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TILLITSVALGTE 2018
HOVEDSTYRET
Styreleder: Tore Gilhuus
Nestleder: Bror von Krogh
Styremedlemmer: Randi Fosso, Unni Thonhaugen, 
Laila Gustavsen, Ragnhild Joachimsen, Tor Dalaker 
Lund. Varamedlem: Camilla Otnes

TURKOMITEEN
Are Hulbekkmo, Sergei Aksanov, Ole Jakob Kjørstad, 
Ulf Høye, Tove Brokke, Einar Øygard, Kjell Horstad, 
Liv Thone Rimork

SENIOR TURGRUPPE
 Marit Kallerud (leder), Kjell Dalviken, Tore Røstad 
Petersen, Sverre Corneliussen, Gunilla Thorsen, Torill 
Såtvedt, Else Smørgrav, Anne Lauritzen, Bjørn Schei

BARNAS TURLAG
May-Britt Helgerud, Ragnhild Bakkegård Stenseth, 
Per Andre Helliksen, Gro Siljan Hjukse, Per Håvard S. 
Hjukse, Ketil Flom, Espen Pettersen,  
Sigmund Smøttebråten, Håkon Sivertsen, Kathrine 
Grønli, Laila Tefre Verpeide

MØTEKOMITEEN
Hanne Ljøterud, Unni Kristoffersen, Anne Grethe 
Gundesø

VALGKOMITEEN
Einar Øygard, Marit Johansen, Rea Larsen

MERKEKOMITEEN
Tor Dalaker Lund (leder), Reidar Demmo, Liv  
Ellefsen, Bente Engedahl, Terje Fossan, Kjell Hervig, 
Are Hulbekkmo, Grete Schau Nielsen, Rea Larsen, 
Rune Larsen, F.S, Birgit Fulsaas, Bjørn Engen, Geir 
Anders Bergesen, Alfred Haukås, Nina Søia, Erik 
Høivoll, Unni Kristoffersen, Arve Fretheim,  
Tore Gilhuus, Petter Naper Hansson,  
Heidi Lise Knutsen

BYSTIKOMITEEN
Oddvar Grongstad (leder),Bror von Krogh, Jon Kr 
Nilsen, Sverre Hansen, Sverre Corneliussen, Helge 
Brekke, Kjell Dalviken, Jon Østerbø, Arild Skullestad, 
Knut Stephansen,  Jon Erik Saugen, Bjørn Schei, Roger 
Hansen, Bertil Anderson

HYTTESTYRET ERIKSBU
Randi Fosso (leder),  Signe Ruud, Harald Bjertnes, 
Sylvi Leikvam, Lars Lein, Vebjørn Ruud, Einar 
Øygard, Ellen Sønderaal, Erlend Haug,  
Simon Beckman, Laila Bjørkesett, Svein Egil Moen 

HYTTESTYRET SELSLI
Torbjørn Hals (leder), Åge Madsen, Magny Bakken, 
Mats Erik Hansen, Wenche Johansen, Jan Rognerud, 
Arild Storheim, Helge Vaadal, Geir Bergesen, Håkon 
Lund

HYTTESTYRET SIGRIDSBU 
Hanna Zitsell Sandven (leder), Håvard Buttingsrud, 
Lars Schei, Einar Sandven, Sigmund Borge Foss, Rune 
Øvereng, Brit Volden, Vidar Myrvold, Morten Høiås, 
Steffen Ruud, Kjersti Engen, Johan Rusaanes

HYTTESTYRET SVEINSBU
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Live Salvesen, 
Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker Lund, Alfred Haukås, 
Kari Helene Kristiansen, Berit Knutsen, Rune Larsen, 
Sissel Johannessen Resser, Marit Gundersen Engeset

HYTTESTYRET SØRMYRSETER
Mette Maudal (leder), Tor Melhus, Ragnhild Teigen, 
Torill Såtvedt, Espen Pettersen, Rolf Sørby,  
Jan Kittelsen 

HYTTESTYRET ØVRE FJELLSTUL
Espen Martinsen (leder), Jon Ivar Berg,  
Petter Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, Terje Pytte,  
Anne Sofie Martinsen, Ragnhild Joachimsen,  
Geir Ølnes

HYTTESTYRET PRÅMVIKA
Terje Konningen (leder), Ole Jakob Kjørstad, Aud Kari 
Borge, Damien Renard, Celine Renard, Ellen Marie 
Bjerke, Ørjan Bjerke, Johannes Asgaard, Berit Hillestad 
Pedersen, Bente Hasti, Eirik Winsents, Hanne Ljøterud

HYTTESTYRET DAGGRØ
Alfred Haukås (leder), Bjørn Engen, Laila Kjetså, 
Øyvind Åbø, Dea Haug Storaas, Kjetil Bøe, Knut 
Stephansen, Jørund Larsen, Hedly Olaf Baksjøberg, 
Hans Petter Sollid

STI OG SPOR
Tor Dalaker Lund 

REVISORER
Bodil Yttervik, Tone Helen Dahlen



GRUPPE PERSONER TIMER

Hovedstyret 8 541

Merkekomiteen 22 800

Bystikomiteen 14 224

Senior turgruppe 9 376

Barnas Turlag 11 250

DNT ung 5 268

Turkomiteen 8 114

FTU 8 60

Møtekomiteen 3 40

Valgkomiteen 3 60

Sørmyrseter 7 550

Sveinsbu 11 350

Selsli 10 316

Pråmvika 12 1250

Sigridsbu 12 870

Eriksbu 12 350

Øvre Fjellstul 8 260

Daggrø 10 600

Andre (IKT, Sti og Spor, revisjon) 4  80

TOTALT 177 7350

DUGNADSREGNSKAP

Merk! Mange deltar i arbeid i flere styrer og komiteer. 



ÅRSMELDINGER
HOVEDSTYRET
Jubileumsåret 2018 
I år har det vært jubileumsår i hele DNT. KOT er 135 år og DNT er 150 år. Dette har vi lokalt markert med åpne hytter, 
deltakelse på jubileumsforestilling i Oslo Spektrum i februar, egne gensere med trykk og masse flotte turer.

I 2018 ble også den nye hytta i Pråmvika åpnet. Etter mange år med mye dugnadsarbeid er endelig den nye hytta tatt 
i bruk. Det ble åpning i mai med gjester fra fjern og nær. Blant annet var generalsekretær Nils Øverås og Anne Mari 
Aamelfot Hjelle fra naturforvaltning i DNT sentralt tilstede. Det samme var mange av bidragsyterne, Statskog og  
ordfører Kari Anne Sand. Etter åpningen har hytta blitt tatt godt imot og er godt besøkt av gjester. Vi gleder oss til 
fortsettelsen

Aktiviteter administrasjonen har vært med på i 2018 
* Informasjonsdag på Kongsberg Norsksenter sammen med Haava Ince i februar 
* Aktiviteter på Kvarten under Kongsberg Marken 
* Sykkelposter sammen med Sykkelbyen Kongsberg og Kongsberg Orienterings-lag 
* Opptur 
* Verdensdagen for psykisk helse 
* Presentasjonskveld på Madsebakken barneskole 
* Friluftsdag Flesberg skole 
* DNT uka sentralt 
* Kom Deg Ut dagene sammen med Barnas Turlag 
* Diverse møter med Kongsberg kommune – park og idrett 
* Samarbeid med Røde Kors, skikurs 
* Samarbeidsmøter med Kultur og Oppvekst i Kongsberg kommune 
* Grunnleggende Turlederkurs 
* Barselmila 
* Kurset Hverdagssprek

Ingunn har som daglig leder representert foreningen på daglig ledersamling på Finse i februar, og ledersamling i DNT i 
Arendal i oktober, Tursti konferanse på Gol i september, samarbeidsmøter Buskerudforeningene og landsmøtet i Oslo i 
juni. Hun har også vært med i prosjektgruppa rundt kartlegging av Friluftsområder i samarbeid med Kongsberg  
kommune og hatt møter med politiske partier som har ønsket det før valget 2018.

Tore Gilhuus har representert foreningen på landsmøtet i Oslo i juni, ledersamling i Arendal i september og har vært 
med på samarbeidsmøter med Buskerudforeningene.

Administrasjonen har i 2018 prøvd seg på lavterskelturer med utgangspunkt i kontoret, disse har det vært varierende 
oppslutning om. Dette blir ikke videreført i 2019.

Vi har også hatt et samarbeid med Mari Aasland og satt opp kurset «Hverdagssprek» og vært med på Barselmila i mai.

Aktivitetskampanjen i 2018 het Til vann og tjern, pytt og dam. Denne har fått god oppslutning blant turgåere. Postene 
har vært fint fordelt over hele vårt område og mange har oppdaget både nye steder og navn på steder de vanligvis  
ferdes i. Det er registeret nesten 300 besøk bare på appen Sjekk ut. Vi har i tillegg brukt Instagram for registrering og 
det har vært mulighet til å sende inn bilder på mail.  



Markedsføring 
Vi har gjennom året hatt de vanlige annonsene våre i Laagendalsposten ca en gang i måneden.  
Utover dette har vi hatt ekstra annonser ved Kom Deg Ut-dagen på høsten og høstmøtet.

Vi har hatt ukentlig turtips i Laagendalsposten på sommerhalvåret.

Annen hver uke har vi turtips på 3600.no.

Det er kjøpt noe annonseplass på Facebook og Instagram i forbindelse med kurs, turer og kveldsmøter.  
Vi har også laget plakater og turprogram som er brukt og delt ut igjennom året.

 Økonomi 
I desember 2017 gikk dessverre Unni Mundal Kulberg bort, og i testamentet etter Øivind og Unni var Kongsberg og 
Omegns Turistforening en av 4 arvtagere. Dette resulterte i en større sum penger som årsmøtet i 2019 vil ta stilling til 
hvordan foreningen skal forvalte.

Styret har satt fokus på brannvern på hyttene våre i 2018. Flere av hyttene har allerede hatt branntilsyn, resten håper vi 
skal få til dette i løpet av 2019. Dette fører til at avvik som blir oppdaget er prioritert og flere er lukket, eller det  
eksisterer planer for hvordan og når de skal lukkes. Her kom den noen utgifter vi ikke hadde budsjettert med, men som 
er betalt ut.

Eriksbu ønsker seg en sikringsbu. Her har en prosjektgruppe jobbet og vi har startet prosessen med å skaffe midler til 
bygget. Så langt har vi fått støtte fra Thon med 200 000 kr. Dette fortsetter i 2019. På årsmøtet i fjor ble det tilslutning til 
at det kan avsettes inntil kr 500 000,- av KOT sine midler til sikringsbu på Eriksbu

Planer for 2019 
Vi fortsetter fokus på brannsikkerhet, beredskap og sikkerhet også i 2019. Dette vil gjenspeile seg i budsjettet.

Vi ønsker å styrke våre turgrupper, og har via turlederkurset som ble gjennomført i 2018 fått flere nye turledere som vi 
gleder oss til å følge i tiden fremover. Det er fortsatt rom for flere, og vi skal få på plass rutiner og tydeligere  
forventninger mellom gruppeledere og oss i administrasjonen. På den måten håper vi at det blir enda lettere for de som 
ønsker å bidra til å si ja til verv, og føle at de har gode forutsetninger for bidra på den måte de ønsker.

Vi skal også jobbe for å fortsatt være en synlig aktør i forbindelse med friluftsliv i våre områder. Markedsføring av vårt 
tilbud og våre hytter er viktig. Her er det viktig å henge med og bruke midler og tid på de rette kanalene.

Gjeldene strategi og handlingsplan 2016-2020 skal revideres. Styret skal i løpet av 2019 jobbe frem en ny strategi og 
handlingsplan for 2020-2024. Strategi- og handlingsplanen skal bl.a. sette kursen for hvordan KOT skal jobbe i tida 
2020-2024. Det er viktig at arbeidet med handlingsplanen forankres bredt ut i organisasjonen.



Merkekomitéen i KOT har i 2018 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og skiløyper. Standarden på  
sti - og løypenettet er stort sett slik vi ønsker det. Vi har nå ansvaret for om lag 220 km stier og 190 km skiløyper.  
Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi stadig flere stier trenger  
plankelegging eller kavling, eventuelt omlegging. Dette er jo egentlig positivt, for det vitner om mye trafikk på stiene. 
Den stadig økende bruk av sykkel i stinettet medfører betydelig økt slitasje og er noen steder ganske ødeleggende. Det 
forekommer også en del sykling på stiene i naturreservatene, og der er sykling forbudt. Den omfattende hogsten som 
foregår i vårt distrikt, fører ofte til problemer. Skogsmaskinene ødelegger stiene, merker blir borte, og stiene forsvinner 
under kvisthaugene.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende nevnes: 
* I mai bygde komitéen bru over Karlstjernsbekken på stien nord for Pråmvika. Materialene var frakta inn høsten før. 
Denne bekken er som oftest grei å krysse, men til tider kan den bli så diger at det er nødvendig med bru. 
* Bru har det også blitt på Knuten – der stien går mellom Kongens dam og Stordammen. Den gamle brua var så dårlig 
at det var bedre å bygge ny enn å reparere den gamle. Firmaet AG Entreprenører bekosta materialene. Stor takk! 
* Statskog har hatt en omfattende hogst i traktene nord for Helgevann, mellom veien og Løkentjern. Slike hogster setter 
selvfølgelig spor etter seg, men det må understrekes at Statskog har opptrådt helt mønstergyldig her. Hjulspora etter 
hogstmaskinene er fylt igjen, og det var minimalt med kvist i stien. Men mange merker var borte, og noe ødeleggelse 
av stien må det nødvendigvis bli. En gjeng fra komitéen trossa et høyt antall varmegrader en ettermiddag i juni og fikk 
på plass nye merker. 
* Skiløypa fra Meheia til brua nedafor Kolsjø er lagt ned. Merker og skilt er fjerna. Skiløperne ledes nå isteden på veien 
ut til Pråmvika. 
* Skiløypa fra brua nedafor Kolsjø til løypekrysset sør for Øksne er lagt ned. Skiltene som stod i dette løypekrysset er 
flytta og står nå sør-øst ved bredden av Øksne og viser til løypa mot Bjørkeseter. 
* Ved Nipeto øst på Blefjell var vi nødt til å legge om skiløypa noe da det plutselig lå ei hytte midt i løypa, og en svær 
vei var bygd på tvers av løypetraséen. Dette er den gjennomgående løypa fra Funkelia om Jondalen til Ble. Vi går nå i 
større grad enn før etter de oppkjørte løypene fram til Solobua. Noen omveier blir det, men det  
kompenseres nok av at man slipper å gå i ubrøyta løyper. 
* Vi regner med å merke skiløypene på Kolsjø med kvist. Kvisten ble hogd en ettermiddag i august og frakta ut til 
Pråmvika. 
* Plankegangen i myra vest for Sveinsbu trengte fornyelse. Det har den nå fått i form av nye planker. 
* Flere nye skilter har blitt satt opp. Noen har tilknytning til Pråmvika, andre til skiløypa fra Jondalen til Ble.

Tor Dalaker Lund.

KOMITEER OG TURGRUPPER

MERKEKOMITEEN

800 
dugnadstimer

Ruta nord for Eriksbu ble merket med reflekser og stokker. Foto: Are Hulbekkmo



Senior turgruppe har gjennomført 18 turer i 2018. 
For tre av de planlagte turene måtte vi finne  
alternativ pga dårlig vær. Vi har lagt opp turene 
med informasjon om stedene vi har vært på, noe 
som har falt i god jord. Heldigvis har vi ikke hatt 
uhell på noen av turene våre.  
 
Turledergruppa har bestått av:
Marit Kallerud, leder

SENIOR TURGRUPPE

TURER 2018

Dato Turer Antall 
deltagere

Vår
12.apr Eikeren/Hakavika med omvisning v/ Arne Grimnes i Hakavik kraftverk 30

18.apr Borrehaugene og Munch i Åsgårdsstrand 32

26.apr Storåsen (Portåsen utsatt pga snø) 21

03.mai Bragernesåsen i Drammen med turguider fra Drammen Turistforening 9

24.mai Meheia – Høymyrvannet og Primtjønn 19

31.mai Raje- fra Ormetangen til Skrimsetra 15

07.jun Tekslehogget 20

14.jun Davidsdam, Henchensetra (Ble/Korslinuten utsatt pga regn og vind) 10

Høst
16.aug Raje, Grønli og Breistul setrene 5

23.aug Ble/Korslinuten - Langevann 20

30.aug Meskestad/Dørsjø med Bård Engelstad som kjentmann 25

06.sep Korset (Sirikjerke avlyst pga regn) 8

13.sep Øyhopping i indre Oslofjord 41

20.sep Gruveåsen/Overberget 22

27.sep Pråmvika. Informasjon om hytta v/Tore Gilhuus 17

11.okt Skarragruvene på Tretjennåsen 26

18.okt Storåsen på kryss og tvers 34

Totalt andall deltagere:                                                                                                                                                             354

Else Smørgrav
Gunilla Thorsen
Kjell Dalviken
Anne Lauritzen
Sverre Corneliussen
Bjørn Schei
Torill Såtvedt

Turledergruppa har hatt tre planleggingsmøter i 
løpet av året. Antall dugnadstimer: 376376 

dugnadstimer
Tur  til Blefjell. Foto: Bjørn Schei 



TURKOMITEEN

60
dugnadstimer

114 
dugnadstimer

 Foto: Ragne Hvidsten

Foto:  Liv-Thone Rimork

FTU
FTU startet opp høsten 2017. Det første halvåret arrangerte vi turer hver måned. Vi var en liten 
gruppe på ca 4-6 deltakere i følge med ledsagere. I 2018 har vi vært litt færre deltakere. I den kalde 
perioden har vi ikke vært mer enn 2-3 deltakere, og derfor har vi tenkt at vi kanskje skal ha mest 
fokus på fellesturer vår, sommer og høst. Turene i 2018 har gått i Funkelia og til Rundtjenn, på 
Heistadmoen, til Aspeseter, rundt Tinnemyra. Vi har tent bål og kost oss med litt nistemat. Alle 
steder der vi har gått har fin sti, og det har vært lett å ta seg fram. Turdagen har vært fast på tirsdager, 
men vi brukte en søndag da vi dro til Tinnemyra i høst. 

Vi ønsker oss flere deltakere, men vi må også innse at mange foreldre har en hektisk hverdag med 
funksjonshemmede barn, og det er nok mange barn/ungdom/voksne deltakere som er slitne etter en 
skoledag eller arbeidsdag. Vi vurderer i gruppa om vi skal ha turer på helgedager.  Turer i 2019 blir 
satt opp senere. Vi tenker at den første blir en gang i mars. Vi ser an vær og temperatur. Men følg 
med på facebook eller i Appen FTU.

2018 har vært utfordrende for fellestur gruppen med flere entusiastiske 
og gode turledere som dessverre takket nei til å fortsette iår. Dette ga 
færre turer i løpet av året, men i forbindelse med kurs for nye turledere 
i høst, så har flere ønsket å bli med i fellestur gruppa, hvilket er veldig 
positivt for gruppa og utvalg av turer for neste år. Fellestur har hatt 
følgende turer i 2018:

25. januar var det hodelykttur til Langevannstoppen,  
til fots i labbeløype. 
4. februar - Utenfor sti og spor 
4 mars - Utenfor sti og spor. Skitur til Nonsknattet på Skrim. 
9 . - 13. mai - Skitur fra Hallingskeid til Osa. Fullbooket tur,  
med litt endring i ruten pga værforhold. 
27. mai - Fottur til Pusupflæun og Pusupseter 
6. juni - Ettermiddagstur opp Kjøsterudjuvet 
En flott tur, med stålende vær og flott følge, men litt lite vannføring. 
5. september - Kveldstur opp Asdølsjuvet. Flott vær og en  
skogsiddyllisk tur 
8-9. september - Gapahuktur. Pga dårlig vær ble helgens gapahuk tur 
endret til hyttetur til Sommerseter. Denne turen ble arrangert sammen 
med Skien Turlag. 
24. oktober - Fullmånetur til Langevannstoppen. Overskyet,  
men fullmånen tittet frem når vi var ved toppen, så en flott tur.



UNG
Nok et år har gått og DNT ung har vært aktive gjennom hele året. Det startet med en måneskinnstur inn til 
Knutehytta i januar, etterfulgt av en spontan skitur i Bjørndalsrunden. I februar dro en gjeng til den sjarmerende 
hytta Øvre Fjellstul. I mars holdt Røde Kors skredkurs for oss. Snøen gikk i mai, og vi avslutta vinteren med en 
turkosekveld for å planlegge sommeren og høstens turer.  
 
I juli var det duket for sommerens langtur på Hardangervidda. Vi var seks stykker i alderen 22-28 år som gikk 
nesten hele Hardangervidda på tvers, fra Dyranut i nord til Haukeliseter i sør. Turen starta i sju draget fra  
Kongsberg med buss til Dyranut hvor vi så måtte ta beina fatt på den seks timer lange turen inn til Sandhaug  
betjent turistforeningshytte. Stien innover sandbankene til Sandhaug var ekstremt tørre og det støvet mye som 
følge av den tørre sommeren. Inne på Sandhaug fikk vi en god tre retters middag som smakte etter en lang tur 
med litt sein start på dagen. Neste dag gikk turen til Hadlaskard selvbetjent hytte som ligger idyllisk til ved 
Veigvassdraget og med en spektakulær utsikt mot Hårteigen. Videre neste dag gikk turen til Litlos betjente hytte 
med en snartur oppom Hårteigen for fem av deltagerne. Fra toppen av Hårteigen kunne vi se Hardangerjøkullen i 
nord og Folgefonna i vest. Dagen etter gikk vi til Hellevassbu selvbetjent hytte. Dette var nok den varmeste dagen 
på hele turen, så noen av oss bada flere ganger underveis. Den siste dagen blei nærmest en rein transportetappe 
å regne, i og med at vi skulle rekke en buss ved 16 tida fra Haukeliseter og med sju timers effektiv gange på turen 
måtte vi holde et høyt tempo. Men vi kom fram i tide med god margin og halvparten av oss rakk til og med et bad 
i vannet nedenfor Haukeliseter før vi skulle dra, og middag blei det på alle sammen før bussen gikk hjemover...   
 
Seint i august måtte vi for første gang avlyse en tur på grunn av ingen deltakere. September starta med natt i  
naturen, som ble etterfulgt av en tur til Sandågrotta og en teltur på Sveinsbufjell. En fin turmåned. I oktober 
hadde vi to nærturer, en til Beckerkjøkkenet og en til Knutetoppen. På turkosekvelden la vi nye turplaner for året 
som kommer og koste oss med spill. I desember avslutta vi året med et juleverksted på DNT kontoret, og en fin 
grøttur til Langevannstoppen. Der var det et fint skue utover byen, noe vi fikk nyte ved siden av en god porsjon 
grøt. En perfekt avslutning på turåret 2018. 

268 
dugnadstimer

DNT Ung mot Øvre Fjellstul Foto: Kristin Rian



BYSTIKOMITEEN

224
dugnadstimer

Merking av stier. 
Sommeren 2018 er det er gjennomført registrering av ønsket skilting i h.h.t. DNT 
standard, samt plassering av disse, i følgende områder.

* Funkelia- Gamle Korsvei 
* Gamlegrendåsen, (Labbeløype) 
* Bergsbakken-Sofie Hartmanns vei 
 
Skilt er bestilt og ankommet kommunen i løpet av høsten, bortsett fra  
Bergsbakken – Sofie Hartmanns vei.

Videre skilting 
Generelt kan sies at skilt/merking i stor grad er gjennomført i henhold til plan/ 
behov. Det påregnes noe supplement etter ønsker og tilbakemeldinger fra turgåere. 

Diverse arbeider/vedlikehold av stier.  
Det er utført diverse utbedringsarbeide på stier langs Lågen,(øst- og vestside). 
Ingen større oppgaver med hensyn til f.eks. klopping. Ved Fauleplass ble en klopp 
byttet ut på grunn av at den gamle råtnet. Det ble også en liten benk ved  
husveggen. Her vil det være nødvendig å bytte ut enda et par klopper i løpet av et 
par års tid. Vi fikk fin hjelp til å bære opp materialer

Nevnes også at Gamle Korsvei ble ryddet og skiltet i løpet av sommeren.  
(Forholdsvis stor jobb). Klopping av «Labbeløypesti» fra Langkjennveien og inn 
mot Stahlsberg er gjennomført. (Ganske stor jobb.). Godt samarbeid med  
grunneier T. Sønju. Ellers er det gjennom sommerhalvåret utført diverse rydding 
langs ulike stier. D.v.s. noe vindfall og ellers mindre busker og kratt. Dessverre er 
ikke oppgang ved jernbanebrua på vestsiden av Lågen blitt ordnet. Imidlertid skal 
alt nå være klart for oppstart, så håpet er at arbeid blir satt i gang tidlig vår 2019.  
 
Vi har vært representert/deltatt i arbeidsutvalg i forbindelse med kommunens 
arbeide ang. Kartlegging av friluftsomeråder i Kongsberg  
kommune. 

Det nevnes også at Bysti får tilsendt høringsdokumenter i for bindelse med nye 
reguleringsplaner. En gledelig hendelse er det at flyplass-området ser ut til å løse 
seg ved at kommunen nå blir eier av dette området.

Nye klopper på østsiden av Lågen. Foto:  Bjørn Schei



MØTEKOMITEEN

Høstmøte “Hemmelige hytter“. Foto:  Ingunn Våer

Foto:  Eva J. Johnsen

Foto: Espen Pettersen 

FLERKULTURELL  
SKIGRUPPE
Turgruppa er et samarbeid mellom 
 KOT og Kongsberg Røde kors

Det ble også i år holdt skikurs. Det var stor iver ved 
påmelding til de 4 kursene som skulle gjennomføres over 
4 uker i januar og februar. Det var flotte skiforhold alle 4 
ukene. Kongsberg kommune bidro med utlån av bil for 
transport til Heistadmoen. Alle 4 kursene ble fulltegnet 
med 15 deltagere så totalt 60 elever. Deltagelsen var lav 
i forhold til antall påmeldte. Deltagerne har vært fra 
Kongsberg Norsksenter.  

Antall frivillige: 6  
Antall deltakere: 15-20  

Aktivitetsleder: Anne Kløvstad

Årsmøtet ble holdt på Rådhuset  2.16.18 
Foruten årsmøtesaker viste Odd Resser bilder  
og fortalte om sin padletur rundt Lofotodden. 
 
Høstmøtet fant sted i Sølvsalen på Krona 15.11.18.
Marius Nergård Pettersen viste bilder og fortalte om 
“Hemmelige hytter”. Det var ca 90 personer tilstede. 
 
Styret bestemte i år at Tillitsmannsmøtet ikke skulle 
avholdes.

72 
dugnadstimer

43,5 
dugnadstimer

BARNAS TURLAG
Vi har gjennomført 14 arrangement dette året. 2 av 
disse er Kom Deg ut-dagene. Vinterens Kom deg Ut 
dag var på Kølabånn og på høsten tok vi turen til 
Lauarvann. 

Det har vært mange kjente turer på programmet, som 
Juletrehogst i Jondalen og klatring på klatreklubben,  
men også noen helt nye som gapahuktur på Raumyr 
og Barselmila. 2019 kommer det flere nye turledere 
inn i Barnas Turlag og vi gleder oss til fortsettelsen. 250

dugnadstimer
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HYTTENE

ØVRE FJELLSTUL
Generelle forhold:  
Øvre Fjellstul er i god stand, ved hjelp av det løpende vedlikeholdet som hyttekomiteen 
utfører. Hyttestyret bestod i 2018 av 8 aktive medlemmer. Vår intensjon er at hytta og 
området rundt skal bevares mest mulig slik det tradisjonelt har vært på setervollen. Tre av 
våre medlemmer er på valg til våren, men dessverre har kun 2 av disse sagt seg villig til å 
fortsette. Vi har derfor meldt valgkomiteen at vi ønsker oss 2 nye medlemmer i styret. I den 
grad man kan ønske seg, forsøker vi å øke andelen kvinner i hyttestyret.

Inspeksjoner og dugnader:  
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med 10 inspeksjoner og to dugnader. I alt 
har det vært nedlagt ca 260 dugnadstimer på eller i forbindelse med Øvre Fjellstul i løpet 
av 2018. Vi har planleggingsmøter i forkant av dugnadene. Det ble også gjennomført  
«jubileumsfeiring» i forbindelse med høstdugnad, hvor vi serverte lapper og saft/kaf-
fe til gjester som kom innom søndagen. Dette anses som vellykket med ganske mange 
besøkende. Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med rengjøring 
(”rundvask”), skiftning av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid og vedhogst. Vi rydder 
skog i utkanten av setervollen, og er på den måten selvforsynte med ved. Det er hengt opp 
nøkkelboks på utsiden, hvor koden er overlevert kontoret.  Vi har også gjort forsøk på å få 
gjennomført branninspeksjon fra Tinn kommune, noe som har vist seg vanskelig. I løpet 
av 2018 er det byttet mer sengetøy, og det er tettet en lekkasje fra taket ved pipa. 
 
Besøk:  
Det ser ut som besøkstallet på Øvre Fjellstul i 2018 ender rundt 250 overnattinger.   
 
Planlagte oppgaver i 2019:  
Vanlig tilsyn og dugnader, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute og inne,  
vedhogst. 
 
Hyttestyret v/Espen Martinsen

Hytta er i god stand med untak av diverse tiltak som må utbedres etter branninspeksjonen, 
bl.a. fyringsorbud i sikringsbua. Vi har i løpet av året innstalert USB lader slik at det er 
mulig å lade mobil telefonen. Ellers er det utføtt 2 dugnader og tilsyn ca. 2 ganger i  
måneden. Besøkstall: Besøkende: 286,  Overnattinger: 252, Dagsbesøk: 80. 252 

overnattinger

SVEINSBU

500 
overnattinger
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SØRMYRSETER
Sørmyrseter er ei praktisk og populær hytte i god stand. Hytta har hatt nærmere 
500 overnattinger i 2018, dette er en gledelig økning fra i fjor og tilsvarer samme 
nivå som tidligere år (før 2017). Hytta besøkes av så vel barnefamilier, som  
ungdomsgrupper og voksne turglade vandrere.

Medlemmene i hyttestyret har månedlig tilsyn med hytta, med gjennomgang av 
hyttas status og tømming av kassa. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsoppgaver 
på disse inspeksjonsturene. Vi har hatt to fine dugnader (juni og oktober), med 
hovedrengjøring, klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. I tillegg har vi 
én scootertransport ila vinteren for påfyll av ved, gass, og andre forbruksvarer. 
Anslagsvis er det lagt ned (minst) 550 dugnadstimer.

I år har vi også hatt branntilsyn, og mange dugnadstimer gikk med til utbedringer 
vi ble anbefalt i tilsynet, for eksempel utvidelse av brannmur. Tilsynet opplevdes 
både konstruktivt og nyttig. En lørdag i august inviterte vi til jubileumsfeiring 
(DNT 150 år) med kake, kaffe og saft til alle gjester som kom innom. En hyggelig 
dag med mange blide og takknemlige gjester. Hyttestyret møtes jevnlig over en 
vaffel eller to, for planlegging av inspeksjoner og dugnader. Vi er en sosial og 
sammensveiset gjeng. Vi har flere ideer om enkle forbedringer som kan komme 
gjestene på Sørmyrseter til gode, og håper å få realisert noe av dette i 2019.

Vennlig hilsen 
Mette Maudal, på vegne av hyttestyret

 Hyttestyret og vertskap på jubileumsmarkering i august. 
Foto: Mette Maudal
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SIGRIDSBU
Generelt 
 Vi har hatt et nytt år uten store prosjekter. Vi hadde helikpotertransport opp 
med ved, propan, nye stoler og proviant for to år. Begge hyttene trenger  
fremdeles generelt vedlikehold, gulvene og kjøkkeninnredningen er svært 
slitt.

Inspeksjoner 
Hyttestyret har selv tatt hyttevakt-jobben denne høsten også , fra uke 35 til 
uke 41. Da har vi vært tilstede for å hjelpe til med romfordeling, og sørge for 
at alle betaler, rydder og vasker etter seg. I denne perioden har vi ukentlig 
hytteinspeksjon. I perioden medio juli til medio august har vi hatt  
inspeksjon hver 14. dag, og resten av året har vi hatt månedlig inspeksjon.  
På inspeksjonene går vi gjennom hyttene, rydder og vasker. Vi tømmer  
kassa, fyller på med forbruksvarer og gjør noe vedlikehold.

Styremøter 
 Vi har hatt et ordinært styremøte.

Dugnader 
Vi gjennomførte vårdugnad og høstdugnad som vanlig med vasking, 
rydding og vedlikehold. Ca  870 dugnadstimer. 

Jubileumsarrangement  
Helgen 01.-02.sept arrangerte vi vår jubileumshelg. Vi hadde kurs med kart 
og kompass på veien opp og Brit Volden holdt et innlegg om hyttas historie 
for interesserte gjester.

Besøk 
Sigridbu hadde 1065 overnattingsbesøk og 74 dagsbesøk i 2018.  
 
Hovedoppgaver 2019 
Fortsette utskiftning av møbler. Normalt vedlikehold. Annen oppjustering 
ihht anbefalinger fra bygningsansvarlig. Planlegging av større utbedringer 
må sees i sammenheng med helikpotertransport i 2020.

Hanna Zitsell Sandven

 Foto: Kristin Rian

961
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Både hovedhytte og sikringsbu er i meget god 
stand. På vår – og høst-dugnad har hyttestyret 
utført vanlig vedlikehold og vask. Tillegg har det 
vært hyppige inspeksjonsturer hvor hytta som 
oftest blir funnet i god orden.

Som en del av KOTs jubileumsfeiring var hytta 
åpen under todagers Knuteløp 3.og 4. Mars. Det 
var godt besøk av gjester som satte pris på varm 
hytte. Antall besøkende var noe høyere enn i 2017, 
i vintersesongen ble det kanskje for mye snø dette 
året.

Oppgaver i 2019 er vedlikehold og vedhogst. Den 
ene veggen på sikringsbua har blitt litt skjev, vi 
vil forsøke å rette opp veggen og montere døra på 
nytt. Det planlegges med åpen hytte under  
Knuteløpet første helga i mars.

Besøkstall 
Overnattinger: 181, dagsbesøk: 22

181 
overnattingerSELSLI

Antall Personer Timer SUM
Vårdugnad 1 8 15 120

Høstdugnad 1 8 12 96

Knuteløpet 1 3 16 48

Inspeksjoner 9 1 6 54
TOTALT 10 316

 Foto: Jan Rognerud

ERIKSBU
Vi har hatt 13 inspeksjoner, i tillegg 1 planleggingsmøte til dugnadene. Vårdugnaden og 
høstdugnad gikk som planlagt. Det har vært vanlig vedlikehold og annet arbeid som har 
blitt utført. I tillegg er vindskiene malt og skrudd opp taknedløp, utenom felles dugnad. 
Det er også skiftet batterier til solsellanlegget som fungerer veldig bra. Hyttestyret har 
full oppslutning om dugnadene og det gjøres en flott innsats. Det ble kjørt opp ved i flere 
omganger i januar/februar, samt annet utstyr. På vårdugnaden hadde vi åpent hus og 
serverte kaffe/saft og lapper til forbipasserende.

Det er i 2018 brukt ca 350 dugnadstimer. I 2018 var antall besøk og overnatting ca 961 i 
protokollen, og antall registrerte dagsbesøk 68.

8 skoleklasser har vært på besøk i perioden.

Planer for 2019  
Vanlig vedlikehold, samt beising av hytte og uthus, utvendig panel er trykkimpregnert 
furu, så det er ikke krise. Men det ser nå litt sjuskete ut, særlig uthuset. Ny ovn til annekset 
må kjøres så snart som mulig. På sikt er det behov for vindtetting av hytta utvendig/samt 
skifte utvendig kledning innenfor rimelig tidshorisont. Sikringsbu på Eriksbu, tomta hvor 
hytta skal stå er ryddet, håper på byggestart i 2019. Må få opp byggematerialer mm i 2019

Eriksbustyret 

961
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Vår leder i hyttestyret for Daggrø, Alfred Haukås gikk bort høsten 2018. Vi ønsker å hedre 
han for det pågangsmotet han utviste, og ikke minst den inspirasjonen han hadde for alle 
oppgavene vi påtok oss på Daggrø. 

I løpet av 2018 ble vi ferdig med ombygging av to nye soverom samt gang. Ny rent  
brennende ovn og ytterdør er blitt satt inn. Gulv, dører, tak, skjenk har blitt malt. Vi har 
flere dugnader, og vi er en gjeng på 8 stykker som har jobbet der oppe, pluss noen til av og 
til. I 2019 har vi igjen litt listing inne. Ute har søkt om å sette opp et enkelt vindfang med 
bod. På sikt ønsker vi oss også nytt solcelleanlegg. Taket trenger også litt pleie.  
Åpningsfesten ble avholdt 29/9 med servering av vafler, kaffe og pølser. Ca 50 gjester var 
innom i løpet av dagen. Dea deklamerte selvskrevet dikt.

Det er registrert 237 overnattinger og 70 dagsbesøk. Det er grunn til å anta at  
byggeaktiviteten også i 2018 har spilt en viss rolle når det gjelder antall besøkende.  
Antall dugnadstimer/inspeksjon i 2018 er ca 600 timer.

For hyttestyret, Bjørn Engen

DAGGRØ

 

Bilder fra åpningen av Pråmvika Foto: Ingunn Våer/ Kristin Rian

Bilder fra åpen dag på Daggrø Foto: Ingunn Våer

 Alfred Haukås Foto: Svein O. Rasmusen
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Hytta åpna i mai, og har hatt svært god mottakelse av masse besøkende. 
Vi har hatt opptil 200 gjestedøgn på en mnd, og øvrig også svært  
hyggelige besøkstall. Det er noen mindre innkjørings problemer her og 
der, men hytta fungere bra.

PRÅMVIKA

Bilder fra åpningen av Pråmvika Foto: Ingunn Våer/ Kristin Rian
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Note 2018 Budsjett 2018
Avvik mot 
budsjett

Driftsinntekter

Salgsinntekter 1 716 038 608 300 107 738
Leieinntekter 1 2 640 3 500 -860
Kontingenter/tilskudd/gaver 1,2 3 313 472 1 250 800 2 062 672
Sum driftsinntekter 4 032 150 1 862 600 2 169 550

Driftskostnader

Vareforbruk 1,3 64 494 38 000 26 494
Personalkostnader 630 089 700 000 -69 911
Avskrivninger 4 20 052 0 20 052
Frakt/transpor/ved/gass 95 870 88 600 7 270
Kostnader lokaler 138 538 172 500 -33 962
Annen leiekostnad 625 0 625
Kjøp utstyr, vedlikehold, merking, inventar o.l. u/akt. grensen 1 273 467 166 500 106 967
Fremmede tjenester 168 863 164 000 4 863
Kontorutgifter 147 053 161 000 -13 947
Reise, diett etc. 85 058 91 500 -6 442
Annonsering/trykkskaer 56 659 58 500 -1 841
Andre driftskostnader 160 740 207 000 -46 260
Sum driftskostnader 1 1 841 509 1 847 600 -6 091

DRIFTSRESULTAT 2 190 641 15 000 2 175 641

Finansinntekter/finanskostnader
Finansinntekter 5 11 976 10 000 1 976
Finanskostnader 5,6 364 0 364
Sum finansielle poster 11 613 10 000 1 613

ÅRSRESULTAT 10 2 202 254 25 000 2 177 254

Dsiponering av årsresultatet
Overført til annen egenkapital 10 2 202 254 25 000 2 177 254
Sum disponert 2 202 254 25 000 2 177 254

Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening                                                                      Organisasjonsnr. 881072262

Kongsberg og Omegns Turistforening

Resultatregnskap 2018





Note 1 - Driftsresultat pr avdeling

Resultatregnskap Note 2018 Budsjett 2018 2017

Styre/adm
Driftsinntekter 2 3 314 789 1 248 500 1 422 181
Driftskostnader
Vareforbruk 1 055 0 8 925
Personalkostnader 630 089 700 000 630 497
Avskrivninger 0 0 0
Utgående fraktkostnader 0 0 0
Kostnader lokaler 92 559 110 000 104 071
Annen leiekostnad 625 0 777
Kjøp verktøy o.l. u/akt. Grensen 99 804 67 000 59 066
Fremmede tjenester 123 310 150 000 122 301
Kontorutgifter 134 015 148 000 110 330
Reise, diett etc. 14 710 25 000 23 245
Salgskostnader 52 099 58 500 55 152
Andre driftskostnader 125 310 159 000 97 989
Sum dirftskostnader 1 273 575 1 417 500 1 212 353

Driftsresultat 2 041 213 -169 000 209 829

Finansielle poster 11 678 10 000 35 041

Årsresultat styre/adm 2 052 891 -159 000 244 869

Merkekomité
Driftsinntekter 2 0 7 300 0
Driftskostnader 12 165 14 000 8 430
Driftsresultat -12 165 -6 700 -8 430

Møtekomité
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 15 575 39 600 16 605
Driftsresultat -15 575 -39 600 -16 605

Turkomite
Driftsinntekter 31 100 1 500 1 625
Driftskostnader 25 245 31 500 6 677
Driftsresultat 5 855 -30 000 -5 052

Barnas Turlag
Driftsinntekter 2 300 2 500 2 550
Driftskostnader 1 055 8 500 10 170
Driftsresultat -755 -6 000 -7 620

Kano
Driftsinntekter 640 3 500 2 480
Driftskostnader 150 0 0
Driftsresultat 490 3 500 2 480

Kongsberg og Omegns Turistforening

Noter til regnskapet pr 31.12.17

Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening                                                                      Organisasjonsnr. 881072262



Note 1 - Driftsresultat pr avdeling
Note 2018 Budsjett 2018 2017

Butikk
Driftsinntekter 69 915 50 000 55 294
Driftskostnader 64 154 38 000 34 880
Driftsresultat 5 761 12 000 20 414

Bysti
Driftsinntekter 2 0 0 0
Driftskostnader 4 185 3 000 2 441
Driftsresultat -4 185 -3 000 -2 441

Pråmvika
Dirftsinntekter 2 53 952 7 300 6 321
Driftskostnader 66 624 12 500 27 173
Dirftsresultat -12 672 -5 200 -20 851

Daggrø
Driftsinntekter 30 897 35 000 30 649
Driftskostnader 67 453 26 000 64 452
Driftsresultat -36 556 9 000 -33 803

Eriksbu
Driftsinntekter 2 149 183 125 000 119 889
Driftskostnader 36 437 50 300 45 661
Driftsresultat 112 746 74 700 74 228

Nye Pråmvika
Dirftsinntekter 0 40 000 0
Driftskostnader 84 041 10 000 87 360
Dirftsresultat -84 041 30 000 -87 360

Selsli
Dirftsinntekter 27 121 37 000 33 793
Driftskostnader 14 441 23 600 24 916
Dirftsresultat 12 680 13 400 8 877

Sigridsbu
Dirftsinntekter 193 189 160 000 156 215
Driftskostnader 90 160 88 500 31 615
Driftsresultat 103 029 71 500 124 601

Sveinsbu
Dirftsinntekter 57 901 50 000 51 214
Drftskostnader 22 781 23 000 20 930
Driftsresultat 35 120 27 000 30 284

Sørmyrseter
Driftsinntekter 74 263 65 000 61 677
Driftskostnader 30 102 32 600 37 667
Driftsresultat 44 161 32 400 24 011

Øvre Fjellstul
Driftsinntekter 28 900 30 000 28 698
Driftskostnader 33 431 29 000 24 721
Driftsresultat -4 530 1 000 3 978

ÅRSRESULTAT 2 202 254 25 000 351 578

Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening                                                                      Organisasjonsnr. 881072262

Kongsberg og Omegns Turistforening



Note 2 - Driftsinntekter

Kontingentinntekter fra DNT for 2018 er kr. 951 188,- og kr. 612 284,- i andre tilskudd.

Spesifisering av tilskudd: 
Giver Formål
Kongsberg Kommune Tilskudd 2017
Kongsberg Kommune Driftstilksudd 2018
DNT Momskompensasjon 
DNT Frifond 2018
DNT Kom deg ut høst/vinter 2018
DNT Aktiv i 100
Forum for natur og friluftsliv Nattinaturen 2018
Forum for natur og friluftsliv søtte FU2018 annonse
Buskerud Fylkeskommune Frilutsliv
Buskerud Fylkeskommune Partnerskapsavtale  2018
Buskeurd Fylkeskommune Hverdagsmosjon
Norsk Tipping Grasrotandel

Totalt

I tillegg er det mottatt gave fra dødsbo

Note 3 - Driftskostnader

Beholdning av varebeholdning butikk er ikke med i balansen dvs at det er kostnadsført løpende.

Note 4 - Varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Bygninger

Anskaffelseskost pr. 1/1 0
+ Tilgang 0
- Mottatt Tilskudd 1/1 0
- Avgang 0
Anskaffelseskost pr. 31/12 0

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0
+ Ordinære avskrivninger 0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 0

Balanseført verdi pr 31/12 7

Avskrivningssats

Kongsberg og Omegns Turistforening

Noter til regnskapet pr 31.12.18



Note 5 - Finansinntekter/finanskostnader

Renteinntekter 2018
Agio
Utbytte på grunnfondsbevisene
Tilbakeført avsetning for utbytte for 2017
Avsatt for utbytte grunnfondsbevis 2018
Sum finansinntekter
Reversering av tidligere nedjustert verdi på grunnfondsbevisene til ligningsverdi
Rentekostander leverandører
Sum finanskostnader
Sum finansiselle poster

Note 6 - Finanseielle anleggsmidler

Grunnfondsbevisene består av:

1680 andeler i Sparebank1 Buskerud-Vestfold
900 andeler i Sandnes Sparebank

Fondsbevisene hadde pr 01.01.18 en balanseført verdi på kr. 108 804,- etter fjorårets verdijustering.
Ligningsverdien har pr 31.12.18 er uendret, det er derfor ikke foretatt en verdijustering til 
virkelig verdi, jfr. Regnskapslovens § 5-3. 

Balanseført verdi pr 01.01.11
Nedskrivning til virkelig verdi pr 31.12.17
Reversert deler av tidligere nedjustering til virkeligi verdi 31.12.18
Balanseført verdi etter verdijustering til virkelig verdi 31.12.18

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer på kr. 67 183,- består av:

Utbytte grunnfondsbevis 6 000
Tomteleie Sigridsbu 2019 1 843
Adobe programvare 2019 13 154
Ikke utbetalt refusjon -912
Sum andre kortsiktige fordringer 20 085

Kongsberg og Omegns Turistforening



Note 8 - Skyldige offentlige avgifter

Skyldig forskuddstrekk 15 050
Skyldig moms 1 372
Skyldig arbeidsgiveravgift 22 007
Skyldig offentlige avgifter pr 31.12.18 38 429

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12.18 var kr. 20 676,-.

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Mottatt forskudd fra DNT for kontingenter for 2018 580 000
Skyldige feriepenger til utbetaling 2018 56 976
Sum annen kortsiktig gjeld 636 976

Note 10 - Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.18 3 535 612
+ overføring av årets overskudd 2 202 254
Sum egenkapital pr 31.12.18 5 737 865

Kongsberg og Omegns Turistforening
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