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medlemskap 
Medlemsstatistikken for 2017 viser at vi har 5788 medlemmer i TOT. 
Det er en økning på hele 9.0% fra 2016. DNTs økning er på 6.1%. Vi 
er den 11. største foreningen i landet. Velkommen til dere som er nye 
medlemmer og en takk til dere som er trofaste medlemmer fra år til år.

          Dugnad
I disse dager starter valgkomiteen sitt arbeid med å skaffe kandidater til 
styret og komiteer som skal velges på årsmøtet i februar 2018. Om du 

skulle bli kontaktet håper jeg at du sier ja til å stille opp.  Du kan også melde din interesse ved å 
kontakte kontoret, styret eller undergruppene. Se informasjon på vår hjemmeside. 
I 2016 ble det utført godt over 12.000 dugnadstimer av våre frivillige. Utrolig! 
Takk til alle dere som står på! 

Fra fjord til fjell
TOT har stadig nye og spennende prosjekter. Nå jobbes det med å finne en løypetrasè som kan 
egne seg for en rute fra Brygga i Tønsberg til Styggemann på Skrim – fra 2 til 870 m.o.h. ! 
Jeg gleder meg til å se resultatet, det gjør kanskje du også?   

DNT 150 år i 2018
Thomas Heftye stiftet DNT den 21. januar 1868. Jubileumsåret blir innledet med Tidenes Turfest 
i Oslo Spektrum 19. januar. DNT`s storsatsing i 2018 blir å få hele landet med ut på tur. 
For det ligger i vår natur å dele eventyrlige naturopplevelser. Alle medlemsforeningene inviterer 
til opplevelser langs DNT`s stinett og på våre hytter. Vi gleder oss til å vise fram alt det flotte som 
ligger i vår felles natur – i skogen, på fjellet, langs kysten eller i nærområdet ditt. 

Samkjøring
Tenk på miljøet når du skal på våre fellesarrangementer. Fyll bilene de gangene det er mulig. 
Med færre biler på arrangementene blir det også enklere å få parkert for alle!   

Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin turhøst – og vinter!

Andebu, 27. oktober 2017.
Thore Sletvold

Fungerende styreleder
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Frivillige søkes!
live H. Pedersen
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Har dere vært med på en eller flere av våre 
turer i året som gikk? Eller kanskje dere 
har besøkt noen av turlag-naboene våre i 
Horten, Sandefjord eller Larvik? 
Da har dere sikkert forstått at aktivitets-
tilbudet vårt er helt avhengig av frivillig 
innsats! Er du litt nysgjerrig på hvordan 
vi får det til, hva vi kan tilby deg, og ikke 
minst hva du kan bidra med selv? Da vil vi 
svært gjerne høre fra deg! 
På Kom Deg Ut-dagen i januar vil 
engasjerte voksne være til stede for å 
snakke med deg, svare på spørsmål og 
ta imot gode ideer og ønsker. Og hvis du 
gjerne vil vite mer allerede nå, kan du ta 
kontakt med undertegnede på 
live@pedersenfamilien.net. Vi høres! 😊

Bålgodt . . .
Hva med en varmende dessert på bålet når 
dere først er ute på tur?!
Kutt et eple i terninger. (Skyll eplet godt først, 
dersom du beholder skallet på.) Legg eple-
bitene, sammen med en liten klikk smør, 
litt sukker og kanel på et dobbelt stykke 
aluminiumsfolie. Dersom du liker det, kan du 
gjerne putte noen nøtter og rosiner oppi også. 
Pakk folien godt sammen, legg på rist over 
bålet eller i utkanten av glørne. 
Løp deg en liten tur eller klatre i et tre, mens 
du venter på at eplebitene skal bli myke og 
varme og smør  og sukker smelter. 
Og så… MMMMmmmmm!!!

 

■  Tekst: Live H. Pedersen  Foto: Turkokken.no

Med vennlig hilsen fra Turbo og Live Halstensgård Pedersen
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Villmarken kaller

Der får vi alle muligheten til å ta hånd om vårt 
eget hundespann. Hundene er Alaska huskier, 
energiske, entusiastiske og hardt arbeidende. 
I tillegg er de super vennlige, glade og veldig 
kosete. Vi spenner de opp til hundespannene 
og suser innover vidda hvor hundene får vist 
seg frem i sitt rette element.  Vi har også med 
ski og vil bytte på å kjøre innover og å gå på ski 

inn til dagens leirplass. Der blir det bål og lek 
i snøen når hundene må ha en hvil i bakken. 
Vi bor i hytter på gården til Haukeli Husky 
med hundene tett innpå oss. Turen er for 
barn/ungdom 10-16 år med foreldre. 
Bli med å realiser drømmen om en ekte 
villmarksopplevelse sammen med venner 
og disse fantastiske hundene.

Tilbakeblikk på tidenes kanotur
For i stedet for masse regn slik det lenge var 
spådd, ble det en helg med sol og fint vær på 
Kolsjø! I alt 30 deltakere var med, og 
10 kanoer la i vei over vannet inn mot enden 
av sjøen på lørdag.
Vi grillet pølser og utforsket området rundt 
den lille tømmerkoia oppe i skogen som er 

■  Tekst og foto: Lena Kolstø

■  Tekst: Atle Wold

padleturens faste mål, før vi la i vei tilbake 
over sjøen. På Kolsjø blåser det ofte opp litt på 
ettermiddagen, og det gjordet det også denne 
gangen, men nå hadde vi medvind og holdt 
god fart tilbake til leiren. Noen prøvde også 
å rigge til provisoriske seil ved hjelp av noen 
solide kvister, og en søppelsekk. Om det hjalp 
noe særlig på fremdriften er derimot mer 
uvisst. Tilbake i leiren var det tid for lek på det 
fine leirområdet, og mange av barna syntes 
det var så gøy å padle at de fortsatte med 
ekspedisjoner til de små øyene som ligger 
rett i nærheten av leirplassen helt frem til 
det ble mørkt.
Både små og store hadde en flott tur!

Helgen 20. -22. april reiser vi til Haukeli Husky for en ekte villmarksopplevelse langt fra 
hverdagens stress, tidsjag og krav.

I år hadde Turbo alliert seg med værgudene i forkant av pappaturen.
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■   Tiri Seim Vataker:

På bli-kjent-turen som ble arrangert 3. sep-
tember var vi totalt 11 ungdom/unge 
voksne i aldersgruppen 15-30år, en hund og to 
turledere. 

Turen begynte ved bussholdeplassen på 
Bakkenteigen. Alle hilste på hverandre, tur-
lederne introduserte turen, og vi la deretter ut 
på vandring. 

Først gikk vi inn i naturreservatet og rundt 
Adalstjern. Deretter gikk vi ut i et boligfelt 
og ned til kyststien. Kyststien fulgte vi til vi 
kom til Borrehaugene. Alle fikk tilbud om å 
se seg om i det historiske området, men det 
var stemning for mat og vi bestemte oss for å 
tenne opp et bål. Dette var en etablert bålplass 
rett ved vann og vi anså det som trygt å tenne 
opp. Vi koste oss derfor med pølser, pinne-
brød, boller og kvikklunsj rundt varmen av 
bålet. Det var kommet noen byger med lett 
regn, og det var derfor fint å få i seg litt varm 
mat. 

Etter at vi hadde spist kom sola frem og det 
var på tide å bli litt ekstra godt kjent. Vi delte 
inn i tre lag, og begynte med en quiz. Vinner-
laget fikk selvfølgelig premie- refleks så alle 
synes i høstmørket! Det var så klart for lek 
nr.2. Alle ble sendt til sandstranda, hvor de 
fikk i oppdrag å bygge det peneste sandslottet 
(som måtte inneholde ett tårn, tang, blomster 
og stein). Premien til vinnerlaget var denne 
gangen sjokolade. Den avsluttende leken var 
tautrekking, og alle deltakerne fikk virkelig 
i gang konkurranseinstinktet. De heldige 
vinnerne fikk her hver sin refleks. 

Bli kjent-tur
Ved oppstartsperioden på Bakkenteigen ved Høgskolen i Sørøst- Norge var DNT 
Ung Tønsberg på plass. De ønsket å lage en tur for studenter og andre i alders-
gruppen 16-30 år som kanskje ikke kjenner så mange andre i området eller 
ønsker å bli kjent med noen av naturområdene rundt skolen.

Vi pakket deretter sammen, og gikk samlet 
tilbake til Bakkenteigen. 

 

Det ble tatt et felles bilde av gruppa, og det 
virket som alle hadde hatt en fin tur sammen. 
Forhåpentligvis ble det dannet noen nye 
bekjentskap som kan utvikle seg videre. 

 

Takk for turen!

Har du lyst til å være med så:
følg DNT Ung Tønsberg på Facebook, 
Instagram,og på hjemmesida til TOT.
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■  Martin Aske:

Vi overnatter på Skrim
Vi overnattet på en av Tønsberg og Omegns 
turisthytter som heter Darrebu. Derifra gikk vi 
dagsturer lørdag og søndag. 
På lørdag gikk vi helt til Styggemann 871 moh, 
noe som vil si at vi gikk over 20 km tur-retur. 
På veien til gikk vi innom Fantefjell 690 moh, 
mens på veien tilbake gikk vi en litt annen 
vei slik at vi kunne ta matpause ved idylliske 
Støleseter. Tilbake på hytta koste vi oss med 
taco, sjokolade og kortspill. 
På søndag pakket vi sakene og vasket ut av hyt-
ta før topptur igjen stod på agendaen. Da var 
det Høgstøle 752 moh som var målet. Der fikk 
vi til og med litt snø på toppen! Etterpå ble det 
lunsj i vindfanget på Ivarsbu. 

DNT Ung Tønsberg var medarrangør på 
Bascampen til DNT Ung Vestfold (13-16år) 
8. - 10. september på Trollsvann. Der var 
det 18 ungdommer som var med på topptur, 
kajakkpadling, matlaging, bading, multisport-
konkurranse og Zorbfotball. 
Alle koste seg tross en litt våt fredagsnatt, men 
sola dukket heldigvis opp utover lørdagen. 
Vellykket hælj!

Vellykket Basecamp på Trollsvann
 Takk for en fantastisk tur!

Helgen 20.-22. oktober var syv ungdommer i alderen 16-28 år på tur på Skrim.



ToT Tur
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■  Kjell Stordalen:

Suksesstiltak
Kom deg ut-dagene har helt klart kommet for å bli. Dette er en av de mest 
vellykkede tiltak som DNT har initiert. To ganger pr. år blir hele landet involvert 
–  og friluftsinteresserte i alle aldre tar i mot utfordringen og kommer seg ut.
Initiert sentralt, men alle arrangementer ligger i hendene til de lokale foreningene. 
En gang på vinteren og en gang på høsten. TOT har også fulgt opp - på Trollsvann. 
Sist høst var det flott turvær – og igjen var parkeringsplassene overfylt. Det samme var tunet på 
Trollsvann med rundt 650 som koste seg. En sak er at man kommer seg ut, en annen er at mange på 
denne måten finner seg et hyggelig turterreng å benytte seg av – og mange finner på denne måten 
nye turkamerater.

Hm, venter de på en dukkert fra brygga?

-eller venter de på at en av kanoene blir ledig? 
Her var det kø – hele dagen.

Natursti hører med og er alltid spennende. 
Etter innlevering av kupongen er det bare å vente 

og se om jeg vant.

TOT har flere medspillere på kom deg ut-dagen.
Her er det 4H som bidrar. Hard sykling gir selvlaget gevinst, 

nemlig juice. Det var populært!

En av de faste ”generalene” 
er Turbo. 

Han er spesielt populær 
blant de aller minste.

En annen general, 
”kom-deg-ut” general Ulf 

fra TOT har regien på 
kom deg ut-dagene. 

Han koste seg også og han 
var tydelig fornøyd i år.
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Kjære turvenner!
Her kommer første del av tur- og aktivitetstilbud fra TOT for 2018 med tilbud fra Barnas Turlag, Ung, Aktiv, 

Seniorgruppa og Klatregruppa. Du finner også litt om nasjonale og faste arrangementer. 
DNT feirer sine 150 år i 2018 og det er lagt opp til en omfattende jubileumsmarkering. 

Også TOT markerer jubileet med øremerkede turtilbud året gjennom. Det hele starter med en spesiell 
Kom-deg-ut dag 21. januar. Du finner mer om dette inne i TOT’n. Ellers finner du hele tiden alt som foregår 

via hjemmesida vår: tot.dnt.no. Eller du kan ta kontakt på mail tur@tot.no – tlf. 33 31 58 26.
Tilbudene våre 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. del 2018

Tønsberg Og Omegn TurisTfOrening

Kom deg ut dagen – 
Søndag 21. januar.   
Nasjonal turdag, denne gang for å markere DNT’s 
150 års jubileum. 
Markeringen vil foregå fra et bynært område. 
Ingen påmelding. Se mer på tot.dnt.no. 

Opptur for 8. klassinger 
Onsdag 2. mai.  
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres lærer. 
En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene får en 
smakebit av friluftsliv. 
DNT ung Tønsberg medvirker. 
Program og påmeldingsskjema sendes skolene.

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann 
Søndag 2. september.  
Den nasjonale ”kom deg ut-dagen” er en knallsuksess 
og TOT følger opp med aktiviteter for alle alders-
grupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.
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Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen.
Populære rusleturer med kjentmenn 
i nærområdet. Turene tar gjerne 2 – 3 timer 
en fredagskveld.
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
Her er lista for den 38. sesongen. 
  27. april  -  Råel
  24. mai  -  Gullkronene
  08. juni  -  Skjerpe, Nøtterøy 

Måneskinnstur til Trollsvann for hele familien fredag 26. oktober!

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

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 barnevognvennlige. 
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. 1. pinsedag markeres at det er 60 år 
siden turpass startet – på samme sted, Trollsvann.
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien med 
angivelse av startsted.

Årets turer:
22. april TOT Hvasser 
06. mai Ho Borrevannet rundt
20. mai TOT Trollsvann - 
  turpass i 60år!
03. juni  Ho Kyststien 
19. august TOT Hella
09. september  Ho Tuftfjell   
23. september  TOT Essoskogen 
14. oktober  Ho Hortensmarka nord

Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp 
av naturstikort.
Start mellom kl. 09.00 – 12.00.

Turpasstur for hele familien
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Barnas Turlag i TOT er en av de største og 
mest aktive BT-foreningene i landet, med 
over 600 medlemmer! 
Vi ønsker å tilby varierte turer, med og uten 
overnatting, ved sjøen, i skogen og på fjellet, 
og til alle årstider. 

Dagsturene er alltid åpne for alle og er uten påmelding. For alle overnattingsturene 
kreves det enten at barna er medlemmer i Barnas Turlag eller en deltakeravgift 
tilsvarende medlemskontingenten (for 2018 kr. 125). 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 i forkant). 
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre 
arrangement.  
Her får du en smakebit av hva vi har planlagt for turåret 2018. Det vil kunne komme 
flere turer og arrangementer i løpet av året. 
Mer utfyllende informasjon om innhold, samt nøyaktig tid og sted for oppmøte, 
vil bli oppdatert på vår hjemmeside www.tot.dnt.no og på facebook-sida vår 
(søk: Barnas Turlag i Tønsberg og Omegn Turistforening).
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med TOT-kontoret eller leder i BT TOT, 
Live H. Pedersen (live@pedersenfamilien.net) 

Velkommen på tur!  
Hilsen Turbo! 

Kom deg ut-dagen
Januar
Turbo er selvfølgelig til stede på den nasjonale 
og årvisse Kom Deg Ut-dagen. 
I år skal DNT markere sine 150 år denne dagen, 
nemlig lørdag 21. januar. 
Sannsynligvis viser Turbo seg fram på Trollsvann. 
Eller kanskje dukker han opp et helt annet sted 
i år?!? 
I så fall vil han kunngjøre det høyt og tydelig god 
tid i forveien, slik at alle som vil bli med, finner 
riktig tid og sted!

Turledersamling
Februar
Erfarne og etablerte turledere og frivillige hos oss 
samles for erfaringsdeling og hyggelig samvær! 
Og vi vil gjerne ha med oss nye og nysgjerrige 
frivillige. Mer informasjon kommer.
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På ski fra hytte til hytte på Skrim
mars
Denne turen er blitt en klassiker hos oss! Distansene 
på ski er fullt overkommelige i akkurat passe krevende 
terreng, fra ca 1,5-7 km. Overnatting på hyggelige 
Darrebu og Ivarsbu. Bålkos og skileik, måneskinn og 
stjernetitting. Turen passer for barn fra 6-7 år og 
oppover. Deltakerne selv sørger for mat, drikke og 
nødvendig utstyr. 

Villmarken kaller på Haukeli 
april
Hos Haukeli Husky får vi en ekte villmarksopplevelse langt fra hverdagens stress, tidsjag og krav.  
Vi får ta hånd om vårt eget hundespann og suser innover vidda.  Der blir det bål og lek i snøen når hundene 
må ha en hvil i bakken. Vi bor i hytter på gården til Haukeli Husky med hundene tett innpå oss. 
Dette vil bli en uforglemmelig og skjellsettende opplevelse! Turen er for barn/ungdom 10-16 år med foreldre. 
For å kunne gjennomføre turen er vi avhengige av minimum 12 deltakere. 
Deler av deltakeravgiften vil måtte betales ved påmelding.

På to hjul i svingene
juni/juli 
Akkurat i det sommeren kommer for fullt, er det 
perfekt med en sykkel- og telttur. 
Nøyaktig hvor Turbo skal sykle og telte i år, veit 
vi ikke enda. Men det blir helt sikkert på et fint 
sted! 
Turen passer for barn fra ca 5 år som sykler på 
egen sykkel, og yngre barn i sykkelsete eller 
-vogn.
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Med kanoer og pappaer på Kolsjø
august
Nok en klassiker! Selv om Turbo har vært her ganske 
mange ganger, er vi sikre på at det fortsatt finnes 
uoppdaget terreng, både til vanns og til lands, på 
Meheia utenfor Kongsberg. Her blir det padling, 
bading, fisking, oppdagelser, bålkos og alt som ellers 
hører til. Men det er bare pappaer/onkler/bestefedre 
som får være sammen med barna….
 (Mammaene kan være hjemme og rydde i garasjen 
eller boden!)

Kom deg ut-dagen
september
Høstens store nasjonale turdag - konkret
 søndag 2.9 - er da det strømmer til hundrevis av 
barn, voksne og eldre til idylliske Trollsvann. 
Her kan dere faktisk møte Turbo i lys, 
levende live!!

Høstleir på Trollsvann
september
Hver eneste høst legger det seg en helt spesiell 
stemning over området rundt Trollsvann. Vollen 
utenfor Trollsvannstua fylles opp av telt, som det 
tyter lykkelige barn ut av. Mange barn i vårt distrikt 
har evigvarende gode minner herfra. Her er det 
muligheter til å delta på planlagte aktiviteter – eller 
bare utforske og oppdage skog, kratt og vann på egen 
hånd.

Frisk høsttur med overnatting
(for barn med mammaer/tanter/bestemødre)

oktober
Turbo trenger å opprette kjønnsbalansen rundt seg etter 
kanoturen i august, så nå vil han at barna tar med seg bare 
mammaer/tanter/bestemødre på tur. Destinasjonen er ikke 
helt avklart, men det skal i hvert fall som vanlig bli mulig-
heter for rikelig med friske naturopplevelser, lek og moro. 
Turen vil passe for barn fra ca 3 år og oppover.
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uNg
DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom. 
Er du mellom 13-26 år så er du automatisk medlem i DNT ung. 

Aktivitetsplan :
 JANUAR * skitur (Montebello) Langevann i Re 16-30 år
 FEBRUAR * trugetur ++ (isfiske og gøy) Trollsvann 13-18 år
 MARS * skitur Skrim m/overnatting Darrebu 16-30 år
 APRIL * bli-kjent-tur/kveldstur Nøtterøy 16-30 år
 MAI  * sykkeltur Verdens Ende m/overnatting Tjønneberget 16-30 år

 JUNI * kano- og fottur Trollsvann m/overnatting 13-30 år

Konkrete datoer følger senere, følg DNT Ung Tønsberg på Facebook, Instagram, 
og på hjemmesida til TOT.
Der kan du hode deg oppdatert på turprogrammet

OBS – OBS – OBS vær også oppmerksom på at DNT er 150 år:
Den Norske Turistforening skal markere og feire at det er 
150 år siden foreningen ble stiftet. Over det ganske land vil 
de lokale foreningene være med – også TOT.
En egen arbeidsgruppe arbeider med dette, noe dere vil finne mer 
info om på hjemmesida til TOT framover. Så langt kan dere jo være 
oppmerksom på følgende:

Målsetting:
Hovedmål: Øke kunnskapen om friluftsliv og styrke friluftslivets rammevilkår.
Øke oppslutningen om og støtten til foreningens virksomhet.
Målsetning for TOT:
Vi ønsker å markedsføre TOT som en stor og viktig leverandør av friluftslivsaktiviteter i vårt område. 
Vi ønsker å nå ut til flere, og få flere medlemmer.
Synliggjøre TOTs aktiviteter som et vesentlig bidrag til bedre folkehelse.
Målgruppe: «Folk flest», potensielle nye medlemmer, myndigheter, næringsliv og andre (friluftslivs-)organisasjoner.

Søndag 21. januar: Kom deg ut-dag i et bynært område. Dette er stiftelsesdagen.

I januar, februar og mars blir det holdt ulike kurskvelder.
Søndag 17. juni: Villblomstens dag.
Søndag 2. september: Tradisjonsrik kom deg ut-dag på Trollsvann.
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aKTiv
Aktiv er en gjeng aktive og turglade medlemmer som har blitt for gamle for 

ungdomsgruppa 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 er ca. 2 – 2,5 timer, 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 TOT’s hjemmeside: tot.dnt.no 
og på Facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening. 
Følg med for oppdateringer og nærmere beskrivelse av 
turene. 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. Truger for bruk på arrangementer kan lånes av 
TOT. Avtales og hentes på TOT-kontoret på brygga. 
Det kan også være en fordel med staver, 
men dette er litt smak og behag.

Skitur 
i Drammensmarka
Søndag 4. februar   
Følg med på hjemmesida 
for nærmere info.

Dato  Tid Sted og oppmøte
Onsd 17. januar  18:00 Undrumsdal, Holt gård
Torsd 1. februar  18:00 Ikke bestemt
Onsd 14. februar  18:00 Skoppum
Torsd 1. mars  18:00 Ikke bestemt
Onsd 14. mars  18:00 Ikke bestemt
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KlaTregruppa
Klatregruppen TOT, også 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.  
Vi klatrer inne i Messehall A tirsdager og onsdager: 
3-9 år kl. 1730-1815  10-15 år kl. 1815-1900  16år+ kl. 1900-2100

Vi arrangerer noen klatredager på torsdager, da vil kravet om å inneha topptaukort gjelde.

Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål: 
kontakt Gro Anita Hagen mobil 922 95 335  
Følg ellers med på tot.dnt.no eller på facebook.

seNiorgruppa
Seniorgruppa er åpen for alle som trenger og ønsker å komme seg ut på en lettere 
dagstur sammen 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 tilegg 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 bestemmelsesstedet.
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.
Du finner mer om turene våre på tot.dnt.no, Bli med da vel!

Kontakter: Kjell Bjørvik 93097921 / 
Torun Landsrød 41679324
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■  Tekst: Gro Anita Hagen

Klatregruppa
Klatring blir mer og mer populært i alle aldre og klatregruppen i TOT- en del av 
DnT fjellsport - er i stadig utvikling.
Klatregruppen TOT har i 2017 satset på 
Fjellsport aktiviteter med en flott samling 
i Romsdalen i juni. Dette var et vellykket 
arrangement og vi er i planleggingsfasen av et 
lignende arrangement til neste år, i samarbeid 
med Aktiv gruppen. 
Vi har holdt uteklatring på Husvik tirsdager 
og onsdager med stort oppmøte. Klatringens 
dag ble gjennomført for tredje gang den16. 
september med nesten 200 deltakere. Der vi 
fikk mange gode tilbakemeldinger og vist oss 
frem i Tønsbergs Blad. Det er på plass med 
et tusen takk til de som stilte som frivillig for 
å dra et så stort arrangement som dette etter 
hvert er blitt, i land. Nå har temperaturen sun-
ket og vi har flyttet inn i Messehall A, der den 
nye veggen fra 2016 ventet oss. Her holder 
vi treninger ukentlig og setter opp kurs etter 
behov, noe som har vært veldig populært og 
alle arrangementer har vært fulltallige. 
Hos oss er alle klatreinteresserte velkommen 

Romsdalen igjen
Her er et par ekstra bilder fra 
”klatredelen” av den svært 
vellykkede klatre- og topptur-
samlingen i Romsdalen, ledsa-
get av følgende linjer fra en av 
deltakerne: 
I tillegg til turene var det klatring 
på klatrefelt og workshop i regi 
av Anita Hagen. En ting vi lærte 
var at vi må sette oss bedre inn i 
veibeskrivelsen før vi drar av gårde 
til ukjente klatrefelt … en ”Liv-
ingstone ekspedisjon i bushen” sto 
opprinnelig ikke på programmet, 
men det er utrolig hva man kan få 
ut av en samling i Romsdalen.

til å prøve seg i veggen. Med en så populær 
aktivitet trenger vi stadig flere til å bidra som 
frivillig, du vil få kursing til dette. Du er også 
hjertelig velkommen til å bidra på andre so-
siale arrangementer. 
Vi ses i veggen! 
På Facebook siden: TOT klatregruppa Forum
legges oppdatert informasjon om våre 
arrangementer: 
www.facebook.com/groups/264031563683957/

Det var bare blide fjes å se:
Bilder av Gro Anita Hagen 
og Øyvind Stigum Trøan.
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■  Live Firing Solheim

Toppturer i Jotunheimen – igjen
aktiv er sannelig en aktiv gjeng. i august var Leirvassbu sentrum for å nå:
storebjørn 2222 moh, bjørnelabben 2153 moh, midtre Tverrbyttinden 2106 moh, 
midtre Tverrbyttinden nord 2251 moh, store Tverrbyttinden 2261 moh, Kyrkja 
2032 moh. på hjemmesida til TOT finner vi følgende:
Alle besteget på de tre dagene vi var på 
Leirvassbu. Det ble til sammen 22,5 herlige 
timer ute på tur, 32,5 km bevegelse i terrenget 
og 2771 høydemeter å forsere. 
Vi var 15 toppgale (-glade) og en enda galere 
sherpa fra Nepal. Han førte oss trygt opp den 
oppsprukne Bjørnebreen, gjennom tåka og 
forbi digre sprekker, opp bratte snøbakker, 
til toppen av Storebjørn. Der møtte vi turens 
eneste hagelbyge, rett i fleisen. Det ble et 
altfor kort opphold på toppen. Som trøst 
var vi oppom den beskjedne, men dog over 
2000 meter, Bjørnelabben. Der ble det attpå 
til servert trøstedram fra en av deltakerne.    

Yr.no sto fast på sitt, og tåka sprakk opp, 
skyene forsvant, fjellene åpenbarte seg og vi 
ble aldri så lite solbrune/brente i kinna...
Leirvassbu er et flott sted med god mat og hyg-
gelig vertskap. Vi fikk fylt opp lagrene, og gøyv 
løs på Kyrkja på søndagen. Noen var glade for 
tåka som omhyllet toppen, så slapp man se 
hvor langt ned det er på alle kanter. Ryggen 
opp til topps er lett å følge, og har et par artige 
klyvepunkt. 
Alle bidro; en hjelpende hånd, noen oppmun-
trende ord og ståpåvilje. På toppen var det 
absolutt ingenting å se, men vi trøstet oss med 
at det i hvert fall ikke regna.

Alt i alt ble det en flott og minnerik helg i Jotunheimen, mange nye 2000-m topper ble huket av, nye 
bekjentskaper ble stiftet og turgjengen ble ytterligere sammensveiset. 
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■  Knut Bråten

On the edge!
i siste nummer av TOT’n var det noen flotte bilder fra Klatregruppa og aktivgrup-
pas felles fjellsport- og topptursamling i romsdalen. Her kommer noen ord fra 
toppturlederen og et bilde som sikkert gjør noen hver misunnelig:

Sjelden har noen brukt så lang tid på å gå 
Romsdalseggen. Med strålende sol, vindstille 
og varmt vær brukte vi så lang tid som bare 
mulig for å få være lengst mulig på eggen. 
Og vi lyktes bra, med masse selfier, laaaange 
pauser og bading i en fjellpytt, klarte vi å 
bruke nesten dobbel så lang tid som normalen 
på turen. 
Og for en tur, med utsikt til Romsdalen, 
Trollveggen og kysten utenfor ruslet vi 
bortover eggen og nøt livet. Turen er stedvis 
ganske luftig så vi fikk matet høydeskrekken 
litt også, men ikke mer enn det som er gøy. 

I forhold til Besseggen er turen på en måte 
finere siden man tilbringer mesteparten av 
tiden på selve eggen, og så er den litt luftigere 
også med litt klyving. 
Turen er sånn passe krevende, det er et par 
timer i motbakke for å komme opp på eggen, 
bortover eggen er det litt opp og ned, og så er 
det en litt seig time ned gjennom skogen til 
Åndalsnes. 
En egentlig veldig seig time, men vi kom oss 
da ned, og etter å ha justert opp blodsukkeret 
litt med is og snop klarte vi å bestille en taxi 
tilbake til campen.

PS! For sikkerhets skyld: det jobbes for å få til et tilsvarende arrangement i 2018 …..
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■  Jan Otto Andreassen:

Takk for i år – velkommen til nye seniorturer i 2018
Sesongen 2017 har vært meget vellykket. Arbeidsgruppa bestående av Jan Otto Andre-
assen (leder), Tove Hansen, Åse og Kjell Bjørvik, Åshild Johansen, Wenche Petterson og 
Torun Landsrød, har hatt ansvaret for turprogrammet.
Gruppa har fått gode tilbakemeldinger fra 
deltagerne. Onsdagsturene har gått i all slags 
vær, sludd i Gravdalsrunden, regn og kuling på 
Hvasser, men nydelig sommervær på flere tur-
er. Turene har gått i nærområdene på Nøtterøy 
og Tjøme, Stokke, turløypene i Tønsberg-om-
rådet, Re, Andebu og Høyjord. Antall deltag-
ere har stort sett vært mellom 50 og 70. Størst 
deltagelse var det på turen til Veierland i mai. 
Da var vi 122 turdeltagere, og ekstraferge 
måtte settes inn.
Lengden på turene har vært 6 - 9 km, og vi går 
uansett vær.
Vårsesongen ble avsluttet med busstur til 
Landfalltjern i Drammensmarka. Herfra gikk 

vi inn til Goliat-hytta. Turen ble avsluttet med 
omvisning på Eidsfoss og middag på Eidsfoss 
Hovedgård.
I september leide Seniorgruppa hele Bergs-
jøstølen i Ål i Hallingdal, 1100 m.o.h. Her 
hadde vi 3 døgn med flotte fjellturer.
Sesongen går ut oktober, og vi avsluttet med 
tur i Esso-skogen og bespisning på Karlsvika 
Gård.
Høres dette spennende ut? Bli med oss på tur 
til våren og oppdag nye stier og turområder. 
Vi starter opp onsdag etter påske. Vårens 
turprogram er ikke fastsatt, men første tur blir 
annonsert i Tønsbergs Blad.
Du finner mer info på våre nettsider tot.dnt.no

■  Wenche Petterson:

Seniorenes høsttur til Bergsjøstølen
I år som i fjor gikk årets fjelltur til Ål i Hallingdal, nærmere bestemt Bergsjøstølen som 
ligger på 1084 moh.  Vi var 44 turglade deltagere som dro av gårde fra Tønsberg 
mandag 4. september.
Bergsjøstølen ligger vakkert til på nordsiden 
av Bergsjøen, og i klarvær ser vi Hallingskarvet 
i sør og Reineskarvet i nord. Klarværet var 
imidlertid fraværende denne gangen, tåke-
skyer kom og gikk, og det regnet kontinuerlig. 
Men 6-7 grader pluss og regnvær stoppet ikke 
denne spreke gjengen fra å gå på tur. Med 
ull innerst og vanntett ytterst trasket vi i vei, 
tirsdag Bergsjøen rundt, onsdag en rundtur på 
nordsiden av fjellstua. Og riktignok var sikten 
ikke så mye å skryte av, men hvis man senket 
blikket oppdaget man fine fargekombinasjoner 
på bakken som var dekket av lav, mose og kratt 
i mange farger. Nistematen ble spist ute, men 
vi satt ikke ned unødig lenge, og det var godt 
å komme i hus etterpå. Der ventet nystekte 
vafler i første omgang og nydelig treretters 
middag etter hvert.

Vi gjentok kveldsunderholdningen fra i fjor, 
med Margrethe som spilte trekkspill og sang 
den første kvelden, og da var det mange som 
kjente det rykket i dansefoten! Tirsdag var det 
tid for hjernetrim med reiserebus og tippe-
konkurranse, og forsamlingen viste seg å være 
svært kunnskapsrik! Onsdag underholdt vår 
medbrakte gitarist og historieforteller Emil 
Hansen sammen med Anne-Britt som ledet 
allsangen.
Det var en fornøyd gjeng som returnerte til 
Tønsberg 
torsdag etter-
middag etter 
en behagelig 
busstur med 
vår dyktige 
sjåfør Bjørn.
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Etter hvert som trafikken økte 
sommerstid, som et resultat 
av økt hyttebygging og økt 
fiske, ble det klart at slitasjen 
på myrene resulterte i svært 
redusert fremkommelighet. 
TOT startet da produksjon 
og utlegging av det vi kaller 
myrbruer. Vanlige klopper 
som bare ble lagt ut på myra 
fløt opp og dreiv avgårde i 
vårløysinga. Vi konstruerte da 
klopper i trykkimpregnert ma-
teriale med en gangbane som 
hvilte på tverrstokker med bein 
som gikk ned i myra. I tillegg 
har tverrstokken en plate mot 
myra som hindrer den i å synke 
ned i myra. Dette gjør at me-
steparten av gangbanen ikke er 
i kontakt med myra. Det gjør at 
torva ikke dør.
Etter at Skrim ble verna fikk 
vi mye strengere spilleregler. 
Vi hadde befaring med Statens 
naturoppsyn som raskt kunne 
konstatere et førsteprioritets 
behov for tiltak for å skåne 
myrene.  Verneforskriftene 
tillater ikke kobberimpregnert 
virke. Vi gikk over til lerketre 
og til slutt malmfuru. 

TOTs hytte Darrebu har blitt pusset opp. I skrivende stund er det også besluttet å bore etter vann. I 
lesende stund har det antakelig kommet opp ei flott pumpe, maken til de vi har på Trollsvann og på 
Lindsverkseter. Men husk: pumpa er intet leketøy, de må behandles med varsomhet. Nå er det vel 
egentlig bare å ta seg en tur til Skrim ….?

Skrim
I de 50 åra jeg har følt og fulgt dragning til Skrim har jeg opplevd alt fra 
å gå tørrskodd i joggesko til å måtte gå lange omveier med høyskafta 
gummipælær for å komme rundt klissvåte myrer.

■  Christian Foyn:

Vann på Darrebu

Med hjelp og støtte fra Skrim 
Hytteeierforening, grunn-
eiere, hytteeiere, Buskerud 
fylkeskommune og til sist 
tippemidler, har vi produsert 
og lagt ut over 1000 myrbruer. 
Til å begynne med ble bruene 
produsert av løypegjengen 
innenfor eget budsjett. De to 
siste årene er bruene produsert 
av bedrifter med mannskaper 
på arbeidstrening. 
Bruene blir kjørt ut på etter-
vinteren med scooter og 
plassert i stien tidlig på våren 
mens myrene ennå er bløte. 
Det siste har ikke vært noe 
problem i sommer særlig ikke i 
høst. Vi har hele tiden fokusert 
på de mest trafikkerte stedene 
som har vært bløtest. I som-
mer har vi komplettert en del 
og stedvis brukt en type uten 
bein der det har vært kort vei 
til fjell. Videre har vi brulagt 
over Jotefjell mot Styggemann. 
Det gjenstår et stykke ned mot 
Lønnstøldalen, de bruene vil 
bli kjørt ut til vinteren.
Vi møter stadig på fornøyde 
turgåere som berømmer turist-
forenings innsats.

Myrbru type 2 . . . 

Fantefjell
God tur!
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■  Anne Lene Stulen:

DNT 150 år

På sentralt hold lager man Tidenes Turfest i 
Oslo Spektrum under ledelse av Anne Lindmo 
og med en lang rekke kjente artister. Til dette 
arrangementet kan dere få kjøpt billetter via 
https://www.dnt.no/jubileum/ - hvis det er 
noen igjen da …!
I TOT er en arbeidsgruppe i gang med den 
lokale planleggingen. Det endelige resultat 
foreligger nok ikke før rundt årsskiftet, men 
her er noe av det som er klart:
21. januar: dette blir årets kom-deg-ut dag, 
stiftelsesdagen for DNT. Det blir valgt et 
bynært sted for markering hvor det vil bli 
aktiviteter for hele familien.

Fra fjord til fjell

Ja, snart er forslaget klart, men du må nok 
regne med å bruke mer enn eeeen dag. 
Den aktive arbeidsgruppa som er gitt i opp-
drag å komme med et forslag til trace, har så 
langt hatt befaring omtrent hver uke. 
Med god hjelp av lokale kjentmenn er gamle 
og nye traceer tråklet. 
Det finnes faktisk mange morsomme og 
spennende steder å gå gjennom Vestfold. 
Selv om et forslag snart foreligger så tar det 
nok ennå litt tid før nødvendige formaliteter 
er på plass. 
Sa jeg spennende? Ja, hvordan tror dere vi 
kommer fra havna i Tønsberg og opp til 
Andebu? Den som lever får se!

Delingsdalen
Det gikk sent i høst et steinras i løypa som går fra P-plassen på Trollsvann, opp Delingsdalen og til 
Åletjønn. Raset er skummelt og det er forbundet med fare å gå forbi. Dette er en ”traktorvei” 
tilhørende Fritzøe Skoger. De sier at det for tiden ikke er planlagt å gjøre noe med veien.

Jan/feb: førstehjelpskurs med Røde Kors
Mars: fotokurs med Tønsberg kameraklubb
April/mai: kurskveld og tematur med Norges 
Ornitologiske forening i Vestfold
17. juni: villblomstens dag med Tønsberg 
Botaniske Forening
2. september: kom-deg-ut dag på Trollsvann 
med aktiviteter for hele familien

I tillegg vil de enkelte grupper også markere 
jubileet gjennom sine arrangementer og det 
dukker nok også opp flere tilbud før den 
endelige planen er lagt. 

Følg med på hjemmesida vår tot.dnt.no.

■  Kjell Stordalen:

Også TOT skal selvsagt være med på både å markere og feire at en av landets største 
frivillige organisasjoner runder 150 år 21. januar 2018.

Fra Tønsberg og helt opp til Skrim.
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medlemmer
Den solide medlemsveksten blant DNT foreningene har fortsatt i 2017. 
Medlemstallet for 2017 regnes pr. 25.10.17. Da var det en økning på 6.1%. 
DNT har nå passert 300.000 og økt til 308.408 medlemmer.
I TOT var økningen fra 2016 på hele 9.0%, den nest største økningen blant de større 
foreningene i landet. Medlem nr. 5000 i TOT dukket opp i 2016. 
Allerede nå venter vi altså på medlem nr. 6000!
Merk medlemstallet for barn. Dette tallet innbefatter ikke barnemedlemmer som er en del 
av det nye familiemedlemskapet. Totalt har derfor TOT faktisk langt over 600 medlemmer 
i Barnas Turlag.

■  Kjell Stordalen:

Nye lokaler
Etter at ny leiekontrakt med Tønsberg Havne-
vesen er vedtatt så holder noen iherdige og 
nevenyttige karer på med dugnad. Kanskje før 
jul så er nye, lyse og trivelige lokaler klar for 
bruk.
Hvem vet, kanskje blir det en møteplass for 
noen hver der nede på brygga hvor praten kan 
gå blant oss friluftsinteresserte….. 
Vi venter spent på resultatet.

Takk
Per, TOTs styreleder siden årsmøtet 2015, meddelte i brev 
09.10.17 at han trakk seg tilbake fra vervet som styreleder. 
Det var flere grunner til beslutningen. Etter noen samtaler 
og betenkningstid aksepterte vår nestleder, Thore Sletvold, 
at han under visse forutsetninger kunne tre inn som fun-
gerende leder fram til kommende årsmøte. Kjell Stordalen 
ble av styret valgt som ny nestleder.
Per har i sin ledertid lagt ned et omfattende og solid arbeid 
i sin rolle. Han har vært positiv og engasjert, ikke minst 
har han vært en en foregangsmann og viktig bidragsyter i 
løypearbeidet i Andebu. 
Vi må respektere hans beslutning. 
I denne omgang er det på sin plass og si tusen takk for 
innsatsen hans så langt.

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

   299 2183   148   663     51 384     224      878    958 5.788 25.10 -17



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Referat fra styremøte den 24. november 1992 
i Skotte Finans og Forsikrings kjellerlokale

23/86 Referat fra arrangementer
Avslutningen på årets turpass-sesong samlet 270 deltakere med utdeling av merker, beger og krus 

på Eik Lærerhøgskoles Aula den 13. november 1992. 

ToT ProTokollen for omlag 25 År siden

Styremøte
Den 6. november 1967 ble det holdt styremøte i Tønsberg Turistforening

Til stede var: L. Pande formann – Th. Egeberg - Torolv Fyksen – O. Hodt – E. Trondsen - Ninni Nilsen
Sak 5 - D.N.T.’s 100 års jubileum

c. Formannen vil konf. med formennene i Horten og Sandefjord i anledning festmøte 
i forbindelse med D.N.T.’s 100 års jubileum.

ToT ProTokollen for omlag 50 År siden

Kjøpsavtaler
TOT har i dag tre kjøpsavtaler:
På Sport 1 på Revetal gis 20% rabatt, det samme gjelder på Olympiasport, mens det gis minimum 15% 
avslag hos Klatresiden i Larvik. Medlemskort må vises fram.

Turpassavslutning i Eik Lærerskoles Aula – på 80-tallet

Husk årsmøtet torsdag 15. februar 2018
Vi møtes på Karlsvika gård kl. 18.00!


