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innHold PrakTiske oPPlysninger

frivillighet 
Dugnad ble kåret til årets ord i 2004. Norge er i mange gene-

rasjoner bygget på dugnadsånd og frivillighet, slik er det også for 

Turistforeningen, men dessverre er det en nedadgående kurve for 

antall nye frivillige i TOT. Våre frivillige bidrar med å få gjennom-

ført arrangementer som Kom-deg-ut-dagene, måneskinnsturer, 

turpass, vedlikehold av løypenett og hytter og salg av kaffe og vafler 

på Tjønneberget og Trollsvann. 

Hvordan kan du bidra?
Det er lite som kreves for å være frivillig. Typen oppgaver går fra 

enkle ting som å male, klippe gress, gå turer, fyre bål, røre sammen vaffelrøre, sette på kaffe og 

snakke med turgåere, til mer avanserte som løypekjøring av skispor, vedhogst, rydding av løyper 

og transportere ved og gass til hytter. Du kan bidra så ofte som du selv vil, men vi trenger deg! 

Hvilken fordel er det å være frivillig? Du kommer deg ut, får noe å gjøre og møter trivelige og 

kunnskapsrike mennesker. Kanskje trenger du oss også? 

Samtidig kan jeg ikke stikke under en stol hvilken formidabel innsats våre frivillige nedlegger 

hvert eneste år. Jeg kan ikke få sagt det ofte nok: 

TOT hadde ikke klart seg uten dere – tusen takk!

Å slå av en prat 
Noe av det beste med å være styreleder for denne foreningen er alle de gangene jeg slår av en 

prat med medlemmer og frivillige. Det kan jeg gjøre i flere timer. Det gir meg et godt innblikk i 

hva foreningen gjør bra og hva vi kan bli bedre i. I tillegg får jeg mange fascinerende livshistorier 

og minner. Takk for at dere deler dette med meg!

Med ønske om en fortsatt god sensommer og høst!

Per  – 30. juni 2017
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Turbo og alle vi andre som arrangerer turer i barnas Turlag håper at alle våre mer enn 
600 medlemmer hittil har hatt en superduper sommer! for mange nærmer nok de 
lateste feriedagene seg slutten, men det er ingenting i veien for å ta det litt med ro 
videre utover seinsommeren og høsten også! men med det mener vi selvfølgelig ikke at 
dere skal sette dere for godt til rette i sofaen med nettbrett og potetgull!
nei, Turbo vil slå et slag for nærturene og mikroeventyrene – de korte, kjappe turene, 
som ikke behøver mye planlegging og organisering, og som kan gjøres midt i uka. 
Ta et par kjappe brødskiver så dere ikke «sulter i hjel» når dere kommer hjem fra skole, 
barnehage og jobb, pakk med dere stormkjøkken og en suppepose – eller kok opp 
suppa hjemme og ha på termos – og legg i vei, til fots eller på sykkel. 
det er ofte ikke lang vei til en barnehage eller en skole med fin uteplass, en lysning i 
skogen med et spennende klatretre eller en strand med fine skjell og bølgeskvulp. 
Ta med en spikkekniv, en lommelykt, en bøtte til å samle skatter i, en drage, et for-
størrelsesglass, en god bok eller hva som helst annet lettvint som gjør at turen ikke bare 
blir transport og mat. 
Turbo er overbevist om at det ikke skal mer til for fylle på med energi og glede! 
god tur! ☺

Hilsen fra Turbo og leder live

Det var en litt forblåst fredag ettermiddag
omtrent i midten av mai at tolv unger med-
bragt åtte mammaer og en tante etter 
hvert klarte å finne veien fram til hytta som 
Oslofjorden Friluftsråd og TOT sammen driv-
er på Tjønneberget. 
Noen hadde reist kort; bare fra Nøtterøy; 
andre hadde reist langt, fra Skien; mens noen 
hadde reist lenger enn langt, helt fra Kløfta. 
Noen var unge (3 år), andre var…. en god del 
eldre, i hvert fall.

Farmor og de tolv ungene
(. . . og de åtte mammaene og en tante)

■  LIVE H. PEDERSEN
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Noen var ferske i gamet, andre hadde gjort 
både hyttetur og telttur før. Felles for alle var at 
de var megaklare for en helg på dette fantas-
tiske stedet helt sør på Hvasser, Tjøme!
Uten større vanskeligheter klarte alle å bli 
noen lunde kjent med hverandre i løpet av 
fredag kveld. Det er rart med det, på tur i 
Barnas Turlag flyter praten lett mellom de 
voksne og ungene leker ubekymret sammen 
uansett alder!
På lørdag la vi ut på tur, aldri sur! (Og det er 
nå farmora kommer inn i bildet, som «vikar» 
fra en mamma som måtte på jobb…) Ned 
til stranda på skattejakt bar det, og samtidig 
som vi jakta på store og små skatter plukka 
vi søppel. Noen ting var faktisk både skatter 
og søppel på samme tid, avhengig av øynene 
som så… Men alt som ikke naturlig hørte til 
i vannkanten og blant steiner og gress, putta 
vi i poser og sekker og samla sammen slik at 
Skjærgårdstjenesten kunne ta det med på sin 
rydderunde. Og så gikk vi mer tur, både kort 
og lang, og noen gikk på oppdagelsesferd i 
hulene.
Man blir sulten av slik turgåing, så da var det 
godt at det var en gjeng med samarbeidsvil-
lige barn og voksne som i fellesskap klarte å 
tilberede et herremåltid av taco. Og en stund 
etter det igjen klatra de fleste av store og små 
ned i en av hulene, nå døpt til «Steinalderen», 
der det ble spennende og morsom eventyr-
fortelling. 

På søndag fikk kreativitet og skaperglede fullt 
utløp, og de flotteste steintroll, steinmennes-
ker og steinfigurer ble limt sammen og malt 
i svart-hvitt og mange fine farger. 
For en konsentrasjon og innsats, skikkelig 
morsomt var det! Etter dette takket noen for 
seg, mens andre gikk en liten tur før de vendte 
nesa hjemover. 
Men det var bare de tøffeste som vågde seg 
ned til stranda på Krøkle for å bade…!!!

Topp stemning!
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■  Michelle Vermelid

Vi begynte å gå i 10-tiden. Første pause tok vi 
ved idylliske Åletjønn. Deretter fortsatte ferden 
videre over to topper; 

Overnattingstur til Hoggerstua 16–28 år
Syv ungdom i alderen 16-28 år møttes i Tønsberg for samkjøring til turens startpunkt, 
parkeringa ved Trollsvann.

Åletjønnkollen 366 moh og Brånafjell 399 moh. 
Brånafjell er forøvrig Andebus, og dermed også 
nye Sandefjords høyeste topp. Her valgte vi å 
spise en god lunsj. Brød med godt pålegg, kjeks 
og pølser stod på menyen. Det ble også kvikk-
lunsj til dessert ved Svartvann som ligger litt 
nærmere hytta.
Vi var fremme på Hoggerstua i 15-tiden. 
Det var ikke alle som hadde fått trimma nok, så 
fem av oss tok en gåtur til Skalhøgg 424 moh. 
Der hadde vi utsikt over Merkedammen, og 
dette ble turens aller høyeste topp. Like etter 
at alle var tilbake igjen, kom det en deltaker til. 
Det ble kylling-Baligryte med salat og brød til 
middag. Etterpå spilte vi kort, snakket om alt 
og ingenting, spiste godteri og lo masse! 
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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 i friluftsliv. 

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.

Søndag startet vi dagen sent. Det var ikke 
frokost før litt over klokka10. Vi bestemte oss 
derfor for å begynne ferden hjemover halv tolv. 

Dagens etappe ble litt kortere enn dagen før, 
men vi fikk en fin tur over turens fjerde og siste 
topp, Barlindkollen 421 moh. 

Veien derifra gikk raskt ned til idylliske Trolls-
vann, hvor vi spiste en god lunsj med kvikklunsj 
til dessert. Noen av oss kjøpte seg også en vaffel. 
Til tross for at det ble en ganske våt tur, var vi 
alle enige om at den var fantastisk! 

Takk for turen! 
Håper å se dere alle igjen!

Styret i ungdomsgruppa til TOT
Simen S. Laane  482 72 210 - leder  
Martin Aske  917 11 872  - representant i TOT-styret
Tiri Seim Vataker
Michelle Vermelid
Siren P. Jess  943 42 939

følg oss på facebook

dntungTønsberg

følg oss på instagram

#dnttønsberg
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■  Tekst: Gro Anita Hagen

Klatregruppa

Klatregruppen TOT er en fin og aktiv gjeng i alle aldre og på alle nivåer. Hos oss skal du møtes med 
glede, som er vår fremste visjon, og et inkluderende miljø for alle klatreinteresserte.
Vi har utvidet tilbudet på uteklatringen på Husvik, nå klatrer vi på tirsdager og onsdager fra 
kl 17.30-19.00 for barn og kl 19.00-21.00 for ungdom og voksne. Vi har hatt en aktiv vår med mange 
kurser både internt og eksternt, vi forsetter å vokse som gruppe og denne kursingen skal bidra til at 
de som kommer til oss skal ha et godt og trygt «møte med veggen». 
For å oppretthold tilbudet vårt trenger vi frivillige, dersom du er interessert så ta kontakt, du vil bli 
kurset til å ivareta våre holdninger og kompetansekrav. 
Nytt i år er satsningen på Fjellsport og klatresamling i Romsdalen, dette ser ut til å være et etter-
traktet tiltak og vi vil forsøke å videreutvikle konseptet og ha en samling til neste år også.

Klatregruppa vokser og tilbudet utvides stadig.

KlaTregruPPa
Klatregruppen TOT, en del av DNT Fjellsport, har hatt en veldig økning i medlemsmassen. Vi jobber 
for at alle skal kunne ”møte veggen” på en sikker og trygg måte. Vi kvalifiserer klatreledere til å møte 
deg på ditt nivå og veilede.  TOT har holdt klatrearrangement ute på Husvik hver onsdag.
Messehall A har gjennomgått renovering og der foregår inneklatring både i en flott buldrevegg og i en 
ny klatrevegg.
Det er nå 10 personer i styret i Klatregruppen TOT.  
Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål -
kontakt Gro Anita Hagen mobil 922 95 335 eller Svenn Salvesen mobil 997 24 125. 
Følg ellers med på tot.dnt.no eller på facebook.



PÅ Tur med akTiV
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■  Tekst: Live Firing Solheim Foto: Chris Dimmock

Seterromantikk etterlyst
Noen ganger må selv en turidiot som meg velge bort slike spennende turer 
som dette. Det blir ikke det samme at man har vært på både Styggemann og i 
Sandågrotta før.
Det er noe med konseptet å gjøre begge deler på 
samme tur som frister. Det ble til og med lokket 
med seterromantikk i turbeskrivelsen.
Turleder Helene har lenge snakket om denne 
flotte turen, og endelig sto den på programmet 
til AKTIV. Det var ikke vanskelig å få med seg 
en turleder til, Gro ivrer etter nye og spennende 
turer. Fint for en nyutdannet turleder å prøve 
seg i ukjent terreng med ansvar for en gruppe.
Overalt hvor man kan lese om Sandågrotta står 
det at etter mye regn og stor vannføring kom-
mer man seg ikke inn i grotta. Vel, alle visste at 
det ikke har vært spart på åpne sluser fra him-
melen den siste tiden. Sist det regnet var mens 
deltakerne kjørte opp mot Heistadmoen.
 
Jeg satt hjemme og tenkte mitt, hadde ikke 
akkurat trua på noen grottetur denne dagen.
Det var mye vann, masse vann. Noen våget seg 
likevel inn i grotta. Utrustninga med våtdrakt 
fra Europris var nok ikke så dumt valg. En var 
med kun for grotteturen. ”Det var som å krype 
inn i gapet på en grevling”, kan Svein fortelle 
etter turen. Ikke vet jeg hvordan det er å krype 
inn i gapet på et dyr, og ikke vet jeg om Svein 
vet det heller. Men hvis man dropper det der 
med grevling, høres det unektelig litt spen-
nende ut. ”Vi måtte først åle oss inn, deretter 
ble det større og man kunne stå oppreist”, 
forteller Svein videre.
Ved åpningen til Sandågrotta er det en infotavle 
fra Fylkesmannen i Buskerud. Her kan vi lese 
at det er kartlagt over 400 meter med grotte-
ganger. Grotta er dannet i silurisk kalkstein, 
som delvis er omdannet til marmor. Denne 
marmoren ble på 1700-tallet brukt til å lage 
møllestein av. Videre informeres det hvordan 
grotta er dannet: grottesystemet starter med at 
karbondioksid (CO2) blandes inn i det ren-

nende vannet og danner kullsyre. Kullsyren 
løser deretter sakte opp kalken i steinen, og det 
dannes sprekker. Når vannet så følger sprek-
kene i berget, utvides de til grotteganger.
”Det var store trestokker der inne”, fortsetter 
Svein, og filosoferer litt rundt hvordan de kan 
ha kommet inn.

”Det var deilig å kjenne det i kroppen etter 
turen”, sier Chris noen dager senere, på neste 
tur med AKTIV. ”Det var tåke på toppen, men 
bare litt senere tittet sola frem.”

Flere av herremennene jeg snakket med, etter-
lyste den annonserte seterromantikken. Den 
hadde de ikke sett noe til, sa de og lo. ”Var det 
verken kuer eller budeier der?”, spør Jan-Erik. 
De blide mennene rister på hodet, og innrøm-
mer at de må nok selv ta ansvar for romantik-
ken.

Seterromantikk eller ei, er det lov å ønske seg 
en reprise av turen til neste år, spør jeg?



PÅ Tur 
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■  Nina Klopbakken

romsdalen

Ingen tvil – en helt super tur!

Det var mange spente i Klatregruppa og aktivgruppa som skulle på fjellsport- og 
topptursamling i vakre romsdalen. Og det ble litt av en tur de fire dagene fra 28. 
juni til 2. juli. en flott gjeng som fikk flott vær. Her er bilder fra den flotte turen.



PÅ Tur 
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Hvis du følger med i turprogrammet så vet du det. Det er nemlig de turarrangementene som TOT 
har holdt på med i en rekke – lang rekke år. Det ser visst ikke ut til at de går av mote heller, selv om 
det fra tid til annen også dukker opp nye og spennende tilbud.

Turpassturene er flaggskipet. TOT lanserte disse i 1958, nå arrangerer hhv Horten og Tønsberg 
4 stk. hvert år. Det er en søndagstur for hele familien med to løyper på hhv 9 og 4 km og med 
mulighet for å ta med seg barnevogn. Det er natursti hver gang, noe ikke minst yngste generasjon 
synes er spennende. Rekorden på 2400 deltakere er fra tidlig 90-tall, nå blir den tradisjonelle 
Hvasserturen – vårens vakreste eventur – gjerne besøkt av 600.

I 1963 dukket Skrimløpet på ski opp. Det er et turløp i mars hvor man kan kose seg i flotte løyper 
på Skrim, nå med innkomst på TOT-hytta Darrebu. I den spede begynnelse var det hele 1500 med, 
nå er det gjerne 2-300.

I 1977 ble måneskinnsturene lansert. Unge og eldre i alle aldre synes det er flott å ta med seg 
lysende fakkel inn langs Trollsvannet og til Trollsvannhytta hvor opp mot 600 sitter rundt mange bål 
og griller pølser – mens de venter på månen. Foregår i oktober/november.

Fredagskjappene så dagens lys i 1981, de har alltid vært et lite puff for mange til å ta seg en rask 
luftetur før helga setter inn (3 stk. på forsommeren), ofte på nye tursteder. To timer tar det gjerne 
inkludert en kafferast og litt kultur og historie underveis. Rekorden her er 374 personer på Husøy i 
1994, men nå er det rundt 50 som pleier å være med.

TOT’s Klassikere
■  Kjell Stordalen

Hm – hva er nå det egentlig? 

Snaue 40 turgåere fant veien til nasjonalparksenteret på Færder en fredag kveld (19. mai) for å få 
med seg en kjapp fredagstur i deilig terreng. Strålende vær og inspirerte nattergaler bidro til at alle 
fikk seg en flott innledning på helga. 
Per Espen Fjeld – til daglig i Statens Naturoppsyn, men innfødt Tjømegutt – innledet det hele i 
lokalene til det flotte nasjonalparksenteret ved å gi av sin kunnskap om parken mm. 
En rask kaffekopp, og så bar det gjennom Moutmarka blant rik flora, spennende geologi, rik kultur-
historie og ikke minst: mange opplagte nattergaler. Det var vanskelig å avslutte turen …

en klassiker i nasjonalparken



PÅ nærTur
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■  Kjell Stordalen

Fra fjord til fjell
I noen år nå så har ”fra fjord til fjell” vært tema i TOT og i DNT i Vestfold.

Både i Larvik og i Sandefjord har man kommet et stykke på vei. Her i TOT ble temaet tatt med som 
tiltak i den ajourførte tiltaksplanen for 2017.

I regi av Helga Daler med bistand fra Ivar Olesen, Jan Otto Andreassen og Kjell Stordalen har en 
arbeidsgruppe startet tankevirksomheten. Det ligger noen utfordringer foran gruppa, men man har 
kommet godt i gang. Målet er å få til en sti slik at ivrige turgåere som befinner seg ved kysten, med 
god samvittighet kan bevege seg opp gjennom landskapet vårt – helt opp til Skrim.

 o Finnes det en god kryssing av E18
 o Er det mulig å unngå asfaltvei
 o Lar det seg gjøre å kunne merke traceen hele veien

Løypa må legges slik at man kan ta deler av den, dvs. at det må være mulig å kunne overnatte un-
derveis. Og da tenker vi spesielt først og fremst på våre egne hytter. Et nytt prosjekt med spennende 
innhold i TOT-regi. Sist gang TOT fant på noe nytt og spennende for litt ekstra ivrige turfolk var 
toppturprosjektet i 2006 og det har som kjent blitt veldig populært. 



bilder PÅ Tur
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■  Tekst: Kjell Stordalen Foto: Ulf Rødvik

Derfor gjentar vi dette også i 2017, samme opplegg og samme sted.
Hold av tirsdag 14. november. Turpassavslutningen tas først – kl. 18.00, da blir det en gjennomgang 
av årets sesong hvoretter diplomer og pokaler deles ut. 
Så blir det kaffe og kaker og når klokka nærmer seg 19.00 drar vi i gang selve høstmøtet. 
Denne gang er det vår egen Ulf Rødvik som skal kåsere og vise bilder. Ulf har mange og spennende 
turer bak seg, også i utlandet. Han har valgt følgende:

Årets høstmøte
Fjorårets høstmøte i fellesskap med Horten ble svært vellykket. Kombinasjonen 
med turpassavslutning og plassering på Høgskolen på Bakkenteigen likeså.

Mellom høye fjell i Himalaya
Bli med på tur i et majestetisk 
landskap blant verdens 
høyeste fjell 
og en unik kultur.
Opplevelser fra turer i Nepal, 
Kashmir og Bhutan og møter 
med folket som bor der.



HVem er Hun
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Men hvem er 
hun egentlig?
Jeg er Åse, 
48 år, klinisk 
ernærings-
fysiolog på 
Sykehuset 
i Tønsberg.

Ja ha…
Egentlig 
kommer jeg 
fra Langangen, 

midt mellom Larvik og Porsgrunn, men pga 
jobb kom jeg til Vestfold i 2009, og har bodd i 
Andebu siden 2010 – sammen med 4 katter!

Langangen og Andebu, hm, da er jeg litt 
spent på hvordan interessen for friluftsliv 
ble vekket. Her kom et litt uventet svar:
Jeg har alltid vært glad i naturen, selv om de 
obligatoriske turene med familien som barn 
ikke alltid var like gøy. 
Min form for friluftsliv er nok i mindre skala 
enn for mange av medlemmene i DNT/TOT. 
Det er turene i nærområdet som har vært det 
jeg liker best og det er nok matressursene som 
er min hovedinteresse, framfor å gå lange 
turer/toppturer. Jeg kan ikke si som Live at jeg 
«elsker blodsmak i munnen». 
Det har blitt mindre turer ute med årene. 
Mye av årsaken til det er at jeg elsker å få det 
til å gro i egen hage. Det begynner med å så 
tomater første uka i mars og fortsetter helt til 
frosten kommer.

Men så kommer det videre:
Jeg har to tantebarn i Porsgrunn som fikk 
medlemskap i Barnas Turlag og turer som jule-
gave. Så nå har vi vært med på flere fellesturer 
både sommer og vinter. 

■  Tekst: Kjell Stordalen

Kvinnehand på Trollsvann

Så standardspørsmålet mitt: 
har du noen favorittområder?
Jeg har vel egentlig ikke noe favorittområde, 
jeg liker all natur, men trives best i skogen. 
Skogen her i Andebu er topp. På vinterstid er 
Skrimfjellet fint, da det ikke er så langt unna. 

Ja, men det er vel et typisk favorittområde 
det da?
Ja, ja.
 

Du har tatt over styringen av tilsynet på 
Trollsvann, og styrer mannfolka der. 
Hvordan kom egentlig TOT inn i livet ditt?
Siden det ble litt mye jobb og mye tid i egen 
hage, kjente jeg at friluftslivet hadde fått for 
liten plass. Jeg valgte å melde meg inn i TOT og 
samtidig bli en del av dugnadsgjengen på 
Trollsvann. Her har jeg blitt kjent med nye 
mennesker, det er spennende. 

Det sier altså Åse, kanskje et typisk TOT-medlem 
som nå er en av de nye tillitsvalgte, og som 
synes det er positivt og spennende å være med 
i ”gjengen”.

Åse heter hun, hun har styrt gutta på Trollsvann i snart ett år og det går bra ifølge 
både henne og gutta. Det har nok vært behov for en kvinnehand der oppe i tillegg til 
de grove arbeidshenda. Og kvinnehanda synes også.



dnT landsmøTe

15

tot.dnt.no

■  Tekst: Gro Anita Hagen

landsmøtet i Kristiansand 8.–11. juni -17

Torsdag startet med kurs i styre- og organisasjonsarbeid der Live, Anne-Lene, Helga og Martin 
deltok. Gro Anita var på båttur med Aust-Agder DNT ut til flotte Lyngør fyr og deres hytte der ute. 
Etterpå gikk båtturen gjennom Lyngørsundet og til hytte- og restaureringsprosjekt på Furøya. 
Det var flott omvisning med historiske tilbakeblikk av Tvedestrand kommunes representant, det ble 
også tid til en tur rundt på øyen og fjorden inn mot Tvedestrand, som er Norges eneste område med 
nullfiskesone. 

Fredag startet med ferskingfrokost (= felles frokost og ”kick-off” for alle som var førstereis på lands-
møtet) og regionale møter. Deretter åpnet landsmøtet. Mellom de regionale møtene (som for vår del 
ble tatt på sparket...) og åpningen av landsmøtet, deltok vi jo alle på ulike forum også, med temaer 
som naturvern og bærekraft, bynære turer, samhandling i organisasjonen med mer.
Deretter åpnet landsmøtet formelt, og TOTs delegater fulgte interessert med. 
Da landsstyrets forslag til resolusjon ble behandlet, gikk TOTs representant Live på talerstolen for 
å bifalle denne. Vi ønsket også en tydeliggjøring av forventninger til at reiselivet, DNT og andre 
friluftsorganisasjoner skal samarbeide om en bærekraftig utvikling av turismen i Norge.
Etter de første årsmøtesakene gikk turen ut til Bragdøya, hvor vi ble servert fiskesuppe av gourmet-
kokken Moi, og vi ble presentert og underholdt av en flott gruppe unge studenter fra låtskriver-
linjen ved Høgskolen i Agder. Morsomt var det at en av studentene/artistene her var vår egen kjente 
Jørgen Dahl Moe fra Andebu.

Lørdag fortsatte Landsmøtet i strålende solskinn hvor vi i pausen midt på dagen fikk oppleve 
Sørlandet på sitt beste. Kvelden ble avsluttet med en flott middag og underholdning på Scandic 
Bystranda Kristiansand hotell. 
Før hjemreise på søndag deltok to av oss på DNT Sør sitt tilbud om turer i nærområdet. 
Live var på sykkeltur med fatbike i Straiskogen, og Helga fikk en lang, fin tur med kajakk.

TOT deltok med 5 delegater på landsmøtet: live H. Pedersen, 
anne-lene Stulen, Helga Daler, gro anita Hagen og Martin aske.
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■  Gro Hagen

Seniorturer til Veierland

9.mai 2007 dro hun og Yvonne Gezelius som 
turledere for 64 deltagere med ferja fra Tenvik 
til Vestgården. Karin Bang Brynildsen åpnet 
kirken og holdt et foredrag om øya og dens 
historie før vandringen på øya startet.
22. april i 2009 og 27. april 2011 hadde de to 
igjen tur til Veierland og i 2011 var jeg en av 
de 68 deltagerne. Det var flere enn 10 som var 
med for første gang. Mange av deltagerne hadde 
bodd i Tønsberg hele livet, men de hadde aldri 
vært på Veierland. 
Ferjen kjørte to turer fra Tenvik.

  

Trillebårer ved Vestgård brygge. Øyas måte å 
frakte varer på. 
Øya har 1 bil! Og flotte og varierte stier og 
tur-veier.

På en onsdagstur mens Margit var leder; kom det opp forslag om å lage en tur 
til Veierland. Da sier Inger Dahl: ”Da må vi ha en tur i mai slik at alle kan få se de 
vakre, røde  blåveisene som vokser der ute”.

23. april 2014 var Yvonne Gezelius og jeg 
turledere for 80 deltagere til Veierland.
På veien opp til kirken møtte vi forfatter Karin 
Bang foran sitt hjem; skipper Gustav
Davidsens hus som hennes far kjøpte som som-
merferiebolig i 1927 og som hun senere arvet.
Vi gikk gjennom kirkegården og skogen til 
Båsløkka og Tangen brygge.
     

Det var fine stier og lett å gå, skogen var full av 
blomster mens løvtrærne fremdeles stod med 
nakne grener. Første rast i Kongshavn, friom-
råde sørvest på øya; vi gikk fordi Søndre Tangen 
gård til Hvervodden; friområde sør på øya og 
rast nr. 2. Tilbaketur forbi Krika, Velhuset, 
skolen og Alby gård til Vestgård brygge. 
26. april 2017 hadde Yvonne og jeg igjen tur til 
Veierland med 122 deltagere.
Hva er det som gjør denne øya på 4.kvadrat-
kilometer og med 17 kilometer strandlinje så 
fascinerende? 
Roen som møter oss når vi kommer i land; den 
rike vegetasjonen med bartrær og store vakre 
løvtrær, nærheten til sjøen eller øyas spennende 
historie?
Historien om de fem opprinnelige gårdene: 
Vestgård og Tangen på vestsiden, Krika midt 
på øya, Alby og Oslebakke på østsiden. Disse 
gårdene er blitt delt og tomter utparsellert.
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Folk som har bodd på øya; fiskere, selfangere, 
hvalfangere, sjøfolk og deres familier og deres 
daglige slit og evne til å få bygget skole, kirke og 
velhus.
Kjente personer som har bodd på øya: 
forfatterne Aasmund Brynildsen og Karin Bang, 
Greta Molander og Petrus, Ole Paus og Jens 
Bjørneboe.
Veierland tilhørte Stokke, men etter avstem-
ming blant beboerne ble den overført fra Stokke 
til Nøtterøy i 1964. I 1938 fikk Veierland fast 
ferjeforbindelse til Tenvik.
Det har skjedd store forandringer her de senere 
årene; Boplikten ble fjernet 19.juni 2012.

Skolen ble nedlagt 20. juni 2013, og er blitt 
Kystledhytte. Butikken er lagt ned. 

Nå er det 123 fastboende og ca. 500 hytter/
ferieboliger på øya. 70 % av strandlinjen eies av 
hytter/ferieboliger.

Friområder: Jutodden, Albykilen, Kjølholmen, 
Kongshavn, Hvervodden.
To motoriserte firehjulinger stod ved Vestgård 
kai da vi kom dit i år.
Sykler står på Vestgård og Tangen brygge til fri 
benyttelse i 24 timer.
Turveier og rundløype for sykkel er skiltet. 

SeNIOrgruPPa
Seniorgruppen har leid hele Bergsjøstølen  fra mandag 4. til 7.september.
Bergsjøstølen ligger i et høyfjellsområde i Ål i Hallingdal, 1100 moh.

Seniorgruppen har planlagt oppstart av høstens turer slik:
Onsdag 16. august   Grevik v/ Verdens Ende
Onsdag 23. august   Teieskogen
Onsdag 30. august   Skallevold-Ringshaug
Du finner mer om turene våre på: tot.dnt.no, 
Kontakter: Tove Hansen 920 59 292 / Torun Landsrød 416 79 324
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Nytt utstyr

■  Kjell Stordalen

Hundehybel . . .
Det er mange som er på tur med sin beste venn – hunden. Det har TOT også sett 
på Trollsvann. Og flere har spurt om det er lov til å ha hund på hytta.

I 2016 fikk TOT et stort bidrag til innkjøp av en 
firhjuling (ATV) som skal brukes i løype-
arbeidet. Den kan brukes til så mangt og er 
allerede i bruk. 
Den kjører skiløyper, den er anvendelig til 
frakt av trær og ved og den er anvendelig til 
klargjøring av løyper sommerstid. 
I øyeblikket er den en viktig brikke i arbeidet 
med å ruste opp løypa mellom Trollsvann og 
Lindsverkseter.
Det er grunn til å takke Sparebankstiftelsen og 
Sparebank 1 Nøtterøy/Tønsberg for tilskudd.

I DNT-systemet er man restriktive. Av hensyn 
til mange med allergi så tillates ikke hunder 
på hyttene. Hva gjør så hundeeierne? Jo, de 
tusler videre med vennen sin. I flere år har 
TOT fått forespørsel om å lage hundekvarter. 
På Trollsvann har det vært trangt om plassen, 
det er stort behov for lagerplass til rekvisita og 
redskap. Det står et lite hundehus der, men det 
blir ikke helt det samme. Men NÅ:
Nå har hyttetilsynet funnet ut at man skal 
forsøke å innrede den største lagerboden i 
Annekset til hundekvarter. Dette skjer ved å 
forlenge taket litt ut over rampa og flytte døra 
dit. En passende ”hybel”. Båthuset skal fikses 
opp litt og da blir det også litt lagerplass der.

Så snart det blir gitt klarsignal i budsjettet settes 
arbeidet i gang – sikkert til stor glede for mange 
av alle de turgåerne som har med seg hund i 
dette flotte området.

Overnattinger
TOT øker medlemsmassen sin jevnt og trutt. Hyggelig er det å registrere at overnattingstallene på 
hyttene også ser ut til å øke. Annekset på Trollsvann har så langt en dobling av antallet overnatting-
er. Men fortsatt er det god plass der … 
Styggemannshytta er fortsatt svært populær, der må man nå innføre restriksjoner for bruken. 
På Darrebu var det før påske rundt 30 overnattinger. Det som er spennende å se etter hvert er om 
prinsippet med booking gir noen utslag på Hannevoldhytta. Hensikten med booking er at man da 
kan føle seg trygg på å få en av de 4 køyeplassene. Tiden vil vise effekten.

Foto: Per Barhaughøgda
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Festspillkonsert på Trollsvann

Vestfoldfestspillene sto for festspillkonsert med 
selveste RAVI. Trollsvann viste seg fram fra sin 
beste side så det ble en deilig dag for alle de 
fremmøtte.
Trollsvannsjef Åse serverte Ravis linsegryte 
(Ravi synets den var enda bedre enn den han 
lager selv!) og vaffelgjengen sto som vanlig for 
deilige vafler. Så hadde DNT Ung Tønsberg 
laget en morsom natursti på veien inn til hytta.
Ravi selv, han var i godt slag, han serverte både 
nye og gamle slagere og fikk de fleste med seg 
på allsang.

lørdag 1.  juli kom med knallsol og den dagen ble en flott dag på Trollsvann.

■  Ulf Rødvik
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■  Kjell Stordalen

Dugnader
en Turistforening er helt avhengig av interesserte frivillige, folk som har lyst til 
og synes det er moro å ta et tak med dugnad for våre 5500 medlemmer.
Det fokuseres derfor kontinuerlig på dette også i TOT. Blant annet ble det i regi av styremedlem Edvar-Ståle 
holdt et infomøte 1. juni, denne gang spesielt beregnet på å hjelpe til med TOT’s klassikere. Av litt nyere fjes 
var det straks 2, Randi og Synnøve, som hoppet på karusellen og de er nå en del av gjengen. Men hva er nå 
dugnadsarbeid, hva kan dette bety?

Det skal for 
øvrig være nytt 

infomøte for 
nye frivillige på 
TOT-kontoret 
tirsdag 6. nov. 

kl. 18.00. 
Ser vi deg?

et lite glimt fra siste dugnad
Den foregikk på Trollsvann i juni med 8 dugnads-
medhjelpere. En skiftet to vinduer, noen hang i 
stigen og malte yttervegg, noen holdt på å lage en ny 
vedbod, noen slo gras og noen sørget for at canadag-
jessenes visittkort ble fjernet.

Under en hyggelig matpause så var spørsmålet: 
hvordan er det egentlig å være med på dugnad i 
TOT? 
Dag var ganske kategorisk, men med et glimt i øyet. 
Svaret var: ”bare møkk”. 
Ikke så rart, han var den som fjernet mest møkk 
etter gjessene. Og Dag er en av de flittige dugnads-
medarbeiderne. Han har også sørget for at det på 
hjemmesida til TOT er en kontinuerlig oversikt over 
dugnader, her kan du gå inn og melde din interesse.
Videre under den lette passiaren rundt spisebordet 
dukket det også opp spørsmål:  vil du være med i et 
av tilsynene til TOT? 

Torunn, en av de flinke til å stille opp, var nesten 
på nippet til å melde seg, men tok dog litt mer 
betenkningstid.

Sagt med andre ord: det virket som om dugnads-
medhjelperne koste seg på dugnad, det var i hvert 
fall ikke siste gang de kom til å mønstre på.
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■  Tekst: Anne Lene Stulen

DNT blir 150 år i 2018

I 2018 inviteres alle med på feiringen av 150 år med eventyrlige naturopplevelser og alle 
inviteres ut på tur i dette jubileumsåret. Det ligger i vår natur. Se bare:

DNT Jubileumsfest og show i Oslo Spektrum
Den 19. januar fyller DNT Oslo Spektrum med friluftsfolk og artister under ledelse av Anne Lindmo. 
Det blir en enestående opplevelse i musikk, bilder og kunstneriske innslag som både viser deg histo-
rien, men også hva DNT er i dag og ønsker å være i fremtiden. Den dagen vil du treffe hyttevertskap, 
ildsjeler, dugnadsfolk og tillitsvalgte i salen, i tillegg til vanlige turglade menneske. 
Og flere av landets fremste kunstnere vil gjøre det de er aller best på fra scenen. 

KOM Deg uT - dagen
Det blir utebursdag den 21. januar. Kom deg ut – dagen er blitt en nasjonal turdag, med arrangement-
er på vinteren og på tidlig høst. I år legges vinterdagen til DNTs stiftelsesdag, og feires med leker og 
aktiviteter for hele familien - over hele landet.

Tønsberg og Omegn Turistforening
TOT jobber nå med egne arrangementer og turer som vil pågå i løpet av 2018, og dere kan vente 
dere flere spennende tilbud i løpet av 2018.
Mer eksakt program fra både DNT sentralt og Tønsberg og Omegn Turistforening vil komme i slut-
ten av 2017/begynnelsen av 2018 – følg med!

Den 21. januar 1868 stiftet Thomas Heftye Den Norske Turistforening 
i Christiania og 223 mennesker tegnet seg som medlemmer. 150 år senere er 
foreningen en av landets største frivillige organisasjoner, og den største frilufts-
livsorganisasjon med omkring 300 000 medlemmer.
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Strategi- og handlingsplan

Planen inneholdt også konkrete tiltak for årene 2013 – 2016. 
I stedet for å lage en helt ny plan, besluttet styret nylig at man framover skal følge tidsplanen for 
DNT sentralt sine planer. Det betød at man bare forlenget strategiene fram til 2018, men da var 
man også avhengig av å sette inn noen konkrete tiltak for 2017 og 2018.

Det har vært en omfattende prosess som startet med innspill fra grupper og komiteer.
Her er noen av de tiltak som styret nå jobber med de kommende to år – og som vi helt sikkert 
trenger dugnadshjelp til å få gjennomført:

 – utvikle og videreføre tilbudet i Aktiv ved å tilby turer på to ulike mestringsgrader
 – vurdere muligheten for å tilby turer for folk med funksjonsnedsettelser
 – klatregruppa skal utvikle seg som fjellsportgruppe
 – det skal utarbeides en langsiktig vedlikeholds- og investeringsplan for hytter, løyper 
  og tyngre materiell
 – påvirke og medvirke til at gjennomgående kyststi i Tønsberg ferdigstilles.

I tillegg til dette så er et par av de andre tiltakene omtalt spesielt i bladet.

Antall kommunetopper i Vestfold endrer seg, 
men topptursatsingen til TOT fortsetter. 
I øyeblikket er det fortsatt mulig å ta turen opp 
til de 14 toppene og registrere seg. Med det 
første håper vi også at det skal være mulig å 
registrere seg via DNT’s digitale registrerings-
system. 

Ansvaret for toppene har nå Svein Olsen over-
tatt. Han jobber også med registreringen. 

I strategi- og handlingsplanen har styret 
besluttet at Svein sammen med Kjell Stordalen 
skal legge fram et forslag om videreutvikling 
av toppturene. 

TOT var i sin tid den første som tilbød et 
toppturprosjekt. Og toppturer har blitt svært 
populært for de enkelte turistforeningene 
rundt om. 

Vi kommer tilbake med de nye tankene om 
dette etter hvert.

Toppturer

■  Kjell Stordalen

TOT-styret vedtok 7. februar 2013 en strategi- og handlingsplan gjeldende 
for perioden 2013 – 2016. 
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■  Kjell Stordalen

Mer lokaler

Nytt turkart for Tønsberg

Det er flere som har ventet en stund på dette, 
men nå ligger det i TOT-sekretariatet for salg, 
for øvrig sammen med et ganske omfattende 
utvalg av andre turkart fra hele Norge. 
Kartet har kommet i stand med bistand fra 
kommunen og fra OTO, sistnevnte har stått 
for synfaringen i marka. Det er også finansiert 
med spillemidler. Baksiden av kartet inneholder 
tekst og bilder med tips både om små nærturer 
og f.eks. turer på en av de fine kulturstiene våre.
Tønsbergkartet koster kr. 100 for medlemmer i 
TOT og kr. 115 for ikkemedlemmer. 

Her er både butikk og kontorlokaler. De senere 
årene har lokalene vist seg å være litt for små. 
Etter at Redningsselskapet tidligere i år sa fra 
seg sine lokaler så har Tønsberg kommune 
nå sagt ja til at TOT kan overta. Det betyr at 
man får nesten dobbelt så stort areal å boltre 
seg på. Blant annet kan det bli hensiktsmessig 
møtelokale, det blir mer plass for butikken og 
det blir en fin anledning til å kunne profilere 
seg bedre. 

medlemmer
Den solide medlemsveksten blant DNT-foreningene fortsetter. 
Pr. 1. juli var veksten på 6,4%, i TOT var den 8.5%. Barnas Turlag har allerede passert fjorårets 
tall med sine 658 medlemmer, en økning på hele 18.9%.
Etter innføring av familiemedlemskap er det et litt annet oppsett på statistikken, det gjelder 
spesielt hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer. 

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

   198 2149   140   626     51 392     223    883    648 5310 23.10 -16

   264 2048   139   644     50 361     209    832    844 5391 01.07 -17

                     4841 01.06 -16

TOTs sekretariat er flott lokalisert i 
Havnevesenets bygg på Brygga.

endelig har det kommet – 
det nye turkartet for Tønsberg. 

Siste gang Tønsbergkartet ble revidert var i 
1995.

Det blir spennende å se. 



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Det var den gang det var turpass på Skrim …

Ekstraordinær generalforsamling
- i anledning hr. Grosserer Harald Isachsens forslag om en tillegs lovparagraf:

”Inmeldelse i foreningen skeer ved skriftlig anmodning til bestyrelsen som saa har at fatte bestemmelse 
om vedkommende nu kan optages – idet foreningen allerede har saa mange medlemmer at man 

vanskelig kan optage flere.
Enstemmig vedtat. 

ToT-ProTokollen for omlag 100 År siden

Styremøte
År 1967 den 16. juni ble styremøte holdt hos Ole Bjønness

Til stede: Lars Pande, Th.. Egeberg, Torolv Fyksen, O. Hodt, .
2. Referertes plan om turpasstur på Skrim 10. sept. 1967. Det legges opp 3 løyper med stempling på Darrebu. 

Det forutsettes at Darrebu åpnes for turpassdeltakerne, bl.a. for å trekke nye medlemmer til foreningen. 

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.


