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rekordhøst 
Ja denne høsten har vi hatt en del rekorder i TOT. 
Det begynte med at vi har passert 5000 medlemmer 
i TOT. Per 25.oktober hadde vi 5.310 medlemmer. 
Siri Foyn ble det heldige medlemmet som i tillegg til 
gratis medlemskap og overnatting på TOT-hyttene 
i en periode, også fikk et utvalg av utstyr og bøker da 

vi feiret medlemsantallet på Kom-deg-ut-dagen. Det stoppet som sagt ikke der, for på 
høstens KDU-dag telte vi over 600 turgåere som kom til Trollsvann for å grille, leke, 
plukke sopp, lage håndarbeid, sykle sin egen smoothie med mer. 
KDU-dagen er et av høstens høydepunkter som vi arrangerer i samarbeid med 
Tønsberg Husflidlag, 4H og Tønsberg Soppforening. 
Økende medlemsmasse. Det er en økende trend med friluftsinteresse blant det norske 
folk, der vi nå nasjonalt sett teller hele 290 790 medlemmer. Totalt sett er det også 
Barnas Turlagsmedlemmer som har økt mest, med hele 21% på nasjonal basis. 
For vår egen forening har BT økt med litt over 18%, fulgt hakk i hæl av DNT ung med 
16%, der TOT totalt sett har økt med 6,2%. Vi forbedrer hyttene våre, og jobber som 
vanlig med løypearbeid for både sommer- og vinterløyper. Men hva mer ønsker dere? 
Hva mener dere om turtilbudene våre og hva savner dere? Vi ønsker tilbakemeldinger 
av alle slag velkomne. Våre ulike turgrupper har også behov for frivillige som kan bidra 
med å arrangere turer, aktiviteter eller hjelpe til på arrangementer. Ta kontakt med oss!
Julestemning. Allerede i slutten av oktober ble årets første snømann laget på Langli-
dalen parkering. Les mer om dette i denne utgaven av TOT’n.  
Jeg ønsker alle en flott førjulstid og forhåpentligvis mye fin snø. Personlig ønsker jeg 
meg tykk, bra is på Akersvannet, uten snø, slik at jeg kan ta frem isseileren vår og suse 
bortover blankpolert is i over 60 kilometer i timen. Kanskje vi ses på Akersvannet?

Per – 30. oktober 2016

2

tot.dnt.no

Høstleir ......................................   5
Høstcamp ................................. 6
Turprogram......................... 9-16
Klatringens dag ...................... 17
Været på bånn ........................ 18
Darrebu er pusset opp ........ 21
Medlemmer ............................ 23
Forsidebilde: 
Spennende høstcamp
Foto:  Kathinka Weyns

MEDLEMSBLAD
for Tønsberg og Omegn
Turistforening
Nr. 3 - 2016 - 29. årg.

I redaksjonen:
Kjell Stordalen 
Nina Klopbakken
Live H. Pedersen 

Grafisk design:
Reklamelåven as
reklamel@online.no
Tlf. 913 59 797

Post- og besdøksadresse: 
TOT
Nedre Langgt. 36
Tlf.:  33 31 58 26 

ÅPNINGSTIDER TOT:
Mandag, tirsdag, 
onsdag, fredag
Kl. 10.00 - 16.00
Torsdag
Kl. 10.00 - 17.00
Mail: Tur@tot.no
tot.dnt.no
Redaksjonen avsluttet
29. oktober  2016



fokus

3

tot.dnt.no

➢    i farta . . .

Og nå
er det

full fart
……..

– Side 7

➢    ut, ut, ut . . .
Tenk

på
et tall
……..

  – Side 8

➢    klatredag
Det blir

snart
overfylt 
……..

 
 
  – Side 17

➢    de gir seg ikke
Noen
gir seg
aldri
…..

 – Side 20



Heisann turglade barn og voksne!
live H. Pedersen
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Hmmm, vi syns nesten vi begynner å kjenne pepperkakelukt rundt omkring?!? 
Turbo syns det er toppers, for pepperkaker er veldig godt å ta med på tur! Bare tenk 
å kjenne flammene fra bålet varme i ansiktet, steke litt pinnebrød, fylle koppen med 
kakao og så putte noen knasende sprø pepperkaker i munnen! Nammmmm!
Årets siste tur er nettopp gjennomført, Turbo er selvfølgelig glad for at barn og voksne 
tar seg tid til en luftetur i førjuls-stria. I det hele tatt kan vi se tilbake på et aktivt og 
innholdsrikt turår. Det har vært stor deltakelse på de aller fleste turene. Mange barn og 
voksne møter vi om igjen og om igjen, men det har også kommet til mange nye ansikter 
i løpet av året. Faktisk er det ved siste opptelling registrert 100 flere medlemmer enn i 
fjor, slik at vi nå har ca 650 medlemmer! HURRA!! Og om ikke lenge er vi i gang igjen, 
bare se på turprogrammet som er lagt ved denne utgaven av TOT’n! Turlederne våre 
har mange ideer til flere turer på blokka og det er mulig vi kommer til å samarbeide 
med andre organisasjoner framover, så det er stor sjanse for at kalenderen vil fylles opp 
ytterligere. Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesida og facebook!

Glitrende hilsener fra Turbo og leder,
Live H. Pedersen

Bananmuffinsoppskrift
Brune bananer blir ofte kastet, og det synes 
Turbo er noe ordentlig tull. Bananer er supre i 
bakverk, og jo brunere, jo bedre! Her kommer 
en oppskrift på muffins som gjør seg ypperlig 
som turmat. Er bananene veldig brune kan 
man godt kutte ned på de andre søtnings-
midlene. Turbo elsker disse muffinsene fordi 
de BÅDE smaker godt OG bidrar til mindre 
kasting av mat, og det er jo bra for miljøet!
2-3 brune bananer
ca 3 ss rapsolje eller annen smakløs olje
3 ss honning
4 egg
2,5 dl havremel
0,5 ts bakepulver
1-2 ts kanel, og gjerne andre krydder som
nellik og kardemomme hvis man liker det.
Mos bananene og bland med alt det flytende. 

 

Bland det tørre for seg, og ha i det flytende. 
Ikke visp for hardt, da risikerer du at muf-
finsene blir seige. Det holder lenge med en 
tresleiv. Fordel i muffinsformer og stek i forvar-
met ovn på 175 grader i 20-25 minutter.
Dette er grunnoppskriften. Har du ikke 
havremel, kan du få hjelp av en voksen til å 
finkutte havregryn i en kjøkkenmaskin, f.eks. 
en foodprosessor.  
(Turbo har prøvd enda flere ting i disse muffinsene. 
Rosiner er for 
eksempel godt, 
og finraspa 
gulrot og eple 
har også vært 
testet. 
Det morsomme 
med muffins er 
at det 
meste går.)

■  Tekst: Mariann Førsund-Hansen
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Tur i Moutmarka
en forblåst lørdag i september var hele 
familien en smule redusert av forkjølelse, 
og en lang skogstur fristet ikke. 
derfor pakket vi sammen litt mat og satte 
nesa mot moutmarka for å se på havet.
Ved parkeringsplassen sto det et skilt med 
oppfordring om å plukke søppel. Det var også 
hengt opp søppelsekker vi kunne ta med oss, 
og et telefonnummer vi kunne kontakte etter 
endt tur, slik at vi slapp å ta med oss søpla 
hjem. Storebror på fem syntes søppeljakt var 
en god idé, og den slappe gåturen til havet ble 
plutselig byttet ut med skattejakt.

 

Vel fremme ved svabergene fant vi mer søppel 
enn vi trodde var mulig. I hver en vik lå det 
hauger. Særlig så vi mange blå plastrør fra 
ørepinner. Dette er et stort problem for de 
dyrene som lever i og ved havet, siden de tror 
det er mat. Dermed setter de plastrørene i 

halsen eller magen, og ødelegger seg stygt, så 
disse små pinnene er det viktig å få bort! 

 

Vi satte oss ned med formiddagsmaten vår og 
så på bølgene som lekte med vinden. Lillebror 
kastet steiner i pytter, og vi andre tviholdt på 
poser og løse gjenstander som vinden ville ta 
med seg. Det hadde jo vært veldig dumt om vi 
la igjen mer søppel enn vi tok med oss! 
I tillegg til alle plastpinnene og annet smårusk 
fant vi også en slags bøye som sikkert hadde 
slitt seg. Storebror og pappa’n bar dette hele 
veien fra havet til parkeringsplassen, og det er 
ganske langt når man ikke har så lange ben.
Turbo synes det er helt topp at vi som er på 
tur kan plukke søppel og gi beskjed til noen 
som henter det for oss. Da kan vi alle bidra til 
at verden blir et renere og finere sted, og det 
liker Turbo!  ******

Høstleir på Trollsvann 9.-11. september
Dette er den fiiineste leiren jeg har vært med på, altså!
Dette var en gjengs oppfatning blant de veldig mange små som var på leiren – mus og mulige 
andre firbente ”husdyr” til tross … 
Men ”Turbo”, han var som vanlig på plass og tok seg godt av alle sammen.

■  Tekst og foto: Mariann Førsund-Hansen
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■  Tekst: Kathinka Weyns

Fredag kveld stod turledere parat ved parker-
ingsplassen til Trollsvann og guidet spente 
deltakere innover. På Trollsvannstua stod de 
andre turlederne, litt med sommerfugler i 
magen, og ventet spent. 
Det var bli-kjent runde med lek og inndeling 
i teltlag. Teltlagene fikk i oppgave å sette opp 
lavvoer, til stor glede for de som så på. Dette 
var en fin måte å bli kjent med de andre vi 
skulle dele lavvo med og vi ble straks venner. 
Det var pølser, grillet på egne spikkede pølse-
pinner til middag. Og uten leggetid la vi oss 
mens vi sang, skravlet og lyttet til musikk.
Lørdag morgen tittet det noen kalde, noen 
trøtte og noen blide ansikter ut av lavvoene. 
Men frokosten, den spiste vi inne i varmen i 
Trollsvannstua før vi startet på modul 1 av 
Ferskingkurset; allemannsretten og om DNT. 
Etter dette hadde vi flere timer med “fritid” 

Spennende høstcamp
DNT ung Larvik og DNT ung Tønsberg har i lang tid planlagt en felles høstcamp for 
alle ung-foreningene i DNT ung Vestfold. Helgen 23.-25.september var det klart for 
inntog av kjente og ukjente ungdommer i alderen 12-22 år. 
Noen kom med venner eller søsken, mens andre var tøffe og møtte opp helt alene.

som vi fylte med klatring, kanopadling, robot, 
slackline, kubbespill, lagkonkurranser og til 
slutt; en etterlengtet innføring i kajakk-
padling.
Lørdag ettermiddag ble vi med turlederne Tiri 
og Martin en “liten” tur på 3 timer til Hanne-
voldhytta. Tilbake i tussmørket,  skrubbsultne. 
Likevel var det flere som tok seg et friskt bad 
… før vi fikk i oppgave å lage kyllingtaco på 
bål. 
Hæ? sa du taco? på bål? går det an? 
Jepp, det gjorde visst det. Et teltlag stekte 
kylling-kjøttdeig på bålet og blandet det med 
krydder. Et annet hakket opp grønnsaker og et 
tredje gjorde i stand lomper, saus og rømme. 
Det ble utrolig godt, vi koste oss med maten 
rundt bålet mens vi lurte på hva den store 
hvite presenningen gjorde foran båtnaustet.

Forts. neste side ––>

Unge friluftsentusiaster
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■  Tiri Seim Vataker

Film. Slitne i kroppen, mette i magen og 
varme i ansiktet benket vi oss i mørket foran 
den hvite presenningen. Sittende på reins-
dyrskinn med tepper rundt skuldrene våre 
og popcorn poppet på bålet, fikk vi sett flere 
episoder av “Truls mot naturen”. Skikkelig 
morsomt. Noen av oss snek oss til sengs lenge 
før klokken 22:00 og sovnet med klærne på.  
Denne kvelden trengte ikke turlederne fortelle 
oss at det var stilletid fra klokken 23:00.
Mer ferskingkurs. Søndag morgen var vi 
utrolig tunge i kroppen, men veldig blide og 
varme.Vi fortsatte med Ferskingkurset, modul 
2 Kart og Kompass og modul 3 Bål og rett over 
til modul 4 Primus og stormkjøkken. Vi klarte 
å tenne opp vårt eget bål bare ved hjelp av 
vedkubber, småkvist, bark og fyrstikk.
Mer klatring og litt konkurranse. Vi rakk 
å få klatret litt til etter at ferskingkurset var 

DNT ung Tønsberg med nytt styre

over. Noen av 
oss ble utfordret 
av turlederne 
til å ta bestemte 
ruter, som med 
vilje skulle være 
vanskelige for 
oss og vi fikk bare 2 forsøk. 
Før helgen var over og vi måtte tilbake til 
foreldrene våre, ble det delt ut 3 premier: 
• Leo fikk prisen for mest iherdig innsats i klatretårnet. 
 Han hadde brukt 4,5 time på å komme seg til toppen 
 av tårnet, til god støtte fra både turledere og oss 
 andre deltakere. 
• Dina fikk prisen for den eneste som turte å klatre 
 i blinde, uten noen som helst hjelp.
• Den siste prisen gikk til en som gjennom hele helgen 
 var velvillig instillt til alle aktiviteter og alle deltakere, 
 prøvde alt og var positiv til alt, alltid. 
 Den verdige vinner av prisen var Somar. 

DNT ung Tønsberg har i dag et styre bestående av 1 styreleder og 3 styremedlemmer i alderen 22-41 
år. Fra vårt neste årsmøte blir vi et rent ungdomsstyre som består av kun 3 ungdommer i alderen 
22-26 år. Vi ønsker flere som er mellom 16-30 år til å bli med i vårt styre. Sammen planlegger og 
arrangerer vi turer og aktiviteter for ungdom. Har du lyst til å bidra? Kontakt oss på tur@tot.no. 
Les mer om oss på tot.dnt.no/DNTung/ eller FaceBook: DntUngTonsberg

Det rører seg i ung-leiren, flere turer er nå 
gjennomført. Den siste var 23. oktober hvor 8 
ungdommer tok en dagstur til Styggemannen, 
871 moh. En flott tur med god stemning, jul-
estemning – hvit julestemning! Både Stygge-
mannshytta og Sørmyrseter ble besøkt.

DNT ung Tønsberg er i farta

––> Forts.

Julestemning
Foto: 
Tiri Seim Vataker
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■  Kjell Stordalen:

De kommer seg jomen ut – hvert eneste år . . .
Det er like spennende hvert år. Kommer folk seg ut, mon tro?
Ja, gjett om de gjør – 4. september talte vi 650 store og små på Trollsvann!
Det var den årlige, landsomfattende  ”kom-deg-ut” dagen som også innledet friluftslivets uke. 
Ingen kan klage på friluftsinteressen til det norske folk.

I tur og rekkefølge strømmet turgåerne inn på plassen i nydelig høstvær. Parkeringsvaktene hadde 
en stri tørn med å finne plass til alle bilene, men det gikk bra, plassen ble stapp full. 
Etter hvert som klokka gikk så kom det faktisk storfint besøk også, nemlig …… TURBO, 
og det var tydelig populært blant de minste. 

Med god hjelp fra Tønsberg Husflidlag, 4H og Tønsberg Soppforening ivaretok TOT folket på beste 
måte. Folk var stadig innom foreningenes stands. Grillene var flittig i bruk, barna hadde leker, 
mange benyttet anledningen til et deilig bad og kanoene var opptatt fra start til slutt. 
Den idylliske plassen på Trollsvann var stuvende full, men folk koste seg tydeligvis. 
Mange benyttet også anledningen til å mimre litt.
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Kjære turvenner!
Her kommer første utkast av tur- og aktivitetstilbud fra TOT 

for 1. halvår 2017. 
Her finner du tilbud fra Aktiv, Seniorgruppa, Ung, Klatregruppa, 

Barnas turlag og du finner litt om nasjonale og faste arrangementer. 
Flere detaljer finner du etter hvert også på hjemmesida vår:

 tot.dnt.no.
Dette er tilbud som passer nær sagt alle og enhver. 

Poenget er å komme seg litt ut i det fri. 
De fleste aktivitetene er åpne for alle, men på noen kreves

 medlemskap. 
Ved fulltegning av turer blir medlemmer prioritert. 

Påmelding og betaling for turene skjer til TOT’s kontor dersom 
ikke annet går fram av kunngjøringer. 

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

TurPrOGram
1. halvår 2017

TøNsBerG OG OmeGN TurisTfOreNiNG

Du finner:                             Side:
Nasjonale DNT-arr .............   9
TOT’s faste klassikere ......... 10
Barnas Turlag ..................... 11
Aktiv .................................. 14
Ung .................................... 16
Klatregruppa ...................... 16
Seniorgruppa ..................... 16

Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss 

på facebook, 
på hjemmesida tot.dnt.no, 

på mail tur@tot.no via 
TOT-kontoret 

tlf. 33 31 58 26.

Kom deg ut dagen – 
en vinterdag på Trollsvann 
Søndag 5. februar.   
Nasjonal turdag hvor det inviteres til aktiviteter på 
Trollsvann. Husk varme klær, ski og mat til grilling.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.

Opptur for 8. klassinger 
Onsdag 3. mai.  
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres 
lærer. En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene 
får en smakebit av friluftsliv. 
Program og påmeldingsskjema sendes skolene.

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann 
Søndag 3. september.  
Den nasjonale ”kom-deg-ut-dagen” er en knall-
suksess og TOT følger opp med aktiviteter for alle 
aldersgrupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.
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Skrimløp – turløp på ski
Søndag 5. mars. 
Kontakt: Trond Engen.
Skrimløpet er et turløp på ski som passer for hele 
familien. Uten tidtaking.
Det avholdes for 53. gang med 2 løyper å velge mellom – 
ca. 4 og 10 km i flott skiterreng på Skrim.
Startkontingent  kr. 100 (voksne og barn). 
Familiepris kr. 300 (fra 4 personer).
Påmelding og start er mellom kl. 09.00 og 12.00 
på P-plassen ved Omholt, med innkomst senest kl. 16.00 på TOT’s hytte Darrebu. 
Her er det utdeling av diplomer og premier. 

Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen.
Her er lista for den 37. sesongen. Fredagskjappene er 
populære rusleturer i nærområdet på 2-3 timer med tema 
i regi av kjentfolk. 
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
  28. april  - Husøy
  19. mai   - Verdens Ende, Nasjonalparken
  02. juni  - Tønsberg, Presterødkilen 

TOT har en rekke faste, og populære arrangementer som ivaretas av trofaste gjenger 
år etter år. De fleste av våre medlemmer kjenner nok til både Skrimløp, fredagskjapp, 
turpass og måneskinnstur – klassikere med flere tusen deltakere i over 50 år.

ToT’s fasTe KlassiKere

Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.
Start mellom kl. 09.00 – 12.00.
Årets turer:
23. april   Ho      Borrevannet rundt
07. mai   TOT   Hvasser
21. mai     Ho 
11. juni     TOT    Teieskogen
27. august     Ho 
10. september TOT   Rakkevik
24. september   Ho 
15. oktober         TOT   Brekkeåsen

Turpasstur for hele familien 
Flaggskipet Turpass er populære turer som vanligvis
har en kort løype på opp til 5 km og en lang løype 
på ca. 9 km. Noen korte løyper er barnevognvenn-
lige. Turene passer for hele familien. 
Det er spennende natursti med premiering hver 
gang. 
Deltakelse på 5 turer i løpet av året kvalifiserer til 
diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten til 
sølv- eller gullmerke, beger eller pokaler.
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien med 
angivelse av startsted. 

Måneskinnstur til Trollsvann for hele familien fredag 3. november
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Barnas Turlag er for barn i alderen 
0-12 år, sammen med foreldre 
eller andre voksne. 
Vi ønsker å tilby varierte turer, med og uten 
overnatting, ved sjøen, i skogen og på fjellet, 
og til alle årstider. Barnas Turlag i TOT er en 

av de største og mest aktive BT-foreningene i landet, med over 650 medlemmer!
Dagsturene er alltid åpne for alle og er uten påmelding. For alle overnattingsturene kreves 
det at barna er medlemmer i Barnas Turlag. En del av turene har gratis deltakelse. 
Imidlertid vil noen turer ha kostnader både økonomisk og i form av dugnadstimer, og for 
disse vil det kreves inn en deltakeravgift (faktura tilsendes på mail). 
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre 
arrangement.  
Programmet kan bli justert så vi oppfordrer til å følge med på tot.dnt.no og facebook. 

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med TOT-kontoret.  
Velkommen på tur!  

Hilsen Turbo! 

Ski- og akedag med Turbo
Dato: 22. januar 2017 
sted: Bruaåsen, Vear 
Pris: Gratis 
Påmelding: Ingen, åpen for alle 
Turansvarlig: Live H. Pedersen og Mariann Førsund-Hansen

Unna vei i bakken!! Her garanterer vi friske roser i kinna og snø 
i nakken. Eller dere kan gå en tur i brede, fine skiløyper. 
Og når dere er kalde og slitne, kan dere komme bort til Turbo som holder 
liv i bålet og serverer solbærtoddy.

Nasjonal “kom deg ut”-dag
søndag 5. februar på Trollsvann: se nasjonale turdager.

På ski fra hytte til hytte
Dato: 10.-12. februar 2017 

sted: Skrim. Oppmøte på p-plass ved Omholt. 

Pris: Gratis. NB! Bompenger kr. 60,- på veien opp til Omholt 

Påmelding: Innen 7. februar. Kun 14 plasser! 

Turansvarlig: Kyrre Johansen og Ole Hvidtsten Blytt 

Nå er Turbo godt kjent i skiløypene på Skrim, og han elsker hyttene 
Darrebu og Ivarsbu. Her er det bakker opp og bakker ned, lun skog og 
bare knauser. 
Denne turen er perfekt for barn som liker å gå noen kilometer på ski og 
orker å bære en liten sekk på ryggen. Turen passer fra ca 6 år og oppover.
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Turbo på tur med Karsten og Petra
Dato: 11. eller 12. mars 2016 
sted: Slottsfjellet, Tønsberg 
Pris: Gratis  
Påmelding: Ingen, åpen for alle 
Turansvarlig: Live H. Pedersen 

Karsten og Petra er klare med en ny film, “Karsten og 
Petra – ut på tur”. Filmen er den femte i rekka om de 
to bestevennene, og nå er turglede og fjellvettreglene 
hovudfokus. Dette syns Turbo er helt supert, og mener 
da at det er helt naturlig å invitere alle barn til å møte 
ham til lek og læring på Slottsfjellet, før vi sammen går 
til Brygga kino! 
Nøyaktig tidspunkt vil bli annonsert. Arrangementet med Turbo på Slottsfjellet er gratis, men alle som skal se 
filmen må betale billetten selv. 

Skjærgårdstur 
Dato: 22.-23. april 2017 
sted: Tønsberg, Nøtterøy eller Tjømes vakre skjærgård 
Pris: Kr. 200 pr. voksen til dekning av transport. 
Påmelding: Innen 15. april 
Turansvarlig: Atle Wold og Øyvind Viksand Glad 

På en øde øy, langt til havs, utstyrt med kun det nødven-
digste... Eller kanskje ikke verken øde eller langt til havs...! 
I mange, mange år har Turbo tatt med seg en gjeng med 
uredde barn og voksne ut i havgapet. Her ligger de i telt, 
oppdager omgivelsenes muligheter, tenner bål (hvis været 
tillater det!) og tar inn våren med alle sanser. 
Og kanskje blir det årets første bad!?!

Finn fram-dagen
Dato: April 2017 
Pris: Ingen 
Påmelding: Ingen, åpen for alle

Sammen med Orienteringslaget i Tøns-
berg, OTO, har Turbo flere ganger lett 
etter poster på Finn fram-dagen. Vi satser 
på at han får være med også i år, men må 
vente på nærmere informasjon om tid og 
sted. Følg med, dette er gøy!
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Mammatur blant svaberg og grotter 
Dato: 19.-21. mai 2017 
sted: Tjønneberget, Hvasser 
Pris: Kr. 200 pr. voksen 
Påmelding: Innen 12. mai 2017 - kun 20 plasser! 
Turansvarlig: Live H. Pedersen 
 
Vi leier hytta på Tjønneberget, helt sør på Hvasser, av 
Oslofjorden Friluftsråd, med gode senger og godt utstyrt 
kjøkken. Men selv om fasilitetene er av forholdsvis høy 
standard, skal vi ikke sitte inne hele dagen. Turbo vil ta oss 
med på skattejakt på stranda, inn i huler og sprekker i fjellet, 
vi skal kjenne sol og vind i kinna. 
Alle gutter og jenter i alderen 0-12 er velkomne – men det er bare mammaer, tanter og bestemødre som får 
være med. Pappaene kan være hjemme og male huset eller rydde i garasjen...

Sykkeltur på Veierland
Dato: 1.-2. juli 2017 
sted: Veierland 
Pris: Gratis 
Påmelding: Innen 24. juni 2017 
Turansvarlig: Ole Hvidsten Blytt 

På Veierland på vestsida av Nøtterøy er det supre forhold for barn i alle 
aldre på sykkel! Her er det akkurat passe kuperte veier, spennende og 
mystisk stemning, sauer og svaner – men ingen biler!! Nord på øya er 
det en perfekt grasslette for teltovernatting, så når Turbo føler seg ferdig 
med sykkel-ekspedisjonene, fortsetter leken og hyggen på stranda, sva-
bergene, i trærne og i teltene. 
Turen passer godt for 5-6 åringer og eldre på egen sykkel, yngre barn bør ha tilgang på sykkelsete eller sykkel-
vogn.

Pappatur med kano
Dato: 18.-20. august 2017 
sted: Meheia, Kongsberg 
Pris: Gratis 
Påmelding: Innen 12. august 2017 
Turansvarlig: Atle Wold 

Det er så godt å sitte i kanoen og gli stille over vannet 
mens det kanskje vaker en fisk rett i nærheten! 
Og når vi går i land, går vi på oppdagelsesferd eller tar et 
bad. Turen passer for barn fra 6-7 år og oppover.
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aKTiv
Aktiv er en gjeng aktive og turglade medlemmer som har blitt for gamle for ung-

domsgruppa og er for unge for seniorgruppa.
De har gjennom året et variert turtilbud med fjelltur samt kveldsturer.

Følg med på tot.dnt.no og facebook for endringer.

Kveldsturer på truger     
Bli med AKTIV på trugetur i vinter! 
Kveldsturene tar ca 2 til 2 ½ time, og vi holder et tempo som gjør at vi blir 
svette på ryggen. 
Tur i mørket er magisk i lyset av vandrende lykter og kanskje opplyst av 
månen. Noen av turene er oppsatt med sted og oppmøteplass. For andre 
turer ser vi an hvor det er snø og gode trugeforhold. Kanskje blir turen lagt 
til dine hjemtrakter, kanskje vi må kjøre litt. 
Alle turene er å finne på TOTs hjemmeside tot.dnt.no og på Facebook: 
AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening. Følg med for oppdateringer.
Truger for bruk på arrangementer kan lånes av TOT, avtales og hentes på TOT-kontoret.
For alle kveldsturene gjelder det at dersom det er snømangel vil turen likevel avholdes; enten flyttes eller 
avholdes til fots.
Ingen påmelding, bare å møte opp. Husk hodelykt og truger. Det kan også være en fordel med staver, men 
dette er litt smak og behag.

04. - 05. mars: 
Trugetur med overnatting   
v/ Nina Klopbakken og Live Firing Solheim. 

Truger gir stor frihet i forhold til rutevalg og fremkommelighet, 
og det er aldri bakglatt! Denne helgen bor vi på Rajehytta nord 
på Skrim. Lørdag og søndag legger vi opp til lange dagsturer. Vi 
tar sikte på å bestige flere av Skrims knausete topper i området. 
Vel tilbake til hytta har vi en sosial kveld hvor vi lager felles 
middag. Tørrmat sørger den enkelte for selv.
Truger kan lånes av TOT og må hentes på TOT-kontoret, 
se tot.dnt.no for åpningstider.
Pris: 460 kr + kjøring
Påmelding: innen 15.februar på www.tot.dnt.no
Frammøte: kl 09:00 på Shell Korten for felles kjøring

Dato  Tid Sted og oppmøte
Tirsdag 17.01  18.00 Undrumsdal, oppmøte Gulli p-plass
Torsdag 02.02 18.00 Sted og oppmøte blir annonsert på tot.dnt.no og Facebook i januar
Tirsdag 14.02  18.00 Sted og oppmøte blir annonsert på tot.dnt.no og Facebook i februar
Torsdag 02.03 18.00 Sted og oppmøte blir annonsert på tot.dnt.no og Facebook i februar
Tirsdag 14.03 18.00 Andebu, oppmøte Møylandsletta
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07. - 12.  mars: Påsketur over Hardangervidda    
Turledere: Nina Klopbakken, telefon 913 67 656, 
  nklopbak@online.no
  Knut Bråten, telefon 915 58 796, 
  knut.braten71@gmail.com
gradering: Krevende.
Pris:   kr. 5600,- som dekker reise tur/retur 
  Tønsberg, overnatting med middag, 
  niste og frokost.
  Det er et krav om medlemskap i DNT.
antall delt.: 15 inkludert turlederne.

Vi starter på Finse og går fem fine dager sydover på Hardangervidda til vi ender opp på Solheimstulen. Over-
natting blir på betjente hytter. Turen starter med toget til Finse på fredag, og så starter vi å gå lørdag. Ruta er 
Finse - Krækkja - Heinseter - Rauhellern - Mårbu - Solheimstulen og buss hjem. Det er lett terreng med lite 
stigning, men dagsetappene er opp til 23 km, så dette er en krevende tur som passer for de som har gått på ski 
i fjellet før. 23 km er langt hvis det er tungt føre og vi må brøyte spor. Hvis det er fint vær og føre, sånn som vi 
har planlagt, er dette en lett og fin tur hvor vi kan nyte åpne vidder, snø og appelsin. På kvelden, uansett vær 
og føreforhold, nyter vi en tre retters middag på hyttene. 
Turen starter og slutter på jernbanestasjonen i Tønsberg, det er mulig å gå på toget til Finse i Drammen, og å 
gå av bussen på hjemveien i Kongsberg. Prisen er den samme.
Det blir informasjonsmøte ca to uker før turen.

    Program:
      Fredag 7. april:
      Avreise til Finse med tog klokka 11:08 fra Tønsberg 
      ankomst Finse 16:20.
      Middag og overnatting på Finsehytta (1223).

      Lørdag 8. april:
      Til Krækkja 23 kilometer.

      Søndag 9. april:
      Til Heinseter 17 kilometer.

Kart:
Turkart Rauhellern 1:50 000. 
Turkart Skarverennet 1:50 000.

Utstyr:
Fjellski og utstyr for vinterfjellet inkl. vindsekk, spade, ligge-
underlag osv. Se DNT utstyrsliste vinter.

Påmelding på Tønsberg og Omegn Turistforenings hjemmeside. 
Påmeldingsfrist: Fredag 10. mars.

Følg med på hjemmesiden tot.dnt.no for eventuelle endringer.

Mandag 10. april:
Til Rauhellern 14 kilometer

Tirsdag 11. april:
Til Mårbu 21 kilometer

Onsdag 12 april:
Til Solheimstulen 18 kilometer. 
Buss hjem klokka 16, i Tønsberg ca klokka 19
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KlaTregruPPa
Klatregruppen TOT, en del av DNT Fjellsport, har hatt en veldig økning i medlemsmassen. Vi jobber for 
at alle skal kunne ”møte veggen” på en sikker og trygg måte. Vi kvalifiserer klatreledere til å møte deg på 
ditt nivå og veilede.  TOT har holdt klatrearrangement ute på Husvik hver onsdag med stort oppmøte, 
med alt fra 20 til 50 deltakere i alle aldre. Messehall A har gjennomgått renovering og der foregår inne-
klatring både i en flott buldrevegg og i en ny klatrevegg. Hildegunn Vatnamo er nytt medlem av styret, 
en engasjert person. Hun ønskes velkommen. 
Det er nå 10 personer i styret i Klatregruppen TOT.  
Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller 
har andre spørsmål 
kontakt Gro Anita Hagen mobil 922 95 335 eller 
Svenn Salvesen mobil 997 24 125. 
Følg ellers med på tot.dnt.no eller på facebook.

DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ung-
dom. Er du mellom 13-26 år så er du automatisk medlem 
i DNT ung. TOT har nå reorganisert sin ung-gruppe og 

de har allerede gjennomført en rekke turer.
FOreLøPiG AKTiviTeTSPLAn:  
*  Tur fra Vestby (Andebu) til Heisetra. 4.des. 18-30 år.
*  Isseiling på Akservannet i januar 2017 for alderen 13-30 år. 
    (med forbehold om riktige isforhold).
*  Skitur 29.jan 2017 til Langevann og Gransetra. 18-30 år.
*  Trugetur i februar eller mars. 18-30 år.
*  Skitur mars på Skrim. 18-30 år.
Følg med på våre hjemmesider tot.dnt. no og Facebook-sider under 
DNT ung Tønsberg for utfyllende informasjon.

seNiorgruPPa
Seniorgruppa er åpen for alle som trenger og ønsker å komme seg ut på en lettere dagstur samme med 
andre. Her kan alle være med, du slipper å gå alene, det er sosialt og du opplever nye områder. 
Vi har faste onsdagsturer. I tillegg har vi vårtur, høsttur på fjellet og høstavslutning med bevertning.
Onsdagsturene starter opp ved påsketider og går til slutten av juni, og deretter fra midten av august til 
november. Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen Idrettspark, med avreise til dagens turområde presis 
kl. 10.00. Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsestedet.
Turene er på 3-4 timer inkludert matpause (ta med mat og drikke), og de går i forskjellige områder hver 
gang, uansett vær. Det koster ingen ting å delta på onsdagsturene, men vi oppfordrer de som benytter seg 
av våre tilbud, å melde seg inn i Den Norske Turistforening.
I 2016 gikk vårturen langs Akerselva med Oslo-guidene, og høstturen gikk til Bergsjøstølen, Ål.
Du finner mer om turene våre på tot.dnt.no, Bli med da vel!
Kontakter: Tove Hansen 920 59 292 / Torun Landsrød 416 79 324



klaTring

17

tot.dnt.no

■  Tekst: Gro Anita Hagen

Klatringens dag
Klatring blir mer og mer populært i alle aldre og klatregruppen i TOT er i stadig 
utvikling. 17 september gjennomførte gruppa Klatringens dag på Husvikfeltet.
Det var strålende høstsol og mellom 100-120 
personer kom til arrangementet. Av disse var 
det 46 ivrige klatrere i alle aldre. Her fikk de 
prøve seg på klatring, slakkline og grottevan-
dring. Det ble arrangert en klatrekonkurranse 
med tidtaking, dette var spennende både for 
deltakerne og tilskuere. Norges klatreforbund 
og TOT hadde ordnet med buffer til alle 
deltakerne og Klatresiden.no hadde sponset 
oss med fine gaver som ble trukket ut blant 
deltakerne. Grillen gikk varm på pølser og 
i informasjonsteltet stilte noen flotte barn, 
som delte ut informasjon om foreningen og 
tilbudene vi har i TOT. Tusen takk til alle som bidro 
til å gjøre dette til et flott arrangement, vi håper å kunne 
arrangere dette til neste år også!

■  Kjell Stordalen

Nyrenovert Messehall A tatt i bruk
Tirsdag 23. august ble den nyrenoverte messehall a høytidlig åpnet av ordførerne 
i Tønsberg og Nøtterøy, Petter Berg og roar Jonstang.
Her har idretten fått en innendørs storstue, så også klatregruppa i TOT. Ny vegg og et buldrerom 
som ble tatt i bruk i uke 40. Her er det bare å møte opp så får du prøve deg på klatring. Informasjon 
om tidspunkt, kurser og lignende finner du på tot.dnt.no og på Facebook: Klatregruppen TOT.
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■  Tekst: Live Firing Solheim – foto: Live Firing Solheim og Tshering Pande Bhote

Været på bånn – humøret på TOPP
Det er en kort oppsummering av aKTiVs årlige 2000-meters topptur.
De aller fleste nordmenn er ekstremt opptatt av været. Det gjelder gjengen som 
skulle på tur med aKTiV til Jotunheimen også. 

Ikke så rart kanskje, når vakre Uranostinden på 
2157 moh sto på programmet, og yr.no lovet 
snøvær – i august. Ja ja, vi pakker jo alltid for 
alle årstider når vi skal til høyfjellet uansett. 
Det var sommer da vi dro og sommer da vi 
kjørte hjem, og mellom der hadde vi en dag 
med vinter og en dag med høst. Men det stop-
pet ikke oss, i hvert fall ikke helt.
Godt ivaretatt av to sherpaer fra Nepal vandret 
vi som en laaaang slange oppover Uranosbreen. 

Det var nysnø på bakken/breen, snø i lufta og 
null sikt. Ble nesten en meditativ opplevelse i 
taulaget. Aldri har gjengen fra AKTIV vært så 
stille. Etter breen var det ut av tauet og vassing 

i snø og ur oppover og oppover. Så flatet det ut 
og vi sto plutselig på den smale eggen ut mot 
toppen av Uranostinden. Her bandt vi oss inn 
i tauet igjen og sakte, sakte lirket oss på snø og 
is bortover eggen, noen krabbende på alle fire 
og noen oppreist på to bein. 
For de som har vært ved toppvarden vet at her 

er det bare plass til 4-6 personer – vi var 16! 
Sjefsherpaen sto for fotograferinga, han bare 
fløy bortover, rundt, opp og var overalt. For en 
fyr! Vi andre sto stive av skrekkblanda fryd og 
klamra oss fast til varden og hverandre. 
Den planlagte avstikkeren oppom Slingsbytin-
den 2026 moh blåste bokstavelig talt bort. Vi 

På toppen
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omgivelsene med isbreer, turkise innsjøer og 
steinete fjellsider.

Fondsbu er en trivelig DNT-hytte, med god 
lokalmat, flotte omgivelser og et fabelaktig 
vertskap. 
Helga ble avslutta med en to timers tur på 
fjellet bak Fondsbu 
– i strålende sol!

prøvde oss, men måtte bøye oss for vinden og 
værovermakten. 
Dagen etter var det på med våte klær og ut i en 
verden av regn og tåke. Ønsket om å være ute 
på tur og bestige Langeskavltinden 2014 moh 
var tilstede hos de aller fleste. Fulgte først en 
T-merket sti og deretter en flott rygg med rødt 
fjell oppover mot Langeskavlen. Godt vi var 
omgitt av blide og vakre mennesker i turfølget, 
for det var det eneste vi så. Tempoet var lavt 
på det glatte og sleipe føret, regnet var på og 
av, og tåka var stort sett på. Så da vi nådde 
Langeskavlen på 1878 moh, valgte vi å snu. 
Men først etter en god lunsj og varm drikke, 

for ikke å snakke om en holde-varmen-runde 
hvor vi ”svømte ut til skjæret”, ”pusset vin-
duene” og andre mer eller mindre grasiøse 
bevegelser. 
Oppholdet på toppen ble avsluttet med et lit-
terært innslag hvor Gro deklamerte et dikt. Og 
jommen fikk vi litt sikt på vei ned til de vakre 
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■  Torun Landsrød

En knalltur til Bergsjøstølen . . .
Seniorgruppas høsttur 5. – 7. september går over i historien som en av de fineste. 
35 var med bussen til Bergsjøstølen ved Ål for å nyte vakre høstfarger, mat, 
selskap og fjelltur.

Det var en behagelig busstur med dyktig 
sjåfør, og bestemmelsesstedet ble nådd på 
ettermiddagen. Bergsjøstølen ligger vakkert til 
ved Bergsjøen, ca. 1.100 m.o.h. i åpent og fint 
landskap med utsyn mot Reineskarvet i nord 
og mektige Hallingskarvet i øst.
To hadde valgt å kjøre privatbil, og de var på 
plass da vi kom, så totalt ble det 37 deltagere.
Ankomstdagen var det ikke lagt opp til noen 
fellestur, men etter litt kos med kaffe og vafler 
i salongen, var det mange som gikk en liten 
tur og gjorde seg kjent i nærområdet. 
Hvor skulle vi legge turen på tirsdag? 
Mulighetene var mange. Etter anbefaling fra 
den hyggelige verten, Kåre Berg, bestemte vi 
oss for Bergsjøen rundt. En lettgått tur på 
ca. 8,5 km. og med mulighet til å forlenge den 
ved å bestige 2 fjelltopper.
Etter frokost gikk vi ut i samlet tropp, under-
veis kunne man velge rute. Det var 
3 muligheter, den lengste var ca. 12 km. 
Onsdag la vi i vei mot Skardsetra, som ligger 
ved foten av Reineskarvet. Også denne dagen 
var det mulighet til å velge lengde. Kort tur på 

ca. 6,5 km, mellomste ca. 9 km og den lengste 
12 km. Det var mange som gikk de lengste 
turene begge dagene. 
Høstfargene hadde begynt å komme i fjellet, 
og det var nydelig utsikt over viddene. Vær-
gudene var også på vår side, så bedre kunne 
det ikke bli.
Alle tre kveldene ble det servert 3-retters 
middag kl. 19.00. Da denne var vel fortært, 
samlet vi oss i salongen til sosialt og hyggelig 
samvær.  Tove Hansen hadde laget noen 
finurlige quizoppgaver, som satte de små grå i 
sving. Hun viste også bilder fra tidligere turer. 
En kveld var det trekkspillmusikk av vertens 
søster. Anne Britt Akerholt hadde ordnet med 
sanghefter, og da ble det allsang, noe som 
alltid skaper god stemning. En svingom ble det 
også anledning til.
Bergsjøstølen var et sted som passet oss meget 
bra, passe stort, nydelig beliggenhet og flott 
turterreng med mange valgmuligheter. 
Etter frokost på torsdag var det tid for hjemre-
ise. Tilbakemeldingene fra deltagerne var posi-
tive, alle sitter igjen med mange gode minner.  
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Ferdinand har de senere årene fått til en god dialog med grunn-
eierne der oppe, men nå har han funnet å måtte legge inn årene.
Så nå har snekkeren Arild dratt i gang litt dugnad. Etter en sjau 
ute med gras og trær, er det nå først og fremst innvendig oppuss-
ing hyttetilsynet holder på med. Nytt kjøkken og ny utgangsdør er 
på plass og det brukes malerkost i alle rommene. Noen besøkende 
har allerede vært innom og alle synes det blir trivelig. 
Til jul er alt klart.
En utfordring gjenstår, nemlig å skaffe godt vann. Så kanskje det 

blir litt brønnboring snart der 
oppe også. TOT har jo svært 
god er erfaring med vannpum-
pe både på Lindsverk og på 
Trollsvann.
Her er noen glimt fra hytta. 
Visste du for øvrig at Darrebu 
ble innviet 15. januar 1967? 

I en tid hvor ny teknologi og satelittbasert 
kartbruk er i ferd med å ta over, har vår foren-
ing kommet til at det fortsatt vil være behov 
for det “håndfaste papirkart”.
Denne gang er nye løyper og mindre kart-
justeringer kommet til. I NØ er allerede den 
nye løypen over Bokås og Brånafjell blitt godt 

Darrebu er pusset opp
Arild Hansen har startet jobben som leder av hyttetilsynet for Darrebu. 

■  Kjell Stordalen/Arild Hansen

Revidert kart over Merkedammen-Trollsvann
■  Tore S. Rasmussen

synlig i terrenget. Videre er løypen over Eike-
dalseter løftet mot V og opp til Kåres Utsikt.
Som et resultat av en aktiv løypegjeng har også 
justeringer funnet sted etter at kartet gikk til 
trykk. Du må overføre de siste justeringene 
(ved Gåsediplene og Skalhøgg, se nedenfor) til 
eget kart for å bli helt kart-oppdatert.

Vårt tur- og løype-kart i Andebu er igjen blitt revidert.
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■  Kjell Stordalen:

Turledere
22 av TOT’s mange turledere hadde en nyttig og hyggelig samling på Tollboden 
tirsdag 27. september. 
Etter at styrets turkoordinator Edvar-Ståle Otter-
strøm hadde ønsket vel møtt, så gikk kvelden videre 
som en røyk. Først var det Tønsberg Røde Kors Hjel-
pekorps som frisket opp kunnskapene på hva som 
må gjøres når uhellet er ute under et arrangement. 
Turlederne er godt skodd.
Dernest var DNT’s Anne-Mari Planke på plass og 
fortalte  løst og fast om turlederstigen, DNT-skolen, HMS/sikkerhet og krisehåndtering. 
En nyttig kveld. Forresten: har du lyst til å bli turleder for turer i nærområdet vårt?

Kyststi
DNT-foreningnene i Vestfold har lenge arbeidet for å få en sammenhengende kysti gjennom hele 
fylket. Det går sake, men sikkert framover. I Tønsberg har man startet på en viktig, men vanskelig 
del. Planen er å bli ferdig med den til våren. Det gjelder området rundt Presterødkilen. Når den delen 
er på plass så går det helt sikkert an å ta seg fram fra travbanen, gjennom byen og til Råel hvor man 
så kan velge seg en trace videre gjennom skogen for å komme fram til Vallø. Derfra er det opparbei-
det kyststi videre til og gjennom Essoskogen.

Et gjennombarket folkeferd
I hvert fall friluftsinteressert. Regn, sludd, kort sagt dårlig vær. Men likevel dukket det opp over 100 
på måneskinnsturen 21. oktober. De fleste var sikkert under skolealder! En pappa kom inn i stua, 
våt og kald og lurte på om det var mulig å tørke seg litt. Ja da, sa vi. Men da ga de to barna som var 
med klar beskjed: nei, vi skal være ute ved bålet! Og slik ble det.

DNT 150 år
DNT ble stiftet i 1868. Det betyr at man i 2018 kan feire sine 150 år. 
Sentralt har man allerede begynt å legge de første planer og temaet sto også på dagsorden 
under landsmøte. Sikkert er det at man nok kommer til å merke at DNT fyller år. 
Det skal også planlegges lokale markeringer.
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medlemmer
TOT-medlem nr. 5000 er behørig notert og markert. Men TOT er godt på veg videre og 
pr. 23.10.2016 er det notert en økning på 6.4%. Det offisielle medlemstall for 2016 blir 5.310.
DNT har for øvrig økt til 290.790, en økning fra 2015 på 7.6 %.
Etter innføring av familiemedlemskap er det et litt annet oppsett på statistikken i 2016, 
således må fam ho og hoved legges sammen, det samme gjelder husst og fam hus.
Til orientering nevnes også at medlemmstallet i Barnas turlag var 657, en økning på hele 18.2% 
mens ungdomsmedlemmene har økt med 15.6% til 661.

■  Kjell Stordalen:

Løypeutstyr
TOT har fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Sparebank 1 Nøtterøy fått tilsagn om et anselig bidrag 
for å kunne kjøpe inn utstyr til å holde løypene våre i stand. Det gjelder både sommer som vinter.
Etter nøye vurdering har styret besluttet å gå til innkjøp av det vi kaller en ”fire-hjuling”  (ATV 
4x4)  med diverse ekstra utstyr. Maskinen vil antakelig være på plass når snøen kommer og den blir 
primært stasjonert på Trollsvann.
Det blir spennende å se om den kommer til å svare til forventningene.

Strategi- og handlingsplan
Gjeldende strategi- og handlingsplan ligger til grunn for det arbeid styret skal ivareta. Nåværende 
plan gjelder for perioden 2013 – 2016. Den er således klar for revisjon, noe styret skal gripe fatt i. 
Planen omfatter følgende fem målområder: 
 1. Kommunikasjon – medlemmer og potensielle medlemmer
 2. Tilbud – turer og aktiviteter
 3. Tilbud – hytter, løyper og stier
 4. Naturforvaltning
 5. Organisasjon
Innspill? Kom med dem!

TOT-medlem nr 5000
Nå er det klart
Og den heldige vinner ble ...... Siri Foyn. 
Hun ble medlem nr. 5000 og på Trollsvann fikk 
hun også med seg litt ekstra goder under 
”kom deg ut”-dagen den 4. september 
... så som gratis medlemskap en stund, gratis 
overnatting på TOT-hytter og litt utstyr. 
Det var styreleder Per som kunne fortelle dette til 
et svært fornøyd medlem.

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

   198 2149   140   626     51 392     223      883    648 5.310 23.10 -16

 2317   148   595     51 552     291    1036  4.990 31.12 -15
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Årsmøte i TOT
Årsmøte for det 111. driftsår i TOT holdes på Karlsvik Gård
torsdag 16. februar 2017. 

Årsberetning for 1916
 Foreningens medlemstall var ved årets utgang 132, hvorav 9 livsvarige. Den økonomiske stillingen er, som 

regnskapets viser, ytterligere forbedret. Man har betalt forbruk av brændsel ved hytten til sommeren og har en 
kontantbeholdning i Sparebanken av kr. 539,85, eller, efter dækning av husleien for 1917, 300 kr en diantsponibel 

beholdning av c 250 kroner. Restansene utgjør kun 10-15 kroner.
Besøket ved hytten paa Askim har i 1916 vært meget godt – paa Skotvedt derimot noget mindre. ….
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Tidligere brukte vi tog til turpassturen . . .

Styremøte 9. januar 1967 – sak 1. Åpning av selvbetjeningshytten Darrebu
 Følgende var til stede: Leif Halvorsen, Th. Egeberg, Lars Pande, Thorstein Eldre, Bjørn Brørvig, Ninni Nilsen  

Det ble besluttet å åpne hytten søndag 15.1.1967.
Det vil bli arrangert en enkel tilstelning med innbudte.

Byggekomiteen har sagt seg villig til å fortsette som hyttekomite frem til generalforsamlingen.
Reglement og instruks for hytta er satt opp av hyttekomiteen.
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