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Høst – min favorittårstid!
Deilige turer i kald og klar luft, fantastiske farger i naturen,
bær og sopp, rim på bakken, frost på pyttene og vafler
på Trollsvann!
Masse fine hytter og turer i hele Norge, men la oss ikke
glemme våre egne nærturer og hytter Trollsvann - Hannevold Hoggerstua - Styggemann og Darrebu.
Mange flotte overnattings- og turmuligheter.
Eller hva med våre turstier i Slagen? Oseberg og Storemyr og andre supre turer som dugnadsfolk
fra TOT rydder og holder ved like. Vi jobber tett med kommunene for å få til flere slike nærturer
slik at enda flere kan komme seg ut. Det er svært gledelig å merke seg den positive responsen fra
kommunene når det gjelder våre aktiviteter og planer.
Det er tydelig at innsatsen vi legger ned blir lagt merke til.
Jubileumsåret går mot slutten. Det har vært masser av aktiviteter og fokus på DNT dette året.
Hyggelig å se at dette, sammen med iherdig innsats fra våre frivillige gjør utslag både på
medlemsstatistikken og oppmøte på aktivitetene våre. Men med mer aktivitet og mer deltagelse
kreves også flere frivillige… det er stadig behov for hjelp med alt fra styrearbeid, løyper, vaffelvakt
og hyttetilsyn mm. Eller hva med kommunikasjonsansvarlig for TOT?
Vil du være med? Jeg kan love masse hyggelige og interessante folk og fine ting å være med på.
Fylkessammenslåing er og vil være ett tema fremover.
Vi tror ikke lokalforeningene blir særlig berørt av dette, men vi er uansett med i et utvalg som skal
se på både muligheter og konsekvenser.
Det lakker og lir mot vinter og vi som er glad i å gå på ski kan begynne å glede oss.
Løypekjørerne står snart klare til å kjøre opp de mange milene med løyper slik at vi kan suse
innover preparerte løyper!
Jeg tenker at vi er utrolig privilegerte som har alle disse mulighetene, og igjen takket være alle
frivillige.
Føler du litt på mørket og årstiden er det i hvert fall en ting som hjelper: Ut på tur!
Niels 06. november 2018
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Live H. Pedersen

Heisann turglade barn og voksne

Turåret går mot slutten, og Turbo kan se tilbake på veldig mange fine opplevelser
og erfaringer. De fleste turene har han jo vært på flere ganger tidligere, de er
liksom blitt klassikere hos oss i Tønsberg og Omegn. Men det er alltid nye barn
og voksne med, det er det som gjør det så spennende og interessant! Og noen
nye steder og aktiviteter har vi jo også oppdaget i år, noe du kan lese om nedenfor. Og så kan du få noen tips til litt bålsnadder, noe som passer veldig godt nå
som vi er et stykke ut i bålsesongen! God tur!
Hilsen fra Turbo og leder Live
■ Tekst: Live H. Pedersen

Bålsnadder

Turbo digger grilla frukt! Det kan gjøres
på flere måter, f.eks. kan du grille banan:
Ta en banan, snitt den opp, dytt inn totre-fire sjokoladebiter. Pakk bananen i
aluminiumsfolie, og la den ligge i glørne
10-15 minutter. Vips! Varm banan med
smelta sjokolade!
Varme epler er minst like godt, synes
Turbo. Det kan gjøres ved å hule ut et
eple. Inni hullet putter du en blanding av
ca 1 ts kanel, litt rosiner og eventuelt litt
sukker. Pensle eplet med smeltet smør,
og pakk det inn i aluminiumsfolie.
Legg de i glørne på bålet i ca ti minutter.
Turbo synes det er ekstra godt om disse
serveres med vaniljekesam, men det kan
godt sløyfes.
Husk å ta med skje hvis du skal spise
denne i skogen!

Foto: Johanne Reiten
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■ Tekst og foto: Svenn Salvesen

Tradisjonsrik høstleir

Helgen 14.-16. september ble den
årlige høstleiren til Barnas Turlag i TOT
arrangert ved vakre Trollsvannstua.
I år med voldsom vekst i påmeldte, over
100 personer var påmeldt.

Så også i år ble det mulighet for kanopadling
for både store og små. Vi har veldig mange
dyktige kanopadlere nå. Utpå dagen var det
mulig å padle over til øya for å være med på
skattejakt.
På søndag var vi ikke like heldige med været,
men vi fikk da gjennomført mesterskap i
bruskasseklatring. Tror det ble ny rekord i år
med hele 13 kasser klatret i en singel stabel
helt fra bunnen.

Været skulle ikke vise seg å være helt på vår
side og det var nok grunnen til at noen uteble,
men det var mer enn 90 personer innom
leiren denne helgen.

Dette er en svært tradisjonsrik tur for Barnas
Turlag i TOT, så det er store forventninger til
enkelte aktiviteter.
■ Tekst og foto: Live H. Pedersen

Kreativ tur på kyststien

En frisk søndag i slutten av
august tok Turbo turen til Hella
på Nøtterøy for å utforske en del
av kyststien og for å utfordre sine
kreative sider! Mange barn, fra
helt små til ganske store, møtte
opp og løp innover stien. Det litt
utfordrende terrenget var visst
bare ekstra moro! På en fin plass
ved vannet stoppet vi opp for å se

om vi kunne finne materialer til
naturlige kunstverk.
De fleste satte riktig nok i gang
med å lage barkebåter, men
uten «bruksanvisning» kan det
være kreativ utfordring nok!
Barn og voksne jobbet konsentrert sammen, for hva skal
egentlig til for at den skal flyte
og holde seg på rett kjøl?!? Etter
en stund fant vi ut at vi ville gå
tilbake til Hellastranda der det
var litt mer sol, for noen hadde
tatt med badetøy, til tross for en
litt kjølig seinsommerdag. Så
mens noen spiste nistematen sin
5
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og noen dyppa tærne i vannet,
begynte andre å skape kunstverk
av skjell, pinner, gress og andre
naturmaterialer de fant.

Etter flere timer i sol, vind og
frisk luft, tusla både Turbo, barn
og voksne fornøyde hjemover,
og lovte hverandre å møtes igjen
på senere turer i Barnas Turlag!

ungt fokus
■ Intervju v/Martin Aske:

Litt om Tiri
Fullt navn : Tiri Seim Vataker Alder: 25 år Yrke: Sykepleier Bosted: Larvik
Verv i TOT : Styremedlem i DNT Ung Tønsberg
10 kjappe og 3 korte:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hva er ditt beste turminne?
For rundt 5 år siden var jeg, min søster, mamma og
pappa på hytte til hytte tur på Hardangervidda. Vi
begynte på Liseth, gikk til Hedlo, deretter til Stavali
og siste overnatting var i Kinsarvik. Sommeren var
ikke slått inn for fullt på fjellet, og grunnet mangel
på broer måtte vi både krysse usikre snøbruer og
vade over elver. Vi hadde med oss litt for lite mat,
og det var rasjonering på sjokoladen. Dette gjorde
oss etter hvert litt slitne, og vi begynte å drømme
om joikakakene og solbærtoddyen vi skulle innta
når vi kom fram til den selvbetjente hytta. Da vi
kom frem viste det seg at det var åpningsdagen
til hytta, og vi ble møtt av en svært hyggelig og
blid mann som stod i døra med hjemmelaget
rabarbrasuppe til oss. På kvelden ble det servert
rømmegrøt og spekemat i ei varm og deilig hytte,
og badestampen stod klar ute. Dette er et fantastisk
turminne for meg.

Fjell eller sjø?
Hund eller katt?
Taco eller pizza?
NRK eller TV2?
Kano eller kajakk?
Radio eller tv?
Bål eller primus?
Kaffe eller Toddy?
Telt eller hytte?
Serie Marathon med Monsen
eller Game of Thrones?

Fjell!
Hund
Pizza
NRK
Kano
TV
Bål
Kaffe
Hytte
Monsen

Kan du anbefale 2 tursteder du har vært ?
Aurlandsdalen er en praktfull og vakker tur som anbefales alle. Ta mange pauser og nyt den ekstreme
naturen! Jeg vil også anbefale noe i nærområdet,
nemlig Skrim. F.eks tur opp til Styggemanntoppen
fra parkering i Langlidalen. Her får du gode turopplevelser.
Hvorfor engasjerte du deg i Dnt Ung?
Jeg har alltid vært interessert i friluftsliv og turer.
Det gir meg ro, energi og flotte minner som jeg tar
med meg inn i hverdagen. Det å være på tur med
flere andre forsterker alle inntrykkene, og gleden
ved turen blir bare større når du deler den. Jeg
engasjerte meg i Dnt Ung for å bli kjent med nye
mennesker med samme interesse som meg, og for
å komme meg mer ut på tur. Det gir meg også en
unik mulighet til å lære mer om friluftslivet, oppdage nye turområder, og utveksle kunnskap med de
andre turdeltakerne.

Her er noen av Tiris favoritter:
Favoritthytte? 			
Styggemannshytta på toppen av Skrim!
Favorittaktivitet? 		 Langrennstur i solskinn med blå Swix under skia og sekken
full av kaffe, pølser, pinnebrød, appelsiner og kvikklunsj
Favoritt turdings?		 Bærpeller
Favorittområde? 		 Vegglifjell

Sånn helt til slutt, har du en fun fact om deg selv?
For tiden er jeg 18% kubonde……., avslutter Tiri.
6

tot.dnt.no

ungt fokus
■ Tekst: Martin Aske, foto: Tiri Seim Vataker

Basecamp på Trollsvann

Andre helga i september arrangerte DNT Ung Vestfold basecamp på Trollsvann.
Totalt 16 ungdommer mellom 12 og 18 år og seks turledere deltok. Selv om det var
meldt om flomvarsel og store nedbørsmengder så ble det en svært vellykka camp.
med blafrende stearinlys og sammen med mange
hyggelige mennesker.
Da alle var mette var det tid for film! Med presenning som lerret og prosjektor, pc og høyttaler
klar ble dette akkurat som kino, bare mye bedre.
Tursnacks, popcorn på bålet og filmen «Askeladden i Dovregubbens hall» runget ut over Trollsvannet. Nynnende på tonene til Edvard Grieg og
litt høye på sukker la alle deltakerne seg.
Denne natten sov alle sammen ute, noe vi turlederne synes var flott!

Fredag startet på parkeringa hvor deltakerne spant
på seg sekken og gikk samla til hytta. Der ble det en
introduseringsrunde av turlederne før vi delte inn i
teltlag. Hver gruppe fikk ansvar for å sette opp egen
lavvo. Dernest hadde alle bli-kjent-leker og boksen
går. Middagen var bålgrilla pølser med pinnebrød,
pølsebrød og lompe. Så langt: oppholdsvær, men
det forventede regnet kom etter hvert og vi spiste
middag under tak i gapahuken.
Da det var meldt store mengder nedbør den natta
fikk alle deltakerne tilbud om å sove inne, som
noen deltakere benyttet seg av.
Lørdag var det vekking kl 08.00 og frokost inne
på hytta. På grunn av de store regnbygene i løpet
av natta var det mange som hadde sovet litt dårlig,
men på tross av dette våknet de fleste med et
smil og var spente på dagen. Etter frokost ble det
topptur til Barlindkollen. Det er dårlig mobildekning på Trollsvann, alle så derfor frem til å
nå toppen. Vel tilbake fra topptur spiste vi matpakkene våre - i solveggen. Vi hadde tidligere på
dagen pumpa opp zorb fotballene med luft, og da
alle hadde spist var de klare til kamp. Det ble mye
latter, hyl, svette og kanskje litt svimmelhet, men
dette var utrolig morsomt!
Da klokka begynte å nærme seg 19.00 startet vi
med middagen. Taco stod på menyen, og alle var
flinke til å hjelpe til. Oppholdsværet som hadde
vart mesteparten av dagen gikk nå over i regn,
derfor rigget vi i stand til å spise i gapahuken.
Tacoen smakte særdeles godt i den friske lufta,

Søndag regnet det litt nesten hele dagen, men
heldigvis hadde de fleste vanntett tøy og gode
sko. Etter frokost var oppgaven å pakke sammen
lavvoene og ting. Vi hadde en siste aktivitet på Basecampen, nemlig multisport. En rekke ulike leker
og konkurranser som de skulle løse som en gruppe,
alt fra støvelkast, vedstabling, klatrekonkurranse i
klatretårn, Kims lek, natur quiz og tautrekking, for
å nevne noe. Konkurransene ble avsluttet med en
stafett hvor alle deltakerne fikk litt godteri. Vinnerlaget vant også en ekstra premie.
Klokka var blitt nærmere 13.00 når vi var ferdig
med multisportkonkurransen, da var det tid for
lunsj ute ved bålet. Etter lunsj var alle med på å
rydde området og vaske hytta, dernest avmarsj til
parkeringa hvor vi takket for en fin helg.
Dette var en utrolig fin helg. Deltakerne har erfart at
det går helt fint å sove ute selv med kraftige regnbyger.
Alle var positive til aktivitetene, nye bekjentskap ble
skapt og vi turledere gleder oss allerede til neste år
hvor det arrangeres ny camp.
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TOT ung
■ Kjell Stordalen:

Unge naturtalenter – unge turledere
Prosjektet Unge naturtalenter gjennomføres i regi av DNT Vestfold hvor Mats Kneppen
er prosjektleder. Gjennom å gi deltakerne en bred kunnskap om friluftsliv, bli bedre kjent
med og tryggere på seg selv ute i naturen, utdannes nye turledere.
Første kull har gjennomført et årelangt opplæringsløp til fjells, til vanns, til skogs, til ….ja,
egentlig ganske mye. 15 håndplukkede deltakere i alderen 15-19 år er klare til å gjøre sin innsats som
turledere i DNT-systemet i sine respektive lokallag. Et nytt kull er i gang med sin årsopplæring.
26. august var det samling på Trollsvann. Her fant vi også deltakere fra TOT, deltakere som allerede
gleder seg og er klar til å være med.
Iril Bergan og Nora Helene Dingstad har begge lenge vært opptatt av friluftslivet, begge har
også bakgrunn fra speideren. De syntes det har vært utrolig gøy og inspirerende å få være med i
prosjektet. Og nå kan de bli, også sammen med Anders Pettersen og Max Dingh en verdifull tilvekst
til ung-miljøet i TOT.

Turgruppen for deg som er ung og liker friluftsliv!
DNT ung Tønsberg er ungdomsgruppa i Tønsberg og Omegn Turistforening.
Gjennom ulike aktiviteter og turer ønsker vi å samle ungdommer til felles opplevelser
Aldersgruppen for DNT ung er 13-26 år.
Som medlem i DNT ung får du halv pris på overnatting på hyttene
og DNT ungs eget friluftsmagasin UT.

Styret i ungdomsgruppa til TOT

Simen S. Laane		
Martin Aske		
Tiri Seim Vataker
Michelle Vermelid
Siren P. Jess		

482 72 210 - leder		
917 11 872 - representant i TOT-styret
943 42 939
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Turprogram
1. del 2019
Tønsberg og Omegn Turistforening

Kjære turvenner!
Nytt år og nye muligheter! DNT har passert 150 år og TOT går inn i sitt 113. år.
Her kommer første del av tur- og aktivitetstilbud fra TOT for 2019 med tilbud fra Barnas Turlag, Ung, Aktiv,
Seniorgruppa og Klatregruppa. I tillegg våre faste klassikere og de nasjonale arrangementene.
Ellers finner du hele tiden alt som foregår via hjemmesida vår: tot.dnt.no
Eller du kan ta kontakt på mail tonsberg@dnt.no eller 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
Kom deg ut dagen –
en vinterdag på Trollsvann
Søndag 3. februar.

Nasjonal turdag med skitur og aktiviteter på
Trollsvann. Husk varme klær og mat for grilling.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding. Se mer på tot.dnt.no.

Opptur for 8. klassinger
Onsdag 8. 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 1. september.

Den nasjonale ”kom deg ut-dagen” er en knallsuksess
og TOT følger opp med aktiviteter for alle aldersgrupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.
9
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turprogram tønsberg og omegn turistforening – 1. del 2019

Tot’s faste klassikere
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.

Turpasstur for hele familien

Flaggskipet Turpass er et samarbeid med DNT Horten. Det 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. Turpass går inn i sin 61. sesong!
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. Man starter individuelt mellom kl. 09.30 – 12.00.
Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.

Årets turer:
28. april		
05. mai		
19. mai		
02. juni
25. august		
08. september 		
22. september 		
06. oktober 		

TOT
Ho
TOT
Ho
Ho
TOT
TOT
Ho

Hvasser
Borrevannet rundt
Melsomvik
Hortens tak
Botnemarka
Greveskogen
Barkåker
Slettefjell

En tradisjonsrik start i Hvassers unike natur
Flott tur langs kysten

Vi prøver Grevestien
Kjenner du dette fine turterrenget?

Måneskinnstur til Trollsvann for hele familien fredag!
Fredag 8. november

Flere hundre tar hvert år turen inn til Trollsvann med fakler for å grille pølser på et av de mange bålene som
er klargjort der….. Kommer månen i år, mon tro? Start fra kl. 18.00.
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turprogram tønsberg og omegn turistforening – 1. del 2019

Barnas Turlag i TOT er en av de største og
mest aktive BT-foreningene i landet, med
over 600 medlemmer!
Turbo vil gjerne ha dere med på tur i området vårt! Her får dere oversikt over noen
av turene vi planlegger det kommende året.
Disse er blitt klassikere hos oss, de er svært populære og det kan lønne seg å være
tidlig ute med påmelding. Det vil også settes opp noen dagsturer i løpet av året, som
i utgangspunktet vil være uten påmelding og åpne for alle. Følg med på TOT sine
hjemmesider tot.dnt.no og BT sine Facebooksider for oppdatert informasjon om tid,
sted og innhold.
Vi gjør oppmerksom på at foreldre alltid er ansvarlige for egne barn på våre turer.
Vi planlegger, organiserer, legger til rette for egnet sted, risikovurdering og innhold,
mens dere stiller med godt humør og positiv innstilling!
På overnattingsturer er det viktig at både barn og voksne meldes på, slik at vi er sikre
på at alle får plass på transport og i losji. Påmelding skjer alltid via TOTs hjemmesider,
og evt. faktura for deltakelse tilsendes på mail.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med TOT-kontoret eller leder i BT TOT.
Velkommen på tur!
Hilsen Turbo!

Kom deg ut-dagen
Søndag 3. februar
I 2019 blir den første av de nasjonale
”kom-deg-ut” dagene avholdt søndag 3. februar.
Forhåpentligvis blir det mye snø med påfølgende
leik på Trollsvann.
Turbo kommer sikkert også …..
Frammøte fra kl. 11.00.

Fra hytte til hytte på Skrim
Fredag 1. – søndag 3. mars
En skitur som passer for barn fra 6-7 år og eldre.
Overnatting på hytter.
Oppmøte på Omholt parkering fredag ettermiddag,
overnatting til lørdag på Darrebu. Fin skitur selvfølgelig med god tid til rast med bålkos og skileik
- til Ivarsbu, der vi overnatter til søndag.
Så er det bare å nyte skiføret og vinterværet på vei
tilbake til Omholt. Turlederne sørger for et par felles
måltider, men deltakerne må hovedsakelig sørge for
egen mat, drikke og utstyr. Nærmere informasjon vil
sendes ut i god tid før turen. Max 12 deltakere
(pga sengeplasser på Darrebu). Gratis deltakelse.

Foto: Ole H. Blytt
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turprogram tønsberg og omegn turistforening – 1. del 2019

Skjærgårdstur med båt
Lørdag 27. – søndag 28. april
Et riktig eventyr i havgapet i slutten av april!
Vi har tidligere vært både på Store Færder og
Ildverket, de siste årene har vi besøkt Bolærne.
Felles transport, overnatting i egne telt, deltakerne
ordner seg selv med all mat og drikke.
Oppdagelsesferd, strandrydding, lek, bålkos – og
kanskje bading!?! Turen er ofte uformelt avsluttet
med en is på bryggekanten når vi er tilbake på
Foto: Live H. Pedersen
fastlandet. Varme og vindtette klær, god sovepose
og funksjonelt liggeunderlag kreves – mer detaljert pakkeliste vil sendes ut i god tid før turen.
Deltakeravgift for voksne, som delvis dekker felles transport.

På to hjul i svingene – Veierland
Juni
Mot slutten av juni er det helt perfekt å reise på
sykkeltur med telt i bagasjen!
Oppmøte på kaia på Tenvik lørdag formiddag.
Sykler, bagasje, barn og voksne stues om bord på
MS Jutøya. På den billøse øya sykler vi på gode
grusveier, slår opp leir, leker og koser oss. Ofte er det
lite fristende å snu nesa hjemover på søndag – men
det må vi dessverre… Turen passer for alle barn i
Barnas Turlag, men de yngste (under 5-6 år) bør
planlegge med sykkelvogn eller sykkelsete.
Gratis deltakelse, men utgifter til parkering i Tenvik
og billett på ferja må påregnes.

Foto: Live H. Pedersen

Pappatur med kano
Fredag 23. – søndag 25. august
Pappaer, onkler og bestefedre tar med seg barn fra
6-7 år og oppover på en avslappet tur til Meheia
mellom Kongsberg og Notodden. Her rigges teltleir ved bredden av Kolsjø, og det padles, padles,
padles, bades og fiskes. Og selvfølgelig blir det
skattejakt på «Turboøya»! Det er en fordel om du
har egen kano, men si i fra om du ønsker å låne, det
kan ordnes. Ellers sørger deltakerne selv for telt,
mat og drikke. Max 30 deltakere.
Gratis deltakelse.

Foto: Atle Wold
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Kom deg ut-dagen
Søndag 1. september
Dette er høstens store nasjonale turdag
- da det strømmer til hundrevis av barn, voksne og
eldre til idylliske Trollsvann.
Her kan dere faktisk møte Turbo i lys, levende
live!!

Høstleir og basecamp
Fredag 6. – søndag 8. september
I omtrent 20 år har det vært arrangert høstleir
på Trollsvann, og for en del barn er dette en årlig
tradisjon som ikke kan droppes! Vollen utenfor
Trollsvannstua fylles opp av telt, som det tyter lykkelige barn ut av. Her er det muligheter til å delta på
organiserte aktiviteter – eller bare utforske og oppdage skog, kratt og vann på egen hånd. Bålet brenner
og kanoene er tilgjengelige dagen lang. Deltakerne
ordner seg selv med telt og mat. Informasjon om
anbefalt klær og utstyr sendes ut i god tid i forkant.
Det er mulig å bare være en natt om man ikke har anledning til eller man syns det er lenge å være hele helga,
gi beskjed ved påmelding.
Gratis deltakelse.

Rimfrosttur
Lørdag 2. – søndag 3. november
Denne helga kan vi garantere rim på bakken, kanskje
til og med litt snø…! Turen fra Merkedammen, der
vi møtes lørdag formiddag, og inn til Lindsverkseter
er ca 3 km lang, helt perfekt for barn fra ca 6 år og
oppover. Etter å ha installert oss på hytta og lunsj
rundt bålpanna, går vi en tur i nærområdet, kanskje
en liten «topptur» til Barlindkollen. Etter så mye
frisk luft, smaker det med felles middag i Hoggerstua, og en stor dose lørdagsgodt, brettspill og
andre hyttekos-aktiviteter. Søndag formiddag trasker
vi tilbake, med forventning om nye opplevelser om ikke lenge! Gratis deltakelse.
13
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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.
Turprogram 2019 er under utarbeiding. Her er status så langt:
9. FEBRUAR
* skitur i Vindfjelltraktene (vaffel- og kaffestopp på Årumstua)
13 – 26 år
3. MARS
* trugetur og hundekjøring 				13 – 26 år
24. APRIL
* kveldstur fra Verdens Ende til Den italienske port		
18 – 30 år
17. MAI
* 17. mai-tog til Vestfolds høyeste fjell, Vestfjellet 		
(åpent for alle)
20. – 23. JUNI
* Base Camp for ungdom – i regi av DNT Ung Vestfold		
16 – 26 år
				18 – 30 år
2. JULI
* dagstur til Asdølsjuvet
8. – 12. JULI
* telttur med fiske og topptur Skinnarbu - Gaustadtoppen		
18 – 30 år
Vår, sommer, høst * hengekøyeturer
HØST
* hyttetur på høyfjellet
Konkrete datoer følger senere, følg DNT Ung Tønsberg på Facebook, Instagram,
og på hjemmesida til TOT.
Der kan du holde deg oppdatert på informasjon om turene. Håper å se deg på tur!

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
Det kan også være en fordel med staver, men dette er litt smak
beskrivelse av turene. For alle kveldsturene og behag.
gjelder det at dersom det er snømangel vil
Dato
Tid
Sted og oppmøte
turen likevel avholdes; enten flyttes eller
Torsd 17. januar
18:00 Undrumsdal, Gulli P-plass
avholdes til fots.Ingen påmelding; bare å
møte opp. Husk hodelykt og truger.
Onsd 30. januar 18:00 Ann på tot.dnt.no + facebook
Truger for bruk på arrangementer kan
Torsd 14. februar 18:00 Rykåsen, bensinstasjon på Svinevoll
lånes av TOT.
Onsd 27. februar 18:00 Ann på tot.dnt.no + facebook
Avtales og hentes på TOT-kontoret på
Torsd 14. mars
18:00 Ikke bestemt
brygga.
14
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Trugetur Skrim
Søndag 10. februar
v/Nina Kloppbakken og Live Firing Solheim
Truger duger!. Vi tar utgangspunkt nord på Skrim og finner vår egen vei opp i Skrimfjella. Målet er å få med
seg flere av de knausete toppene i området. Vi bruker hele dagen ute, ta med stor matpakke og godt med
drikke. Truger kan lånes av TOT og kan hentes på TOT-kontoret, se tot.dnt.no for åpningstider.
Påmelding: innen 5. februar på tot.dnt.no
Frammøte: kl. 09.00 på Shell Korten for felles kjøring’
Pris: spleiser på felles kjøreutgifter?

Fjellskitur på Blefjell
Søndag 10. mars
Vi reiser til Blefjell og går en dagstur på fjellski.
Vi parkerer på Nordstul og går blant annet oppom Bletoppen.
Avreise fra Tønsberg kl. 09.00.
Se tot.dnt.no for nærmere informasjon og påmelding.
Foto: Nina Kloppbakken

Toppturer
Sommeren

Det som er helt sikkert, er at det til sommeren blir toppturer, men det er litt for tidlig å konkretisere dette nå.

Grunnkurs skred alpint på Raulandsfjell
Fredag 1. – søndag 3. februar
Dette kurset er for toppturentusiaster som ferdes i potensielt skredfarlig terreng, alpin stil.
Lær å ferdes i skred terreng på en trygg måte og samtidig få flott skikjøring.
Program: Oppmøte fredag kveld kl 1900 på Raulandsfjell, hjemreise søndag kl 16.00.
Detaljert program vil bli oversendt på mail
Pris: Kr 3300,-. (medlemmer i DNT), ikke-medlemstillegg kr 700,-.
Påmeldingsfrist: 17. januar 2019.
Se www.tot.dnt.no for nærmere informasjon og påmelding.

NF grunnkurs skred alpint på Haukeliseter
Torsdag 28. – søndag 31. mars
Dette kurset er for toppturentusiaster som ferdes i potensielt skredfarlig terreng, alpin stil.
Lær å ferdes i skred terreng på en trygg måte og samtidig få flott skikjøring.
Hovedtema for kurset:
Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket.
Handtere skredfare gjennom riktig veivalg og adferd.
Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.
Program: Oppmøte torsdag kveld på Haukeliseter eller fredag morgen klar til tur, hjemreise søndag kl 16.00.
Detaljert program vil bli oversendt på mail.
Pris: Kr 4550,-. (medlemmer i DNT), ikke-medlemstillegg kr 700,-.
Påmeldingsfrist: 24. februar 2019. Ved mindre enn fire påmeldte vil kurset bli avslyst.
Se tot.dnt.no for nærmere informasjon og påmelding.
15
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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. 17.30–18.15.		
10-15 år kl. 18.15–19.00.		
16 år+ kl. 19.00–21.00.
Når utendørssesongen starter så benytter vi det flotte klatrefeltet vårt på Husvik.
Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål – ta kontakt med TOT-kontoret
og/eller følg 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. Lengden på turene er ca 6-9 km.
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. For ytterligere informasjon eller spørsmål,

kontakt Torun Landsrød 416 79 324 eller Åshild Johansen 986 33 231.

Villblomstens dag arrangeres …(sammen med Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap)
- søndag 16. juni kl. 10.00:
Månedammen? Blomster? Det høres spennende ut, følg med på hjemmesida vår!
16
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På tur
■ Tekst: Kjell Stordalen, foto: Anne-Lene Stulen

Så var det “kom-deg-ut”
Det kunne ikke ha vært flottere vær denne søndagen – 2. september 2018.
Godt over 500 talte vi med stort og smått, det var virkelig gøy på Trollsvann.
Sannelig kom de seg ut, ja, for mange har det blitt
tradisjon å komme seg ut på disse nasjonale turdagene. Så også for våre med-spillere fra Husflidslaget, 4H Vestfold, Tønsberg soppforening og
Naturvernforbundet Tønsberg og Færder.

Mange turgåere var med på aktiviteter, noen gikk
på tur og de to kanoene våre var flittig i bruk hele
dagen.

Nye medlemmer fikk TOT også, og de som meldte
seg inn fikk resten av året 2018 gratis.
Vår kjære Turbo var som vanlig på plass, noe de
aller minste satt ekstra pris på.
■ Kjell Stordalen

Men hvor ble månen av?

Jo, den kom dagen etter, men det gjorde ikke så mye.
Stemningen var på topp likevel – den siste fredagen i oktober.
pinner – og pølser selvsagt.
Måneskinnstur på 42.ende året
Mørkt ble det og trøtte ble nok
ble allikevel like trolsk som
de fleste små, men hva gjorde
den pleier å være. Det slår
vel det?
aldri feil!
Da sov de helt sikkert godt
Først dukket det opp fakkel
den natta!
etter fakkel på veien langs
Denne gang var det mellom
vannet. Så kom ungene inn på
250 – 300 som var med på
plassen og ”benket” seg rundt
måneskinnstur.
30 små bål - klare med pølse17
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Aktiv På tur
■ Helene Dahlmann

Høstferiehelg på flotte Himingsjå . . .
En trivelig AKTIV gjeng startet høstferiehelgen på Notodden Turlags nye
og flotte hytte på Lifjell. Og her var det god plass til alle 21.
Vi kan takke Olav
Thon for enda en ny
hytte som åpner opp
nærfjellområdene for
oss: stor og fin med
digert oppholdsrom,
store langbord med
plass til alle som nøt
den 3-retters
middagen, utedo med
bilder av kongeparet,
propanstekovn og
sensor på solcellene
samt ekstra hems
(til snorkere og andre
utskudd).

Foto: Magne Winnem

Blefjell, Gaustadtoppen (skjult i tåka, gudskjelov var vi ikke der! Sola glitret tidvis i fjellsidene hos oss),
Jonsknuten med sin karakteristiske pigg,
Norefjell, Eggedalsfjella og Blefjell med
«melis» på. Lyngen lyste rødt oppover, mens
løvtrærne hadde ikledd seg sine vakreste
farger. Høsten ønsket oss velkommen med
noen friske vindkuler på toppene og en snøbyge ned fra Slettefjell. AKTIV feiret høsten
og turgleden med middag i storstova. Vi unner
virkelig Notodden den fine nye hytta.
AKTIV hadde med så mange at man kunne
dele seg i to grupper: med litt forskjellig
tempo og lengde på turene slik at det ble en
fin tur for mange.

Foto: Siri Abrahamsen

Telemarksfjella har mange småtopper, og vi
rakk ca. 3 av dem på de to turdagene: selvsagt
navnesøster Himingfjell på 1066, Slettefjell på
1180, Ljoslihovet 844, og mange flere ligger
der i det flotte turområdet hvor en virkelig får
følelsen av å vandre på verdens tak.
Her kunne en se hjem til Vestfold og Skrim,

Foto: Siri Abrahamsen

Foto: Magne Winnem
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Aktiv på tur
■ Gro Anita Hagen

Romsdalen
Klatregruppen og Aktiv arrangerte for andre år på rad en klatresamling
i Romsdal. Basecampen i år var på Trollstigen Camping og Gjestegård,
med flott utsikt fra hyttene til Kongen, Dronningen og Bispen.
Og med kort vei til Trollstigen i tillegg var
stemningen lagt for noen flotte opplevelser i
majestetiske og trolske omgivelser.

Kvanndalstinden og Torshammeren ble gått
og noen fikk med seg noen uforglemmelige
opplevelser og flotte bilder på toppen av
Torshammeren. En valgte å gå Romsdalseggen,
en flott tur, men noe tåke la en demper på
siste del av turen. Alle fikk prøvd seg i storfjellet i vekslende vestlandsvær, regn og sol om
hverandre og turene ble lagt opp deretter. På
hjemreisedagen gikk turen til Tindesenteret
med inneklatring og en tur på Tindemuseet.

Klassikeren Romsdalshorn ble klatret på samlingens første dag, en lang og flott tur, og alle
var fornøyd med opplevelsen. En gruppe på
3 valgte å klatre Bispen, disse kom hjem slitne
og veldig fornøyde med dagens tur.

Seniorene på tur på Guriset

Foto: Wenche Petterson
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Seniorene
■ Jan Otto Andreassen

God oppslutning til Seniorgruppas ondagsturer
Gjennomsnitt antall deltagere i vår var 55, i høst over 70.
Størst deltagelse på Brøtsø rundt med 92 deltagere.
Sesongen går ut oktober, og vi avsluttet med
I 2018 har vi vært usedvanlig heldige med turtur i ESSO-skogen og bespisning på Karlsvika
været. Det har vært gjennomført 12 onsdagsGård.
turer i vårhalvåret, og 12 turer i høsthalvåret.
Arbeidsgruppa har fått gode tilbakemeldinger
Lengden på turene har variert mellom 6 og 9,5
for variert turprogram, godt organisert i nye
km. Turene har gått i nærområdene i
turområder med lokale veivisere.
Tønsbergregionen og i nabokommunene.
Vi starter opp igjen første onsdag etter påske.
Vårsesongen ble avsluttet med busstur til
Vårprogrammet er ikke fastsatt. Første tur blir
Blaafarveværket og guidet tur i koboltgruvene,
annonsert i Tønsbergs Blad.
årets museum, og middag på Fossesholm
Herregård, Vestfossen.
Du finner mer info med referater og
Første uke i september leide Seniorgruppa
bilder fra turene våre på nettsiden tot.dnt.no,
hele Guriset Høyfjellshotell, 55 deltagere.
klikkpå Aktiviteter/Grupper,
Her hadde vi 3 døgn med praktfullt vær og
og velg Seniorgruppa.
flotte fjellturer.
■ Wenche Petterson

Guriset
En behagelig busstur fra Tønsberg brakte oss opp på Golsfjellet, nærmere bestemt
Guriset Høyfjellshotell, hvor vertinne Turid ønsket oss velkommen.
Solen skinte denne dagen, og Yr var blitt
sjekket både en og to ganger daglig den siste
uken – så langt så det bra ut! Men ville det
holde? For å si det enkelt, det holdt!
Blå himmel, varm sol, og bare en liten bris på
toppene. Regntøy og ullgensere fikk ligge
i kofferten, lette bukser og T-skjorter var mere
passende antrekk.

vertinnen kjente igjen i alle fall èn av gjestene!
Hotellet ligger på ca. 950 moh, med god utsikt
særlig østover og med litt begrenset utsikt til
Tisleifjorden i nord. Men etter å ha forsert en
liten bratt kneik opp til Gurisethovda hadde vi
vid utsikt i alle retninger.
Vi var så heldige å ha med oss Yngvar Solli
som er godt kjent i området, og med ham som
sjef fordelte vi oss i grupper og var ute mesteparten av dagene.
De sprekeste gikk henholdsvis 17 og 19 km de
to dagene, de korte turene varierte mellom 6
og 10 km.
Etter deilig treretters middag hygget vi oss
med prat og allsang og quiz, og alle var
fornøyde med dagens innsats.
Særlig takk til Torun Landsrød og Jan
Otto Andreassen som i samarbeid med
vertinne Turid sørget for at alt fungerte som
det skulle.

Foto: Egil Jønsberg

Mange av de 55 deltagerne hadde vært på
Guriset tidligere, senest for 3 år siden, og
20
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TOTs hytter og løyper
■ Kjell Stordalen

Det jobbes og jobbes . . .
Jomen gjør det det:
Det er spesielt to av hyttene våre som er gjenstand for mye arbeid i øyeblikket. Darrebu har
jo gjennomgått en fin oppussing innvendig,
det har kommet ei vannpumpe på plass og nå
er nytt tak lagt.
Og det legges også nye planer, men her må
budsjettbehandling gjennomføres først ….

Oppe i løypene jobbes det også, her er nytt utstyr innkjøpt så vi regner med at løypene nok
blir et hakk bedre igjen.

Foto: Anne-Lene Stulen

Kulturløypene i Slagen har fått fortjent oppmerksomhet den senere tid, der går de
systematisk til verks ukentlig med sitt arbeid.
Snart kommer for øvrig nok en formell kultursti med kart og hefte, nemlig fra Karlsvika.

Foto: Anne-Lene Stulen

På Trollsvann er det stadig nok å gjøre.
Det signaliserte ”hundehotellet” tar stadig
form. Riktignok blir det ikke noen ovn i hotellet før et godt stykke ut på vinteren, men ved
juletider er det nok lov til å ta seg en titt på
hvor fint det blir.
Hyggelig er det også å kunne registrere at
besøkstallet på Annekset år for år øker.
Og – det er tydelig at stadig flere oppdager
hvor fint det er å ta seg en søndagstur til
Trollsvann ….

Foto: Anne-Lene Stulen

Også på Tjønneberget jobbes det – stadig. Men
så er det jo også fint der ute, da!

Årsmøte i TOT
Holdes på Karlsvik gård
torsdag 28. februar 2019
kl. 18.00.

Foto: Kjell Stordalen

21

tot.dnt.no

TOT
■ Kjell Stordalen

Fylkessammenslåing
Hva betyr det – hva kan det bety?
DNT Vestfold og DNT i Telemark hadde 12.
og 13. oktober møte på Himingsjå for styrene i
alle turistforeningene i fylkene. Ett av temaene
var å drøfte litt veien videre i forhold til det
som skal skje med sammenslåing av fylkene
Telemark og Vestfold.

En arbeidsgruppe er gitt et mandat og de skal
jobbe videre med dette.
Turistforeningene er vel rennomert hos
offentlige myndigheter og det bør være gode
muligheter for å videreutvikle dette overfor
myndighetene.

■ Kjell Stordalen

Kyststi = nærtursti

Endelig er den på plass, og den er høytidelig åpnet - av selveste ordføreren.
Det var flere hundre som bivånet da ordfører
Petter Berg med en skikkelig kniv skar over
båndet på den nye brua over Vellebekken.

Friluftsfolket har ventet lenge på dette
tilskuddet til kyststien gjennom Tønsberg.
Nå kan du gå like fra kommunegrensa
i Stokke på løype via Smørberg, Travbanen,
på Grevestien via Natursenteret på Ilene,
langs brygga, under Kanalbrua og til
Træleborg hvor den nye stien går gjennom
Ramsarområdet til fugletårnet på Presterødsida. Herfra må du jukse litt på sykkelsti
og opp over fine stier i Råelåsen, ned mot
Husvik.
Det er mulig å ta en æresrunde på Jarlsø og så
fortsette langs kysten til Rødstein. Derfra på
vegen til Vallø hvor du finner kyststien igjen,
helt fram til Esso via Ringshaug, Skallevoll og
Karlsvika. Her finner du også stier videre til
Åsgårdstrand.
Voila!

Foto: Birgit Brosø

Brua som tusenkunstneren Petter Karlsen står
bak.

Foto: Kjell Stordalen
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TOT
■ Kjell Stordalen:

Nytt styre og flere tillitsvalgte
Hva betyr nå det – hva kan det bety?
Et år går mot slutten og et nytt, spennende år
står for døren. TOT kan se tilbake på nok et år
med vekst og det er lagt ned utrolig mye flott
dugnadsarbeid. Og – det som gleder – er at vi
stadig møter mange svært fornøyde brukere
av våre tilbud. Det gjør at det frivillige arbeidet vårt (over 12000 dugnadstimer hvert år)
oppleves positivt og gøy. For å holde trykket
oppe så trengs det naturlig nok stadig flere og
nye krefter i dette arbeidet.

Er du en av de som går rundt
og lurer litt?
Ta kontakt, gjerne med TOT-kontoret, så får
du litt info om hva som venter, enten det nå
er å bli med i et hytte- eller løypetilsyn, en
turkomite, eller om det rett og slett er å snuse
på et styreverv.
Eller var det å bli med på dugnad i ny og ne?
Vi hører gjerne fra deg!

Medlemmer
Den solide medlemsveksten blant DNT-foreningene fortsetter.
Medlemstallet for året regnes pr. oktober/november. Veksten var 2.4%, i TOT var den 3.2%.
Barnas Turlag er fortsatt en av de store gruppene i DNT med sine 756 medlemmer
(totalt for aldersgruppen 0-12). Ellers har unge medlemmer økt med 9% til 821.
Etter innføring av familiemedlemskap er det et litt annet oppsett på medlemsstatistikken,
det gjelder spesielt hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer.
Vi ser at medlemsøkningen skjer via familie husstandsmedlemmer.
Det betyr at familiemedlemskapet nå slår an.
Fam ho Hoved

369
299

2177
2183

U19-26 Honnør Livsvarig Barn Skole/U Husstand Fam hus

144
148

672
663

49
51

326
384

23

tot.dnt.no

198
224

870
878

1169
958

Total

år

5.974 01.11 -18
5.788 01.01 -18

Returadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

B

Siste side

TOT protokollen for omlag 100 år siden
Årsberetning 1918/19
Foreningens medlemsantal er nu steget til 151, hvorav 19 livsvarige.
……………
Besøket på hyttene ved Askim og Bagstevold har været noksaa bra og vi faar haabe
at provianteringsforholdene og tilstanden ved Eidsfosbanen vil bedres,
så besøk derop lettes.
………….

TOT protokollen for omlag 25 år siden
Protokoll
fra møte i Tønsberg og Omegn Turistforening onsdag 16. november 1983
Møtet ble ledet av formannen Leif Halvorsen.
Til stede var dessuten Freddy Berg, Ole Johan Eide, Arne Robertsen, Rene Bechmann
…….
Hyggelig er det at TOT ble tildelt kulturprisen fra Tønsberg kommune ved en tilstelning
i Hotell Klubben 23. november.

På årets siste turpasstur fikk vi se mange slike fine fotomotiver, er du klar for den tradisjonelle
(og flotte) starten på Hvasser 28. april 2019?

