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Velkommen til TOT
– Liker du deg ute i skog og mark?
– Bruker du nærområdene våre?
– Lurer du på hva TOT egentlig er?
TOT er en av de 57 medlemsforeningene som utgjør
Den Norske Turistforening (DNT).
TOT ble stiftet 9. april
1906 hvor 45 medlemmer meldte seg
og besluttet at formålet
skulle være å virke til
fremme av turist-, reiseog landliggerlivet
i Tønsberg og omegn.
TOT er en av de aller
eldste medlemsforeningen i DNT og har
gjennomgått en rivende
utvikling og med et
stadig økende medlemstall.
Det er nå nær 6000 medlemmer i alle aldre.
Medlemmene i TOT kommer fra Tønsberg kommune, Færder kommune
samt deler av Sandefjord kommune (Stokke og Andebu).
Dette er et område hvor det kryr av stier og turmuligheter.

TOT har hvert år over 100 tilbud med varierte turer og aktiviteter
for alle aldersgrupper.
Og hovedfokus – det er nærområdene våre.
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Aktiviteter
Vil du opp av sofakroken en dag?
Lyst til å oppleve et enkelt, aktivt, allsidig
og naturvennlig friluftsliv?
TOT har fem grupper som til sammen har et allsidig tilbud til deg som har
lyst til å komme litt ut i naturen.
De minste i alder 0-12 år kan bli med Barnas Turlag, se deres tilbud på
side 9.
Er du mellom 13 – 26 år så finner du tilbud fra DNT Ung på side 10.
En egen turgruppe AKTIV har de senere årene fokusert på trugeturer,
kveldsturer og toppturer, men gruppa finner stadig på nye og spennende
tilbud, se side 15
TOT har også Seniorgruppe som er på tur hver onsdag og her er det fokus
på lokalhistorie, se side 19.
Fjellsport og klatring er populært, gruppa har eget klatrefelt på Husvik
og en ny, flott vegg i Messehall A, se side 13.
Har du rett og slett lyst til å få et puff for å komme deg ut så kan vi f.eks.
også nevne:
Turpassturer, måneskinnstur, tematur, kom-deg-ut dager eller tur til en av
Vestfolds kommunetopper+++.

I TOT’s nærområde så finnes det en laaaaang rekke turmuligheter, både korte turer og
lengre turer. På kontoret vårt får du god hjelp til
å finne ut hvilke av disse mulighetene du har lyst til å prøve ut.
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Dugnad

Per Barhaughøgda
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Dugnad
Alle TOT’s tilbud er basert på dugnad.
Vi har mange dyktige og ivrige dugnadsarbeidere,
Disse nedlegger rundt 13.000 dugnadstimer i året!
Dugnaden består bl.a. i turledelse både for korte og lange turer,
turer for unge og eldre, aktivitets- og arrangementsansvar, instruktører på
klatring, merking og rydding av stier, løypekjøring, restaurering og drift av
hyttene våre samt styre- og presentasjonsarbeid.
TOT drifter i dag 7 hytter hvorav
– 4 ligger i Trollsvann-Merkedammen området,
– 1 på Tjønneberget, Hvasser og
– 2 på Skrim.
TOT har ansvaret for at ca. 103 km sommerløyper og ca. 109 km
scooterkjørte vinterløyper til enhver tid er i god stand.

Men:
Vi har til enhver tid alltid plass til nye koster om noen vil bidra!
I så fall er du velkommen til et hyggelig miljø.
Bare ta kontakt med TOT-kontoret!
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Barnas Turlag

Ole Blytt
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Barnas Turlag
Barnas Turlag i TOT er en stor og aktiv turgruppe, med over 700 medlemmer! Vår alltid tilstedeværende maskot, Turbo, vil gjerne ha dere
med på tur i området vårt. Du kan være med på aking, ski- eller sykkeltur,
kanotur, overnatting på hytter eller i telt, leking. Vær med på utforsking
og bli kjent med nye turvenner. Turene går både i skogen, ved kysten, i
skjærgården og på fjellet. Turene er alltid for både barn og voksne sammen. Turdeltakerne stiller med godt humør, positiv innstilling og egnet
utstyr.
Aktivitetene planlegges og organiseres av en gruppe
frivillige foreldre, som fungerer som turledere og som er
ansvarlige for innhold, tilrettelegging og risikovurdering.
I denne gruppen er det alltid plass til flere frivillige, også
om du er tante, onkel eller besteforelder. Barn fra 0-12 år
kan bli medlemmer, og et medlemskap i Barnas Turlag
er en ypperlig gave til dåp, bursdag eller jul!

Nina Hotvedt

På turene følger maskoten Turbo med, og han har overlevd
på mirakuløst vis flere ganger.
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UNG
Bli med DNT Ung på hytte til hyttetur i fjellheimen, med overnatting i telt
på fjellet og i skog og i fjære. Lage mat over bål og stormkjøkken ute på tur.
Bli med og benytt mulighetene til å bli med andre deler av DNT på deres
aktiviteter.
I Vestfold samarbeider turistforeningene om DNT Ung.

Ole Blytt Andreassen
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Medlemsfordeler
Medlemsfordeler i DNT / TOT – bruk dem!
k du får tilbud om mange turer og kurs over hele landet; fellesturer, klatring,
kajakkturer, seminarer og møter.
k du kan bruke over 550 hytter over hele landet, mange private fjellstuer
og fjellhoteller, flere av de Historiske Hotellene og Thon Hotels – med rabatt.
7 av de 500 DNT-hyttene har TOT ansvar for.
k du kan bruke ca. 20 000 km merkede sommerruter og ca. 4300 km vinterruter
i Sør-Norge.
k du får redusert pris på turer og på varer i DNT-butikkene og hos våre
samarbeidspartnere (sportsbutikker).
k du får det lokale medlemsbladet TOT’n tre ganger i året, DNTs medlemsblad
Fjell og Vidde seks ganger i året samt DNTs årbok.
k du kan ta del i naturvern- og friluftspolitisk arbeid gjennom FNF og DNT.
k I øyeblikket får våre medlemmer 20% rabatt hos Olympia Sport,
Sport 1 Tolvsrød og Sport 1Revetal/Ditt klubbhus

Sandra Lappegård
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Fjellsport

Kathinka Weyns
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Fjellsport
TOT har tilrettelagt et flott klatrefelt ved Husvik i Tønsberg. Her finner du
vegger fra 5 til 16 meter høye, rett utenfor stuedøra. Det er mange og
varierte ruter som passer store og små, nybegynnere og mer erfarne.
TOT har også vært med på å bygge opp en flott klatrevegg i Messehall A
i Tønsberg som benyttes når været er for dårlig ute.
En gang i uka gjennom hele (skole-) året stiller frivillige instruktører og
hjelpere opp med alt av utstyr slik at det er enkelt for alle å komme i gang
med aktiviteten. Ansvarlige fra TOT bistår alle nye og hjelper dere i gang.
Det holdes også jevnlig sikringskurs slik at deltakere kan bli godkjente
og stå for sikring selv.
Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til TOT-kontoret.

Kathinka Weyns

Her kan barn og voksne være med på klatring
noen faste dager i uken.
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Turgruppa aktiv

Knut Bråthen

14

Turgruppa aktiv
Turgruppa for deg som er for gammel for DNT ung og for sprek
til Seniorgruppa.
Det legges opp til kveldsturer på 2-3 timer i passe høyt tempo og lite
pauser. Man skal bli svett på ryggen!
Turene går i våre nærområder med en turleder. Noen av kveldsturene vil
ha to turledere, hvorav en gruppe går i litt roligere tempo.
Varighet blir den samme, men litt kortere avstand og kanskje en liten
pause. Dette er ingen lavterskeltur, men et tilbud til de som ønsker å gå
litt roligere enn de sprekeste.
På vinteren er det kveldsturer på truger.
Noen søndager er det tilbud om en lengre tur på 5-7 timer i variert
terreng, både på og utenfor sti, og vinter, vår og høst.
Stadig nye og spennende turer dukker opp.

Helt toppers!

Live Firing Solheim

I løpet av året arrangeres det 1-3 lengre turer med overnatting på hytte.
Gjerne toppturer til kjente fjellområder.
Her er det flere tilbud til fjellsportinteresserte.
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Trollsvannstua

Trollsvann Annekset

Tjønneberget

Seniorgruppa

Jan Otto Andreassen
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Seniorgruppa
En stor gjeng med seniorer med godt humør går på tur hver onsdag
uansett vær, en dagstur på 3-4 timer med kaffepause. Her kan alle være
med, det er sosialt og du slipper å gå alene.
Det er forskjellige turer hver uke og turene har fokus på lokalhistorie.
Turene starter opp på våren, etter påske, når det har blitt
bart slik at det er mulig å gå i skog og mark.
Frammøte er hver gang på P-plassen ved Greveskogen
Idrettspark, senest kl.10.00.
Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsesstedet.
I pausen blir neste tur bekjentgjort slik at man vet hvor den skal være.
Oversikt over dette kommer også fortløpende på hjemmesida.
Den første turen blir avertert i avisa.
Siste tur før sommerferien er gjerne en busstur med guiding på
et interessant sted.

Gro Hagen

På høsten har vi høsttur til fjells med turer i ulike lengder,
og senere en avslutning for sesongen.
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Trollsvann
TROLLSVANNSTUA i Larvik, 176moh – 14 senger og 10 pl på hems.
Egen nøkkel fra TOT-kontoret.
Du kommer til Trollsvann ved å ta av E18 ved Sem og kjøre 312 mot Andebu.
Ved Gravdal tar man 307 og kjører gjennom Andebu sentrum til Nes.
Der er det skilt 306 mot Hvarnes. Det er også skilt til Trollsvann.
Nytt skilt til Trollsvann etter 5km og det er om lag 1 km til P-plass.
Du går videre på skogsvei langs vannet 1.3 km inn til hytta,
en fin liten tur for både store og små.

TOT eier 4.7 mål tomt ved nordenden av Trollsvannet. Her ligger Trollsvannstua, og her finner du Annekset og en gapahuk med grill, et toalettanlegg, båtnaust og to separate grill-/bålplasser. Siden stedet ligger ved
vannet så er det også en badebrygge og en fin liten badeplass.
Stedet er veldig populært både for store og små, både sommer og vinter.
Stua er fra krigens dager og ble brukt av Fritzøe Skoger til tømmerdrift.
Etter lengre tids leie fikk TOT kjøpe stedet i 2005 og etter omfattende
oppgradering og utvidelse ble den innviet i 2009. Det er nå 3 soverom
samt et stort oppholdsrom med sofakrok.
TOT bruker stedet blant annet til DNT’s Kom-deg-ut
dager, til den årvisse måneskinnsturen med fakler
og til høstleir for Barnas Turlag.
Selve stua er reservert for vaffelsalg i helgene
(men ikke i skolens ferier). Men bedrifter, skoler,
etater, lag og foreninger kan leie stua i ukedagene
(mandag – fredag) til aktiviteter relatert til friluftsliv.
Da er også to kanoer disponible.
Det er ikke innlagt strøm, det er et solcellepanel, men hytta har også et
strømaggregat.
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Trollsvann
TROLLSVANN – «ANNEKSET» i Larvik - 8 senger samt 2 i eget rom for
hund.
Ubetjent hytte med DNT standardnøkkel.
Annekset er en ubetjent hytte med
standard DNT-lås hvor det er et
stort rom med 6 senger samt et
lite soverom med 2 senger. Det
er ikke innlagt strøm. Man har lys
fra solcellepanel og det er propan
for matlaging i tillegg til vedovn. I
tillegg eget rom for hund og eier.
Her er det 2 senger og egen ovn. Deilig drikkevann fra vannpumpe.
Annekset er en gammel stall som ble restaurert og innredet i 2008, en
koselig plass. Den egner seg godt for turer med de minste. Her er passende turmuligheter, her er kanoer, akebakke og her er bademuligheter.
Hytta ligger midt i TOT’s løypenett i Andebu, Larvik og Re.

Stua

Annekset

Stua
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Trollsvann
GAPAHUKEN «TROLLET» i Larvik med plass til rundt 25 personer.

Gapahuken på Trollsvann er flittig i bruk. Her er det benkeplasser og her
er det grill-/bålplass.
Er det litt kaldt eller er det snøvær eller regn på Trollsvann, da er Trollet
spesielt kjekk å ha.
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Hannevoldhytta
HANNEVOLDHYTTA i Larvik, 340 moh – 4 senger + 2 i uthus.
Ubetjent hytte med DNT standardnøkkel.
Hytta kan nås fra flere hold. Kortest er det å kjøre Lindsverkveien fra Svarstad.
Da kjører du over Hukstrøm bro, følger Fv 221, og tar inn veien til venstre
ca 400 meter etter broa. Nå er du på Lindsverkveien som du følger gjennom
Berg i retning Lindsverkseter, 4,5 km. Bomvei.

Et annet alternativ er å gå inn fra parkeringsplassen ved sørenden av
Trollsvann forbi Trollsvannstua. Herifra er det ca. 3 km til hytta.
Du kan også starte fra parkeringsplassen ved østenden av Merkedammen.
Herfra er det snaut 7 km inn til hytta.
Hannevoldhytta er en koselig liten tømmekoie på 24 kvadratmeter som
ligger med fantastisk utsikt mot Svarstad og Skrim. Den inneholder
1 soverom med 4 sengeplasser og et kombinert kjøkken/oppholdsrom.
I uthuset er det 2 køyer og plass for hund.
Hytta forhåndsbestilles og reserveres. Kun for DNT-medlemmer.

Anne Lene Stulen
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Lindsverk

Anne Lene Stulen

Anne Lene Stulen

24

Lindsverk
HOGGERSTUA, LINDSVERKSETER – Larvik, 325 moh – 13 senger
(1 familiekøye).
Ubetjent hytte med DNT standardnøkkel.
Hytta kan nås fra flere hold.
Kortest er det å kjøre Lindsverkveien fra Svarstad. Da kjører du over
Hukstrøm bro, følger Fv 221, og tar inn veien til venstre ca 400 meter etter
broa. Nå er du på Lindsverkveien som du følger, gjennom Berg,
i retning Lindsverkseter i ca ti minutter (4,5 km). Bomvei.
Et annet alternativ er å gå inn fra parkeringsplassen ved sørenden av Trollsvann forbi Trollsvannstua. Herfra er det 1 1/2 time (ca. 5 km) til hytta.
Du kan også starte fra parkeringsplassen ved østenden av Merkedammen.
Herfra er det 1 time (snaut 2 km) inn til hytta.

Lindsverkseter er en gammel seterstul bestående av to hytter.
Den ene, Hoggerstua, eies av TOT. Stua ble oppgradert og innviet i 2014.
Sengeplassene er fordelt på 3 soverom. Ellers består hytta av et kombinert
kjøkken og oppholdsrom, vaskerom og romslig gang.
Deilig drikkevann fra vannpumpe.
Hytta ligger strategisk plassert midt i krysningspunktet for løyper i alle
himmelretninger, sommer som vinter. Det går bilvei inn til hytta på sommeren (og som regel på brøytet vei om vinteren), og det er
parkeringsplass som ligger noen 100-meter fra hytta.
Omliggende områder kan by på gode turmuligheter for alle.
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Darrebu

Anne Lene Stulen
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Darrebu
DARREBU – Skrim, 615 moh – 8 senger
Ubetjent hytte med DNT standardnøkkel.
For å komme til Darrebu kan du kjøre rv 40 i Lågendalen forbi Hvittingfoss,
Etter ca 8 km tar du av over brua til Hvål, videre nord mot Passebekk.
Litt før Passebekk står det skilt til Skrim. Følg vei og skilting til du kommer til
Omholt parkering, Du kan også starte fra Digerhaug parkering eller Støle
parkering. Bomvei. Se Ut.no for mer info om disse.

Darrebu, som ble innviet i januar 1967, ligger i et flott turområde, kun
1.5 km fra parkeringsplass og omkranset av sommerstier og skiløyper.
TOT eier 15 mål tomt her. Til tross for sentral plassering så ligger hytta
usjenert og fredelig til. Deler av Skrimfjella er vernet som naturreservat.
I området er det flere fiskerike vann (fiskekort kan fås kjøpt ved bommen
på vei opp til Omholt). Vinterstid kjøres det opp skiløyper både med
løypemaskin og snøscootere.
Hytta består av et stort oppholdsrom med kjøkkenkrok og to soverom.
I tillegg til sengeplassene så er det også 2 barnesenger der.
Det er innlagt strøm på hytta slik at det alltid vil være en liten lunk der
når du kommer frem. Hytta er nyoppusset og det foreligger planer om
utvidelse. Deilig drikkevann fra vannpumpe.
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Styggemannshytta
STYGGEMANNSHYTTA – Skrim, 871 moh – 2 senger.
Egen nøkkel fra TOT-kontoret hvor bestilling foretas.
Du kan gå til Styggemannshytta enten fra P-plass ved Raje, fra Digerhaug
eller fra Omholt.
Se kjøreanvisning til Darrebu og ref. Skrimkartet.

Styggemannshytta er en sjarmerende og enkel hytte som ligger på toppen
av Styggmann på Skrim. Her er det utrolig flott utsikt til alle kanter.
Hytta er ei uisolert steinbu med to sengebrisker med tre båtmadrasser.
Det er plass til tre små mennesker der (165-170 cm) eller to store.
Standarden er enkel. Det er ingen do og vann må medbringes.
Hytta kan leies av TOT-medlemmer ved henvendelse til TOTs kontor hvor
nøkkel hentes.

Tommy Marcussen

Tommy Marcussen
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Tjønneberget
TJØNNEBERGET – Hvasser, Færder – 40 moh – ingen overnatting
Du kommer til Tjønneberget ved å kjøre fv 308 og ta av mot Hvasser
til venstre rett etter sentrum.
Det er skiltet videre til badeplassen ved Krøkle hvor det også er P-plass.

Tjønneberget ligger fantastisk til med utsikt mot Færder Fyr og Verdens
Ende. Bygningen var tidligere forsvarets eiendom. I dag er hytta pusset
opp, og fremstår som en attraktiv perle i et flott turområde. Kort tur til nydelig sandstrand i lun bukt, og også mange spennende kriker og kroker og
huler for barn. Området rundt hytta er bratt med mange glatte svaberg, så
det er viktig å ha fokus på sikkerhet!
Hytta er et samarbeidsprosjekt mellom Oslofjorden Friluftsråd og Tønsberg og Omegn Turistforening. Friluftsrådet står for overnatting i første
etasje, mens Turistforeningen driver dagsturhytte og utleie av møtelokaler
i underetasjen.
Det er salg av vafler med tilbehør hver lørdag og søndag kl. 12-16 fra
påske til ut september. Åpningstider annonseres nøyaktig på TOT’s hjemmesider.
Lokalene i underetasjen leies ut til møtevirksomhet i ukedagene.
Dette gjøres på bookingsidene til Oslofjorden Friluftsråd.
Møterommet har eget toalett og kjøkken og plass til over 30 personer.
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Løyper
TOT merker, rydder og skilter løyper og setter skispor på Skrim
og i området Merkedammen-Trollsvann.
Her er det et stort nett av løyper som regelmessig holdes vedlike.
I tillegg holder TOT orden på kulturløypene i Slagen for Tønsberg
kommune.
Et spennende tilbud er
også løyper opp til den
høyeste topp i hver av de
14 kommunene i Vestfold.
TOT har et registreringssystem for alle de spreke
som benytter dette tilbudet.
Prosjektet ”Fra fjord til fjell”
nærmer seg også ferdigstillelse. Da kan man gå fra
Tønsberg, via Trollsvann,
Svarstad og like opp til Skrim.
Herfra er det lett å komme
seg opp til Hardangervidda.
Et spennende tilbud!
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Anne Lene Stulen

Gapahuk Barlindtjern.
Løypegjengen i Andebu har satt opp en flott gapahuk
ved Barlindtjern. Her kan du sette deg ned med nista
og her kan du grille. Det er også flott å overnatte der.
Huken ligger fint til, det er nå passende avstand for
små ben til å ta turer i Trollsvannområdet.

TOT-kontoret/butikken
Tønsberg og Omegn Turistforening har kontor i Nedre Langgate 36
i Tønsberg.
Her kan du få mer informasjon om TOT/DNT, kjøpe medlemskap,
DNT-nøkkel til hyttene, kart, litt turutstyr, eller få tips og råd til turplanleggingen.
Det er to ansatte på kontoret, daglig leder Anne-Lene Stulen og Ulf Rødvik.
Kontoret/butikken er åpen mandag - fredag 10-16, torsdag 10-17.
Postadressen vår er:
Tønsberg og Omegn
Turistforening
Nedre Langgate 36
3126 Tønsberg
Tlf.: 33 31 58 26
Mail: tonsberg@dnt.no
Kom innom da vel,
vi hjelper deg gjerne!
Innmelding:
Anne Lene Stulen
Vi oppfordrer alle som
deltar på våre tilbud
om å melde seg inn i DNT og støtte vårt arbeid.
På overnattingsturer er det krav om medlemskap.
Du kan enten komme innom butikken og kjøpe medlemskap her eller
melde deg inn på tot.dnt.no – Bli medlem.
UT.no
Her finner du informasjon for turplanlegging og konkrete turforslag.
TOT’S hjemmeside: tot.dnt.no
Her finner du oversikt over alle våre turarrangementer, aktuell info
samt bilder og referater fra arrangementer som har vært.
Dessuten finner du oversikt over TOT’s styre og alle grupper og
komiteer.
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Publikasjonene våre
TOT lager mange, faste publikasjoner:
Tønsberg

TOT’n:
Medlemsbladet TOT’n kommer ut med 3 nummer
i året. Her finner du reportasjer og annen informasjon fra de forskjellige gruppene og aktivitetene.
ÅRSMELDING:
Hvert år lager styret en fyldig årsberetning som
forteller om virksomheten i året som gikk.
Det følger også med revidert regnskap og forslag
til budsjett som viser hvilke planer som foreligger
for kommende år.
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• Aurlandsdalen
– vill og vakker
• Følg stien
• Allemannsretten
- rettigheter
og plikter
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TOT’S KART:
TOT har gitt ut 2 fine turkart, nemlig
Trollsvannområdet m/Merkedammen 1:20000
Skrim 1:25000
I 2017 kom det et nytt turkart for Tønsberg 1:25000.
Kartene får du kjøpt på TOT-kontoret.
STRATEGIPLAN:
Styret lager en strategi- og handlingsplan basert på
DNTs veivalgsdokument.
INFORMASJONSBROSJYRER:
I tillegg til denne infofolderen om TOT så lages det regelmessig også
andre informasjonsbrosjyrer for de enkelte gruppene.

Margit Ødegaarden
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