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leder i ToT

innHold PrakTiske oPPlysninger

for et fantastisk jubileumsår!! 
Det er så flott å se alle de fantastiske arrangementene som 
blir arrangert.  I nærområdet og i hele Norge. 
Enda mer gledelig er det å se at oppslutningen er stor og 
økende.  Det gir et ekstra «kick» til de som står på og arrangerer. 
Spesiell takk til alle dere frivillige i TOT som jobber med dette.

Et ekstra «kick» fikk også vi som var så heldig å få være med på 
landsmøte i Oslo. 
For en feiring! Og for en super gjeng som var samlet denne 
helgen, med spennende arrangementer, diskusjoner og 

foredrag. Nettopp samholdet, det å være med på noe fint, viktig og helsebringende gjør at 
jobben som frivillig føles god og givende. Dette burde alle som liker friluft og tur være med på.
Dørstokkmila blir heller ikke så lang i lag med andre.. 
Når sommer og ferie nærmer seg med stormskritt gleder jeg meg til avslappende uker både på 
vannet og til fjells. DNT har et hav av forslag til turer og jeg håper å kunne benytte noen av dem. 
Gleder meg også til Monsen på tur, et samarbeidprosjekt mellom DNT og NRK.  Det er flere 
muligheter til å slå av en prat med Monsen hvis du er i det rette området (alternativt på NRK en 
regnværsdag)
En annen gledelig nyhet er at vi har fått midler fra Bufdir til FTU og KDG prosjektet (Klart det 
går). Dette er friluftsliv for utviklingshemmede og funksjonshemmede. Et flott tiltak og mulighet 
til en gruppe som ikke har så lett for å komme seg ut på tur. Super jobb av Thore Borg som er 
prosjektleder og initiativtager.
Veien videre for TOT er et arbeid vi skal begynne på straks etter ferien.  Landsmøtet 2018 har 
vedtatt nytt veivalgsdokument for 2019-2023 og det er tenkt at dette skal være retningsgivende 
for oss.
Dette sammen med kommune- og spesielt fylkessammenslåingen gjør at vi har noen 
utfordringer og nok å ta tak i til høsten.
Gratulerer også til oss selv og hele DNT Vestfold for Forgubbingsbekjempelsesprisen for vår 
satsing på ungdom. 

Mer om dette og masse annet spennende finner du inne i bladet.

God sommer til alle!

niels, 26. juni 2018
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Har dere hatt en fin sommer så langt? Turbo håper dere har bada masse, fått 
myggestikk, kanskje ligget i hengekøye under åpen himmel, lagd mat på bål 
(på en Veldig forsiktig og brannsikker måte!), plukka markblomster, kyssa en 
frosk, klatra litt for høyt i et tre – og mange, mange andre artige sommer-
aktiviteter! På disse to sidene denne gangen får dere flere tips og forhåpentligvis 
inspirasjon til mer tur og friluftsliv! ☺

Hilsen fra Turbo og leder live

Har du vært på karlsvika før? Ta en tur til! 
Har du aldri vært der? Ta turen nå på sein-
sommeren eller tidlig høst! Håkon, Jarle, 
Mariann og Ørjan var der i juni og har 
avlevert denne inspirerende turrapporten:
Etter en litt småkald uke insisterte pappa’n i 
huset på at familien skulle ut på lørdagstur til 
Karlsvika for å nyte sola. For en tur! 
Lengdemeterne ble ikke mange, men 
høydemeterne ble det derimot flere av. 
Det gikk opp og ned og hit og dit. 

Blåmerkinga var litt sliten og periodevis 
vanskelig å følge, men vi var aldri redde for 
ikke å finne frem. Det ble nesten enda mor-
sommere når vi faktisk fant de kjente farge-
klattene. Vi fant også en informasjonsplakat 
som fortalte oss at vi var i et vulkansk område, 
og at de fantastiske steinene vi fant var 
rombeporfyr.

Etter to timer med steinkasting, klatring og 
generelt påfyll av solstråler dro vi hjem igjen, 
godt fornøyd med dagen. 

Vi har vært her før, og vi kommer tilbake.

Turtips: Karlsvika
■  Tekst: Live H. Pedersen 
■  Foto: Mariann Førsund-Hansen

■  LIVE H. PEDERSEN

Litt sånn bortgjemt, på Nøtterøys vestside, 
starter Kyststien, merket av Oslofjorden 
Friluftsråd. Her er det tett mellom bade-
mulighetene, lukt av furuskog, lyd av 
bølgeskvulp og stier å utforske. Stien er kupert 
og perfekt utfordrende for barn fra 4-5 år. 
Ta med litt god mat i en piknikkurv eller pølser 
og marshmallows til et lite bål i vannkanten og 
nyt en dag i idylliske omgivelser!
søndag 26. august går turen med Barnas 
Turlag nettopp til dette vakre området på 
Nøtterøy. Foruten alle de gode opplevelsene 
med frisk luft og bølgeskvulp, vil også de 
kreative evnene bli utfordret på denne turen. 
Følg med på www.tot.dnt.no og på 
Facebook-sida vår for tid og sted for oppmøte 
og flere pirrende detaljer om turen!

Turtips: Hella
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Har du enda ikke meldt deg på? 
Du har fortsatt sjansen!
Dette er en familievennlig tur vi arrangerer 
hver høst i Barnas Turlag. Her blir det 
muligheter for å oppleve to netter i telt, 
kanopadling, fersk fisk i panna, turer (med 
sopp plukking) i variert terreng, klatring i 
bruskasser og ikke minst et besøk av selveste 
Turbo, i lys, levende live!

Om du fortsatt leser og lurer på hvorfor 
du enda ikke har meldt deg på, gå inn på 
www.tot.dnt.no og søk etter “høstleir”. 
Turen er fra 14.-16. september. 
Flere detaljer om turen blir lagt ut og sendt 
til alle påmeldte når det nærmer seg.

Høstleir på Trollsvann

Løkedalsfossen er flott
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■  Martin Aske:

Kurset ble gjennomført på Blefjell, 
2 helger i juni. 

Første helg var vi på Store Ble og hadde 
base ved Sigridsbu. Orienterte masse uten-
for stinettet, hvor vi besøkte Bleporten, 
Brørsteinene og Bletoppen i strålende sol! 
Lagde treretters middag både fredag og 
lørdag --- med varierende hell.. 
Innimellom all orienteringa fikk vi heldig-
vis tid til å kjøle oss ned, det blei bading 3 
ganger om dagen. Morgen, lunsj og kvelds-
bad. Avsluttet kurshelga med et bad før vi 
satte oss i bilene og vente snuta hjem. 

Andre helg var vi nord på Ble, hvor vi sov 
ute i vindsekker, rett nedenfor Blenuten 
den første natta. Heldigvis begynte det ikke 
å regne. 
Lørdagen orienterte vi oss ned til Eriksbu 
i varierende vær, hvor vi fikk sett villrein i 
aksjon. Vel nede, lagde vi en god fjell-
inspirert treretters middag. Suppe, viltgryte 
og bær med vaniljesaus... 
Denne dagen gikk også med til turledelse. 
Søndagen startet med en frokost vi sent 
vil glemme. En god porsjon havregrøt, 
etterfulgt av egg og bacon som tilbehør til 
brødskiva. Noen hadde også fisket i løpet av 
natta, så da ble det litt fisk på deling før vi 
ryddet og vasket oss ut av hytta. Retning nå 
var parkering, med litt yr og tåke ble det en 
bra test på hva vi hadde lært. Siste hinder 
før vi fikk kursbeviset i hånden var elve-
kryssing, av med sko og på med raggsokk. 

Alle besto kurset med glans. 

Nyutdannede sommerturledere i UNG
Hurra, nå kan Tiri, Michelle og Martin lede turer på høyfjellet sommer og høst! 
Det håper vi dere setter pris på. 

Takk for kurset – vi håper du blir med oss 
på tur! 

Turhilsen 
Tiri, Michelle og Martin
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Turgruppen for deg som er ung og liker friluftsliv!
DNT ung Tønsberg er ungdomsgruppa i Tønsberg og Omegn Turistforening. 

Gjennom ulike aktiviteter og turer ønsker vi å samle ungdommer til felles 
opplevelser i friluftsliv. 

Aldersgruppen for DNT ung er 13-26 år. 
Som medlem i DNT ung får du halv pris på overnatting på hyttene og DNT ungs 

eget friluftsmagasin UT.

Styret i ungdomsgruppa til TOT
Simen S. Laane  482 72 210 - leder  
Martin Aske  917 11 872  - representant i TOT-styret
Tiri Seim Vataker
Michelle Vermelid
Siren P. Jess  943 42 939

Følg 
oss på

Facebook 
og

Instagram!
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Jubileumstur

Basecamp Tjønneberget ble arrangert en helg 
tidlig i juni. De sprekeste starta dagen med å 
sykle fra Tønsberg. Tror de kjørte litt lagtempo 
utover, for det var ikke bare den steikende sola 
som lagde strie strømmer av svette i panna. 
Mer svette ble det da gjengen skulle prøve seg 
på Via Ferrata på Havna. Noen klamme hender 
av heten, noen av nervøsiteten. For de fleste var 
dette første møte med rappellering og klatring. 
Opplæringen var trygg, og de første slapp seg 
forsiktig utfor kanten, med rumpa først, kun 
festa i et tynt tau. Det gikk! Det var gøy! 
En gang til! 

AKTIV ville være med å markere DNTs 150 års bursdag. Kombinere vakker 
natur, spennende opplevelser og sosialt fellesskap. I god DNT-ånd.

■  Tekst og foto: Live Firing Solheim

Så la vi ut på klatreløypa langs en vaier som vi 
var sikra i hele tida. Balansering på line over et 
juv, klatring nedover, bortover og oppover. 
Dette var skummelt og spennende. De tøffe 
stakk av gårde i front og ”løp” gjennom løypa 
som en lek. Men de tøffeste var de som kom 
bakerst og pusha egne grenser hele veien. 
Hvilket pågangsmot! Virkelig imponerende! 
Ruta delte seg flere steder, og ga utfordringer 
for både drevne og nybegynnere. 

Etter 4 timer var alle rimelig slitne. Med 
skrubbsår på leggen. Og brannsår i hånda. 
Og varme. Det var bare å hoppe i havet – 
og bli der.

Fellesmiddagen på kvelden ble selvfølgelig 
inntatt ute i det fri, en deilig og varm som-
merkveld. Tjønneberget er det perfekte sted 
for solnedganger. Med historisk sus i ruinene 
fra krigen, fikk vi en flott stemning i det sola 
forsvant bak horisonten. 
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Vi lytta etter nattergalen, den var der, men ville 
ikke synge av full hals den kvelden.
Gjøken derimot, den er nok en nysgjerrig 
skapning. Det sies at den er sky, men vi så gjøk 
hele 4 ganger i løpet av de to dagene vi var der. 
På nært hold der den satt i toppen av en stolpe 
og lurte på hva vi drev med, og på god avstand i 
laaaaaaaaaang tid, hvor den nok bare passa på at 
vertsfuglen gjorde jobben sin.

Søndag var det nok en het dag, og 16 stk la ut 
på vandring på Hvasser og Brøtsø. Så mens jeg 
holdt stand ved vaffelpressa, fikk de andre seg 
en 4 timers varm og fin opplevelse gjennom 
variert terreng. Etter smilene og samtalene å 
dømme, da alle sto på trammen på hytta på 
Tjønneberget, var alle strålende fornøyde med 
turen og følget.
Så selv om vi i komiteen hadde ønsket oss 
dobbelt så mange deltakere, minst, kan vi trygt 

konkludere med at antall deltakere ikke er 
avgjørende for om et arrangement er vellykket
eller ikke. Vi som var der hadde en helt 
strålende helg, med masse spenning, moro, 
latter og gode samtaler. 
TAKK til alle som deltok! 



PÅ Tur 
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■  Martin Aske:

Base Camp 7.-9. september med DNT Ung Vestfold
Ung gjentar fjorårets suksess og arrangerer BaseCamp ved Trollsvannstua.
Oppmøte skjer direkte på parkeringa til Trolls-
vannstua kl 18.00 eller i Tønsberg, Horten eller 
Sandefjord kl. 17.00 for samkjøring. Gi beskjed 
om hvor du møter.
Middag fredag og lørdag, samt frokost og lunsj 
blir servert. Meld fra om matallergier eller 
andre behov/sykdommer/ting vi bør vite ved 
påmelding.

Fredag:
17:00: Samkjøring fra Tønsberg, Horten 
            og Sandefjord.
18:00: Oppmøte parkeringa på Trollsvann. 
            Innlosjering i lavvoer. 
            Middag: Pølser med pinnebrød/lumpe/brød
            Bli-kjent-leker og litt informasjon om DNT.

Lørdag:
Frokost + smøre niste
Zorb-fotball (store, oppblåsbare baller)
Lunsj
Topptur
Middag: Taco på bål + dessert
Utekino: Askeladden i Dovregubbens hall
Vi popper poppcorn på bålet

Søndag:
Frokost
Multisportkonkurranse
Lunsj
Premieutdeling
15:00: Vi kjører fra parkeringa. De som skal hentes, 
må hentes senest på dette tidspunktet.
Mer detaljert tidsplan kommer.

Påmelding skjer i eget skjema, fyll ut det som du blir bedt om, maks 30 deltakere og førstemann til 
mølla gjelder. 
Campen er gratis og åpen for ungdommer i alderen 13-19 år. 
Påmeldingsfrist er lørdag 1. september kl. 20.00. 

Pakkeliste: 
• Sovepose            • Liggeunderlag          • Varme klær            • Badetøy    • Toalettsaker 
• Ullsokker/Gode Sko           • Regntøy        • Myggmiddel          • Kopp             • Snacks             
• Tallerken og bestikk • Lommelykt/hodelykt            • Ta gjerne med fiskestang …….
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2.pinsedag var det nøyaktig 60 år siden frilufts-
entusiastene Sigurd Thorstad og Leif Halvors-
en fant opp turpass. Det skjedde i de idylliske 
områdene ved Trollsvann. Siden har det vært 
turpass hvert år. Det var egentlig ikke så rart at 
vi skulle la dagens turpassgjengere få lov til å 
prøve akkurat samme løypa som for 60 år siden. 
Er vi like spreke nå som for 60 år siden?
Men, men – det har vært mye snø i vinter og 
det var massevis av knekte trær i den løypa. 
Da var det godt å ha Arvid Brekke og løype-
gjengen. De gjorde en fantastisk jobb og fikk 
ryddet i tide! 
Så da kunne/kan vi bare notere oss:
De gikk og de gikk - akkurat i samme fotefar 
som for 60 år siden. Mens det den gang var tåke 
og yr for de 60 deltakerne, så var det denne 
gang strålende turvær for de nærmere 300 som 
koste seg ved Trollsvann denne 1. pinsedagen.
Noen syntes nok at løypa som ble lagt for 60 år 
siden, kanskje var litt kronglete her og der, men 
tok man tida til hjelp i det fine været så ble det 
en deilig dag. 
Denne gang fikk man tre alternativer, ei kort 
barnevognløype, ei litt kort løype, og – den litt 
utfordrende samme løypa som for 60 år siden.

Turpass i 60 år!
■  Kjell Stordalen

Hva er tradisjon?  Jo, det er å føre arven videre. 
Noen ganger kan det være utfordrende!

Dagen ble også markert med aktiviteter samt en 
del gammel turpasshistorie, noe både tidligere 
turpassgeneraler og ivrige turpassere gjennom 
mange år, syntes var interessant. 
F.eks.: Hvor mange turpassturer er arrangert i 
disse 60 år? (Svaret er ca. 515…) 
Men det var ikke bare historie på Trollsvann, 
det var også vafler der og de fikk jomen bein å 
gå på. Naturstien denne gang var bevisst lagt 
opp til å være en skikkelig tippekonkurranse, 
også med lurespørsmål – så da ble det ingen 
med 12 rette. Men ingen sure miner!
TOT’s turpass er unik, nå forbereder vi oss til de 
neste 60 år … 



PÅ “nærTur”
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■  Kjell Stordalen / Birgit Brosø

En spesiell “nærtur”
Dette er Norges fineste sted å padle! Sa harstadværingen på padleferie 
utenfor Tjøme.
Har du lagt merke til det du også? Alle bilene 
som kjører rundt med kajakkstativ på taket hele 
sommerhalvåret? Og alle hyttene som har en eller 
to farkoster i gult eller rødt liggende i strandkant-
en? Sportsbutikkene melder om eksplosjonsartet 
salg av havkajakker. Havpadling gir en særegen 
mulighet til det enkle og stillegående friluftslivet.

Slik skrev Birgit Brosø i TOT’n 01/2005.

Så avholdt TOT en rekke kurs i havpadling 
og startet opp med tirsdagspadling. Året etter 
padlet fire stykker ut fra Torødstranda en lørdag 
siste helgen i august, midt på dagen. 

Målet var Ildverket hvor det skulle overnattes. 
Det gikk nedover Tjømes østside i sol og nesten 
vindstille. Etter en pause ved Havna Hotell ble 
kursen satt nordover igjen under broa mellom 
Brøtsø og Hvasser. Det var smalt der, men dypt 
nok til at småbåter kunne kjøre gjennom. 
Vasskalven og Froungen, nordspissen av 
Ildverket og dernest inn i Paradisbukta. 
Der er det god plass til telt og kajakker. 
Etter å ha rigga på ……

Slikk var det altså i noen år i TOT. 

Så over til 2018:

I dag kan vi lese på hjemmesidene til Vestfold 
fylkeskommune:

Vestfoldskjærgården regnes som et av landets 
beste og mest unike padleområder. Det er 
sjelden man finner en skjærgård som er så lett 
tilgjengelig som Vestfoldkysten. 

Padleled Vestfold åpnet 26. juni 2018, og 
består av 622 km graderte padleruter langs hele 
Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. 
Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne 
passende og sikre turer å padle langs den unike 
Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, 
etablering av enkle overnattingssteder (Padle-
huker) og annen tilrettelegging.  Padlere kan 
nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med 
grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 
turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd 
om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvanns-
kilder og toalettfasiliteter.

Nærtur blir jo mer og mer in, dette gir vel 
mulighet for mange og varierte nærturer?



klaTring

13

tot.dnt.no

■  Gro Anita Hagen

Vi har hatt en strålende oppstart med uteklatringen på Husvik i godt og varmt vær. Etter sommer-
ferien starter vi opp igjen i august på Husvik. Her er alle velkommen til å prøve klatring på en sikker 
og trygg måte. Dersom du er interessert i å bidra til å gjøre en innsats, vil du bli kurset til dette. 
Ta kontakt med kontoret på e-post eller gahagen49@gmail.com.

Strålende oppstart

Høstmøte?
Årets høstmøte er ”terminfestet” til tirsdag 
15. november. Hvilket spennende kåseri skal vi høre 
på denne gangen, mon tro?

TOT følger opp suksessen med Klatresamling 
i Romsdal i år også. 

2.-5. august samles vi i basecamp 
på Trollstigen camping. 
Romsdal byr på flott natur og spennende 
klatreturer. 



PÅ Tur igJen
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Opptelling viser at noen må ha blitt borte før 
avgang. Men kl. 19,30 var alt klart – nesten. 
Først måtte det nemlig bekjennes at turlederen 
hadde meldt avbud kvelden i forveien. 
Rådslagning. Vi var 7 som var ukjent i marka, 
to kart og tre kompass, løypeskisse fra kontoret, 
samt antydning til godt humør. Skitt au, sa vi 
og la trøstig i vei de 3-5km til Tømtehytta. 
Vi var godt utstyrt med ergo- og fysiorterapeut, 
1 rull plaster mm og Røde-kors kurs. 
Det var litt vanskelig å finne opp-ned på kartet, 
men alle retningsvalg ble tatt i plenum etter 
flertallsprinsippet. Avstandsfølelsen var antake-
lig ikke helt på topp, for maken til lange kilo-
meter var det lenge siden vi hadde opplevd. 
Ankomst kl. 21.00 til et fortreffelig måltid. 
Noen besteg Mellomkollen – 537 moh, et rikt 
utsyn. Det ble nattorientering tilbake. 
Så plutselig – var det ikke huldra vi hørte i 
retning hytta? I hvert fall var det musikk i våre 
ører og ekte, yr friluftsfølelse begynte å gjøre 
seg gjeldene – glemt var storbyens kjas og mas.
Rundt kl. 24.00 snek yngstemann Morten seg 
inn og opp på hemsen hvor han la seg trygt 
mellom Margit og Helga. Vi hørte huldra spille 
stille musikk igjen, og vips så sov alle omtrent 
som på kommando.

■  Tekst: Kjell Stordalen

Stemningsbilder

Neste dag ble Morten gitt førerstav, 26 km 
skulle forseres. Bak gikk Donald og Kjell 
(de hadde lovet å få alle velberget hjem til slutt). 
Vi var i uberørt natur, på gjengrodde stier.  
Fikk vi en skikkelig oversikt så måtte det et 
plenumsmøte til – heldigvis. For kunne vi være 
på villspor? Hm, kursen ble justert og en liten 
stund senere møtte vi en mektig overrasket 
Osloborger. Snart var kursen sikret mot 
Liggeren, deretter mot Kikut. Her var marka på 
sitt beste, syklistenes eldorado,
 Vi måtte mer enn en gang hoppe til side for 
ikke å bli påkjørt …
Videre anbefalinger: Sandungen, Kjerkegerget på 
620 moh og så til Katnosdammen, en skikkelig 
idyll. Det var deilig å hvile etter slutten på en 
lang dag – trodde vi. Idyllen ved denne gamle 
fløtningsplassen var til å ta og føle på, vi gikk 
rundt og nøt den i fullt monn. Gjengen var nå 
så godt kjent med hverandre at de gode replik-
kene satt løst. Donald og Margit hadde sin måte 
å bli kvitt svetten på, bade i vannet og det var 
deeeeilig – sa de. Også Morten med god hjelp 
av Margit fikk skiftet og kom seg uti. 
Det ble deilig kanotur med Lakken og Margitten, 
både en og to ganger i fargesprakende solned-
gang -  dernest fred og ro. 

Det kommer ei turkledd dame inn på jernbanestasjonen i Tønsberg, ser seg omkring, 
stiller seg pent opp mot veggen og venter mens hun fortsatt kaster forsiktige blikk på de 
som kommer inn …
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■  Ulf Rødvik:

Bynære turer

Den traceen vi har kommet lengst med går langs Ollebukta, gjennom Gunnarsbøparken, 
Haugar, bort til Tollbodgaten og ned igjen til Brygga.
Denne er klar så snart skiltplan er på plass.

En annen trase som kan bli klar i løpet av året går langs Ollebukta, Stensarmen og følger 
den nye turveien langs Presterødkilen til Kilen (Kyststi), tilbake langs Halfdan 
Wilhelmsensalle, krysser jernbanen og ned til brygga.
Her gjenstår å ferdigstille turveien helt frem til Kilen.

Andre alternativer går østover gjennom Nordbyen. Vi følger Grevestien til Ilene. 
Løypene over Slottsfjellet og Frodeåsen inngår også i planene. 
Det samme gjelder en trase over gangbrua og opp i Teieskogen.
Flere av disse vil følge eksisterende merkede turer og må merkes sammen med Kystien 
og Pilgrimsleden. Her gjenstår følgelig et koordineringsarbeid med flere aktører.

Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med Tønsberg kommune som vil avklare 
forhold rundt grunneiere og legge traseene inn i sine planer. 
Vi håper også at de vil bidra til markedsføring av tilbudet sammen med oss.

TOT har i den senere tid arbeidet for å få på plass noen nærturer med utgangspunkt fra 
vårt kontor på Brygga. Hensikten er å kunne tilby korte merkede turer både for byens 
befolkning og tilreisende.

Men den gang ei, plutselig så vi et bål på odden 
tvers over for oss og dette måtte utforskes. 
Det var OOU på tur og da ble det kvelds- og 
nattbesøk rundt bålet med både pølser, sang 
og levende musikk - til og med ”se der danser 
bestefar ” på et noe ujevnt ”dansegulv”. DNT 
sangboka ble trålet fra perm til perm, nesten. 
Det var nemlig ikke demokrati i valg av 
melodier. Når spillemannen sa, den kan jeg 
ikke, så tok han i stedet den neste.

Neste morgen fortalte yngstemann Morten at 
OOU’erne lurte på hva slags folk han hadde 
med seg. Vanlige TOT’ere på tur svarte han, 
og vi vokste da han fortalte hvilket oppnavn vi 
hadde fått: turbogjengen. 
Neste dag til Stryken bar preg av det og at lykka 
kan være bedre enn forstanden. ..
En av fordelene ved å være på fellestur er at 
man lett oppnår kontakt med medmennesker, 
man tør så mye mer. Morten f.eks. fant ei riktig 
god togvenninne på 75 år. Det ble en trivelig 
konversasjon under hele togturen og vi andre 
hadde god underholdning.
Om vi hadde en fin tur? 
Som Morten sa det, hvis turbogjengen hadde 
vært kjedelig så hadde jeg holdt meg for meg 
sjøl. 
Morten var med oss hele tida han, så vi ser med 
spenning fram til neste tur … 
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■  Wenche Petterson:

Blaafarveverket var et besøk verd

Blaafarveværket burde være kjent for de fleste, 
det er et sted mange har vært før, og et sted 
man gjerne kommer tilbake til. I år markerer de 
sitt 50 års jubileum og er tildelt hederstittelen 
Årets Museum.
Vi hadde god tid til å rusle rundt på egenhånd i 
det flotte anlegget, mange tok veien opp langs 
elven til toppen av Haugfossen hvor det var litt 
av hvert som fristet, pannekaker med blåbær-
syltetøy og vakre smykker bl.a.  
Men det mest interessante var nok en times 
«forelesning» med en engasjert og sjarmerende 
guide som ga oss værkets dramatiske historie i 
korte trekk. Det har vært oppturer og nedturer, 
eier- og lederskifter, mange kreative og hardt 
arbeidende mennesker har bidratt til at stedet 
fremstår slik det er i dag.
Ettermiddagen bød på mer dramatikk, vår sjåfør 
Thomas brakte oss opp til inngangen av kobolt-
gruvene, hvor vi utstyrt med hjelmer og fleece-

Onsdag 27. juni var seniorene på ”Blåtur” – 59 stk. i alt. Turen markerte slutten 
på på vårsesongen for de som ellers trasker i skog og mark.

ponchoer ble geleidet 
inn i gruvegangene. Og 
også her fikk vi deler av 
historien bak, om hvordan 
en tilfeldighet førte til at 
noen forsto at her var det 
kobolt å finne – og penger 
å tjene. Det er jo kobolten
som er grunnlaget for 
denne industrien - det ble 
satt i gang gruvedrift sent på 1700-tallet og de 
holdt det gående i 120 år. 

Når man ser gruvegangene i dag som går på 
kryss og tvers over mange plan, ved siden av de 
store haugene av masse som er tatt ut, er det 
vanskelig å forstå hvordan de kunne klare det 
med datidens enkle hjelpemidler. 
En interessant og lærerik vandring!
Som avslutning på denne innholdsrike dagen 
ble vi servert deilig middag på Fossesholm 
Herregård på Vestfossen, før vi mette og 
fornøyde ble kjørt hjem til Tønsberg.
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■  Jan Otto Andreassen:

Flott vårsesong for Seniorgruppa
Solen har vært med seniorene på onsdagsturene i vårhalvåret.
Bortsett fra første turen etter påske i Mout-
marka og siste turen før St.Hans i Storevar i 
Stokke, har vi hatt sol og flott sommervær. Ja til 
de grader at seniorene har følt at det har vært i 
varmeste laget for turgåing i skog og mark.
Det har vært gjennomført 12 onsdagsturer. 
Deltagelsen har vært bra med snitt på 55. 
Turen fra Falkensten Bruk til Varnestangen, 
opp til toppen av Slettefjell, og så innom tre-
topphyttene, samlet flest deltagere (79). 
Kanskje var dette vårens flotteste tur, som gikk i 
et område svært få hadde vært i.
Det er dette som er det spennende med ons-
dagsturene: Komme ut i nytt, ukjent terreng 
og bli kjent i nye turområder. 
Nye lokale turledere melder seg stadig på som 
veivisere. Derfor lager vi ikke årsplaner eller 
halvårsplaner. De nye turene legges inn på våre 
nettsider tot.dnt.no.
Klikk deg videre inn på “Turer og aktiviteter” 

i “Seniorgruppa”, så finner du de kommende 
turene.

Vårsesongen ble avslutt med busstur, i år til 
Blaafarveværket og Koboltgruvene med guider, 
og med middag på Fossesholm Herregård.

Bli med oss på tur i høst. 

De første turene er planlagt slik:

Onsdag 15.8:
Brøtsø.  P-plass ved kanalen syd på Brøtsø.

Onsdag 22.8:  
Langø, Stokke.   P-plass Bogen båthavn.

Onsdag 29.8:  
Kyststien nordover fra Borre.  
P- plass Steinbrygga nedenfor Borre krk.

3.-6. september reiser vi med full buss til 
Guriset Høyfjellshotel på Golsfjellet. 
Hele hotellet er booket til Seniorgruppa i TOT.
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■  Helga Daler / Kjell Stordalen

Fra «Fjord til fjell» - merkede vandreruter 
fra Vestfoldbyene til Skrim

DNT Vestfold er et samarbeidsorgan mellom 
DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turist-
forening, Larvik og Omegn Turistforening, San-
defjord Turistforening og Tønsberg og Omegn 
Turistforening. Et av våre felles prosjekter er 
«Fra fjord til fjell»,  det har som mål at alle fore-
ningene i Vestfold skal merke en rute fra hver 
sin by og opp til vårt nærmeste «fjell», Skrim. 
Derfra er det merkede ruter videre til 
Hardangervidda og høgfjellet. 

Kommunene i Vestfold og Vestfold Fylkeskom-
mune har vist positiv interesse og engasjert seg 
i prosjektet. De vil bistå i arbeidet videre.
TOT er allerede i godt i gang med planleg-
gingen og en arbeidsgruppe har foretatt en 
rekke befaringer. En mulig rute er fra Brygga 
og jernbanestasjonen, om Høyjord og opp til 
Trollsvann i første omgang. Herfra er tanken å 
gå videre via Svarstad.
En forutsetning for å lykkes med dette er å få 
til et samarbeid med alle grunneierne som blir 
berørt. Noen er allerede kontaktet, det vil bli 
gjort en henvendelse til alle etter hvert. Så langt 
har TOT møtt positiv interesse og fått nyttige 
tips og innspill til trasevalget. Det er mye som 
skjer i områdene nær Tønsberg og det er mye 
man må ta hensyn til.
Ruta vil gå gjennom kjente og kjære områder 
for turvenner i Tønsbergområdet som Grorud-
vann, Langevann, Ilestadvannet, Trollsvann og 
Skrim.  Men ruta byr også på mulighet til å bli 
kjent med gårdsveier og «skogtapper» der man 
ikke så ofte finner veien. 
Det vil nok enda ta litt tid før de første skiltene 
kan slås opp, men da skal vi kalle inn til dugnad 
og satser på stor interesse. 
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Delingsdalen friskmeldt
Løypegjengen i Andebu har hatt en stri tørn i 
vinter med massevis av snø – og mange trær 
knakk både her og der. Det meste har man fått 
ryddet nå. I tillegg gikk det et steinras i Delings-
dalen i løypa mellom P-plassen ved Trollsvann 
og Åletjønn. Av sikkerhetsmessige grunner ble 
løypa stengt. Heldigvis har vi nå klart å rydde 
denne sentrale stien, nå er den gangbar igjen.

■  Tekst: Kjell Stordalen  Foto: Arvid Brekke

Natursti
En hyggelig melding:
Statskog gir tilskudd til aktivitet i skogen til 
beste for friluftsliv og folkehelse. 
Fra Statskogmillionen  har TOT etter søknad 
fått kr. 5000. 
Pengene skal brukes til å opparbeide en 
permanent natursti med aktiviter om dyreliv, 
planter og livet i skogen. 
Hvor og for hvem? 
På Trollsvann hvor det etter hvert er mange 
barn og unge som koser seg.
Planer begynner å ta form og det har vært 
befaringer. I den grad noe av stien skal gå 
utenfor eget område så må dette naturlig nok 
også avtales med grunneier Fritzøe Skoger.
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■  Tekst: Anne-Lene Stulen

Landsmøtet i jubileumsåret, Oslo 07.-10.06.18
TOT deltok med 6 delegater på Landsmøtet, Niels Aall-Lyche, Helga Daler, Live 
H. Pedersen, Edvar-Ståle Otterstrøm, Åse Hagen samt Anne-Lene Stulen.

Landsmøtet var naturlig nok preget av jubileum og den sosiale delen av landsmøtedagene ble opplevd positivt . 
Her er TOT’erne pyntet for middag sammen med flere fra Vestfold.

Torsdag og fredag var viet temaer som styrearbeid og organisering, også i forhold til kommune- og 
fylkessammenslåinger.

Lørdag var landsmøtedagen. I tillegg til de vanlige sakene om årsberetning, regnskap og valg var 
det tre spesielle og viktige saker som ble behandlet, nemlig om veivalg 2019-2023, sikkerhet samt 
håndtering og forebygging av kritikkverdige forhold i DNT
Alle disse temaene er også en naturlig del av TOT’s hverdag og de vil bli fulgt opp videre framover i 
2018.

Veivalgssaken er kanskje den viktigste. Overskriften her er Et rikt liv med enkle midler.

Saken bygger på DNT’s formålspararaf: 
DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag.
Videre på selve visjonen som er: 
Naturopplevelser for livet. 
Så tar man utgangspunkt i at kjerneoppgavene er aktiviteter, hytter og ruter samt forvaltning av natur, 
kulturarv og miljø.
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■  Tekst: Kjell Stordalen  Foto: Marius Dalseng Sætre

Nye koster i DNT
Dette må være en av Norges mest spennende jobber...
Å videreutvikle organisasjonen og samtidig ta 
vare på friluftstradisjonen i fjellet, skogen, langs 
kysten og nær der folk bor, er en svært motiverende 
oppgave…

Dette sier Dag Terje Klarp Solvang som 
fra 1. oktober 2018 er ansatt som ny generalse-
kretær i Den Norske Turistforening (DNT). 

Han er opprinnelig fra Østlandet, men har bodd 
mange år i Rogaland og tilbringer så mye tid 
han kan i friluft.
Også TOT ønsker lykke til i jobben.

Som ”sjef” har han Per Hanasand fra Stavan-
ger, nyvalgt styreleder på landsmøtet. Hanasand 
er svært fornøyd med at Solvang har takket ja til 
jobben som generalsekretær.

TOT’s strategiplan 2019 – 2023
Landsmøtet i DNT har nå vedtatt veivalg for perioden 2019 – 2023 og det er, 
i tråd med tidligere vedtak; tid for TOT til å formulere sine strategier for samme 
periode.
Arbeidet tar utgangspunkt i det sentrale 
veivalgsdokumentet. TOT skal bryte ned dette 
til lokale gjøremål og etter hvert ende opp med 
årlige planer. Det er strategien på kjerneom-
rådene Aktiviteter, hytter og ruter samt forvaltning 
av natur, kulturarv og miljø vi snakker om. Så 
langt er også følgende virkemidler skissert: 
organisasjon, økonomi, kommunikasjon og digital-
isering.

Det er lett å ta utgangspunkt i allerede gjen-
nomdrøftede strategier, utfordringen blir å 
bryte dette ned slik at det passer inn i det lokale 
arbeidet. DNT består av et mangfold av lokale 
foreninger som har ulike arbeidsområder og 
ulik måte å arbeide på.

TOT har nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av leder og nestleder (Niels Aall-Lyche og Helga 

Daler), Annichen Pettersen og Live Halstensgård 
Pedersen samt daglig leder. Disse skal lage et 
utkast til veivalg gjeldende for TOT basert på DNTs 
veivalg 2019-2023. Utkastet til Veivalg TOT 2019-
2023 skal sendes på høring til styremedlemmer og 
tillitsvalgte i TOT.
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Heder for satsing på ungdom

Vi er kjempestolte over å vinne, sier prosjektleder 
Mats Kneppen med premien i fanget.  

DNT Vestfold er prisvinnere for prosjektet 
“Unge Naturtalenter”. 
Prisen ble delt ut på DNTs landsmøte i Oslo. 
DNT Vestfold ble dermed vinneren i selve 
jubileumsåret 2018, når DNT feirer 150 år 
med friluftsglede. Foreningen får prisen for 
prosjektet “Unge Naturtalenter”.

- Hipp hurra! Jeg snakker på vegne av alle 
foreningene i DNT Vestfold når jeg sier at vi er 
kjempestolte over å vinne. Det har vært en herlig 
reise det siste året og ungdommene har vist seg 
fra en veldig god side. En bonus er at samtlige 
ung-grupper i Vestfold har fått nye styremedlem-
mer som direkte konsekvens av prosjektet. 
Det er med stor glede og entusiasme jeg kan fortelle 
at vi nå går i gang med andre kull i Vestfold, 
sier prosjektleder Mats Kneppen. 

Ved å kombinere noe av det beste fra idretten, 
med det beste fra DNT, gir DNT Vestfold 

■  Tekst fra TOTs hjemmeside – Foto: Marius Dalseng Sætre

“Forgubbingsbekjempelsesprisen” er delt ut for 21. gang. Styret i DNT ung står 
for nominasjon og utdeling. Prisen ble opprettet som en reaksjon på at DNT var 
en organisasjon hvor snittalderen krøp oppover. DNT ung ønsket å synliggjøre 
de lokale foreningene som har utmerket seg positivt ved å satse på ungdom.

15 nøye utvalgte ungdommer et ettårig talent-
program.
- DNT Vestfold er en forening som har skjønt at 
ungdom som opplever at de blir satset på – de 
kommer til å gi mist like mye tilbake
- Ungdommene lærer å padle kano og kajakk, får 
grunnleggende- og sommerturlederkurs, drar på 
snøhuletur, skogsturer, tar brattkort og mye mye 
mer. De lærer friluftsliv, samtidig som målet hele 
tiden er at de skal bli bedre kjent med seg selv, og 
tryggere på seg selv. DNT ungs landsstyre synes det 
er utrolig gøy å se hva lokalforeningen har fått til 
og håper andre foreninger lar seg inspirere, 
sier leder i DNT ung, Johanne Grue Reiten.  

Vandrepokalen er slett ingen pokal, men et 
snowboard. Det er et krav at snowboardet 
er i aktiv bruk før neste landsmøte, noe Mia 
Kulseng i Troms Turlag, som var fjorårets 
vinner, bekrefter. 

DNT Vestfold har ikke tenkt å være noe dårlig-
ere, og styreleder i DNT Tønsberg og Omegn, 
Niels Aall-Lyche har planen klar: 

- Jeg er gammel snowboarder, men trenger en 
oppfrisking. Dette er den perfekte muligheten for 
å finne tilbake til gammel form, så jeg planlegger 
noen turer i bakken i forkant før premien skal 
testes til vinteren. 
Jeg gleder meg til å stå på brett igjen!



ToT

23

tot.dnt.no

■  Kjell Stordalen

En hedersmann har gått bort

Friluftsskole i høstferien?
Friluftsskoler er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. 
Målet med Friluftsskoler er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskoler 
arrangeres på dagtid over 4 dager i tidsrommet 9-15. TOT er villig til å ta ansvasr for en slik skole og 
det gjenstår å se om det blir en realitet.

Eivind Skjold ble utnevnt til æresmedlem i 
2015. Han døde 3. mai 2018, 91 år gammel.
Han har nedlagt et imponerende arbeid med 
løypene i Andebu hvor han var leder i 1998 
– 2011. Ikke minst den fine gangbrua over 
Tolvmannsmyr er hans fortjeneste. Mange nye 
løyper kom i hans tid som leder for området. 
Dessuten engasjerte han seg sterkt for å sikre 
TOT hytta på Lindsverkseter. Eivind hadde et 
svært godt forhold til grunneierne i området, 
ikke minst gjaldt det dialogen med Fritzøe 
Skoger. 

medlemmer
Den solide medlemsveksten blant DNT-foreningene fortsetter. 
Pr. 1. juni var veksten på 1.8%, i TOT var den 3.1%. Barnas Turlag er fortsatt en av de store 
gruppene i DNT med sine 654 medlemmer (totalt for aldersgruppen 0-12).
Etter innføring av familiemedlemskap er det et litt annet oppsett på medlemsstatistikken, 
det gjelder spesielt hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer. 

Vi tar også med at det under årets landsmøte i Oslo i juni ble drøftet ulike sider ved de pågående 
kommunesammenslåinger. Landsmøtet gjorde slikt vedtak:

Landsmøtet tar informasjonen om kommune- og fylkessammenslåing til etterretning og ber om at både
medlemsforeningene og DNT sentralt jobber for at DNT skal komme styrket gjennom denne endrings-
prosessen i det offentlige. Medlemmene skal stå i fokus, og organisasjonen skal jobbe for å posisjonere 
DNT og friluftsliv i de nye kommunene og regionene. Innspill fra landsmøtets diskusjon tas med i det 
videre arbeide med å danne erfaringsgrunnlag frem mot landsmøtet 2019.

Fam ho Hoved U19-26 Honnør Livsvarig Barn Skole/U Husstand    Fam hus Total           år

   330 2036   129   659     51 303     186    822  1042 5.558 01.07 -18

   264 2048   139   644     50 361     209    832    844 5.391 01.07 -17

   299 2183   148   663     51 384     224    878    958 5.788 01.01 -18

Nok en av TOTs æresmedlemmer 
har gått bort.
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Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

En koselig fredagskjapp på 80-tallet . . .

Årsberetning 1918/19
Foreningens medlemsantal er nu steget til 151, hvorav 19 livsvarige.

Økonomien er udmerket, i det vor saldo i dag er kr. 850,00 indsat i Tbg. Sparebank, hvorfor vi i dag staar inde for 
husleie kr. 300,-.

Som gave har vi faat kr. 100,00 fra Skibsreder Waalmann, kr. 100,00 fra kjøpmand Knut Knutsen og kr. 200,00 
fra Tbg. Blad hvorfor vor beste tak.

ToT-ProTokollen for omlag 100 År siden

Styremøte
Onsdag 11. september 1968 ble det holdt styremøte i Panveien 7, Teie

Til stede: Lars Pande, Th.. Egeberg (fraværende), Øyvind Skotte, Torolv Fyksen, Ove. Hodt,  Ninni Nilsen..
4. Tønsbergs Sparebank – Turistinformasjon.

Banken stiller sitt lokale til disposisjon hvis Turistforeningen er interessert.
Man besluttet å gjøre en henvendelse til banken om å benytte dette i desember, januar og da eventuelt benytte dette til et 

utstillingsrom med medlemsverving….

ToT-ProTokollen for omlag 50 År siden

Skal du på tur – trenger du kart?
TOT- sekretariatet har et av landets beste utvalg av turkart. Der får du alt du har behov for. 
Ta deg en tur innom kontoret på brygga. 
Kanskje finner du noe annet du også trenger, hvem vet?


