestad, hyttetilsynet på Darrebu, representert ved  
Tor Bartnes i planleggingen, samt Helga Daler med flere i gjennomføringen.

102 dugnadstimer

B. TURPASS – 62. sesong

Turpass arrangeres i samarbeid med DNT Horten og er det turarrangementet som har lengst tradisjon i foreningen vår. I tillegg 
til turpasskomiteen har flere andre medhjelpere bidratt med å foreslå og befare løypetraséer, merke løyper i forkant og rydde 
etter endt arrangement. Det er holdt fire møter i turpasskomiteen.

Denne sesongen ble sterkt preget av alle restriksjonene knyttet til koronapandemien. Komitéen drøftet ulike måter å løse utfordrin-
gene på innenfor retningslinjene før den tradisjonelle sesong-starten som skulle vært i april, men kom fram til at det ville koste mer 
enn det ville smake med alle hensynene som måtte tas. Alle de fire planlagte turene til TOT og DNT Horten i vårhalvåret ble derfor 
avlyst. I perioden august-oktober klarte vi derimot å organisere forhåndspåmelding, deltakerregistrering, avstands- 
begrensninger og smittevern på en slik måte at de fire siste turene kunne gjennomføres omtrent som planlagt. Det har vært noe 
mindre deltakelse i år enn i fjor, men om det skyldes korona-bekymringer, krav om forhåndspåmelding eller noe helt annet, er ikke 
godt å vite. De som har gått tur, har uansett vært fornøyde med turterreng, løypetraséer og natursti, og vi får alltid mange positive 
tilbakemeldinger på dette. Til sammen har ca 580 personer deltatt i år, av disse ca 210 på TOTs to turer. En rekke av de mest  
trofaste turpassgjengerne var å se i løypene, blant annet ble registrert TOT’s første deltaker med hele 50 turpass-sesonger.

Nytt av året var premiering til barna i de familiene der de gikk tre generasjoner sammen.

Den årlige turpassavslutningen ble avlyst pga korona-restriksjonene. De som her skulle fått tildelt diverse utmerkelser for å ha 
gjennomført mange turer, både i år og trofast gjennom flere år, vil få disse tilsendt eller overrakt på annen måte.
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Årets turer:

24. april (TOT): Hvasser Avlyst pga. Covid-19

3. mai (DNT Horten) Borrevannet rundt Flyttet til 13. sept. pga. Covid-19

24. mai (TOT) Hogsnes – Aker – Sem Flyttet til 27. sept. pga. Covid-19

7. juni (DNT Horten) Åsgårdstrand/Fjugstad Avlyst pga. Covid-19

23. aug. (TOT) Høyjord – Håsken/Andebu. 
 En flott tur i nytt løypeområde for de aller fleste 104 deltakere

13. sept. (DNT Horten) Borrevannet rundt 
 DNT Horten markerte sitt 85-års¬jubileum 
 (opprinnelig Horten/Hanekleiva). Deilig turvær 242 deltakere

27. sept. (TOT) Vear-Aker-Sem-Hogsnes 
 (opprinnelig Røssedalen/Fon) 
 Også dette var et nytt turområde for de fleste,  
 rett utenfor stuedøra 107 deltakere

18. okt. (DNT Horten) Karljohansvern 
 Fint turvær i kjent terreng 132 deltakere

220 dugnadstimer

C. MÅNESKINNSTUR

Turpasskomiteen, v/Kjell Stordalen, sto for gjennomføring av årets måneskinnstur. Den gikk av stabelen 30. oktober. Dagen kom 
med regn, regn, regn. Men bål ble tent og grillplassene ble også benyttet. Det var trolsk og fin stemning som vanlig langs vannet 
og det var rundt 30 tøffinger i alle aldre. 

I tillegg til Kjell var det 12 medhjelpere som utførte  102 dugnadstimer

D. NASJONALE TURDAGER

KOM-DEG-UT DAGEN VINTER 
Vinterens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert ved Trollsvannstua søndag 2. februar. Det ble en flott dag med lite snø, men mye sol. 
Det gode været fristet over 500 til å komme til Trollsvann, dette er ny vinterrekord. De fikk et program med grilling, aking og 
natursti, men for de minste var nok besøket av «Turbo» høydepunktet.

60 dugnadstimer

KOM-DEG-UT DAGEN HØST 
Høstens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert i strålende høstvær ved Trollsvann søndag 6. september. Alle som ønsket å delta måtte 
melde seg på i forkant, det var det ca. 200 som gjorde. Her deltok de på aktiviteter med blant annet Tønsberg Husflidslag, 4H  
og Tønsberg Soppforening. I tillegg var det grilling, natursti og kanopadling. «Turbo» tok en tur innom for å hilse på barna.

84 dugnadstimer

OPPTUR 
Ble ikke arrangert i år da korona-restriksjoner og hensynet til våre dugnadsfolk gjorde arrangementet vanskelig å gjennomføre 
på en forsvarlig måte. Økonomisk støtte fra Miljødirektoratet er overført til 2021.

E. VESTFOLDTOPPER 
Svein Olsen er ansvarlig for prosjekt Vestfoldtopper.

“Vestfoldtopper” er videreføringen av det konseptet som tidligere ble kalt «Kommunetopper». Med sammenslåing av fylker, alle 
sammenslåinger av kommuner, samt pålagt fjerning av en postkasse på Brånan, har vi sett behovet for å gjøre om på konseptet. 
2020 er derfor siste året hvor konseptet fremstår som konkurranse. Det blir erstattet med et nyere konkurransekonsept i 2021  
– «Turjakten» som inneholder en lang rekke turmål som deltaker kan velge mellom.

Toppturbøkene til å signere i vil fortsatt ligge i postkassene som er igjen, men det blir ikke lenger premiering.

Både «Vestfoldtoppene» og «Turjakten» benytter DNT sin app «SjekkUT» for å registrere besøket.

40 dugnadstimer

F. FOLKEHELSE 

SAMARBEID MED FRISKLIVSSENTRALENE

TOT fortsatte i år for 11. gang sitt gode samarbeid med Frisklivssentralene i Tønsberg og Færder kommune hvor vi tar brukerne med 
på tur i skogen hele året.

Planlagte trugeturer måtte avlyses på grunn av snømangel.

28. mai var det skogstur til Nordre Løkenseter i Botnemarka med start fra Hillestad skole med 40 deltagere i strålende vårvær.

17. september var det tid for den tradisjonelle turen fra Merkedammen til Trollsvann, men på grunn av restriksjoner med transport 
ble det en rundtur fra p-plassen ved Trollsvann via Åletjønnkollen. Ved ankomst Trollsvannstua serverte seniorgruppa deilig middag 
til slitne, men glade deltagere.  Turleder på begge turene var Glenn Hermansen.                                                 

Samarbeidet får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet.

20 dugnadstimer

9 - FJELLSPORTGRUPPA
Svenn Salvesen ble valgt som leder av fjellsportgruppa også i 2020, med Line Holtan som nestleder. Øvrige aktive medlemmer har 
vært Trond Øynes (sikkerhetsansvarlig), Jon Dahl Rasmussen, Marius Hermansen og Pontus Blomberg.

Året endte opp som ett meget spesielt år for fjellsportgruppens del, de var nødt til å avlyse aktiviteter og holde stengt store deler av 
året pga. koronapandemien. Det ligger også an til å starte på samme måte i 2021, men det er håp om, og det satses på, at det blir et 
vendepunkt på situasjonen snart, slik at gruppen kan fortsette å bygge opp interessen for fjellsport lokalt i Tønsberg.Litt aktivitet har 
det dog vært. Totalt har det vært avholdt ca 5 kurs og ca 20 klatrekvelder med tilbud til barn og unge. Trykket har vært holdt oppe på 
kursing av nye klatreledere og det er gjennomført “inne til ute” kurs.

Det har blitt gjennomført full renovering av klatreveggen i messehallen, slik at den står klar til det er lov å bruke den igjen.

Gruppen har ikke klart å oppnå netto økning i antall godkjente klatreledere, noe som er et klart mål, og det er ønskelig å komme i 
kontakt med flere personer. Gruppen vil forsøke å gjennomføre flere kurs også neste år for å øke antall godkjente klatreledere.

500 dugnadstimer

10 - BARNAS TURLAG
Antall medlemmer: 666

2020 har vært et år med mange avlysninger og forandring i planene. Heldigvis har det vært sånn at barn har vært minst rammet av 
tiltak, og det har gjort at vi har fått gjennomføre en hel del aktivitet likevel. Michelle Vermelid har vært styrekontakt for Barnas  
Turlag og i felten har Svenn Salvesen vært primus motor for tur og aktivitet. Michelle har i tillegg startet opp trilleturer for 
småbarnsforeldre og rekruttert nye turledere her for å lage trilletur annenhver uke i 2021.

Barnas Turlag Tønsberg og Omegn har gjennomført følgende:

• 3 stykk friluftsskoler i sommer og høstferie. 20 deltakere per skole. 
• Høstleir på Trollsvann. Ca. 50 deltakere. 
• Pappatur i kano på Kollsjø. 19 deltakere. 
• 5 x trilleturer i Tønsberg. 12 deltakere per tur i snitt.

Administrasjonen har økt med en ressurs, Mats Kneppen, som har som hovedoppgave å videreutvikle Barnas Turlag. Arbeidet med 
en mer lokal forankring har startet og i 2020 ble det avtalt oppstart i Barnas Turlag Andebu, samt at lag er på gang flere steder på 
Nøtterøy. Vi ser fremover mot mindre restriksjoner og mer aktivitet i 2021.I tillegg har det vært gjennomført et planmøte, og jobbet 
med kommunikasjon.

Barnas Turlag Tønsberg og Omegn har i 2020 hatt ca. 190 deltakere, og våre frivillige har lagt ned 225 dugnadstimer.

DNT Trilletur Tønsberg:

Etter initiativ fra Michelle Vermelid ble det satt opp sosiale trilleturer for småbarnsforeldre i Tønsberg-området. Turene går på dag-
tid og varer i 1-2 timer inkludert en mat- og kaffepause.

Det startet en gang i måneden med kun Michelle som turleder, og ble raskt utvidet til annenhver uke som fast aktivitet med hjelp 
fra de ferske turlederne Christine Libach og Lisa Marie Bøen Falkenberg. Fra første tur i oktober har det blitt avholdt fem turer med 
4-15 deltakere. Suksessen fortsetter i 2021 annenhver uke med håp om å inkludere Færder og Andebu i turtilbudet.

30 dugnadstimer
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11- DNT UNG TØNSBERG
Året startet med Årsmøtetur til klatreparken Høyt Under taket, der Martin Aske ble klappet inn for et nytt år som styreleder. 
Etter møtet ventet en time med klatring. Øvrige styremedlemmer i 2020 har vært Michelle Vermelid, Max T. Dinh, Anders Pet-
tersen, Mats Thomas Arnesen, Oda Sibille Moen og Tiri Seim Vataker. I løpet av året har det vært økt interesse for å lede turer 
og gruppen har fått flere turledere. I år er det tre personer som har fått grunnleggende turlederbevis.

Pandemien har satt sine spor i 2020, men ungdomsgruppen har klart å arrangere noen aktiviteter slik som kveldsturer, 
hengekøyeturer, dagsturer, fullmånetur, topptur og telttur. 

I løpet av sommeren inviterte Sparebank BV til et samarbeide på SOME, hvor det ble spilt inn videoer som forklarte litt om 
ungdomsgruppen, og deres turtilbud. Det ble også lageten god del turtips, a la teltoppsett, matlaging og hengekøyetips. Som en 
del av samarbeidet utfordret ungdommen 8 russejenter til en hengekøyetur. Med regn og torden i løpet av natta, ble nok dette et 
minne for livet, ingen ble våte!

Det er i år, som tidligere år, kjøpt inn diverse utstyr til gruppen, som myggnett til hengekøyene og en del fiskestenger med tilbehør. 

I september var ungdomsgruppen representert på Kom Deg Ut-dagen på Trollsvann, med støvelkast konkurranse. 

Det er blitt avholdt fem møter.

450 dugnadstimer

12- AKTIV
Gruppa har vært styrt av en komité med Live Firing Solheim som leder. Nick Bull har hatt ansvaret for økonomien og vært  
representant i TOTs styre. Eivind Kjølsrød har tatt seg av dags -og flerdagsturene med turprogram, samt markedsføring.  
Jan-Erik Johansen har hatt kveldsturene med turprogram, og Gro Eia har vært sekretær. Sommeren 2020 kom Svein Olsen med  
i komitéen som kajakkansvarlig. Kajakk har dermed blitt en del av AKTIVs tilbud og ansvar.

På programmet har det stått trugeturer som alle blei fotturer grunna snømangel. Dagsturene har vært på ski på Norefjell, med 
biolog i Fon, til Yxney i Sandefjord og Ulfsbakk i Larvik. Kveldsturer arrangeres nå gjennom hele året, inkludert bålturene i feb-
ruar og oktober. Kveldsturene har hatt stor deltakelse i år, spesielt etter at de kom i gang igjen etter koronapausen. Ellers 2000 m 
topptur i Jotunheimen, fottur på Hardangervidda og turledersamling på Heisetra.

I tillegg til komitéens 6 dugnadsfolk har 7 turledere og 5 veivisere bidratt med turer i 2020.

906 dugnadstimer

KAJAKK 
Introduksjonssesongen fikk seg et skudd for baugen første halvår med nedstengingen rundt korona. Likevel er vi fornøyd med 
starten i det som skulle være en opplæringssesong. 7 kveldsturer har blitt avholdt, mens noen kveldsturer og ikke minst alle 
dagsturer/overnattingsturer har blitt avlyst. 

Slutten av sesongen har gått med til å planlegge/forberede for 2021, en sesong som skal inneholde mange spennende turer og 
kurs. 3 personer er i 2020 under sertifisering til å bli kajakkinstruktører og turledere i skjærgården. Flere ønskes.

69 dugnadstimer

13 - SENIORGRUPPA
Seniorgruppa startet opp i 1996.

I 2020 har Seniorgruppa vært ledet av en arbeidsgruppe med Jan Otto Andreassen, leder, Wenche Petterson, nestleder,  
Torun Landsrød, Åshild Johansen, Brit Sørhaug og Egil Jønsberg.

Koronatiltakene i mars stoppet oppstarten av vårens turprogram. I mai ble tiltakene lempet med anledning til fellestur med  
50 deltagere og god avstand, forhåndspåmelding og opprop før start.

Takket være bistand fra administrasjonen kom onsdagsturene i gang 20. mai. Påmeldingslistene ble raskt fylt opp, mange  
ble satt på venteliste. Det ble lettere i juni da grensene ble hevet til 200 deltagere, dog med påmeldingslister og opprop.

I vårsesongen ble det gjennomført 7 onsdagsturer. Den tradisjonelle avslutningsturen med buss, som i år var planlagt til  
Gamlebyen i Fredrikstad, måtte avlyses. I stedet ble det arrangert en hyggelig avslutningstur med servering av kyllinggryte,  
kaffe og kake på Trollsvann.

Høstsesongen startet 19. august med tur til Hvasser og Lilleskagen. Andre uka i september var Seniorgruppa på den tradisjonelle 
fjellturen med 3 dagers opphold på Guriset Høyfjellshotel. Seniorgruppa leide hele hotellet.  50 deltagere delte seg i nivågrupper 
og gikk flotte fjellturer opptil 15 km.

Vi fikk gjennomført 10 onsdagsturer på høsten før nye koronarestriksjoner ble innført, og vår tradisjonelle avslutningstur i  
 skogen med bespisning på Karlsvik Gård måtte avlyses.

Til sammen ble det gjennomført 17 onsdagsturer i 2020 med et gjennomsnitt på 54 deltagere. Turene har vært gjennomført i 
sol og gråvær, uten det store styrtregnet. Flest deltagere var det på turen i Melsomvik 2. september med 71 deltagere, færrest en 
regnværsdag på Nøtterøy med 44 deltagere.

Onsdagsturene har gått på stier og veier i nærområdet og nabokommunene, godt organisert med lokalkjente veivisere. Lengden 
på turene har variert mellom 6-10 km, ofte i turområder ukjent for de fleste.

Arbeidsgruppa har fått gode tilbakemeldinger for flott sesong med variert turprogram.

623 dugnadstimer

14 - NATUR OG MILJØ
Styrets ansvarlige når det gjelder naturvernspørsmål og kommuneplaner, Rune Frank Andersen, har gått gjennom noen plansaker. 
En del relevante saker av nasjonalt omfang har vært samordnet med uttalelser fra DNT. Regionale og lokale saker har vært  
samkjørt med Forum for natur og friluftsliv (FNF).

4 dugnadstimer

15 - MEDLEMSBLAD OG INFO
På grunn av koronasituasjoen ble det bare gitt ut et nummer av TOT’n i 2020.  Aktivitetene ble nedtonet og vi fant det uaktuelt å 
utgi flere numre av bladet i 2020. Men drøftinger og planlegging rundt omlegging av medlemsbladet gikk inn i en mer aktiv fase fra 
høsten 2020. Redaksjonsgruppe ble oppnevnt og innhenting av pristilbud ble gjennomført. Styret ble invitert til å vurdere bla-
dets redaksjonelle retning og profil, samt nytt navn på nytt medlemsblad. Avtale med BRO reklame ble inngått og avtalen med 
Reklamelåven avsluttet. 

Vårt nye medlemsblad får navnet “I FRILUFT” og vil i utgangspunktet utkomme med to utgaver i året. Første utgave kom som 
vedlegg til “Fjell og Vidde” 25. januar 2021. Bladet ligger også på nett og på Facebook. 

Alt innhold til første utgave ble produsert høsten 2020. Alle utvalg kom med innlegg og presentasjon av planer senhøstes 2020.  
Arbeidet med ny profil i nytt blad er spennende og krever mer innsats fra redaksjon, byrå og fra alle våre stoffleverandører.  
Det er absolutt viktig at alle sentrale i TOT, ja gjerne alle medlemmer, får et eieforhold til bladet. 

Kontoret er redaksjonens sekretariat.  
Antall dugnadstimer (møter, redaksjonelt arbeid, bilder osv.) 75 dugnadstimer

TOTs nettside (tot.dnt.no) og facebookside driftes av administrasjonen, i tillegg har det vært diverse ulike markedsføring og 
profilering ute på dugnad og presentasjon. 

12 dugnadstimer
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16 - DNT VESTFOLD 
DNT Vestfold er et samarbeidsorgan for de fem turistforeningene i tidligere Vestfold fylkeskommune. I 2020 har TOT, ved  
nestleder Helga Daler, hatt styreledervervet.

Mats Kneppen fungerte som daglig leder i DNT Vestfold fram til 1. oktober da han begynte i ny stilling hos TOT. I desember 
2020 ble Thomas Andersen ansatt som ny daglig leder i DNT Vestfold, gjeldende fra 1. februar 2021.

Arbeidet i 2020 har i det vesentlige bestått av å gjennomføre prosjektene “Unge naturtalenter”, DNT Ung Vestfold og ikke minst 
seks friluftsskoler for skolebarn i samarbeid med de fem turistforeningene i Vestfold. 

Et annet viktig arbeidsområde er å søke om og rapportere på midler. DNT Vestfold er selvfinansiert og mottar mye av  
driftsmidlene fra fylkeskommunen. I 2020 ble Vestfold fylkeskommune en del av Vestfold og Telemark fylkeskommune.  
I den forbindelse har DNT Vestfold og DNT Telemark etablert en arbeidsgruppe som har lagt ned mye arbeid i å profilere 
DNT-foreningene overfor fylket. Et av målene er å finne fram til nye samarbeidsformer samt å få etablert en felles  
partnerskapsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Helga Daler fra TOT har også ledet dette arbeidet.

294 dugnadstimer

17 - ANNET
A. AVTALER OM SPORTSUTSTYR 
TOT har avtale med følgende sportsforretninger om diverse rabatt på kjøp av sportsutstyr: 
Sport 1 Revetal – 20%, Sport 1 Tolvsrød - 20%, Olympia Sport – 20%.

B. UTLÅN AV UTSTYR  
Fra kontoret kan medlemmene låne/leie følgende utstyr: kano/kanohenger, havkajakk, lavo, barnepulk, transportpulk, truger og 
skøyter. Det har vært større pågang for å leie utstyr i 2020 enn tidligere år.

C. VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen har bestått av Dag Daler, Jan Ivar Johansen og Terje Aasmundsen. 16 dugnadstimer

Tønsberg, 18. februar 2021

Niels Aall-Lyche (leder) – Helga Daler (nl) - Edvar-Ståle Otterstrøm - Nina Skovly - Live H. Pedersen – Michelle Vermelid -  
Martin Aske – Svenn Salvesen – Nick Bull – Jan Otto Andreassen - Lorents Gran
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TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING - STYRE OG KOMITÉER
Valgt på årsmøte 27. februar 2020 – samt oppnevninger i styret og utvalg

STYRET 
Niels Aall-Lyche Løvvangveien 8, 3120 Nøtterøy Styreleder  
Helga Daler Ramberg terrasse 17, 3128 Nøtterøy Styremedlem (nestleder) 
Edvar-Ståle Otterstrøm Liaveien 20, 3173 Vear Styremedlem 
Live H. Pedersen Gamle Ramnesvei 9C, 3170 Sem Styremedlem  
Nina Skovly Flintveien 3, 3152 Tolvsrød Styremedlem 
Michelle Vermelid Viksveien 8A, 3170 Sem Styremedlem - Barnas Turlag 
Martin Aske Tolsrødveien 3 A, 3158 Andebu Styremedlem - DNT ung Tbg 
Svenn Salvesen Gauterødveien 55A, 3154 Tolvsrød Styremedlem - Klatregruppa 
Nick Bull Munkegaten 8F, 3126 Tønsberg Styremedlem - AKTIV 
Jan Otto Andreassen Havørnveien 4B, 3124 Tønsberg Styremedlem - Seniorgruppa 
Lorents Gran Høyjordveien 317, 3158 Andebu Varamedlem 

Valgkomiteen Dag Daler, Jan Ivar Johansen og Terje Aasmundsen

Revisorer 
Torunn Ouff Olsen Åsgårdstrandsveien 234, 3153 Tolvsrød  
Eivind Kjølsrød Bjerkøyveien 14B, 3133 Duken

LØYPEKOMITÉ ANDEBU        
Arvid Brekke Symreveien 16, 3154 Tolvsrød Løypesjef 
Per Hauan, Per Barhaughøgda, Hans Gunnar Skorge, Jan Erichsen, Tom Eriksen, Kåre Eriksen, Jan Ivar Johansen, Tom Dahl, Stein Inge 
Lunde og Kristian Møyland

LØYPEKOMITÉ  SKRIM              
Christian Foyn Parkveien 10, 3120 Tønsberg  Løypesjef  
Bjørn Johnsen, Bjørn Thrane, Nils Stensvold, Rune Lauritzen, Tom Freitag, Hans Gunnar Skorge, Jon Hognestad og Lorents Gran

LØYPEKOMITÉ  SLAGEN 
Svein Huflåtten Herdis vei 22, 3122 Tønsberg Løypesjef 
Ivar Olesen, Arne Robertsen, Kåre Johansen, Finn Carlsen, Sven Carlsen, Arvid Svendsen, Jens Kaurin, Agnar Bekkevahr, Torbjørn Kris-
tiansen og Dag Christiansen.

DARREBU 
Kjell Anders Lier Jarlsberggata 10, 3125 Tønsberg Hyttesjef 
Hans Kristian Høyjord, Anne Høyjord, Inger Grimholt, Tor Bartnes, Jonathan Millar (med barn) og Geir Hestvik

TROLLSVANN – stua og annekset 
Per Hauan Øvre Bogenvei 61A, 3152 Tolvsrød Hyttesjef 
Kjell Stordalen, Øystein Hovland, Mats Arnesen og Åse Hagen 

HOGGERSTUA  
Tom Jørnsen Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 
Mathias Solaas, Lill Tove Forum, Roar Marthinsen, Nils Solum og Georg von Linstow

HANNEVOLDHYTTA 
Tom Jørnsen Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 
Mathias Solaas, Lill Tove Forum, Roar Marthinsen, Nils Solum, Georg von Linstow

TJØNNEBERGET 
Tom Bjerke Toråsveien 4A, 3145 Tjøme Hyttesjef 
Jan Erik Pettersen, Rolf Andersen, John Iversen, John Studsrød, Bjarne Cranner, Bjørn Liverød og Terje Hansen

STYGGEMANNSHYTTA Løypegjengen Skrim 

NATURVERNKONTAKT   
Rune Frank Andersen

DNT VESTFOLD  
Helga Daler

MEDLEMSBLAD  
Jan Petter Bergan Red.ansvar 
Nina Skovly, Mats Kneppen og Anne-Lene Stulen

TURPASSKOMITE  
Live H. Pedersen   
Kjell Stordalen - Bente Stordalen - Wenche  Petterson 
 

BARNAS TURLAG  
Michelle Vermelid Leder

DNT UNG TØNSBERG  
Martin Aske Leder

AKTIV  
Live Firing Solheim Leder

SENIORGRUPPA  
Jan Otto Andreassen Leder

FJELLSPORTGRUPPA  
Svenn Salvesen Leder
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Tønsberg og Omegn Turistforening 2020
BALANSE 31.12.2020 31.12.2019
EIENDELER Noter
Anleggsmidler
Bygning 808 832 808 832 1
Maskiner 221 000 167 000 2
Sum anleggsmidler 1 029 832 975 832

Omløpsmidler
Varelager 188 834 167 343
Øvrige kortsiktige fordringer 65 607 51 412
Kontanter og bankinnskudd 4 245 403 3 537 414 3
Sum omløpsmidler 4 499 844 3 756 169

Sum eiendeler 5 529 676 4 732 001

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital 3 273 036 2 985 807
Årets resultat 567 425 287 130
Sum egenkapital 3 840 461 3 272 937

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 228 242 31 887
Skyldig skattetrekk/mva/arb.giveravg.
og feiepenger 216 169 182 768
Annen kortsiktig gjeld 1 244 904 1 244 409
Sum kortsiktig gjeld 1 689 315 1 459 064

Sum egenkapital og gjeld 5 529 776 4 732 001

RESULTATREGNSKAP 2 020 2 019
Driftsinntekter
Medlemskontingent DNT 1 823 480 1 823 370
Fordeling kapital DNT 225 824 46 190
Salgs- og leie inntekter 299 145 322 521 4
Andre inntekter 762 932 1 063 006 5
Gaver kulturløypene 19 200 19 200
Offentlig tilskudd 611 802 517 459 6
Sum inntekter 3 742 383 3 791 746

Driftskostnader
Varekost 422 670 645 748
Lønn og sosiale kostnader 1 244 890 1 140 519 7
Øvrige driftskostnader 1 499 137 1 740 444 8
Avskrivninger 56 000 18 181
Sum kostnader 3 222 697 3 544 892

Driftsresultat 519 686 246 854

Finansposter
Renteinntekter 47 739 40 276
Sum finansinntekter 47 739 40 276

ÅRSRESULTAT 567 425 287 130

Noter:
1) Bygning: Darrebu 43 681            
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7) Lønn og sosial kostnader Lønn, feriepenger 1 027 960       
Arbeidsgiveravgift 145 130           
Obligatorisk tjenestepensjon 54 160             
Andre personalkostnader (parkeringsplass) 17 640             
Antall årsverk: 1,80
Lønn daglig leder: 534.000

1 244 890      
8) Øvrige driftskostnader: Lokaler/renovasjon/strøm 235 949           

Regnskapsføring/teknisk service/rekvisita/
telefon/internett/porto/bankgebyrer 184 419
Inventar/utstyr 194 472
Drift og vedlikehold stier/løyper 137 595
Drift og vedlikehold hytter 268 189
Møter (landsmøte/styremøter/takk-for-hjelpen samling67 903
Kurskostnader 10 365
Bilgodtgjørelse/reisekostnader 82 693
Kredinor 8 824
Markedsføring 50 611
TOTn 125 785
Annonser 31 494
Forsikring 66 188
Gaver 8 660
Annen driftskostnad 25 990

1 499 137      

Trollsvannstua 545 151          
Hoggerstua, Lindsverkseter 220 000          

808 832          
2) Maskiner: 2 stk. snøscooter på Skrim 221 000          
3) Disponible bankinnskudd og Kasse (butikk/Trollsvann/Tjønneberget) 1 521               
    kontanter Konto 2420.22.0259 og vipps/terminal mellomværekonto 1 586 207      
3) Ikke disponible bankinnskudd Fastrente konto 1506.37.24596 2 542 623      

Skattetrekkonto 2400.42.63010 115 053          
4 245 404      

4) Salg og leie inntekter: Butikkvarer 113 682          
Leieinntekter fra hyttene 118 793          
Vaffelsalg 36 418            
Leieinntekter fra div. utstyr 30 251            

299 144          
5) Andre inntekter: Bingo 17 071            

Inntekter fra turer/arr./kurs 310 462          
Andre inntekter:
Grasrotandelen 38 178,00
Kredinor 16 000,00
Bjørstadstiftelsen 15 000,00
Norges Klatreforbund - Fjellsport 19 916,00
Norges Idrettsforbund - Fjelllsport 8 158,00
DNT - Aktiv i 100 (Seniorgruppa/Dugnad) 51 651,00
KDU-dagene 29 284,00
Kundeutbytte forsikring 7 272,00
Kondolanser 30 900,00
Sparebankstiftelsen NT– Container Fjellsport 18 000,00
Sparebankstiftelsen - Garasje Trollsvann 40 000,00
Sparebankstiftelsen - Darrebuhuken 40 000,00
Sparebankstiftelsen NT – Ung 9 500,00
Dam stiftelsen - Sidebygningen 30 000,00
Vipps Gapahuk Darrebu 1 770,00
Vipps Ved Trollsvann 300,00
Andebu Sparebank - Barnas Turlag 40 000,00
Vipps Skrim løyper 27 120,00
DNT hyttefond - nordvegg Darrebu 7 350,00
DNB gavefond - BT prosjekt 5 000,00 435 399          

-                   
6) Offentlig støtte og bidrag: Tønsberg kommune: kom.tilskudd 78 612,00

Færder kommune: kom.tilskudd 79 474,00
DNT sentralt: Frifond 187 500,00
Miljødirektoratet: Frisklivsprosjekt 19 000,00
Kongsberg kommune: Løypekjøring Skrim 19 851,00
Moms komp 227 365,00

611 802,00

Tønsberg og Omegn Turistforening 2020
BALANSE 31.12.2020 31.12.2019
EIENDELER Noter
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og feiepenger 216 169 182 768
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Gaver kulturløypene 19 200 19 200
Offentlig tilskudd 611 802 517 459 6
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Tønsberg og Omegn Turistforening side 2
Regnskapsoversikt pr 31.12.2020 Budsj 2020 Rest 2020 Rest %

311 Opptur Inntekter 0 83 000 -83 000 100 %
311 Opptur Utgifter 0 83 000 -83 000 100 %
311 Opptur Netto 0 0 0 -
401 Darrebu Inntekter 23 657 20 000 3 657 -18 %
401 Darrebu Utgifter 27 487 29 000 -1 513 5 %
401 Darrebu Netto -3 830 -9 000 5 170 -

402 Styggemannshytta Inntekter 19 272 18 000 1 272 -7 %
402 Styggemannshytta Utgifter 4 661 8 000 -3 339 42 %
402 Styggemannshytta Netto 14 611 10 000 4 611 -

403 Trollsvann Inntekter 66 288 75 000 -8 712 12 %
403 Trollsvann Utgifter 108 113 128 000 -19 887 16 %
403 Trollsvann Netto -41 825 -53 000 11 175 -

404 Hoggerstua Inntekter 22 163 12 000 10 163 -85 %
404 Hoggerstua Utgifter 26 580 28 000 -1 420 5 %
404 Hoggerstua Netto -4 417 -16 000 11 583 -

405 Hannevoldhytta Inntekter 17 392 13 000 4 392 -34 %
405 Hannevoldhytta Utgifter 16 585 27 000 -10 415 39 %
405 Hannevoldhytta Netto 807 -14 000 14 807 -

406 Tjønneberget Inntekter 8 509 52 000 -43 491 84 %
406 Tjønneberget Utgifter 1 948 30 000 -28 052 94 %
406 Tjønneberget Netto 6 561 22 000 -15 439 -

407 Andre hytter (Taraldsbu) Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
407 Andre hytter (Taraldsbu) Utgifter 3 239 5 000 -1 761 35 %
407 Andre hytter (Taraldsbu) Netto -3 239 -5 000 1 761 -

501 Skrim løyper Inntekter 46 971 20 000 26 971 -135 %
501 Skrim løyper Utgifter 72 358 -22 642 24 %
501 Skrim løyper   Avskriving 0 #DIV/0!
501 Skrim løyper Netto -25 387 -75 000 49 613 -

502 Andebu løyper Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
502 Andebu løyper Utgifter 103 203 77 000 26 203 -34 %
502 Andebu løyper Avskriving 0 #DIV/0!
502 Andebu løyper Netto -103 203 -77 000 -26 203 -

503  Kulturstier Slagen Inntekter 19 200 20 000 -800 4 %
503  Kulturstier Slagen Utgifter 14 138 7 000 7 138 -102 %
503  Kulturstier Slagen Netto 5 062 13 000 -7 938 -

504 Nye stigrupper Inntekter 21 651 6 000 15 651 -261 %
504 Nye stigrupper Utgifter 4 776 16 000 -11 224 70 %
504 Nye stigrupper Netto 16 875 -10 000 26 875 -

601 Prosjekt Hoggerstua Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
601 Prosjekt Hoggerstua Utgifter 14 403 25 000 -10 597 42 %
601 Prosjekt Hoggerstua Netto -14 403 -25 000 10 597 -

602 Prosjekt Trollsvann Inntekter 0 0 #DIV/0!
602 Prosjekt Trollsvann Utgifter 857 20 000 -19 143 96 %
602 Prosjekt Trollsvann Netto -857 -20 000 19 143 -

95 000

Tønsberg og Omegn Turistforening 2020  Versjon 22.01.21 Side 1

Regnskapsoversikt pr 31.12.2020 Budsj 2020 Rest 2020 Rest %

101 Administrajon   (inkl. renter) Inntekter 99 690 40 000 59 690 -149 %
101 Administrasjon Utgifter 1 709 257 1 625 000 84 257 -5 %
101 Administrasjon Netto -1 609 567 -1 585 000 -24 567 -

101 Ny ansatt Inntekter 0 170 000 -170 000 100 %
101 Ny ansatt Utgifter 0 271 000 -271 000 100 %
101 Ny ansatt Netto 0 -101 000 101 000 -

201 Styret Inntekter 2 845 209 2 800 000 45 209 -2 %
201 Styret Utgifter 315 394 717 000 -401 606 56 %
201 Styret Netto 2 529 815 2 083 000 446 815 -

301 Barnas Turlag Inntekter 17 918 4 000 13 918 -348 %
301 Barnas Turlag Utgifter 23 283 24 000 -717 3 %
301 Barnas Turlag Netto -5 365 -20 000 14 635 -

302 DNT ung Tønsberg Inntekter 11 571 20 000 -8 429 42 %
302 DNT ung Tønsberg Utgifter 29 976 62 000 -32 024 52 %
302 DNT ung Tønsberg Netto -18 405 -42 000 23 595 -

303 Aktiv Inntekter 81 594 110 000 -28 406 26 %
303 Aktiv Utgifter 91 454 146 000 -54 546 37 %
303 Aktiv Netto -9 860 -36 000 26 140 -

304  DNT senior Tønsberg Inntekter 207 627 223 000 -15 373 7 %
304  DNT senior Tønsberg Utgifter 184 299 250 000 -65 701 26 %
304  DNT senior Tønsberg Netto 23 328 -27 000 50 328 -

305 DNT Fjellsport Tønsberg/omegn Inntekter 102 114 105 000 -2 886 3 %
305 DNT Fjellsport Tønsberg/omegn Utgifter 107 726 137 000 -29 274 21 %
305 DNT Fjellsport Tønsberg/omegn Netto -5 612 -32 000 26 388 -

306 Kom deg ut dagen Inntekter 30 050 36 000 -5 950 17 %
306 Kom deg ut dagen Utgifter 13 516 40 000 -26 484 66 %
306 Kom deg ut dagen Netto 16 534 -4 000 20 534 -

307 Skrimløpet Inntekter 4 860 7 000 -2 140 31 %
307 Skrimløpet Utgifter 3 307 5 000 -1 693 34 %
307 Skrimløpet Netto 1 553 2 000 -447 -

308 Frisklivsprosjektet Inntekter 54 950 35 000 19 950 -57 %
308 Frisklivsprosjektet Utgifter 28 491 43 000 -14 509 34 %
308 Frisklivsprosjektet Netto 26 459 -8 000 34 459 -

309 Turpass/kjapp/måneskinnstur Inntekter 2 086 11 000 -8 914 81 %
309 Turpass/kjapp/måneskinnstur Utgifter 12 171 27 000 -14 829 55 %
309 Turpass/kjapp/måneskinnstur Netto -10 085 -16 000 5 915 -

310 Toppturprosjektet Inntekter 0 0 #DIV/0!

310 Toppturprosjektet Utgifter 0 0 #DIV/0!
310 Toppturprosjektet Netto 0 0 0 -

Versjon 22.01.21
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Tønsberg og Omegn Turistforening side 3
Regnskapsoversikt pr 31.12.2020 Budsj 2020 Rest 2020 Rest %
603 Prosjekt Hannevold Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
603 Prosjekt Hannevold Utgifter 21 047 20 000 1 047 -5 %
603 Prosjekt Hannevold Netto -21 047 -20 000 -1 047 -

604  Fjord til fjell stien Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
604  Fjord til fjell stien Utgifter 0 5 000 -5 000 100 %
604  Fjord til fjell stien Netto 0 -5 000 5 000 -

605 Nye lokaler, ny ansatt Inntekter 0 0 0 #DIV/0!
605 Nye lokaler, ny ansatt Utgifter 5 000 5 000 0 0 %
605 Nye lokaler, ny ansatt Netto -5 000 -5 000 0 -

606  Prosjekt løyper Andebu Inntekter 40 000 40 000 0 0 %
606  Prosjekt løyper Andebu Utgifter 59 020 105 000 -45 980 44 %
606  Prosjekt løyper Andebu Netto -19 020 -65 000 45 980 -

607  Myrbroer Trollsvann-MerkedammenInntekter 0 0 0 #DIV/0!
607  Myrbroer Trollsvann-MerkedammenUtgifter 0 40 000 -40 000 100 %
607  Myrbroer Trollsvann-MerkedammenNetto 0 -40 000 40 000 -

608 Skiltprosjekt Skrim Inntekter 0 36 000 -36 000 100 %
608 Skiltprosjekt Skrim Utgifter 0 36 000 -36 000 100 %
608 Skiltprosjekt Skrim Netto 0 0 0 -

609 Prosjekt Darrebu Inntekter 47 349 57 000 -9 651 17 %
609 Prosjekt Darrebu Utgifter 164 407 140 000 24 407 -17 %
609 Prosjekt Darrebu Netto -117 058 -83 000 -34 058 -

610 Turkart Kulturstier Slagen Inntekter 0 5 000 -5 000 100 %
610 Turkart Kulturstier Slagen Utgifter 0 10 000 -10 000 100 %
610 Turkart Kulturstier Slagen Netto 0 -5 000 5 000 -

611 Myrbroer Skrim Inntekter 0 0 #DIV/0!
611 Myrbroer Skrim Utgifter 0 5 000 -5 000 100 %
611 Myrbroer Skrim Netto 0 -5 000 5 000 -

612  Løyper Skrim prosjekt Inntekter 0 70 000 -70 000 100 %
612  Løyper Skrim prosjekt Utgifter 0 0 0 #DIV/0!
612  Løyper Skrim prosjekt Avskriving 56 000 170 000 -114 000 67 %
612  Løyper Skrim prosjekt Netto -56 000 -100 000 44 000 -

TOT totalt     Inntekter 3 790 121 4 088 000 -297 879 7 %
TOT totalt Utgifter 3 222 696 4 461 000 -1 238 304 28 %
TOT totalt   Netto 567 425 -373 000 940 425 -
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