HANDLINGSPLAN FOR LARVIK OG OMEGNS
TURISTFORENING
2019 – 2023
Vedtatt på årsmøtet 12.mars 2019

Fra «Kom deg ut dagen» 2018 på Framnesodden
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Basert på DNT’s veivalgsdokument 2019 – 2023 legger styret her frem en handlingsplan i tråd med
DNT-hytta

Vi har hentet mål og tiltak fra DNT’s veivalgsdokument og ut fra det lagt inn de tiltak som vi mener
LOT bør prioritere. Det er ikke alle delmål og tiltak i veivalgsdokumentet som er aktuelt for vår
forening. Nedenfor har vi kun tatt med de mål, delmål og tiltak som styret mener bør prioriteres nå.
Mye av den aktivitet som LOT holder på med i dag er fortsatt viktig, og som vi skal holde fast på. Det
meste av aktiviteten er basert på frivillighet som er en viktig bærebjelke i LOT. Den skal vi
videreutvikle.
Larvik og Omegns Turistforening (LOT) ble stiftet av unge og eldre turentusiaster 29. oktober 1930.
Det er en aktiv og voksende forening som dekker hele (nye) Larvik kommune. Per september 2018
har vi 2.948 medlemmer.
Foreningen har overnattingshyttene Ivarsbu på Skrim, og Presteseter ved Kopavannet i Lardal. I
tillegg driver vi dagsturhyttene Eikedalen, Lauvesetra og Padleklubbhytta i byens nærområde.
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Vi har et spennende og inkluderende turtilbud for mennesker i alle aldre.
LOTs tur- og løypenett omfatter ca. 350 km blåmerkede løyper som strekker seg fra Larviks kyst til
Skrimfjell.
Styret vil med denne handlingsplanen invitere medlemmene til å være med å avgjøre hva foreningen
skal prioritere de nærmeste årene. Dette vil også lette styrets arbeid som vil ha en vedtatt plan å
jobbe etter. Planen vil kunne justeres hvert år gjennom behandling under årsmøtene.

DNT har illustrert følgende strategi i veivalgdokumentet.

DNT sentralt har vedtatt å markere hvert år i handlingsplanen slik:
2019 - I naturen er alle velkommen (mangfold og inkludering)
2020 - Det vi er glad i tar vi vare på (natur og miljø)
2021 - Kortreist friluftslykke (Sjø, kyst, skog, fjell, kortreist. Opplev ditt eget land)
2022 - Vardebyggerne (Dugnad, medlem) Nasjonalt vil dette også være frivillighetsåret.
2023 - Det finnes et sted (Hytter/ruter/aktivitet)

3
Larvik og Omegns Turistforening, Handlingsplan 2019 – 2023 – vedtatt på årsmøte 12.03.2019

MÅL

Vi skal bidra til at flere gjennomfører friluftsaktiviteter, også på egen
hånd

DELMÅL

Prioritere aktiviteter som gir økt kunnskap om friluftsliv og bidrar til
egenorganisert aktivitet i alle naturområder
› Utvikle eksisterende og nye arenaer som
NÅR
ANSVAR
styrker egenaktivitet og kompetanse
fortsatt videreutvikle og legge til rette for det
Kontinuerlig
enkle friluftslivet
› Videreutvikle samarbeid med barnehager,
NÅR
ANSVAR
skoler, offentlige instanser og
utdanningsinstitusjoner
gjennomføre og utvikle et samarbeid med Farris
2020 Naturskole og andre friluftsorganisasjoner for å
skape et tilbud på fritiden for barn og ungdom
på Farris naturskole som en læringsarena
i samarbeid med skoler og barnehager å
2021 gjennomføre en ordning hvor skoler og
barnehager adopterer et friluftsområde eller en
sti, hvor de holder denne ryddig og ren
fortsette med og videreutvikle oppturkonseptet Kontinuerlig
og samarbeidet med Thor Heyerdahl
videregående skole
Aktivitetstilbudet skal være inkluderende for alle alders- og
samfunnsgrupper
› Legge til rette for utlån av friluftsutstyr
NÅR
ANSVAR
bidra inn i et tilbud om gratis utlån av
Kontinuerlig
aktivitetsutstyr i kommunen i samarbeid med
Frivilligsentralen, slik at alle skal kunne delta i
friluftslivsaktiviteter, uansett økonomi.
› Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier
NÅR
ANSVAR
for å inkludere flere
invitere innvandrere til familiearrangement til
2019 Eikedalen og Lauvesetra
› Videreutvikle tilbud og tilpasninger for folk
NÅR
ANSVAR
med funksjonsnedsettelser
bidra til at flere delstrekninger av stiene våre er
2019 universelt utformet
i samarbeide med de øvrige turistforeningene i
2019 Vestfold, utvikle et turtilbud for
utviklingshemmede.
Styrke arbeidet med aktiviteter for barn og ungdom
› Opprettholde et variert og rimelig tilbud for
NÅR
ANSVAR
medlemmer mellom 13 og 26 år
ha fokus på rekruttering av ungdom og utvikle
2019 tilbudet
tilby Friluftsskole for ungdom.
2019 -

TILTAK
LOT vil
TILTAK

LOT vil

LOT vil

LOT vil

DELMÅL
TILTAK
LOT vil

TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil
LOT vil

DELMÅL
TILTAK
LOT vil
LOT vil
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MÅL

Vi skal være en premissleverandør for både organisert og
uorganisert ferdsel med kroppen som motor i alle naturområder.

DELMÅL

Vi skal ha best kompetanse på sporløs ferdsel og sikkerhet i naturen, både i
høyfjellet og i nærområdene
› Styrke kompetansen til turledere, instruktører
NÅR
ANSVAR
og andre frivillige
i samarbeid med DNT Vestfold, gjennomføre
Kontinuerlig
årlige kurs for turledere, instruktører og andre
kurs etter behov.
› Opprette sikkerhetsutvalg og videreutvikle
NÅR
ANSVAR
handlingsplan for sikkerhetsarbeid
ferdigstille og videreutvikle vårt HMS og
2019 sikkerhetssystem
Styrke aktiviteter knyttet til vann og kyst
› Styrke og synliggjøre arbeidet med kystleden
NÅR
ANSVAR
og kystledhytter
synliggjøre overnattingsstedene langs kyststien
2019 -

TILTAK
LOT vil

TILTAK
LOT vil
DELMÅL
TILTAK
LOT vil

MÅL

Opprettholde posisjonen som Norges viktigste tilrettelegger for
turaktivitet.

DELMÅL
TILTAK

Styrke kvaliteten på stiene
› Utvikle rutenett i nærmiljøet, som rekrutterer
nye grupper
ruste opp løypenettet etter ny nasjonal standard
› Prioritere kyststien
bidra til gode traseer på kyststien i Tjølling
ha merket ferdig kyststien i Tjølling
ha merket ferdig fjordstien som kyststi, da vil vi
ha sammenhengende kyststi i hele kommunen
› Videreutvikle og synliggjøre turrutekonsepter
erverve/bygge en egnet hytte/gapahuk rundt 22
km fra byen slik at en kan ta seg til fots fra fjord
til fjells.
i samarbeid med DNT Vestfold utvikle
turkonsepter «Fra fjord til fjells»

LOT vil
TILTAK
LOT vil
LOT vil
LOT vil
TILTAK
LOT vil

LOT vil

NÅR
Fortløpende
NÅR
2019 2021
2022
NÅR
2022

ANSVAR

ANSVAR

ANSVAR

2019 -
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LOT vil
MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil
LOT vil
LOT vil

MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil

DELMÅL
TILTAK
LOT vil

TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil

Opprettholde vårt engasjement i
Kontinuerlig
Vindfjeldsamarbeidet
Styrke og forbedre driften av de betjente anleggene.
Mer effektiv og enhetlig drift av hyttesystemet
› Rekruttere flere frivillige til hytte- og
NÅR
rutearbeidet
Rekruttere flere frivillige
Kontinuerlig
› Søke samarbeid med andre aktører for å
NÅR
opprettholde strategisk viktige rutenett
Utvikle samarbeide med DNT Vestfold og
Kontinuerlig
etablere felles ruteplan.
› Opprettholde kvalitet og vedlikehold av våre
NÅR
hytter
Utbedre toalettforholdene på Presteseter
2019
Utarbeide en utbedrings- og vedlikeholdsplan
2019
for Ivarsbu
Utarbeide en driftsplan og fortsette vårt
2019
engasjement av Padlehytta

ANSVAR

ANSVAR

ANSVAR

Bidra til å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag og at myndighetene
prioriterer natur- og friluftslivsinteressene
Øke oppslutning om å bevare viktige natur- og friluftsområder
Jobbe politisk for å
› Bevare natur- og kulturlandskap
NÅR
ANSVAR
oppfordre politikerne til å ivareta natur og
2019 kulturlandskapet i kommunen
› Etablere marka- og fjellgrenser i byer og
NÅR
ANSVAR
tettsteder
jobbe for at kommunen gjennom
2019 Kommuneplanens arealdel sikrer at skog og
naturområder for allmenn ferdsel, slik at vi
unngår en bit for bit utbygging av de nære
naturområdene.
Prioritere drift som tar vare på klima og miljø
› Basere turer og arrangementer på mest mulig
NÅR
ANSVAR
grønn transport
oppfordre til mest mulig fellestransport og bruk
av kollektiv transport til våre turer og
arrangementer
› Etablere fornybare energiformer på hyttene
NÅR
ANSVAR
fortsette å investere i fornybare energiformer på
hyttene
› Sikre at unge blir glade i friluftsliv, blant annet
NÅR
ANSVAR
gjennom Barnas Turlag og DNT ung
utvikle program og aktiviteter som gjør at barn
og unge trives i naturen og tar vare på den
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MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil

MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK

LOT vil
TILTAK
LOT vil
DELMÅL
TILTAK

LOT vil
MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil

Forvalte DNTs materielle og immaterielle kulturarv slik at historie,
kulturminner og friluftstradisjonen ivaretas.
Prioritere arbeid som styrker vår kulturarv
› Kommunisere slik at vi skaper lyst til å ta vare
NÅR
ANSVAR
på norsk turkultur
kommunisere og informere gjennom våre
Kontinuerlig
kanaler og eksterne kanaler
› Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter
NÅR
ANSVAR
evne og hensynsfull ferdsel i naturen
gjennom våre kurs bidra til økt kunnskap
Kontinuerlig

DNTs verdier skal prege hele organisasjonens arbeid.
Tilbudet skal reflektere DNTs verdier
› Styrke bevisstgjøring av verdiene, STIEN, i alle
NÅR
ANSVAR
organisasjonsledd
Benytte verdiene i møter og kurs slik at de blir
Kontinuerlig
bevisstgjort hos medlemmene
› Reflektere STIEN i all kommunikasjon, blant
NÅR
ANSVAR
annet ved rekruttering av frivillige, deltakelse på
aktiviteter, samhandling internt og i
samarbeidsavtaler
følge opp dette
Kontinuerlig
Leder
› Tilby ambassadørkurs til alle nye frivillige og
NÅR
ANSVAR
ansatte
sammen med DNT Vestfold eventuelt andre
2019 tilby ambassadørkurs hvert år
Styrke vår rolle som inkluderende organisasjon og jobbe for å utjevne
forskjeller i friluftslivet
› Prioritere tiltak som gjør at DNT i større grad
NÅR
ANSVAR
speiler befolkningssammensetningen (alder,
kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant
medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte
invitere innvandrere til familiearrangement til
2019 Eikedalen og Lauvesetra
Ruste organisasjonen for forsvarlig vekst ved å utvikle menneskene.
Motivere og engasjere medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte
› Styrke kompetanseutvikling
NÅR
ANSVAR
ha egen studieansvarlig som fast styremedlem i
2020 styret
› Kurse/utdanne frivillige
fortsette kurstilbudet også i samarbeid med DNT
2019 Vestfold eventuelt andre organisasjoner
› Rekruttere flere til dugnad
rekruttere frivillige som ønsker å bidra, og
2019 ivareta de og sette pris på de gjennom ulike
tiltak/aktiviteter
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MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil

MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil

MÅL
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
DELMÅL
TILTAK
LOT vil
LOT vil
DELMÅL
TILTAK

LOT vil

MÅL

DELMÅL
TILTAK

Vi skal oppleves som en samlet organisasjon for både medlemmer,
tillitsvalgte, frivillige og ansatte.
Styrke DNT-felleskapet
› Videreutvikle gode måter å kommunisere,
NÅR
ANSVAR
samhandle og utveksle erfaringer
gjennom våre ulike kanaler, kurs, fellesmøter og Kontinuerlig
-arrangementer styrke fellesskapet

Bygge god økonomi for å bedre medlemstilbudet og sikre drift og
oppgradering av hytteanlegg.
Sikre en god og bærekraftig økonomi
› Styrke samarbeid mellom foreningene og
NÅR
ANSVAR
andre aktører for å øke inntjening
Gjøre avtaler med samarbeidspartnere der det
Kontinuerlig
er naturlig for å sikre en god økonomi

Vi skal inspirere flere til å delta i friluftslivet
Øke medlemsoppslutningen blant alle aldersgrupper
› Prioritere tiltak som gir best effekt for
NÅR
ANSVAR
rekruttering av nye medlemmer
arrangere flere lavterskeltilbud og tilbud rettet
2019 mot barn og ungdom
Prioritere lojalitetsbyggende aktiviteter
› Produsere engasjerende og lojalitetsbyggende
NÅR
ANSVAR
innhold i våre kanaler
utvikle og spre engasjerende innhold i våre
Kontinuerlig
kanaler
Gjennomføre minst ett medlemsmøte i året
2019
Leder
med aktuell informasjon, foredrag o.a.
Kommunisere gleden ved friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud til flere
› Gi turinspirasjon, informasjon og kunnskap
NÅR
ANSVAR
gjennom et godt samspill mellom egne kanaler,
nyhetsmedier og sosiale medier
lære oss mer om hva som virker av informasjon
2019 og rekruttere flere medredaktører til våre
sosiale medier
Vi skal løfte fram den samfunnsmessige betydningen av vårt arbeid og
styrke vår gjennomslagskraft på områder som er tett knyttet til
formålsparagrafen.
Være en synlig samfunnsaktør som fremmer betydningen av friluftsliv og
naturvern i den offentlige debatten og overfor politiske myndigheter
› Styrke samarbeid med natur-/
NÅR
ANSVAR
friluftslivsorganisasjoner og andre som er viktige
for å nå våre mål
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LOT vil

styrke det lokale samarbeidet med natur- og
friluftsorganisasjoner i kommunen, gjerne
gjennom felles arrangement/tiltak.

MÅL

Digital utvikling skal bidra til at vi når våre mål innen både
kjernevirksomhet og virkemidler.
Etablere gode digitale plattformer
› Prioritere utvikling av UT.no
NÅR
holde ut.no oppdatert med korrekt informasjon
2019 fra våre ruter/hytter
› Styrke organisasjonens digitale kompetanse
NÅR
i samarbeid med LOT Vestfold styrke vår
2019 kompetanse og finne samarbeidstiltak som kan
effektivisere vårt arbeide.

DELMÅL
TILTAK
LOT vil
TILTAK
LOT vil

Kontinuerlig

ANSVAR
ADM
ANSVAR
ADM

Ut på tur - aldri sur! Vardeberget høst 2019
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