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Larvik og Omegns Turistforening
Storgata 25, 3256 Larvik, tlf. 33 18 76 50
Nettside lot.dnt.no    larvik@dnt.no
Vårt tursenter i Storgata 25 er betjent tre dager pr. uke:
Mandag og onsdag kl. 10.0017.00, 
fredag kl. 10.0016.00.

Kontaktinformasjon:

Årsmøte på Festiviteten
tirsdag 15.mars

Dugnadsfest fredag 7. oktober
Eikedalsmøte 

torsdag 3. november

Vi har lagt to merkelige år bak oss, med lite aktivitet i LOTs regi.
Nå ser det ut til å være vår tur igjen, og vi gleder oss til å tilby 
aktivitet til alle – i alle aldre og med ulike forutsetninger.
Larvik og Omegns Turistforening har som formål å fremme et en
kelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv. Vi ønsker å få flest mulig ut
i naturen, samtidig som vi ønsker å ta vare på den. Det oppfattes
ofte som et dilemma. DNT, som vi er en del av, vil hindre natur
inngrep og forstyrrelser som påvirker muligheten til et allsidig og
opplevelsesrikt friluftsliv. Vi skal ha en tydelig og sterk stemme for
å sikre natur og friluftsinteressene og opprettholde naturmang
foldet.

Vi har nå ervervet Padlehytta, ytterst på Framnesodden i Farris
– en perle. Vi har gjort en del utbedringer i 2021, slik at stedet blir
enda mer innbydende, og sikret dette nærtilbudet til glede for
våre trofaste gjester. Velkommen!

2022 er Frivillighetens år i Norge. Da skal de frivillige dugnads
arbeiderne hedres. De er bærebjelken i vår organisasjon, og vi
trenger å minnes på hvor heldige vi er som har så mange og 
dyktige dugnadsarbeidere. Det gjelder den som rydder løyper,
maler på hytteveggen, steker vafler, har hyttevakt, er turledere,
sitter i styret og komitéer – ja, alle som tar et tak for at vi kan gi
våre tilbud. I løpet av året skal vi markere Frivillighetens år med
flere arrangement.

Vi håper at du finner noe du vil 
delta på i turprogrammet 2022. 
Her er det noe som skal passe for alle.
Vi ser deg gjerne sammen med oss, 
så ta kontakt!

God tur!
Knut Hj. Gulliksen, styreleder, 
Larvik og Omegns Turistforening

Velkommen tilbake!



Turbutikken din!
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I tursenteret hjelper vi deg med medlemskap, turveiledning,
DNTnøkkel, hytteutleie, salg av egenproduserte lokalkart og 
turkartserien for mange av landets turområder. Vi selger også
annet enkelt turutstyr som turbøker, toppturpakken, kompass,
kartmapper, lakenposer, emaljekopper, hengekøyer, luer og
pannebånd med mer.

Rabatterte priser for alle DNTmedlemmer.

Velkommen innom for en hyggelig turprat!
Mandag og onsdag kl. 10.0017.00, fredag kl. 10.0016.00.

Foto: Anne Grete Holt, Vikerøya



Første halvår:

Andre halvår:

16.01 Ski og akedag (i samarbeid med DNT ung)
06.02 Kom deg utdagen 
13.02 «Stien utenfor stien»tur i Vestmarka 
06.03 Pinnebrød på bål (i samarb. med DNT ung)
03.04 Lansering av vår egen Stolpejakt 
22.04 Strandrydding og livet i fjæra med Clean 

Coast Anglers 
24.04 Ruslær Rakke
07.05 Snekre fuglekasser med Byggmakker
08.05 Ruslær Vikerøya
15.05 Ruslær Holemyra, Svarstad
17.05 Borgertoget
22.05 Vår dag – Frivillighetens år
19.06 Tur til Gon

4.7.07 Friluftsskole, 1013 år
1.4.08 Friluftsskole, 1013 år
14.08 Ruslær Kjose
21.08 Tur til Padlehytta med bade og 

fiskemuligheter
04.09 Kom deg utdagen
24.09 Strandrydding og livet i fjæra med 

Clean Coast Anglers 
09.10 Ruslær Eikedalen
21.10 Spøkelsesvandring på Ulåsen, bålkos på 

Doktorfjellet
23.10 Ruslær og Bakedag Lauvesetra
13.11 Båltur til Bakkanetjønn
17.12 Grøtfest på Eikedalshytta 
06.11 Høstruslær med Hedrum Olag
13.11 Høstruslær med Hedrum Olag
26.12 Juletrefest på Lauvesetra

Bli medlem:
Medlemskap i Barnas Turlag gir mange flotte opplevelser og 
koster kun kr 140, per år (012 år). 
Meld deg inn på dnt.no/medlem eller kontakt vårt tursenter.
Følg oss på facebook: Barnas Turlag Larvik

Vil du bidra som frivillig? Ta kontakt! 
Årets aktivitetslederkurs for Barnas Turlag holdes 20. april.
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Turboklubben er et nytt fritidstilbud for barn med fokus på det 
enkle friluftslivet i nærmiljøet. Hver onsdag kveld møtes en fast
gruppe 4.7. klassinger ulike steder i Larvik. To dyktige 
Turboledere sørger for en sosial arena, hvor man skal bli trygge på
seg selv, hverandre og på et enkelt og naturvennlig friluftsliv. 
Barna vil lære seg litt om temaer som fotturer, små toppturer,
padling, orientering, fisking, mat på bål med mer. 

Mer informasjon om Turboklubben og påmelding finner du på
lot.dnt.no/turboklubben Facebook: Turboklubben Larvik

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Har du foreldrepermisjon og har lyst til å komme deg ut på tur
med barnevogna? Trilleturene passer for hjemmeværende 
mammaer og pappaer med små barn. Her treffer du andre 
hjemmeværende og blir en del av et hyggelig trillemiljø. Ta med
sitteunderlag, varme klær, mat og drikke. Vogn med litt store hjul
passer best. Turmålet kan variere gjennom året, blant annet til
LOTs hytter hvor vi kan komme inn for en rastepause. Turleder har
nøkkel til hytta. Pappaer og venner er også velkomne.

Mer informasjon om datoer og hvor trilleturene går, vil bli lagt ut
på LOTs hjemmeside lot.dnt.no og facebook: Barnas Turlag Larvik.
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Første halvår
06.02 Kom deg utdagen
Mars Førstehjelpskurs
15.03 Årsmøte
Mars Skitur
20.03 Bakedag Lauvesetra
24.04 Ruslær Rakke
30.04 Blåveistur i Barkevik
30.04 Ramsløktur med Larvik 

Soppforening
April Kurs i kart og kompass
08.05 Ruslær Vikerøya
15.05 Ruslær Holemyra, Svarstad
17.05 Borgertoget
22.05 Vår dag – Frivillighetens år
29.05 Ut i naturen m/kamera m/ Henning Simonsen
06.06 Tur med Larvik Historielag (2. pinsedag)
12.06 Topptur til Prestskjeggen (væravhengig)
19.06 Villblomstens dag med Larvik Botaniske forening 

Andre halvår
14.08 Ruslær Kjose
21.08 Tur i Tjølling
28.08 Tur til Valås/Sortilen 
August Kurs i kart og kompass 
04.09 Kom deg utdagen
11.09 Langtur Kyststien
18.09 Langtur Skjærsjø – Larvik
15.09 Topptur til Ruketuten, Lardal
02.10 Tur Vesterøya/Østerøya
09.10 Ruslær Eikedalen
09.10 Sopptur med Larvik Soppforening
18.10 Tur på Farrisstien
23.10 Ruslær og Bakedag Lauvesetra
06.11 Høstruslær med Hedrum Olag
13.11 Høstruslær med Hedrum Olag
26.12 Juletrefest på Lauvesetra

Utebading året rundt: Jevnlige badeturer fra juli og ut året. 
Datoer kommer på nettsiden.

Arrangeres søndager vår og høst. 
Start mellom kl. 10.0012.00. Ca. 68 km merket rundtur i

variert terreng. 
Familievennlige turer med spørsmål til alle. 

Startkort kr 20, voksen, barn gratis.

Ruslærturene

Følg oss på facebook:
Larvik og Omegns 

Turistforening
Instagram: 

@lotdnt                  
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Første halvår:

27.01 «Årsmøte» Seniorgruppa
10.02 Foredrag på Eikedalen
24.02 Fottur på gamle E18 BøkeskogenKverken
10.03 Topptur til Haugeneåsen
24.03 Fottur til Oterøya
07.04 Topptur til Martineåsen
21.04 Kystrydding på Kyststi Brunlanes
28.04 Øytur til Kattøya, Eidanger
05.05 Fottur på Bystien
12.05 Vaffeltur til Brunvall/Kyststien
17.05 Borgertoget
19.05 Fottur i Ulaområdet
26.05 Bøkekroafrokost og tur i Poesiparken
02.06 Fottur GonSeilerhytta
09.06 Sommerfest på Lauvesetra

Andre halvår:

02.04.08 Overnattingstur til Røros
25.08 Tur og museum på Karljohansvern, Horten
01.09 Dagstur på gammel jernbanetrasé, Holmestrand
08.09 Fottur i Eikedalen/Vassbotn
15.09 Topptur til Jordstøyp
22.09 Dagstur til Presteseter
29.09 Fottur til Delesand
06.10 Fottur i Vestmarka, Hallingsdalen
13.10 Fottur med grilling i Bjørndalen, gapahuk
20.10 Museumstur til Moholt jernverk, Siljan
27.10 Bakedag på Lauvesetra
03.11 Fottur Helgeroa  Ødegården
10.11 Fottur Kveldsvika  Øksenholt
17.11 Foredrag og lunsj
24.11 Fottur i Bøkeskogen med kafébesøk Bøkekroa

Møtetidspunkt er ved Lovisenlund torsdager kl. 11.00 for 
samkjøring, hvis ikke annet er spesifisert ved annonsering. 

Alle turer annonseres på nettsiden, i ØP og på facebook. 
Der finner du vanskelighetsgrad og info om avvikende tid og 
startsted. 

Følg oss på facebookgruppen: LOT seniorene på tur
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16.01 Ski og akedag 
(i samarbeid med Barnas Turlag)

06.03 Pinnebrød på bål 
(i samarbeid med Barnas Turlag)

22. mai Vår dag – Frivillighetens år 
(Klatreaktiviteter for ungdom)

4.7. juli Friluftsskole, 1013 år
1.4. august Friluftsskole, 1013 år
8.12. august Sommercamp for ungdom, 1316 år
Sommerferien Basecamp Vestfold, 1519 år
Sommerferien Friluftskonsert med DNT ung 
Hele året Flere turer kommer på nettsiden og facebook!

Stolpejakten med DNT ung
DNT ung Larvik har i år et samarbeidsprosjekt med Stolpejakten,
der vi får en helt egen løype i Larvik. Ved å gå løypen kan ungdom
vinne kule premier. Følg med på våre plattformer for info om 
lanseringsdato og område for Stolpejakten med DNT ung!

Følg oss på facebook: DNT ung Larvik
DNT ung Vestfold samarbeider om tilbud til ungdom. Du finner
alle turer på vestfold.dnt.no/dntung 
Bli medlem: Ungdom 1326 år betaler kr 330, per år. Medlem
mer får ½ pris på overnatting på DNThytter i hele landet, og 
rabatterte priser på LOTs turer. Meld deg inn på dnt.no/medlem 

DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom 
i alderen 1326 år. 
DNT ung Larvik arrangerer turer for alle mellom 13 og 26 år! 
I 2022 blir det ulike turer gjennom året, dette kan være alt fra 
koselige turer i nærområdet til litt lengre eller mer krevende
turer. Vi benytter Facebook og hjemmesiden til å fortløpende
publisere turer, så følg med. 

Foto: Victoria Klæbo Schumacher
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Tilrettelagt
er friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede og bevegelses
reduserte. Vi fokuserer på sosialt 
samvær, natur og friluftsliv. Turene er 
rullestolvennlige og avsluttes med mat rundt 
bålet. Ta med egen mat. Turene går på tirsdager 
kl. 18.0020.30, med unntak av overnattingsturene. 
Passer for alle aldre. De som har behov for hjelp må ha med 
egen ledsager. Mer informasjon om turene finner du på 
lot.dnt.no og vestfold.dnt.no/tilrettelagt når turen nærmer seg.

Følg oss på facebook: 
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold

11.01 Bjørndalshuken 
08.02 Bøkeskogen 
04.06.03 Vintercamp på Heisetra
08.03 Månejordet
12.04 Ulfsbakk
10.05 Mølen
07.06 Hallevannet
10.12.06 Sommercamp

01.04.07 Sommertur
26.28.08 Høstcamp på Trollsvann
13.09 Haugeneåsen
11.10 Ula
08.11 Gon
13.12 Eikedalen

Toppturer i Larvik
er et tilbud til deg som liker å 
gå tur og samtidig bli bedre kjent 
i Larviksområdet. Toppturpakken 
kan du få kjøpt på LOTs kontor og 
noen andre utvalgte steder. Det 
kommer ny toppturpakke i forkant 
av fottursesongen 2022.

Husk: Du kan også bruke 
UTappen for å registrere dine 
besøk med SjekkUT. 

Foto: TorArne Paulsen, Topptur til Knappen
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TUROPPLYSNINGER OG PÅMELDING:

Vi tar forbehold om endringer av turprogrammet. 
Detaljopplysninger om turene finner du på vår nettside 
lot.dnt.no når turen nærmer seg. Her vil du også finne 
eventuelle endringer i programmet. 

Deltakelse på turene skjer på eget ansvar. 
Deltakere plikter å vurdere om de er i fysisk stand til å 
gjennomføre turene. Kontakt turleder dersom du er usikker på
om turen passer ditt nivå. Alle turer med påmelding er bindende. 

Foto Tina Raisbæ
k, som

m
ercam

p 1316 år
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VIL DU BLI TURLEDER?

Alle våre turledere bør ta kurs, minimum på nærturledernivå. 
Vi ønsker også å utdanne nye turledere. Turlederkursene er 
modulbasert. Ta kontakt for mer informasjon! 

Mars Førstehjelpskurs med LOT
20.04 Aktivitetslederkurs Barnas Turlag
April Kurs i kart og kompass med LOT
07.08.05     Grunnleggende turlederkurs inkl. Ambassadørkurs
25.05 Nærturlederkurs
08.06 Livredningskurs (kurs + prøve)
14.06 Livredningskurs (årlig prøve)
August Kurs i kart og kompass med LOT
26.28.08     Sommerturlederkurs del 1
16.18.09 Sommerturlederkurs del 2
06.09 Nærturlederkurs inkl. Ambassadørkurs
17.18.09 Grunnleggende turlederkurs

Foto: M
arius Dalseg Sæ

tre
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Padlehytta
Ligger idyllisk til ytterst på Framnesodden i Farris. 
Padlehytta er åpen onsdager og søndager i sommersesongen. 
Salg av kaffe, mineralvann, sjokolade, is og nystekte vafler!

HYTTENE VÅRE
Serveringshytter
Dagsturhyttene er flotte turmål og møtesteder. Hyttene betjenes
av nytt vertskap hver helg, et arbeid som skjer på dugnad. 
Ta kontakt dersom du vil være hyttevakt.
Åpningstider: lot.dnt.no/aapningstider 
Turforslag til hyttene: UT.no

Eikedalen
Fem kilometer vest for Larvik, like ved Hallevannet. 
Åpent kl. 11.0015.00 søndager i vintersesongen. Salg av kaffe,
mineralvann, sjokolade og nystekte vafler! Leies ut til selskaper
o.l. utenom åpningstiden. Booking: larvik@dnt.no 

Lauvesetra
I hjertet av Vestmarka, midt mellom Kvelde og Larvik. Åpent kl.
11.0015.00 søndager i vintersesongen. Salg av kaffe, mineral
vann, sjokolade og lefser! Leies ut til selskaper o.l. utenom 
åpningstiden. Booking: larvik@dnt.no
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Presteseter
Presteseter ved Kopavannet i Lardal. Et flott område for turer til
fots, på ski eller med kano. Bilvei helt frem sommerstid.
 Hovedhytta, 18 sengeplasser 
 Kvarteret, 4 sengeplasser

Ivarsbu 
Ivarsbu ved Stølevann på Skrim. Med nærhet til vårt nærmeste
«høyfjellsområde», og kun 1,5 km fra parkeringen. 
Flott utgangspunkt for hytte til hytteturen sommer og vinter.
 Hovedhuset, 13 sengeplasser 
 Båthuset, 8 sengeplasser 
 Hunderommet, 6 sengeplasser
 Smia, 4 sengeplasser

OVERNATTINGSHYTTER
Overnattingshytter
Som medlem av DNT har du tilgang til over 550 hytter. LOT har to
ubetjente overnattingshytter  velkommen til oss! 
All bestilling og mer info på UT.no



Løyper 
Vi har utviklet et utstrakt 
løypenett i distriktet vårt. Hele
350 km blåmerkede løyper
strekker seg fra Larviks kyst til
Skrimfjell. Noen av turstiene vi
vedlikeholder finner du i 
Vestmarka, Eikedalsmarka,
Tjølling, Vindfjell, Omholtfjell,
Kjose og på Malmøya. Her 
finner du løyper som Vind
fjellstien, Bystien, Kyststi 
Tjølling, Kyststi Brunlanes,
Brunlanesløypa, Fjordstien og
Elvestien, med flere. 
På UT.no  hele Norges tur
planlegger, finner du mange
flotte turforslag fra hele lan
det. Du får også egenprodu
serte, gode lokalkart på LOTs
Tursenter.

Frivillig arbeid
Over 200 frivillige bidrar med
dugnadsarbeid i LOT. Noen 
frivillige stiller opp hver uke og
finner stor glede i dette sam
holdet. Andre bidrar med ei
hyttevakt i året. Felles for alle
er at den frivillige innsatsen er
helt uvurderlig for å kunne ha
et godt turtilbud! Hos oss er
det alltid plass til flere 
frivillige. Her er noe av det
våre frivillige bidro med i an
nerledesåret 2020:
• 51 turer/arrangementer
med 2300 deltakerdager.
• 1649 persondøgn overnat
ting på Ivarsbu og Presteseter.
• 8346 dugnadstimer – nesten
5 årsverk!   

Tusen takk!
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Medlemskap 
Har du funnet noe som frister blant våre tilbud? 
Da setter vi stor pris på at du støtter oss ved å bli medlem!

Barn (012 år) kr  140,
Ungdom (1326 år) kr   330,
Hovedmedlem kr   740,
Honnørmedlem kr   580,
Husstandsmedlem kr 405, 
Familiemedlemskap kr 1325,

Lokale medlemsrabatter 
får du ved fremvisning av medlemsbevis hos:

Finn medlemsbevis 
i appen
DNT Medlem

Meld deg inn og se alle medlemsfordelene: lot.dnt/medlem
eller besøk Tursenteret



Byggmesterfirma

Martinsen & Østby  AS


