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Etter valg på årsmøtet 16. februar 2017 og konstituering samme dag ble styret for 2017 slik: 

Styreleder  Per Barhaughøgda   ansvar sekretariat, presse, DNT Vestfold 
Nestleder  Thore Sletvold    ansvar oppfølgning av økonomi 
Styremedlem  Kjell Stordalen    ansvar TOT’n og informasjon 
-«-   Helga Daler    ansvar hytter og løyper 
-”-   Edvar-Ståle Otterstrøm  ansvar koordinering av turtilbud, FNF 
Varamedlem  Kathinka Weyns   ansvar for diverse oppgaver etter behov 
Tiltredende styremedlem Live H. Pedersen   valgt av Barnas Turlag 
-«-   Martin Aske    valgt av DNT ung Tønsberg 
-«-   Gro Anita Hagen   valgt av Klatregruppa 
-«-   Nina Klopbakken   valgt av Aktiv  
-«-   Jan Otto Andreassen   valgt av Seniorgruppa 
 

Ved brev 09.10.17 trakk Per B seg fra vervet som styreleder. Thore Sletvold rykket opp som leder og Kjell 
Stordalen ble valgt som ny nestleder fram til årsmøtet. Kathinka Weyns rykket opp som fast medlem, men 
trakk seg fra vervet ved brev 14.01.18. 
TOTs arbeid og tilbudene som er gitt i 2017 har tatt utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen. 
Styret har i 2017 ajourført strategiplanen med tiltak for 2017 og 2018. Styret har bl.a. behandlet saker som 
omhandlet viktige rutiner om HMS og retningslinjer hyttetilsyn. Videre har arbeid med personvernregler 
startet. Et styreseminar tok for seg ulike sider ved styrearbeid, og forholdet styre/administrasjon har vært 
viet en del oppmerksomhet. Styret har også godkjent leiekontrakt for nye kontorlokaler samt en plan for 
markering av DNTs 150års jubileum. En langsiktig investeringsplan for hytter og løyper er drøftet og nytt 
turkart for Tønsberg er ferdig produsert. 

TOT har i 2017 hatt en lang rekke tillitsvalgte, turledere/kjentmenn og dugnadsfolk som sammen har 
nedlagt om lag 12521 (12642) dugnadstimer. 

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

 
  

 
 

TOT leier butikk- og kontorlokaler av Tønsberg kommune v/Havnevesenet i Nedre 
Langgt. 36 på brygga i Tønsberg. TOT leier også en container på denne plassen til 
oppbevaring av utstyr. Anne-Lene Stulen er ansatt som daglig leder i 100% stilling. Ulf 
Rødvik er ansatt som kontormedarbeider i 80% stilling. 
Styremøtene har hovedsaklig vært avholdt i kontorlokalene til Redningsselskapet som 
holdt til vegg i vegg. Rett før jul overtok TOT lokalene til Redningsselskapet og nå vil det 
bli mulig å avholde møter i egne lokaler fremover. Arbeid med oppussing og innredning 
av disse lokalene er ivaretatt av Jan P. Simonsen, Tom Bjerke, Jan Otto Andreassen, Tom 
Jørnsen, Bjarne Cranner og John Studsrød som har hatt 131 dugnadstimer. 
TOT har egen hjemmeside med adresse tot.dnt.no, og en facebookside med adresse DNT 
TOT – Tønsberg og Omegn Turistforening. Disse ivaretas primært av sekretariatet. 

Begge ansatte har deltatt på vinterforum i regi av DNT sentralt 18.-19. januar, og daglig 
leder har deltatt på to daglig ledermøter (26.04.2017 og 11.-12.09.2017) i regi av DNT 
sentralt, hun var også en av utsendingene til landsmøtet 8.-11. juni. I tillegg deltar hun 
bl.a. på styremøter, møter i DNT Vestfold, hytte- og løypemøter, budsjettmøter og andre 
interne møter.  
Daglig leder og sekretær tilpasser feriene sine og sørger for at kontoret stort sett er betjent.  
Kjell Stordalen har vært vikar ved kontoret 18.01, 19.01, 26.07, 15.08, 18 .08, 12.10 og 23.10 
med 44 dugnadstimer. 

          175 dugnadstimer 
 

2. SEKRETARIAT 

1. STYRET 
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Medlemstallet har hatt en økning på 9% i 2017. 
Det offisielle medlemstall pr. 31.12.2017 var 5.788 (5.310).  

Medlemsmassen fordeler seg slik:  
2482 (2347) hoved- og familiehovedmedlemmer, 148 (140) ungdomsmedlemmer, 224 
(223) skole-ungdomsmedlemmer, 663 (626) honnørmedlemmer, 1836 (1266) husstands- og 
familiehustandsmedlemmer.  
I tillegg er det 51 (51) livsvarige medlemmer og 756(pr. 1.9.17) (657) i Barnas Turlag. Når 
det gjelder Barnas Turlag er mange barn nå registrert under familiemedlemskapet. 

Jan P. Simonsen og Viggo Bjørnsgaard fikk gullmerke i 2017, hedersprisen (kniven) ble 
tildelt Øyvind Stigum Trøan og Hans Gunnar Skorge. 

TOT har i sin 111-årige historie utnevnt 16 æresmedlemmer. 31.12.2017 er det 9 
gjenlevende:  
Tore Asplin (1986), Arne Robertsen (1998), Karin Marie Robertsen (1998), Christian Foyn 
(2002), Steinar Støfring (2008), Kjell Stordalen (2008), Kåre Johansen (2011), Eivind Skjold 
(2015) og Hans Kr. Høijord (2015). 
 
 
 

 

Regnskapet er ført av Andebu Regnskapskontor ved Hogne Kjærås. Daglig leder konterer 
og klargjør bilagene og regnskapskontoret fører dem og utarbeider rapporter. Regnskapet 
er revidert av Rolf Ivar Krohn og Kåre Hansen. Kontaktperson mellom styret og 
sekretariat i økonomiske saker har vært Thore Sletvold. 

Resultatregnskapet for TOT 2017 viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 17.383,82  
TOT hadde totale driftsinntekter på kr. 3.422.306,01  og driftsutgifter på kr. 3.419.200,98. 
Finansinntektene utgjør kr. 14.278,79.  
Avskrivninger på driftsmidler er utgiftsført med kr. 35.000.  
Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2017 på kr. 4.264.775. 

Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2017 er på kr. 3.096.094 
           22 dugnadstimer 

 
 
 

A. STYREMØTER  
Styret har avholdt 11 styremøter og en styresamling i 2017. I disse møtene er til sammen 86 
(113) saker/temaer behandlet. Møtevirksomhet inklusiv forarbeid til møtene utgjør ca.  

                398 dugnadstimer 
 

B. EKSTERNE MØTER / KURS/ REPRESENTASJON  
25.01  Tønsberg kommune, arealplan – Kjell Stordalen, Edvar-Ståle Otterstrøm  4 timer 
06.02  Sandefjord kommune, nærmiljøanlegg – Kjell Stordalen    4 timer 
15.02  FNF – KDU-dagen i Melsomvik – Edvar-Ståle Otterstrøm    3 timer 
15.02- 01.08 Færder kommune, sti til Tønsberg – Kjell Stordalen     7 timer 
02.03  VFK regionalarbeid – Edvar-Ståle Otterstrøm     6 timer 
06.3-19.9-30.11 FNF/VFK – Edvar-Ståle Otterstrøm      16 timer 
08.03  Færder nasjonalpark styringsgruppe – Edvar-Ståle Otterstrøm   6 timer 
12.03.  Bane Nor møte – Edvar-Ståle Otterstrøm      2 timer 
24.03  Vestfold festspillene – Kjell Stordalen      4 timer 
08.-11.06 DNT Landsmøte – Helga Daler, Live H. Pedersen, Martin Aske, Gro Anita Hagen 89 timer 
26.06  Tønsberg kommune(P.Halle, K.Juel) – Helga Daler     3 timer 

5. MØTER 

4. ØKONOMI 

3. MEDLEMMER 
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02.09  Åpning av Friluftslivets uke, FNF, Melsomvik – Live H. Pedersen   6 timer 
21.-22.09 Hyttedriftseminar Senja – Helga Daler      15 timer 
03.10  Tønsberg kommune – Edvar-Ståle Otterstrøm     6 timer 
3.-4.11  DNT Vestfold seminar – Live H. Pedersen, Helga Daler, Kjell Stordalen, Thore Sletvold 45 timer  
16.11  Høstfest i Andebu, De grønne turene – Helga Daler     3 timer 
30.11  Tønsberg Voksenopplæring, forelesning om TOT – Helga Daler   5 timer 
04.12  Tjøme kommune – Kjell Stordalen       5 timer 

229 dugnadstimer 
C. INTERNE MØTER / KURS + forberedelser 
13.2-1.6-12.12 Turpassmøte – Kjell Stordalen, Edvar-Ståle Otterstrøm + 5+6+2pers   57 timer 
2.2-29.3-19.10-1.11-14.12 AU-møter – Thore Sletvold, Kjell Stordalen    20 timer 
16.02  Årsmøte – Styret         42 timer 
20.02  Infomøte kontoret – Helga Daler       2 timer 
27.02  Planlegging av fellesmøte – Helga Daler      2 timer 
08.03-19.9-1.11 AG DNT 150 år - Edvar Ståle Otterstrøm      8 timer 
27.03- 24.04 AG HMS m/forberedelse – Helga Daler, Arvid Brekke, Tom Jørnsen   13 timer 
15.03  Møte hytte- og løypesjefer m/forberedelse – Helga Daler+ 12pers   32 timer 
23.05 – 29.05-1.6 Møter med komiteledere – Helga Daler + komiteledere    26 timer 
29.05  DL&SL møte Trollsvann - Edvar Ståle Otterstrøm, Kjell Stordalen   7 timer 
12.06  Befaring løypene i Slagen - Helga Daler      3 timer 
19.06  Befaring Tjønneberget – Helga Daler      4 timer 
27.6-20.9-7.12 AG møte - Kjell Stordalen, Edvar Ståle Otterstrøm     11timer 
20.07- 16.08 Møte om kontorlokaler - Kjell Stordalen      3 timer 
12.10  Styreseminar m/forb. - Edvar Ståle Otterstrøm, Kjell Stordalen + 7pers  47 timer 
20.10  Møte med revisorer – Kjell Stordalen       2 timer 
02.11  Hytte- og løypemøte med forberedelse – Helga Daler + 8 pers    38 timer 
08.11- 10.12 Møte nytt tilsyn Darrebu, tilsyn Darrebu – Helga Daler    4 timer 
14.11  Turpassavslutning/høstmøte - Edvar Ståle Otterstrøm, Kjell Stordalen  9 timer 
22.11  Takk for hjelpen-møte – Kjell Stordalen, Thore Sletvold    6 timer 
28.11  Dugnadssamling - Edvar Ståle Otterstrøm, Kjell Stordalen +17pers   63 timer 

389 dugnadstimer 
 

  

 

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. 

Kjell Anders Lier og Siri Thoner Lier startet året som assistenter til hyttetilsyn Arild 
Hansen. Arild Hansen meldte i mai at han trakk seg som hyttetilsyn med umiddelbar 
virkning. Siri og Kjell tok over hovedansvaret under forutsetning av at større utvidelses- 
og vedlikeholds-prosjekter ble satt på vent.  

Pr. 31.12.2017 har det vært 119 (151) overnattinger og 22 (22) registrerte dagsbesøk. 

Darrebu feiret 50 år i 2017 og det ble markert ved å servere pølser og kake den 5. mars, 
samtidig med det årlige Skrimløpet. Mange mennesker fant veien til hytta denne dagen. 
Da snøen smeltet ble diverse søppel etter oppussingen rundt om på tomta fort ryddet opp 
også med hjelp av Tom Jørnsen. Usikkerhet om vedlikehold tilsa at behovet ble 
gjennomgått på ny, blant annet ble det gjort en befaring på loftet av takkonstruksjoner og 
isolering i november av Hans K. Høijord. Ny prioriteringsliste over vedlikehold er laget.  

Det har vært behov for å fornye skilting til Darrebu, det har nå skjedd med skilt av DNTs 
standard.  

Et lenge etterlengtet behov - boring etter vann - ble i november tilfredsstillet idet Andebu 
Brønnboring i november boret og monterte ei vannpumpe rett utenfor hytteveggen. Dette 
er et viktig ledd i å gjøre hytta mer attraktiv i tiden som kommer. 
Ny vedovn ble også bestilt til montering i januar 2018.  

6. HYTTER 
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Kjell og Siri meldte tidlig ifra om at de ikke hadde ønske om gjenvalg som hovedansvarlig 
for Darrebu i 2018. Det ble derfor gjort et fremstøt for å verve flere dugnadsfolk (face-
book). Etter et generelt vervingsmøte i Tønsberg, ble det avholdt et møte på Darrebu den 
10. desember med hele 9 personer til stede. Der ble det diskutert vedlikeholdsbehov, 
ønsker om fremtidens bruk, hvem som kunne hva og veien videre. Det ser nå ut til at TOT 
har fått på plass en solid dugnadsgjeng med ønske om å løfte stedet til et nytt nivå. 
Planene for de neste årene er i hvert fall store. 

      156 dugnadstimer 
 
B. TROLLSVANNSTUA  
Trollsvannstua ligger ved Trollsvannet i Lardal, i grensen mellom Lardal 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, gapahuk, toalettbygg samt båthus m/scootergarasje. Annekset har 8 
køyeplasser og er låst med DNT standardnøkkel, stua har 14 køyer og 10 plasser på hems.  
Stua er låst med egen nøkkel. I gapahuken er det plass til 20 personer. 

Hyttetilsynet 2017 besto av Åse Hagen som leder samt Kåre Johansen, Torgeir Gjølberg og 
Kjell Stordalen. På slutten av året sluttet Solveig Østby seg også til hyttetilsynet. 
Stua er reservert for vaffelsalg i helgene mens foreninger, skoler og bedrifter kan leie Stua 
for friluftsformål mandag – fredag. 

I 2017 har det vært 161 (129) overnattinger/besøk i Annekset, og hovedhytta har hatt om 
lag 375 (300) overnattingsgjester, hovedsakelig skoleklasser. I tillegg har det vært 7 
arrangementer samt 5 interne arrangementer på stedet. Innimellom alt dette har det vært 
et svært stort antall dagsbesøkende, ikke minst i helgene. Plassen er innbydende og flittig 
benyttet av unge og gamle. Det var ikke uvanlig med full parkeringsplass i helgene hvilket 
vil si både 100 og 200 glade turgåere.  

Trollsvann har vært vertskap for kom-deg-ut dager 19.03 og 03.09, videre måneskinnstur 
03.11, høstleir for BT 15.-17.09, høstcamp for Ung 08.-10.09, samt konsert med Ravi i regi av 
Vestfoldfestspillene 01.07. En gjennomgangsmelodi for disse arrangementene er stor 
deltakelse og fornøyde deltakere. Turfolket kommer igjen og igjen til Trollvann. 
Hyttetilsynet har hatt 6 planleggingsmøter hvor bl.a. følgende er vedtatt: ajourføring av 
rutiner for drift, ettersyn og vedlikehold m/ukentlige ettersyn, rutiner for nøkkelbruk, 
retningslinjer for bruk av Trollsvannstua, Annekset og Uteområdet (også vedtatt av styret 15.05.17). 
Rutiner og tips for vaffelvaktene er ajourført. Det er også sendt inn forslag til styrets 
ajourføring av strategi- og handlingsplan samt investeringsplan. 
I løpet av året gikk vannpumpa på ny i stykker, den ble raskt reparert. Dugnadsarbeidet 
har i 2017 foruten fortløpende arbeid og vedlikehold slik som vask, maling, plenklipping, 
tømming av søppel, veding - bestått av felles dugnadsdager 30.05, 17.-18.06, 26.08, 18. og 
24.10. Prosjekt ”vedhotell” er gjennomført, utskiftning av de 2 siste vinduene på Stuas 
sydvegg  er nå avsluttet.  Prosjekt ”hundehotell” er påbegynt. Det har også kommet ny 
infotavle utendørs. 
Ukentlig ettersyn er delt regelmessig og likelig mellom hyttetilsynets medlemmer.  
Det er notert 86 (68) dugnadsdager, hvor det er bokført i alt  

669 dugnadstimer 
Deltakere på dugnader har i tillegg til tilsynet vært Dag Wendelboe, Hans Kr. Høijord, Anne 
Høijord, Martin Aske, Per Barhaughøgda, Kathinka Weyns, Jan P. Simonsen, Synnøve Bratsberg, 
Finn Rasmussen, Torun Monsen, Randi Aune, Tore Martinsen, Bente Riis og Bente Stordalen. 

Vaffelservering organiseres via TOT-kontoret. Den er svært populær, det har blant annet 
reaksjonene når vi ikke har fått tak i vakter, vist. Servering har skjedd de fleste helgene, 36 
(28) via 82 medhjelpere, dog ikke midtsommers og ei heller jul/nyttår.                                    

468 dugnadstimer 
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C. TJØNNEBERGET 
Tjønneberget ligger syd på Hvasser i Tjøme kommune, 40 moh. Eier Tjøme kommune. 
Hytta er fra 01.01.2010 leid gratis (mot vedlikehold og oppsyn) i fellesskap med Oslofjordens 
Friluftsråd. 
Jan Erik Pettersen er ansvarlig vaktmester/hyttetilsyn for både OF og TOT. 
Også i 2017 har det vært stor aktivitet på Tjønneberget. Det har vært regelmessige 
dugnads-sammenkomster hver mandag (bortsett fra midt på sommeren), og det har vært 
åpent hus med vaffelsalg hver lørdag og søndag fra påske til ut oktober.  

Samtidig har Oslofjordens Friluftsråd hatt full virksomhet med utleie av 1.etg. i hele 
sommer-halvåret. Også TOT’s lokaler har vært leiet ut som møtelokale til noen av OF’s 
gjester når dette ikke har kommet i veien for TOT’s egne aktiviteter. Samarbeidet fungerer 
fint, og TOT og OF har funnet en grei fordeling av kostnader og vedlikeholdsarbeider. 

Av arbeider som er gjennomført i perioden kan nevnes: 
• laget to nye utebord med krakker 

• utbedre vindskibeslag på taket av hovedhuset 

• vedlikehold av hovedvei med freste asfaltmasser 

• utbedre, forsterke og male utgangsdør 

• fjerning av kratt langs vei 

I tillegg kommer selvsagt vanlig vedlikehold som rengjøring og klipping av plener etc. 

Vaffelsalget har også i 2017 vært populært blant turgåerne på Hvasser. Det er solgt vafler 
og kaffe for litt mindre enn i 2016 – ca. 44000 kroner. Arbeidet fordeles mellom 
dugnadsgjengens medlemmer og deres respektive, og ikke minst en engasjert gjeng av 
frivillige som stiller opp igjen og igjen. Vaffelsalget er viktig– både som et populært tilbud 
til turfolket, men også som en god inntektskilde for de arbeidene vi gjennomfører på 
anlegget. 

Også i år har TOT hjulpet til med dugnad på den nye kystled-hytta som Færder Fyrs 
Venner i samarbeid med OF setter i stand på Færder Fyr. I løpet av våren ble plater på 
vegger og gulv i en av stuene fjernet, panel utbedret, nye lister rundt gulv, tak, vinduer og 
dører montert og ny vedovn satt inn. På kjøkkenet ble det satt inn gasskomfyr, en gammel 
vedkomfyr ble rehabilitert, kjøkkeninnredningen modifisert og gulv frigjort for plater og 
malt. Gammel, løs murpuss ble fjernet fra pipe og ny puss påført. Det ble satt inn en ny 
Snurredass med avtrede i uthuset. Det er registrert 270 timer dugnad der ute. 

På høsten merket vi, i samarbeid med OF og Tjøme kommune, en kyststi fra Risbrua på 
nord-vest siden av Hvasser til Tjønneberget og videre til Krøkle på sydenden av øya. Et 
lite stykke gjenstår. OF bekostet skilt og stolper. 

Totalt ble det i 2017 utført dugnadsarbeid på anlegget med 265 timer fordelt på 8 mann; 
Bjørn Liverød, John Iversen, John Studsrød, Terje Hansen, Tom Bjerke, Bjarne Cranner, Rolf 
Andersen og Jan Erik Pettersen. 
I tillegg kommer 530 timer til salg av vafler fordelt på ca. 30 personer.  

1065 dugnadstimer 
 
D. STYGGEMANNSHYTTA 
Styggemannshytta på Skrim disponeres av TOT. 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 2017 var det 60 (67) overnattinger på Styggemannshytta. 
Det er utført vanlig ettersyn og vedlikehold, dessuten en betydelig transport av ved opp til 
hytta. Siste tur 31.03.2017 med til sammen 20 sekker.  
           48 dugnadstimer 
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E. HANNEVOLDHYTTA 
Hannevoldhytta disponeres av TOT, den ligger i Lardal 340 moh og leies av Hans Martin 
Hannevold. Hytta har 4 sengeplasser, og to ekstra i uthuset, og DNT-standardlås.   

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta.  

Pr. 31.12.2017 har det vært 70 (54) overnattinger på hytta. Hytta kan 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. 
Det er i tidligere sesonger gjort en grundig oppgradering og vedlikehold, slik at det i 2017 
ikke var behov for større oppgaver ut over rydding og ordnet med ved og utstyr. 
                                                                                                            41 dugnadstimer 
 
F. HOGGERSTUA PÅ LINDSVERKSETER 
Lindsverkseter er en gammel seterstul i Lardal kommune, 325 moh. Det er 2 hytter der hvorav den 
ene, Hoggerstua, siden 10.01.2013 har vært i TOTs eie. Hytta har 13 sengeplasser og DNT-
standardlås.  

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta. 

Pr. 31.12.2017 har det vært 84 (124) overnattinger og 15 (7) registrerte dagsbesøk på hytta. 
Seterområdet er et fint utgangspunkt for mange turer både sommer som vinter. Det er i 
tidligere sesonger gjort en grundig oppgradering og vedlikehold, i 2017 var det ikke behov 
for større oppgaver ut over rydding og ordnet med ved og utstyr. 2 lenestoler er kjøpt inn.  
                                                                                                             75 dugnadstimer 
 
G. VARMESTUER/ANNET 
Taraldsbu på Skrim leies av Fritzøe Skoger som varmestue for løypegjengen på Skrim. 
Digerhaugstua på Skrim lånes av S. Pedersen mot vedlikehold. Benyttes av løypegjengen.  

Hansebu i Trollsvannområdet lånes av Hans Kr. Høijord og brukes som varmestua for 
løypegjengen i Andebu. Her ble det byttet vedovn og reparert dør i 2017.   
           10 dugnadstimer 
 
 

 

A. SKRIM 
Christian Foyn er løypesjef for gjengen på Skrim som består av Bjørn Johnsen, Bjørn Thrane, 
Nils Stensvold, Rune Lauritzen, Tom Freitag, Hans Gunnar Skorge, Jon Hognestad og Lorents 
Gran. 
Løypegjengen har ansvar for 33 km vinterløyper, 27 km sommerløyper og 6 km kombinert løype.  
I 2017 har løypegjengen videreført prosjektet med myrbroer. Videre arbeid med 
myrbroene skjer i nært samarbeid med Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Buskerud. 
125 myrbruer à 2,5m er kjørt ut og omplassert i terrenget.  
1. Løypekjøringen f.o.m. 12.01.2017 t.o.m. 31.3.2017  
    Ordinære helger (420, vi har kjørt med doble vakter),  
     Skrimløpet (40), Vinterferien (60), Påsken (40)    (560 timer)  
2. Transport og utplassering av merke-bambus    (40 timer)  
3. Utkjøring av myrbruer      (25 timer)  
4. Administrasjon og planleggingsmøter    (25 timer)  
5. Transport og vedlikehold to scootere etc.    (45 timer)  
6. Rydding, vinterløypa Styggemann, Ivarsbu    (25 timer)  
7. Utplassering av myrbruer sommer     (60timer)  
8. Synfaring ad myrbruer      (20 timer)  

Total bokført dugnadsinnsats blir etter dette                              800 dugnadstimer 

7. LØYPER 
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B.  ANDEBU 
Det er ca. 70 km med sommer- og vinterløyper i dette området. 
Arvid Brekke overtok ansvaret for løypearbeidet etter årsmøtet 2017. 
Han har hatt bistand fra Per Barhaughøgda, Kåre Johansen, Jan Erichsen, Kristian Møyland, 
Hans Gunnar Skorge, Tom Eriksen, Jens Gjerde Jensen og Per Hauan. 
Det var løypekjøring ut sesongen, forberedelse til sommervedlikehold startet etter et 
infomøte hvor det møtte opp 5 nye som var interessert i å være med. Ønsket var å få en 
liten gruppe som trives sammen og kan utføre vedlikeholdet på en tilfredsstillende måte. 
Det har vært ca 10 tirsdagsdugnader og en lørdags dugnad, stort sett med 3-4 med-
hjelpere. Ved slutten av året kom 2-3 nye interessenter og det er håp om noen flere i 2018. 

Etter å ha fått tatt en del nedfall, ble arbeid med utbedring av løypa til Lindsverkseter 
igangsatt. Arbeidet her har bestått i omlegging av løypa, fjerne en del stein og drenert, 
bygget en bro og lagt ut myrbruer. Arbeidet på denne løypa vil bli prioritert også i 2018. 
Det har vært 3 møter med grunneiere, det første med Fritzøe Skoger v/Skudal samt Arne 
Lindsverk for å se på muligheter for å gjøre stien bedre og bredere. 
TOT informerte om sine ønsker, men de hadde ingen planer om å gjøre noe hogst  i 
området på et par år og var ikke så interessert i at TOT fjernet så mye trær heller.. 
Men generell utbedring evt grøfting og fjerne grener o.l er ok. 
Sør på Merkedammen har TOT fått lov til å bruke en ny hogstvei som etter hvert blir 
utbedret. Dette stoppet noe opp pga sykdom. TOT får også lov til å lage en bro over 
bekken fra Merkedammen ved veien. Skriftlig avtale inngås. På høsten gikk det et 
skummelt steinras over løypa i Delingsdalen, der kan det nå være utrygt å gå. 

Det har vært gjennomført motorsagkurs og ATV/scootere har fått nødvendig service. 
Løypekjøring vinter er nå delt opp i 2 lag a 3 stk som kjører løyper annen hver helg.. 
I tillegg kjører Kåre med pensjonister i ukedagene om nødvendig. 

493 dugnadstimer 

C. KULTURLØYPER I SLAGEN 
Kommunens løyper i Slagen har hatt Ivar Olesen som TOTs kontaktmann. Gruppen har i 
tillegg bestått av: Arne Robertsen, Kåre Johansen, Steinar Støfring, Ivar Schøne, Per Roar 
Hansen, Henrik Roberg, Finn Carlsen, Lars Burud, Svein Huflåtten, Arvid Svendsen, Evert 
Larsen, Jens Kaurin, Agnar Bekkevar og Terje Kihle. 

I 2017 har gruppen satt ut krakker i Ilebrekkeluen, Amerika og Robergkollen. De har 
ryddet rester fra 2016 på Oppgangsaga Markebo og ryddet parkering ved Klokkeråsen/ 
Osebergstien for kommunen. I samarbeid med kommunen har det blitt talt opp antall 
skilter og stolper som skal skiftes i 2018. Gruppen har deltatt på motorsagkurs og 
ryddesagkurs, og de har slått og vedlikeholdt stiene gjennom sommerhalvåret. 
Sesongen ble avsluttet med bål og pølser i gapahuken på Oseberg i oktober 

          590 dugnadstimer 
 

 

A. SKRIMLØP - 53. gang 
Skrimløpet for 2017 ble gjennomført 5. mars. Ansvarlig for løpet er Trond Engen. 
På tradisjonelt vis var start ved Omholt parkering og mål ved Darrebu hvor det ble delt ut 
merker og diplomer. Det var to løyper, en på 7 km og en på 14 km. Røde Kors var på plass 
Opptellingen viste at det stilte opp 116 (144) sporty deltagere, hvorav 23 gikk for første 
gang. 3 løpere gikk for 20. gang, en for 30. gang og en løper for 53.(!) gang. I målområdet 
var som vanlig rigget til bål slik at slitne og sultne løpere kunne varme seg litt og grille 
pølser. Løypekjørerne gjorde en solid jobb med å holde løypene åpne og merket. Alt i alt 
et vellykket Skrimløp hvor man også med bløtkake feiret Darrebu sine 50 år. 

185 dugnadstimer    

8. TURER/ARRANGEMENT 
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B. TURPASS 
I 2017 har turpasskomiteen bestått av: Wenche Petterson, Yngvar Solli, Dag Wendelboe, Kjell 
Stordalen. samt styrets turansvarlige, Edvar-Ståle Otterstrøm, som har hatt hovedansvar.  
En rekke trofaste medhjelpere bidratt, i alt om lag 25 stk. 
Det har vært avholdt positive møter med komiteen og interesserte 13.2-1.6 og 12.12. 

Flaggskipet turpasstur er populære turer for hele familien. Det er vanligvis en kort løype 
på opp til 5 km og en lang løype på ca. 9 km. Noen korte løyper er barnevognvennlige. 
Det er spennende natursti med premiering hver gang. Deltakelse på 5 turer i løpet av året 
kvalifiserer til diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten til sølv- eller gullmerke, beger 
eller pokaler.  

I TOTs 59. turpassesong var det vekslende vær, men likevel var det svært mange og 
fornøyde familier å se i turpassløypene. Folk blir godt kjent i nærområdene våre. 
Samarbeidet med Horten har vært utmerket og som avslutning på sesongen ble det i år 
arrangert en kombinert turpassavslutning /høstmøte på Bakkenteigen 12. november. I 
tillegg til gjennomgang av årets turer så var tema turer i Himalaya og det var rundt 90 til 
stede. Arrangementet betegnes som vellykket.  

1960 (2422) barn og voksne har deltatt på en eller flere av de 8 turene. Det ble innlevert 48 
(46) kort med mer enn 5 turer og det er følgende premiering: 1 krus for 40år (0), 2 krus for 
30år (0), 0 for 25 år (1), 2 krus for 20 år (2), 0 for15 år (1).  Dessuten 6 sølvmerker (3).  
Årets turer: 

23. april    - Horten Hortensmarka  
En strålende start på sesongen med flott vårvær og mange folk 

350 delt 

07. mai - TOT Kjell Stordalen Hvasser                     
Klassisk vårtur, men en sur værtype la i år noe demper på deltakelsen, men 
ikke på entusiasmen til de som deltok   

320 delt 

21. mai  - Horten Kyststien                        
Nok en fin tur i stålende turvær    

320 delt 

11. juni - TOT Wenche Petterson Teieskogen         
En trivelig nærtur uten at været var helt på TOTs side. God deltakelse.    

150 delt 

27. august - Horten Skibergfjell      
En spennende tur til Vestfolds topp 

180 delt 

10. september - TOT   Yngvar Solli Rakkevik        
En fint tilrettelagt tur i deler av «det nye Tønsberg», kyststien ble fulgt. 

230 delt 

24. september - Horten Karljohansvern     
Nok en fin turdag i Hortent 

225 delt 

15. oktober - TOT  Kjell Stordalen

  
Brekkeåsen       
Ny turpasstur i et spennende område. Nedbør gjorde deler av stien glatt, 
men likevel ble det mange fornøyde deltakere i et høstlig klima.  

185 delt 

232 dugnadstimer 

C. FREDAGSKJAPP 
Med Kjell Stordalen som ansvarlig ble det planlagt 3 nye fredagskjapper i nærområdet i 
2017, det 37. året på rad. Været spilte oss et puss dette året, den første turen måtte utsettes. 
Det ble således 2 turer med i alt 74 (48) deltakere: 

28. april  Husøy kyststi (4) Regnvær og iskald, sterk vind kaldt medførte avlysning på første forsøk. 

19. mai   Verdens Ende (30) En flott tur fra nasjonalparksenteret hvor kultur og historie ble fortalt, videre 

gjennom Moutmarka hvor nattergalene fulgt oss med sin sang. De fleste ville ikke hjem denne dagen.  

02. juni   Presterødkilen (40) Kvelden ble benyttet i kyststien på Husøy hvor den helt spesielle hagen 

til familien Juell var hovedtema.   

30 dugnadstimer 

D. MÅNESKINNSTUR 
Hyttetilsynet på Trollsvann v/Kåre og Kjell hadde ansvar for årets måneskinnstur som 
gikk av stabelen 3. november. Det ble flott kveld med fakkelskinn langs vannet, 30 bål og 
400 (100) store og små og en flott fullmåne.11 medhjelpere bidro med i alt  

                           84 dugnadstimer 
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E. NASJONALE TURDAGER – i regi av Ulf Rødvik 

KOM-DEG-UT DAGEN VINTER 
Vinterens Kom-Deg-Ut dag skulle oprinnelig vært arrangert 5. februar, men på grunn av 
dårlige snøforhold og enda verre værmelding ble den utsatt til 19. mars. Da var snøen 
kommet og været var slik det bør være. 150 (50) personer fant veien inn til Trollsvannstua. 
De fikk en fin dag og de minste fikk besøk av "Turbo". 11 dugnadsfolk. 
           53 dugnadstimer 
KOM-DEG-UT DAGEN HØST 
Høstens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert i strålende vær ved Trollsvann søndag 3. 
september. Her deltok det 700 (650) fremmøtte (rekord) i spennende aktiviteter med blant 
annet Tønsberg Husflidslag, 4H og Tønsberg Soppforening. 12 dugnadsfolk. 

           60 dugnadstimer 
OPPTUR 
Onsdag 3. mai gikk nesten 800 8.klassinger fra 7 skoler i distriktet en tur på 10 kilometer 
med start fra golfbanen og mål ved Hella Badepark. Arrangementet fikk som vanlig god 
hjelp av Tore S. Rasmussen, Seniorgruppa og frivillige fra Nøtterøy. Opptur får økonomisk 
støtte fra Miljødirektoratet/VFK. 15 dugnadsfolk. 
           85 dugnadstimer 
 
F. TOPPTURER I VESTFOLD 
Svein Olsen er ansvarlig for toppturprosjektet som i 2017 har byttet navn fra 
Kommunetoppene til Toppturer i Vestfold. En AG holder på å revidere tilbudet. 

I 2006 satte foreningen fokus på kommunetoppene i Vestfold, totalt 14 topper. Siden det i 
2017 ble foretatt ny måling av Statens kartverk, og at det ble klart at Skibergfjell (633,85) 
ikke var Vestfolds høyeste topp, ble kassen flyttet til Vestfjellet (634,02 moh). Vestfjellet er 
en liten topp noen hundre meter unna. 
Det er en omfattende jobb å gå gjennom alle navn i bøkene for å plukke ut dem som har 
gått alle toppene, flere av toppene har over 1000 besøkende. Siden registreringen skjer 
manuelt er det til stor hjelp å få inn oversikt fra dem som har vært på alle toppene, og når 
de var der.  
Det satses på elektronisk registrering via DNT appen «Sjekk UT» fra 2018 for å være med i 
premieringen. Bøkene vil fortsatt ligge ute. 

Det er svært mange som har tatt en tur eller fler til toppene i 2017, og mange går samme 
tur flere ganger i måneden. Det har vært totalt 11.242 personer i forhold til 8050 personer i 
2016. En økning på hele 3192 besøk.  
Alle toppbøker ligger ute hele året, og hentes inn en gang hvert år. 

110 dugnadstimer 
 
G. FOLKEHELSE  
Prosjektet samarbeid med frisklivssentralene administreres av kontoret v/Ulf Rødvik. 
TOT har også i 2017 samarbeidet med Frisklivssentralene i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re 
og Stokke. I februar ble det gjennomført to trugeturer fra Holt gård. Flere turer måtte 
avlyses på grunn av lite snø. 

18. mai var det tur i Moutmarka med omvisning på Nasjonalparksenteret på Verdens 
Ende med 65 deltagere. 30. september var det den tradisjonelle turen fra Merkedammen til 
Trollsvann. I år gikk 110 deltagere turen via Lindsverkseter. Ved ankomst Trollsvannstua 
serverte folk fra seniorgruppa middag. Samarbeidet får økonomisk støtte fra 
Miljødirektoratet/VFK. Turledere på alle turene har vært Glenn Hermansen og Ulf 
Rødvik. 4 dugnadsfolk. 
           24 dugnadstimer 
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Gro Anita Hagen har vært leder av klatregruppa, med Svenn Salvesen som nestleder. 
Øvrige styremedlemmer var Øyvind Trøan, Morten Onsvåg, Jørn Jensen, Per-Einar Hole, 

Rune Paulsen, Didrik Kristiansen, sikkerhetsansvarlig, Trond Øynes, sikkerhetsassistent 

Hildegunn Vatnamo, varamedlem  

Hildegunn og Didrik har trukket seg, Jon Dahl Rasmussen har gått inn for Hildegunn, 
Trond har overtatt som sikkerhetsansvarlig. 
 
Klatregruppa har hatt en flott sesong både ute på Husvik og i Messehallen, med mange 
ivrige deltakere i alle aldre og mange frivillige har stilt opp for å få dette til. Vi hadde for 
første gang en klatresamling som ble arrangert i Romsdal, et vellykket arrangement vi vil 
arrangere i 2018. Vi har omorganisert i styret med en person mindre. Det har vært holdt 
topptau og ledkort kurser, Inne til ute kurs, Klatringens dag 2017, Jon representerte 
klatregruppen på skredkonferansen 2017 og Trond og Anita deltok på UT konferansen og 
deltok i pilotprosjekt i fjellmedisinsk førstehjelp. Kompetanseutviklingen i klatregruppen 
er godt i gang, 2 har gjennomført trener 1 sport kurs og 3 gjennomført trener 1. Satsingen 
forsetter i 2018 og det settes mål i ny strategiplan i 2018.  

Etter søknad har klatregruppen fått 45 000 fra Bjørnstadstiftelsen. Dette brukes til 
utvikling av gruppen i tråd med retningslinjene for tildeling. Til sammen er det ført  

2935 dugnadstimer  
 

 
 

Live Halstensgård Pedersen har også i 2017 vært leder av BT, og dermed vært gruppas 
representant i TOT-styret. Lena Kolstø, Mats Grorud, Øyvind Viksand Glad, Ole Hvidsten 
Blytt, Atle Wold og Mariann Førsund-Hansen har dessuten bidratt med det de har kapasitet, 
interesse og kompetanse på i løpet av året. 

Antall medlemmer (pr. 1.9.2017): 756 
I 2017, som i 2016, har Barnas Turlag i TOT satt medlemsrekord, med en medlemsvekst på 
hele 17,9%! En stor del av denne veksten må vi nok takke Klatregruppa for, i og med at de 
innførte krav om medlemskap for alle sine klatrekvelder. Men også på våre egne turer og 
arrangementer har det vært høy aktivitet og deltakelse. Facebook-sida vår har hele 1.400 
følgere – til tross for litt sporadisk aktivitet, oppdatering og posting der. 

Turåret 2017 startet litt trått, da naturen spilte oss et puss og ski- og akeføret uteble for de 
tre første turene våre. All ære til turlederne som med kreativitet og fleksibilitet likevel 
gjennomførte turene som båltur, skøytetur og dagstur på ski. Utover resten av året har 
turer både på hytte, i telt, på sykkel og i kano hatt svært god deltakelse. I tillegg har BT 
samarbeidet med OTO om Finn Fram-dagen og bidratt på Kom Deg Ut-dagene på 
Trollsvann. DNT og Norges Sopp- og Nyttevekstforbund (NSNF) inngikk i 2017 et 
samarbeidsprosjekt kalt «Naturlig Turmat». Dette har vi i BT TOT meldt oss til å delta i, 
men aktiviteten har dessverre vært lav. Men prosjektet fortsetter i 2018, så vi håper på 
høyere aktivitet da! Barnas Turlags leder Live har deltatt på DNTs Landsmøte i 
Kristiansand, både på styrekurs, forum og fellestur, samt selvfølgelig selve landsmøtet. 
Hun har også deltatt på DNT Vestfolds styresamling i november.  

I 2017 har Barnas Turlag hatt ca 348 deltakere (375 i 2016) (både barn og voksne 
registreres) på våre aktiviteter og det er brukt ca 496 dugnadstimer (575 i 2016), inkludert 
administrering av turlaget, arbeid med TOT'n, oppdatering av Facebook-siden m.m. 
 

10. BARNAS TURLAG 

9. KLATREGRUPPA 
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Aktivitet Deltakere Dugnadstimer 
Skog- og båltur med Turbo, Vear (erstattet ski- og akedag) 30 9 

Skøytetur på Goksjø (erstattet hytte til hytte på Skrim) 11 7 

Turbo på tur med Karsten og Petra, Slottsfjellet 20 10 

Skitur i Svarstad (erstattet hytte til hytte på Skrim) 6 9 

Finn fram-dagen, Slagen 50 4 

Havtur til Mellom Bolæren 20 50 

Mammatur på Tjønneberget 21 40 

Sykkeltur, Veierland 13 23 

Kanotur, Meheia 30 67 

Høstleir, Trollsvann 80 72 

Kveldsmattur Fossnes 4 4 

Kveldsmattur Storås 8 4 

Rimfrosttur Hoggerstua (11-15 år) 5 45 

Lysfest med Turbo, Eik 50 10 

Antall aktiviteter: 348 354 
   

Møter, administrasjon, representasjon m.m.  142 

Totalt  496 

          496 dugnadstimer 
 

 
 

Simen Skrede Laane har vært styreleder i 2017, Martin Aske styremedlem og representant 
for DNT Ung Tønsberg i TOT-styret, Michelle Vermelid, Adriane Wang, Eline Mathiesen, 
Christian Vermelid og Tiri Seim Vataker har vært styremedlemmer, Siren Pauline Jess 
styremedlem og økonomiansvarlig. 

I løpet av 2017 har TOT ung vokst ytterligere, både i antall deltakere på turene og antall 
styremedlemmer. Det er et godt fungerende styre, antall styremedlemmer er økt fra fire til 
åtte i aldersgruppen 16-28 år. Syv av åtte styremedlemmer har utdannet seg med 
grunnleggende turlederkurs. Etter oppfordring fra landsstyret til DNT Ung har det vært 
fokus på integrering av innvandrere og å ha et lokalt arrangement spesielt rettet for å få de 
med på tur.  

Året begynte med skitur på Montebello Arena i Sande. I februar arrangerte var det en 
flerkulturell tur for enslige mindreårige opp til Lønnskollen. Noen dager før turen var det 
besøk på Kloden i Tønsberg kommune, som er en møteplass for flerkulturell ungdom. 
Det var middag for ungdommene og TOT ung tilbud ble presentert. Det har vært 
kveldstur i Teieskogen og på Grevestien. Vår og sommer var det dagstur langs kyststien 

fra Essoskogen til Ringshaugstranda, og det har vært overnattingstur til Hoggerstua. I 
starten av september ble 13 unge voksne med på en bli-kjent-tur fra Adalstjern til 

Borrehaugene. I oktober var syv ungdommer på tur på Skrim med overnatting på 
Darrebu. Og i desember ble året avsluttet med å spille Curling i Skien fritidspark.  

I tillegg til turene var DNT Ung med på arrangementet «Opptur» som DNT sentral ledet, 
der fikk vi vist oss frem for målgruppen og holdt noen konkurranser. Vi har markedsført 
oss gjennom sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, på hjemmesiden til 
TOT, ved å stå på stand på Bakkenteigen og ved å henge opp plakater. Siste fredag i 
november var vi med på «Grønn Fredag» i Sandefjord hvor det var bytte og salg av brukt 
turutstyr og klær. Det er et godt samarbeid med de andre ung-foreningene i Vestfold, og i 

11. DNT ung TØNSBERG 
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høst ble fjorårets suksess med basecamp på Trollsvann gjentatt, denne gangen med 
kajakkpadling, bålgrilling, lavvocamp og zorbfotball.  

TOT ung har også prøvd å få et tettere samarbeid med Barnas turlag. Vestfold festspillene 
arrangerte konsert på Trollsvann med Ravi som artist, og vi fra TOT ung var med for å 
lage natursti og lage leker for barna denne flotte sommerdagen. 
Dugnadstimene består av styremøtevirksomhet, markedsføring og promotering, 
planlegging og gjennomføring av fellesturer, rapportering, samt andre møter og 
aktiviteter med blant annet DNT Ung Vestfold. Dette utgjør:  

815 dugnadstimer 
 
 
 
 

Gruppa har vært styrt av en komité bestående av Live Firing Solheim (leder), Nina 
Klopbakken (nestleder og representant i styret), Nick Bull (økonomi), Svein Olsen 
(markedføring) og Jan-Erik Johansen (turprogram). 

Turprogrammet til AKTIV har i 2017 vært det største og mest varierte i den tiden gruppa 
har bestått. Det har vært arrangert 5 trugeturer, men pga snømangel ble flere avholdt til 
fots. Kveldsturene ble etter ønske fra deltakerne forlenget utover høsten, og til sammen på 
vår- og høstsesongen ble det arrangert 12 kveldsturer. 

Av overnattingsturer har det vært en helg med truger på Skrim, en 6-dagers skitur over 
Hardangervidda i påsken og den tradisjonelle og populære 2000-meters toppturen til 
Jotunheimen. I juni/juli ble det i samarbeid med klatregruppa arrangert en topptur og 
klatresamling i Romsdalen, hvor AKTIV sto for en fottur over Romsdalseggen, i tillegg til 
selve arrangementet. 

Etter noen år uten søndagsturer, har gruppa igjen tatt opp denne aktiviteten. Det har vært 
en spennende tur til Sandågrottene på Skrim, inkludert en tur til Styggemann fra nord. 
Det har også vært en søndagstur til Store-Ble. 

I november samlet turledere og medhjelpere seg til en hyggelig middag. Årets turer ble 
evaluert, og neste års sommerturer ble langt på vei planlagt. 
I tillegg til komitèen, har AKTIV hatt følgende turledere og medhjelpere i 2017: Gro Eia, 
Siri Fevik, Brit Lønmo, Knut Bråten, Eivind Kjølsrød, Helene Dahlmann, Morten Onsvåg, Gro 
Anita Hagen og Øyvind Stigum Trøan. 
 
Turer og aktiviteter i 2017: 
Aktivitet Dugnadsfolk Deltakere Dugnadstimer 
Truge-/brodde-/gåturer (5) 5 53 31 

Kveldsturer (12)  15 155 71 

Klatrekvelder (1) 3 6 12 

Overnattingsturer (4) 8 30 424 

Søndagsturer (2) 3 23 40 

Møter (6), turledertur og administrasjon  5 12 195 

773 dugnadstimer 
 
 
 
 
 
 

12. AKTIV 
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Seniorgruppa startet opp i 1996. 
Seniorgruppa har vært administrert av en arbeidsgruppe med Jan Otto Andreassen som 
leder. Øvrige medlemmer har vært Tove Hansen, Wenche Petterson, Torun Landsrød, Åshild 
Johansen, Åse og Kjell Bjørvik. 
Onsdagsturene startet opp etter påske 19. april. I vårsesongen ble det gjennomført 10 
onsdagsturer med et gjennomsnitt på 56 deltagere. Største tilslutning hadde turen til 
Veierland med 122 deltagere. Vårsesongen ble avsluttet 28. juni med tur til Landfalltjern i 
Drammensmarka. Derfra gikk vi 5 km inn til Goliathytta til Drammen Turistforening. 
Turen ble avsluttet med omvisning på Eidsfoss og middag på Hovedgården. 62 deltagere. 
Høstsesongen startet onsdag 16. august på Tjøme. 
Første uke i september dro gruppa på en 3 dagers fjelltur til Bergsjøstølen i Ål, 1100 m.o.h. 
44 blide deltagere gikk daglige turer i tåke og regn.  
I høsthalvåret ble det gjennomført 10 onsdagsturer med snitt på 53 deltagere. 
Avslutningsturen gikk som vanlig i ESSO-skogen med bespisning og hyggelig samvær på 
Karlsvika Gård med 79 deltagere. 
Onsdagsturene har gått på stier og veier i nærområdet og i nabokommunene, godt 
organisert med lokalkjente turledere. Lengden på turene har variert mellom 6-10 km, ofte i 
turområder ukjent for de fleste. 
Arbeidsgruppa har fått gode tilbakemeldinger for en flott sesong av fornøyde deltagere. 

          485 dugnadstimer 
 
 
 

Styrets ansvarlige når det gjelder naturvernspørsmål og kommuneplaner, Edvar-Ståle 
Otterstrøm, har gått gjennom en del plansaker. Det har ikke vært nødvendig å avgi 
uttalelser. Sakene gjelder: 

1. BaneNor høring 29.03    
2. Byrom Tønsberg høring 29.05   
3. Alternativ jernbanetrase 12.08      

10 dugnadstimer 
 

 

Styrets TOT’n ansvarlig, Kjell Stordalen har ledet arbeidet med faste bidrag fra gruppene 
samt kontoret. Barnas Turlag og Aktiv har vært en del av den faste redaksjonskomiteen. 
Dessuten har 17 andre også gitt sitt bidrag til bladet.  
I alt tre nummer hver på hhv 24 sider ble laget. I nr. 1 og 3 ble TOTs turprogram tatt inn.  
Opplaget har vært på snaue 4000. Bladet sendes som bilag med Fjell og Vidde samt med 
vanlig postforsendelse til medlemmer i Barnas Turlag. Dessuten er det lagt ut på enkelte 
kontorer og det er tilgjengelig på hjemmesida. Bladet når dermed alle de 5700 
medlemmene våre. Medlemsbladet legger vekt på å ha et variert innhold som gjenspeiler 
foreningens virksomhet.  

Daglig leder har ansvar for hjemmesiden samt en egen facebookside, Kathinka Weyns og 
Kjell Stordalen har bistått med å følge opp hjemmesiden. Det er laget en del PP-
presentasjoner om foreningen som er benyttet på møter og stands, høstmøtet og kom-deg-
ut dagene. Noen presse-meldinger er også laget. Under arrangementene våre, spesielt 
under turpassturene, er det delt ut brosjyrer o.l. slik at vi også når en del ikke-medlemer 
med informasjon. Det er laget og satt opp nye infotavler på Hoggerstua og på Trollsvann.  

277 dugnadstimer 
  

15. TOT’n OG INFO 

13. SENIORGRUPPA 

14. NATURVERN 
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Tore S. Rasmussen er foreningens kartansvarlige.  
Skrim-kartet (1:25000/2007). Ingen arbeider i løpet av året.  
Telemark Turistforening og kartfirma Fossøy har gitt ut nytt Skrimkart.  

Trollsvann-Merkedam-kartet (1:20000/2016). Ingen arbeider i løpet av året. 
Kartet er modent for ny revisjon. 

Turkart over Tønsberg (1: 25000) Ble utført i samarbeid med kartfirmaet til Anders Fossøy, 
Notodden og OTO. 
           27 dugnadstimer  
 

 

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

B. VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen har bestått av: Rune Frank Andersen, Finn Rasmussen og Hildegunn Vatnamo. 

X dugnadstimer 

C. UTLÅN AV UTSTYR  
Fra kontoret kan medlemmene låne/leie utstyr. Det har vært følgende utlån i 2017: 

Kano – 3 (5). Kajakk – 13 (5). Lavo – 0 (0). Barnepulk – 0 (2). Transportpulk – 7 (6). Truger 6 (3) 

D. PROSJEKT FRA FJORD TIL FJELL 
En arbeidsgruppe bestående av Helga Daler, Jan Otto Andreassen, Ivar Olesen og Kjell Stordalen 
har jobbet med dette prosjektet i hele 2017 i regi av Helga Daler. Det har vært befaring 11.9-18.9-
25.9-2.10 og 9.10 samt møter i AG 14.6-17.8 og 6.11.  
Så langt ligger det klart et forslag til trase fra Tønsberg til Svarstad. 

112 dugnadstimer 
 

Tønsberg, 25. januar 2018 

Thore Sletvold (leder) – Kjell Stordalen (nl) – Edvar-Ståle Otterstrøm – Helga Daler 

Live H. Pedersen – Martin Aske – Gro Anita Hagen – Nina Klopbakken – Jan Otto Andreassen 

17. ANNET 

16. TUR OG LØYPEKART 
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TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING - STYRE OG KOMITEER. 
Valgt på årsmøte 16. februar 2017 med senere justeringer – samt oppnevninger i styret og utvalg 

*STYRET 

Per Barhaughøgda  Teigenveien 18B  3113 Tønsberg  Styreleder  

Thore Sletvold  Briskeveien 4  3158 Andebu  Nestleder 

Kjell Stordalen  Vierveien 1  3118 Tønsberg  Styremedlem   
Edvar-Ståle Otterstrøm Liaveien 20  3173 Vear   Styremedlem 

Helga Daler  Ramberg terrasse 17  3128 Nøtterøy  Styremedlem 

Live Halstensgård Pedersen Kongsåsveien 14  3170 Sem   Barnas Turlag 
Martin Aske  Tolsrødveien 3 A  3158 Andebu  DNT ung Tønsberg 

Gro Anita Hagen  Skavliveien 2  3189 Horten  Klatregruppa 

Nina Klopbakken  Zakarines vei 6 B  3123 Tønsberg  Aktiv 
Jan Otto Andreassen  Havørnveien 4B  3124 Tønsberg  Seniorgruppa 

Kathinka Weyns  Teigenveien 18 B  3113 Tønsberg  Vara 

 
*Valgkomiteen: 

Rune Frank Andersen  Nesbryggveien 38  3133 Duken   

Finn Rasmussen  Trudvangveien 30 C  3117 Tønsberg 
Hildegunn Vatnamo  Lerches gate 2  3111 Tønsberg 

*Revisorer:  
Rolf Ivar Krohn   Lilleborgveien 2  3160 Stokke 
Kaare Hansen  Solerødveien  3174 Revetal  

*LØYPEKOMITE ANDEBU        

Arvid Brekke  Symreveien 16  3154 Tolvsrød  Løypesjef 
Kåre Johansen  Tjøllinggt.21  3112 Tønsberg  

*LØYPEKOMITE SKRIM                

Christian Foyn  Parkveien 10  3120 Tønsberg   Løypesjef  
Tom Freitag  Munkerekkv. 67  3115 Tønsberg          

Bjørn Johnsen  Tanstadvn. 21   3140 Borgheim    

Bjørn Thrane  Fjærholmvn 36  3132 Husøysund    
Nils Stensvold  Stangebyvn. 1  3140 Borgheim    

Rune Lauritzen  TomWilhelmsensv.18  3120 Tønsberg    

Rune Johansen   Skuleveien 3  3120 Nøtterøy    

*LØYPER SLAGEN 

Ivar Olesen  Barkveien 3  3114 Tønsberg  Kontaktperson 

HYTTETILSYN: 

*DARREBU 

Kjell og Siri Thoner Lier Jarlsberggata 10  3125 Tønsberg 
Arild Hansen – satt frem til mai 2017      

*LINDSVERKSETER – Hoggerstua 

Tom og Signe Jørnsen  Klipperveien 41  3138 Skallestad 

*TROLLSVANN – stua og annekset 

Åse Hagen  Ospeveien 2  3158 Andebu  Leder   

Kjell Stordalen  Vierveien 1  3118 Tønsberg 
Torgeir Gjølberg  Fjellveien 9  3121 Nøtterøy 

Kåre Johansen  Tjøllinggt. 21  3112 Tøsberg 

*HANNEVOLDHYTTA 

Tom og Signe Jørnsen  Klipperveien 41  3138 Skallestad 

*TJØNNEBERGET 

Jan Erik Pettersen   Brøtsøveien 142  3148 Hvasser  Leder 

*STYGGEMANN  Løypegjengen Skrim 

*TURPASSKOMITE 

Wenche Petterson  Narverødveien 55D  3124 Tønsberg  :   
Yngvar Solli 

Dag Wendelboe  Dr. Åsas vei 4B  3117 Tønsberg 

Edvar-Ståle Otterstrøm  styret   leder 
Kjell Stordalen  styret    
 

*BARNAS TURLAG 

Live Halstensgård Pedersen leder  

*SENIORGRUPPA 

Jan Otto Andreassen  leder        

*KLATREGRUPPA 

Gro Anita Hagen   leder 

*DNT UNG TØNSBERG 

Martin Aske  leder 

*AKTIV 

 Live Firing Solheim         leder 

 

*NATURVERNKONTAKT  Edvar-Ståle Otterstrøm 

*DNT VESTFOLD  Per Barhaughøgda 

*FNF VESTFOLD  Edvar-Ståle Otterstrøm 

*TOT`n 

Kjell Stordalen  Styret - red.ansvar 

Live H. Pedersen  Barnas Turlag 

Nina Klopbakken  Aktiv

r 
 


