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Hovedstyret: 
Styreleder: Petter Naper Hansson. 
Nestleder: Eirik Winsents. Styremedlemmer: 
Nina Søia, Tor Dalaker Lund, Tor Melhus, 
Ellen Sønderaal, Bertil Anderson. Varamann: 
Unni Thonhaugen

Turkomiteen:
Fellesturer: Leder: Tore Røstad Petersen. 
Turledere: Are Hulbekkmo, Håvard 
Buttingsrud, Eirik Winsents, Inger Eva 
Borgen, Ole Jakob Kjørstad, Ketil Flom, Geir 
A. Bergesen, Randi Fosso.
KOT-padling: Geir Ølnes, Steinar Gregersen
KOT-sykkel: Ole Jakob Kjørstad, Grethe 
Graaner, Tove Rye

Senior Turgruppe: 
Åge Skullestad, Kjell Dalviken, Helge Olsen, 
May-Brit Skirbekk, Sverre Corneliussen, 
Karin Aasmundstad, Odd Jan Kirkaune, 
Gunnar Hansen

Barnas Turlag:
May-Britt Helgerud (leder), Ellen Sønderaal, 
Anne Kallenius, Gro Siljan Hjukse, Per 
Håvard Siljan Hjukse, Hilde Moholth, Espen 
Berg, Ragne Hvidsten, Bjørn Inge Verås, Elin 
Svilaas, Arne Bjørnevik

Merkekomiteen:
Tor Dalaker Lund (leder), Odd Braaten, 
Reidar Demmo, Liv Ellfsen, Bente Engedahl, 
Terje Fossan, Kjell Hervig, Are Hulbekkmo, 
Jorunn Jervan, Øivind Kulberg, Grete Schau 
Nielsen, Jon Sandness, Jorunn Skovly, Erik 
Skovly, Filip Svilaas, Bjørn Engen, Geir A. 
Bergesen, Jørn P. Kalleberg, Alfred Haukås, 
Nina Søia, Erik Høivoll, Rea Larsen, Birgit 
Fulsaas

Møtekomiteen:
Hanne Ljøterud (leder), Unni Kristoffersen, 
Anne Grete Gundesø, Anne-Synøve 
Pedersen

Bystikomiteen:
Bertil Anderson, Helge Olsen, Hermod 
Skogen, Jon Kr. Nilsen, Sverre Corneliussen, 
Oddvar Grongstad, Helge Brekke, Kjell 
Dahlviken, Jon Østerbø, Arild Skullestad

Revisorer:
Bodil Yttervik og Tone Helen Dahlen

Byggekomité Pråmvika:
Tor Melhus, Eirik Winsents, Berit Hillestad 
Pedersen, Ellen Sønderaal, Dag Sandvik

Hyttestyret Sveinsbu:
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Live 
Salvesen, Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker 
Lund, Pernille Villadsen, Øyvind Røtvold, 
Alfred Haukås

Hyttestyret Sørmyrseter:
Mette Maudal (leder), Rolf Sørby, Espen 
Pettersen, Tor Melhus, Stein Strømseng, 
Torill Såtvedt

Hyttestyret Selsli:
Torbjørn Hals (leder), Margaret Carpenter, 
Magny Bakken, Mats Eirik Hansen, Wenche 
Johansen, Jan Rognerud, Arild Storheim, 
Helge Vaadal, Geir A. Bergesen

Hyttestyret Sigridsbu:
Hanna Sandven (leder), Håvard Buttingsrud, 
Jørn Kristoffersen, Lars Schei, Einar 
Sandven, Rune Øvereng, Liv Marit Øvereng, 
Sigmund Borge Foss, Brit Volden

Hyttestyret Eriksbu:
Randi Fosso (leder), Vebjørn Ruud, Signe 
Ruud, Harald Bjertnes, Sylvi Leikvam, 
Lars Lein, Tove Rye, Einar Øygard, Ellen 
Sønderaal, Andreas Wagner, Erlend Haug

Hyttestyret Øvre Fjellstul:
Ragnhild Joachimsen (leder), Jon Ivar 
Berg, Petter Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, 
Anne Synøve Pedersen, Terje Pytte, Marius 
Warhaug, Ida Ormåsen, Espen Martinsen, 
Anne-Sofie Martinsen

Hyttestyret Pråmvika:
Ole Jakob Kjørstad (leder), Terje Konningen, 
Aud Kari Borge, Ketil Flom, Louise 
Lagergren, Hilde Renate Aam Verås, Damien 
Renard, Celine Renard, Ellen B. Gustafsson, 
Per Gustafsson

Hyttestyret Daggrø:
Alfred Haukås (leder), Laila Kjetsaa, Bjørn 
Engen, Dea Haug Storaas, Terje Landsverk, 
Øyvind Aabø, Kjetil Bøe

Valgkomité:
Hanne Ljøterud, Aud Kari Borge, Ellen 
Langaas Jensen

Tillitsvalgte i 2014 har vært:

NB! Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte til 2015 blir delt ut på årsmøtet, eller kan fåes på KOT-kontoret.



Dugnadsregnskap for 2014

Antall pers.             TIMER

Sørmyrseter 6  600 

Sveinsbu 8  300

Pråmvika (hyttestyret) 10  300

Selsli 9  301

Sigridsbu 9  300

Eriksbu 11  303

Øvre Fjellstul 10  289

Daggrø 7  119

Merkekomiteen 22  890

Turkomiteen  21  890  

Bystikomiteen 10  120

Barnas Turlag 11  400

Møtekomiteen 4  50

Valgkomiteen 3  40

Hovedstyret* 9*  410

Byggekomiteen Pråmvika 5**  480

Adm./kontor (Sti og spor, revisjon, IT-service mm) 6  48

SUM 161  5840

(inkl. KOT-sykkel, KOT-padling, Senior 
Turgruppe og turer for flyktninger)

* Ekstrahjelp ifm. oppfølg. av sykemeldt og bistand i ansettelsesprosess
** Flere ved dugnader



Hovedstyret - årsrapport 2014

Vi har et jevnt stigende medlemstall, som nå er oppe i 2.253 (oktober). 
F.o.m. 1. mai ble bemanningen vår styrket med kontormedarbeider Ingunn H. Våer 
i 50% stilling. Hun har spesielt fokus på pengesøking og økonomistyring, og hun 
har kompetanse på barne- og ungdomsarbeid. I tillegg jobber daglig leder Mette 
Martinsen i 67% stilling, som før.
Den økte bemanningen har gitt oss større handlingsrom på mange måter, ikke minst 
til å delta mer i kontaktmøter og utadrettet virksomhet. 
Vi har utvidet åpningstiden ved kontoret til 4 dager i uka. Lokalene våre er utvidet 
med et rom til, der det også har blitt god plass til møtevirksomhet for gruppene våre.

Våre medlemmer i Nore og Uvdal kommune (53 personer) er overført til DNT 
Drammen og Omegn. 
1. august overtok vi Daggrø-hytta på Vegglifjell, den åttende hytta i rekka vår. Et 
hyttestyre har tatt på seg oppgaven med å drifte denne, og er godt i gang med 
jobben!

Vi har hatt Høstmøte, tillitsvalgt-møte og årsmøte.
Hovedstyret har hatt 12 styremøter, hvorav ett sammen med ledere for hyttestyrene. 
På DNTs landsmøte i Loen i juni deltok styreleder Petter Naper Hansson.
Styreleder har hatt jevnlige møter med de ansatte.
Vi har deltatt på 2 møter med de andre turistforeningene i fylket, i regi av 
fylkeskoordinator.
Vi har vært representert på møte i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), 
Folkehelsekonferanse (BFK) og Konferanse om Friluftslivets År 2015 (BFK).
Daglig leder har deltatt på en telefonkonferanse, ett heldagsmøte og en todagers 
samling for daglig ledere i DNT.
Kontormedarbeideren har vært på opplæringsdag i DNT, «Helse i Friluft - Den 
alternative helsekonferansen» arr. DNT og FRiFO, i tillegg til seminaret «Opptur/Kom 
Deg Ut-dagen» (DNT)
Vi har vært medarrangør på Sachsendagen (Bergverksmuseet)

Vi har inngått et samarbeid med foreningene i Drammen og Ringerike, som 
innebærer at vi kan tilby våre medlemmer som ønsker fjellsport-aktiviteter, å delta 
hos naboforeningene. Vi utveksler turprogram, og deler på nettsidene.
Det samme tilbudet gjelder for ungdom, siden vi ikke har egen DNT-Ung gruppe på 
Kongsberg.
Vi har inngått avtale med Røde Kors Kongsberg om å henvise ungdom i de aktuelle 
aldersgruppene til RØFF (Røde Kors’ friluftslivgruppe for ungdom). KOT tilbyr også 
turledere til assistanse ved RØFFs arrangementer. 

Samarbeidsavtale med Mental Helse Kongsberg (fra 2010) fornyet. De får rabatter 
på våre hytter, og praktisk hjelp og utstyr etter behov. KOT deltok som medarrangør 
til årets markering av Verdensdagen for psykisk helse, og vi stilte med turledere til 
åpen tur i nærområdet i denne forbindelsen. 

Partnerskapsavtalen for folkehelse med Buskerud Fylkeskommune er fornyet.
For tredje år på rad har vi deltatt i et samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg og 
Kongsberg o-lag om å lage sykkelposter, som står ute fra mai til september. 



Medlemsbladet vårt, «Sti og spor», har kommet med to utgivelser som vanlig. Vi 
satser mye på gode og inspirerende turforslag.
Vi produserer også brosjyrer med turprogrammene til de ulike turgruppene.

Sammen med idrettskonsulent i Kongsberg kommune, har vi produsert 13 turkort. 
Disse inneholder turbeskrivelser, bilder og kartskisser på sykkelturer, vinterstier og 
barmarksturer. De fleste av turene er lavterskel-turer, som passer godt for folk som 
ønsker å bli kjent i området vårt. Kortene deles ut gratis.
Vi har laget et besøksopplegg for barnehager, som inneholder natursti i området 
rundt lokalene våre, og noe enkel innføring i kartforståelse. Dette er så vidt prøvet ut, 
og vi vil invitere avdelinger fra alle byens barnehager på besøk etter tur.
Kanoutleien har økt kraftig i år. Dette har ført til stor slitasje på kanoene, og en 
stor jobb med vedlikehold for kanogruppa. Tilbudet blir nå begrenset til å gjelder 
medlemmer lokalt.

Vi har vært godt synlige i media i året som gikk, særlig i Lp. Vi fikk spesielt fin 
dekning av Barnas Turlags juletrehogst. Vi får i stor grad inn egenprodusert 
forhåndsstoff.

Vi har brukt tid og krefter i 2014 på planlegging og forberedelser av Friluftslivets År 
2015. Sammen med Lågdalsmuseet inviterer vi folk til å ta turen til 15 utvalgte setre i 
området vårt gjennom året som kommer. Tor Dalaker Lund har laget presentasjoner 
av setrene med både rutebeskrivelser og stoff om setra.

Vi har mange viktige oppgaver foran oss i 2015. Vi skal arbeide for å sikre 
pengetilskudd til nytt hyttebygg med universell utforming i Pråmvika. De andre 
hyttene våre trenger også vedlikehold og oppgradering. I løpet av året skal vi 
utarbeide ny strategi- og handlingsplan for foreningen.
Våre vel 100 tillitsvalgte gjør en kjempejobb i komiteer og styrer. Dette gode arbeidet 
er forutsetningen for at vi kan fortsette å være en levende turistforening.

Byggekomiteen Pråmvika - årsrapport 2014

Det har vært et travelt år i Byggekomiteen:         
- Arbeid med søknader om økonomisk støtte.  Assistanse og samarbeid med Ingunn,  
  KOT-kontoret 
- Byggmester Didrik Oppenheuser. Befaringer og tilbud.
- Byggetillatelse, igangsettingstillatelse. Kommunikasjon med arkitekten vår  
  og kommunen.
- Tilbud fra Kongsberg Entreprenør. Gunstig tilbud. KE valgt for jobben med  
  adkomstvei til tomta, og klargjøring av byggeflatene.
- Tilbud fra to brønnboringsfirma.  Men boring ikke utført, ettersom vinter og  
  vanskellge forhold for transport av borerigg.
- To  store rydde og hogstdugnader for veiframføring og byggeflater. 
  God oppslutning fra andre ivrige KOT medlemmer, dagens hyttestyre i  
  Pråmvika inkludert.
- Kommunikasjon med Statskog. Festekontrakt. Tinglysing. Tomtegrenser. 
  Kostnadsdeling veiarbeid mv



For å administrere og drive fram disse  aktivitetene  har komiteen hatt 8 møter,  
inkludert to befaringer. I tillegg til dette et stort antall interne timer utenom møtene.                                                                                                    
Det er holdt 4 møter med Statskog.

Til tross for det omfattende arbeidet har vi ikke kommet så langt som vi håpet.                                                                                          
For det viktigste arbeidet vårt, søknader om eksterne tilskudd, har det dessverre 
vist seg at pengene sitter lenger inne enn vi regnet med. Vi har fått tilsagn om  
kr 500 000 fra Thon stiftelse, utover det har søknader til gavefond  og stiftelser 
og kontakt til Kongsberg-industrien ikke gitt resultater.  Søknad om Spillemidler 
er sendt inn  i november,  men avgjørelse her kommer ikke før i mai 2015.                                                                                
Arbeidet  for  økonomisk støtte fortsetter i 2015.

Naturlig nok er holdningen i  Komiteen  og i Hovedstyre at vi ikke kan sette i gang 
byggearbeidene over mur før vi har en god økonomisk plattform for prosjektet vårt. 
Det betyr mest sannsynlig  at tømrer og byggearbeider ikke kommer i gang i år. Nå 
venter vi på et oppdatert  tilbud fra byggmester som uansett ønsker å ta jobben når 
tida er der. Samtidig  vurderer vi på vår side muligheten for å legge inn et større 
dugnadsomfang for om mulig kunne redusere  totalkostnaden i prosjektet  som i 
henhold til tidligere tilbud  ligger på 4.0 millioner eks moms.  I komiteen vurderer vi 
så langt  dugnadsarbeid  på  fundamentering  av byggene som det mest aktuelt for 
egeninnsats.

Praktisk framdrift  dette året  har blitt  veiframføring og tomteplanering. Den jobben 
er vi svært godt fornøyd med, og det er ingen tvil om at tomta vår vil gi oss en 
glimrende plassering av for hytteanlegget.                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                    For Byggekomiteen/ Tor Melhus

Fellesturer - årsrapport 2014
                                                                                                                                                      
                                                                                                      Deltakere      Ledere
Fredag 14. februar Måneskinnstur avlyst
Lørdag 15. februar Utenfor sti og spor  3  3
Søndag 9. mars Utenfor sti og spor 12  1
Fredag/Søndag 21/23 mars Imingen - Kongsberg 9  2
Fredag/Søndag 25/27 april Haukeliseter  
Søndag 11.mai Tur over Mølen  20  2
Onsdag 21. mai  Tur til Svartåsgruvene 32 3
Onsdag 18.juni   Tur til Styggemann   25  2
Fredag/Søndag 22/24 august  Kinsarvik/Stavali/Lofthus  6  2
Tirsdag 26. august  Jungercellene  10  2
Søndag 7.september Saggrenda - Sachsen  29  2
Søndag 21. september Sopptur  ca.50 2
Søndag 21. september Bletoppen  10  2
Søndag 12. oktober  Øysteinnatten - Lifjell  6  3
Søndag 19. oktober  Kolsjø rundt ble tur fra Tinnemyra  1 1

Det blir et like variert program i 2015. Det er plass til flere deltakere på de fleste turer. 
Møt opp, eller meld dere på helgeturer. Bare ekstremvær gjør at turer avlyses.
                                                                                                                                                      

                                                                  Tore Røstad Petersen        



Kanogruppa

Kanogruppa har sommeren 2014 hatt 4 arrangementer med varierende deltagelse. 
Det har vært et variert program med kveldsarrangementer, dagsturer og 
overnattingsturer.

23 - 25.5 Vegårshei  1 deltaker,  2 turledere
12.6 Grettefoss  2 turledere!
21.6  Tinnelva 3 deltakere 2 turledere
23.6  Jungeren 10 deltakere 1 turleder
20.8 Øyenlågen 5 deltakere 2 turleder
Helgeturen på Telemarkskanalen 16.- 17. 8 ble avlyst pga sykdom.

Eirik Winsents

                                                                                                         
Senior Turgruppe - årsrapport 2014

Turer våren 2014:
Dato Sted Antall deltakere
20 februar Ravalsjø rundt 12
6 mars Lia-Strutåsen 5
20 mars Buen-Strutåsen 3
10 april Sandvika-Fornebu-Lysaker 17
24 april Ertsvika-Østnestangen 12
8 mai Tinnemyr 10
22 mai Kverk-hellefossen 11
5 juni Hvite hesten 6 (avlyst dårlig vær, 
      alternativ tur)

Dårlig vær på skiturene til Ble. Ser vi bort fra skiturene hadde vi 11 deltakere pr tur. 
Totalt 76 deltakere på vårens turer.

Turer høsten 2014:
Dato Sted Antall deltakere
21 august Skibergfjellet 12
4 september Tovestul/Dårstul 18
18 september Høgevarde 12
25 september Akerselva 21
2 oktober Hovdebøfjellet 21
16 oktober Sachsen-Knutehytta Snø - alternativ tur , 8
30 oktober Lassedalen 14
13 november Golfbanen 14
27 november Stertebakke, Haurevanna 15

Totalt 135 deltakere på høstens turer. 15 deltakere pr.tur.
Totalen for vår og høst blir 211 deltakere.
Turgruppa har hatt 4 planleggingsmøter.  

Åge Skullestad



Skikurs og turer for flyktninger

Røde Kors, Integreringsseksjonen i kommunen og KOT har i flere år arrangert 
skikurs for flyktninger og andre fremmedspråklige i skianlegget på Heistadmoen 
3 dager i uka i januar og februar. Skikursene har også i 2014 hatt ganske god 
deltakelse. Arrangørene hoder skiutstyr og turklær. Pensjonister er instruktører. De 
fleste deltakerne har ikke prøvd ski før. 
I tillegg har det vært arrangert turer til fots vår og høst. Den siste vårturen til fots gikk 
til Gaustadtoppen. De 32 deltakerne hadde en strålende tur. For en del av deltakerne 
var det deres første møte med et stort fjell.
Skikurset og turene er ment å la flyktningene bli bedre kjent med områder rundt 
Kongsberg. De får praktisere sine norskkunnskaper og er et aktivitetstilbud i 
hverdagen.

Tore Røstad Petersen

Bystikomiteen - årsrapport 2014

Komiteen har gjennomført de generelle oppgavene med kontroll og vedlikehold av 
sti-skilt og labbeløypeskilt. I tillegg gjennomført noe rydding av stier og enkelte steder 
laget broer og klopper.
Komiteen har også behandlet en del saker etter plan- og bygningsloven. 
Behandlingen koordineres med KOTs behandling.

I 2014 er det også tatt opp noen spesielle oppgaver:

•  Møte med kommunen i mai. Bjørn Tore Ødegård, Odd Arne Helleberg og Øivind 
Tonby. Tema: Skavangerområdet, Kampestad-stier og løyper, Stertebakkeganga og 
friluftlivets år 2015.
•  2 brev til komunen i begynnelsen av juni. Et angående oppgradering av turveien 
fra Kongsberg Bruk til gamle flyplassen på Skavanger- vil gi turveien fra bysentrum 
tilgjengelig for barnevogner, rullestoler og lignende. Et angående kjøp av ca 100 da 
friluftsområde langs Lågen og ved gamle flyplassen. Komiteen har hatt kontakt med 
grunneier, entrepenørfirma Ag as, som i utgangspunktet er positiv til forhandlinger. 
Ingen svar fra kommunen heller ikke på e-poster og purringer. 
•  Møte med kommunens planavdeling 20.11.  Tema: reguleringsplaner og utbygging 
i forhold til stier, løyper og kulturminner og veldig spesielt knyttet til planleggingen og 
utbyggingen på Kampestad. 
•  Velkommen til Barmen NR og Helgevann rundt. Bystikomiteen forlot det 
bynære området og ønsket at flere skulle komme ut til Helgevann. Tillatelse fra 
Fylkesmannen for å sette opp skilt innen naturreservatet og tillatelse til å rydde stien. 
Avtale med Statskog om skilt og infotavler, tilskudd fra BFK og Gjensidigestiftelsen. 
For å få godkjent tilskuddet måtte bystikomiteen delta på en dagskonferanse 
om friluftlivets år 2015 og 2 lange kvelder med kurs i skilting med bruk av et nytt 
nasjonalt skiltsystem. Vi produserte og monterte opp 2 infoplakater langs veien til 
Hengsvann og totalt 7 turstiskilt. Regner med at en del av dere har inspisert dette.
•  I 2014 har dugnadsinnsatsen vært ca 120 timer.

Bertil Anderson



Barnas Turlag - årsrapport 2014

Barnas Turlag har som mål å få barnefamilier ut på tur i nærområdet. Det legges 
opp til et arrangement i måneden, bortsett fra i juli. Vi prøver å ha et variert program 
med arrangementer som passer de fleste barnefamilier. Noen er lavterskel hvor 
alle kan være med, mens andre arrangement er aldersbestemte. Vi har dagsturer, 
ettermiddagsturer, overnatting på hytter og i telt og matkurs på bål. 

2014 var et utfordrende år i forhold til været slik at vi dessverre måtte avlyse 
og endre noen turer. Men det har blitt gjennomført 15 arrangementer med god 
oppslutning. Til sammen har vi hatt 491 deltakere, en liten nedgang fra tidligere 
år.  Det er lagt ned ca 400 dugnadstimer dette året og vi er i vekst når det gjelder 
turledere. Men det er alltid plass til flere!

I 2014 har vi hatt følgende arrangement:
11. – 12. januar: Overnattingstur for styret på Rajehytta. Familiedag på Haugplass på     
søndag med aking, skiskyting og bålkos. 49 deltakere. 
13. februar: Hodelykttur på ski i Funkelia – heisen opp og Korsveien ned. 18 
deltakere.
18. mars: Hodelykttur til Stanga. 25 deltakere.
29. – 30. mars: Telttur på Nordstul. 8 deltakere.
2. april: Kveldsmattur til gapahuken på Kongsgårdmoen. 20 deltakere.
23. april: Geocaching på Gamlegrendåsen. 20 deltakere.
23. mai: Kjøsterudjuvet, Drammen. 23 deltakere.
3. juni: Sykkeltur langs Lågen. 6 deltakere.
21. – 22. juni: Overnattingstur for hele familien på Killingen. 18 deltakere.
23. – 24. august: Kanotur på Ravalsjø med overnatting i telt. 15 deltakere.
7. september: Kom deg ut dagen, natursti på Sachsen. 108 deltakere.
16. september: Matkurs på bål med Simon Hogstad: 56 deltakere.
12. oktober: Båltur til Rundtjern. 8 deltakere.
5. november: Måneskinnstur på Sachsen. 17 deltakere.
14. desember: Juletrehogst i Jondalen. 100 deltakere.

Vi har nå 324 medlemmer på facebook som er en viktig og aktiv kanal for oss. Der 
når vi ut til mange og det er lett å sende ut informasjon og påminnelser. 
Vi har gjennomført to møter dette året. 

May-Britt Helgerud

Sveinsbu - årsrapport 2014

Hyttene er i god stand.
Hyttene har blitt inspisert 2 ganger i måneden og det har vært 2 dugnader med
forefallende vedlikehold og rengjøring.

Totalt  285 (340) har overnattet og det har vært 64 (51) dagsbesøk.

Oppgaver 2015: Pusse ned bordplate i hovedhytta.
Lars Gåsefra



Sørmyrseter - årsrapport 2014

Sørmyrseter er i god stand, og godt besøkt. Det er fortsatt overtall av besøkende fra 
Vestfold og Oslo, vi savner flere gjester fra Kongsberg.
Vi har talt 473 overnattingsdøgn og 3 dagsbesøk, dette er færre enn i fjor. 

Medlemmene i hyttestyret har månedlig tilsyn med hytta, med gjennomgang av 
hyttas status og tømming av kassa. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsoppgaver på 
disse inspeksjonsturene. 
I 2014 kan nevnes oppgradering av opplegg for vanntilførsel og ny vannkran på 
berget utenfor hytta. 
Vi har hatt to fine dugnader (juni og oktober), med hovedrengjøring, do-tømming, 
klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. Anslagsvis er det lagt ned (minst) 
600 dugnadstimer. 

Hyttestyrets medlemmer møtes jevnlig over en vaffel eller to, for planlegging av 
inspeksjoner og vedlikehold av hytta, men også av sosiale grunner. Vi er en driftig og 
sammensveiset dugnadsgjeng i hyttestyret for Sørmyrseter!

Mette Maudal

Daggrø - årsrapport 2014

KOT overtok Daggrø fra Drammen og Omegn Turistforening – DOT, den 1. august. 
Medlemmer fra hovedstyret, administrasjonen og det nyoppnevnte styret var møtt 
fram for anledningen. I vår gode dugnadsånd så gikk vi i gang med å bli bedre kjent 
med hytta, og vi fikk gjort en god del arbeid utendørs allerede første dagen.

Fem måneders drift har vist i praksis at hytta er populær. Det har blitt avholdt to 
styremøter, en høstdugnad og fem inspeksjonsturer. Utenfor hytta er det ryddet en 
del kratt og noen trær. Det ble gjort en grundig rengjøring innendørs og tatt en status 
når vi var på høstdugnaden. Alle vinduene er modne for utskiftning. Det ble søkt til 
Sparebank 1 stiftelsen om penger, men vi kom ikke med i utdelingen i 2014. Annet 
mindre vedlikehold og anskaffelse er gjort utover høsten.

Planene for 2015 viser at vi prioriterer å bytte vinduene. Videre vil vi skaffe nye 
madrasser, lakkere gulvene, beise utvendig, rydde bort resten av matlageret, og 
ominnrede dette rommet med to sengeplasser der gjester som har med seg hund 
kan overnatte. Vi skal pynte opp ytterligere ute med å sette opp utebord og benker. 
DOT hadde et solcelleanlegg som ble brukt til brannvarsling. Det skal vi bygge om til 
heller å gi lys på soverommene og ved kjøkkenet.

På lengre sikt er det ønskelig å bygge om eller utvide uthuset til å bli en komfortabel 
sikringsbu etter modell fra de andre hyttene våre.
Det er registrert 61 overnattinger og 22 dagsbesøk siden vi overtok hytta.

Alfred Haukås



Øvre Fjellstul - årsrapport 2014

Øvre Fjellstul er i god stand, med det løpende vedlikeholdet som hyttekomiteen 
utfører. Det er imidlertid nettopp oppdaget en lekkasje i taket som må utbedres når 
snøen er borte. 
Hyttestyret bestod i 2014 av av 10 aktive medlemmer. Vår intensjon er at hytta og 
området rundt skal bevares mest mulig slik det tradisjonelt har vært på setervollen. 

Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med sju inspeksjoner og to 
dugnader. Vi har planleggingsmøter i forkant av dugnadene.
Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med rengjøring 
(«rundvask»), skifting av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid og vedhogst. Vi 
rydder skog i utkanten av setervollen, og er på den måten selvforsynte med ved. 

Vi har fokusert en del på  brannsikring og brannforebygging i 2014. Vi har derfor 
byttet ut propanapparatet, kjøpt inn brannteppe som henger lett tilgjengelig, byttet ut 
alle røykvarslerne mm. 

Antall bokførte overnattinger har vært 216, og 14 dagsbesøk. Dette er en liten økning  
i forhold til 2013. 

OPPGAVER I 2015: Vanlig tilsyn og dugnader, reparasjon av taklekkasje, vedlikehold 
av bygningen og diverse møbler ute og inne, vedhogst. Forøvrig ingen store 
prosjekter. 

Ragnhild Joachimsen

Sigridsbu - årsrapport 2014

Begge hyttene er greit vedlikeholdt, men gulvene er svært slitt. Vi byttet dørene på 
begge hyttene sommeren 2013, etter det har vi hatt gjentatte problemer fordi de slår 
seg og utvider seg. Periodevis har det ikke vært mulig å lukke dørene igjen. Vi har 
høvlet av dørene, beiset dem og høvlet på nytt. Det er mulig vi blir nødt til å skifte til 
dører av bedre kvalitet.

Toalettforholdene på Sigridsbu er en utfordring, og i 2014 ble det startet en prosess 
sammen med hovedstyret for å gjøre bygningsmessige endringer som gjør 
forholdene bedre.

Inspeksjoner: I perioden juni til september hadde vi inspeksjon hver 14. dag, resten 
av året var det månedlig inspeksjon. På inspeksjonene går vi gjennom hyttene, 
rydder og vasker. Vi tømmer kassa, fyller på med forbruksvarer og gjør noe 
vedlikehold. 
Dugnader: Vi har hatt en dugnad i juni og en i oktober. På dugnadene har vi tømt 
toalett, vasket, ryddet, beiset og gjort nødvendig vedlikehold. 
Besøk: Sigridbu hadde ca. 730 overnattinger.

Hovedoppgaver 2015: Fortsette prosess med utbedring av toalettforhold. Evt. slipe 
og lakke gulv og skifte dører. Skifte ut sengetøy i begge hyttene samt kjøpe inn 
dyner til sikringbua. Ved og propantransport med helikopter. Normalt vedlikehold.

        Hanna Zitsell Sandven



Selsli - årsrapport 2014

Både hovedhytte og sikringsbu er i meget god stand.  På vår – og høst-dugnad har 
hyttestyret utført vanlig  vedlikehold, vask og vedsjau. I tillegg har det vært hyppige 
inspeksjonsturer hvor hytta som oftest blir funnet i god orden. 

Selsli hadde 161 overnattinger og 14 dagsbesøk i 2013. Tilsvarende tall i 2013 var 
232 / 26. Nedgangen i besøket skyldes nok en dårlig / kort vinter og kanskje en for 
fin sommer. 

Oppgaver i 2015 er vedlikehold og vedhogst. Det planlegges med åpen hytte under 
Knuteløpet første helga i mars. Det vil bli installert solcelle-anlegg for lys i 
kjøkkenkrok og på soverom. Dette vurderes som et fornuftig tiltak for redusert 
brannfare. (Montasje av solcelleanlegg  var også planlagt i 2014, men 
scootersesongen ble for kort).

Torbjør Hals

Pråmvika - årsraport 2014

Vi har i år hatt flere dugnader hvor vi har oppgradert det elektriske med led-pærer 
slik at vi sparer strøm og anskaffet nytt bilbatteri. Vi har også fått nytt sengetøy og 
skaffet køyeseng med dobbeltseng og fått ny sofa og kaffebord i hovedhytta. Den 
største dugnaden var imidlertid en stordugnad med mange folk fra KOT generelt 
hvor vi fikk hogd ned all skogen som stod der den nye veien skulle komme. Denne 
bilveien er nå fullført, noe som gjør dugnadsarbeidet lettere og ikke minst er et skritt 
på veien for å bygge ny hytte!

Antall besøkende i 2014 var 84.   Hytta er nå i god stand for 2015.

Ole Jakob Kjørstad

Eriksbu - årsrapport 2014

Vi har hatt 11 inspeksjoner i tillegg til 2 planleggingsmøter til dugnadene. 
Vårdugnaden gikk som planlagt det var verre med  høstdugnad som var planlagt 18-
19. oktober, på grunn av at det kom mye snø natt til lørdag, ble dugnaden avlyst. Det 
var kun Einar og Geirmund gikk opp på truger. Hyttestyret har full oppslutning om 
dugnadene og det gjøres en flott innsats. 

Hytta får mange positive tilbakemeldinger, også god respons på utlåna av innesko 
(clogs).

Det ble kjørt opp ved i flere omganger i januar/februar, samt annet utstyr. Vanlige 
dugnads arbeid på vårdugnaden 2014. 
Annekset var låst inntil hovedstyret etter ønske fra Eriksbustyret vedtok at styret selv 
kan bestemme om anneksdøren skal låses.



Det er kjøpt inn nytt sengetøy til alle sengene og flere Clogs (store størrelser) som 
skal kjøres opp med første scootertransport.

I 2014 var det ca 1000 overnattinger, en liten økning fra 2013.
. 
PLANER FOR 2015: Vanlig vedlikehold samt ny taktekking og takrenner på uthus, 
materiell til dette må kjøres opp i vinter. På sikt er det behov for vindtetting av hytta 
utvendig/samt skifte utvendig kledning innenfor rimelig tidshorisont.

Randi Fosso

Merkekomitéen – årsrapport 2014

Merkekomitéen i KOT har i 2014 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og 
skiløyper. Standarden på sti-og løypenettet er stort sett slik vi ønsker det. Vi har 
nå ansvaret for om lag 220 km stier og 190 km skiløyper. I forbindelse med KOTs 
overtakelse av Daggrø har KOT fått ansvaret for stien nordover til Slepeskaret. Der 
overtar DNT Drammen og Omegn. Drammensforeningen skal fortsatt ha ansvaret 
for vintermerkinga nordover fra Daggrø. Det er ennå uvisst hva vi gjør med stien 
fra Daggrø til Austbygdi i Tinn. Da den ble anlagt, gikk Rjukanbussen fremdeles om 
Austbygdi. Nå er busskontakten atskillig mer komplisert, og mye tyder på at stien er 
lite brukt. Muligens blir den nedlagt som rydda og merka sti.

Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi 
stadig flere stier trenger plankelegging eller kavling. Dette er jo egentlig positivt, 
for det vitner om mye trafikk på stiene. Den stadig økende bruk av sykkel i stinettet 
medfører betydelig økt slitasje og er noen steder ganske ødeleggende. Til gjengjeld 
har det vært mindre skogsdrift i løypenettet i 2014 enn det var året før.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende nevnes:
•  Det ble ekstra mye opprydding etter den snørike vinteren i høyda. Det var ekstremt 
mye toppbrekk og nedfalne trær. Enkelte stier var spesielt hardt ramma, som stien 
utover mot Sørmyrseter, stien fra Henschiensetra opp til Knutehovet, stien Spjeldset 
til Øvre Fjellstul og mange flere.
•  Snøen tok også den nye brua ved Hukasetra. Ny og svært solid bru ble bygd på 
forsommeren.
•  Vi har hatt dugnad på stien mellom Sørstul og Langedalskrysset. Opprustinga 
av denne stien ble påbegynt i fjor; nå ble den fullført med plankelegging, grøfting, 
steinsetting osv.
•  Vi har hatt dugnad på Fjellstulfjellet med rydding, merking og varding.
•  Den østligste stien fra Meheia opp til Raudtjønn på Fjellstulfjellet er lagt om slik at 
man unngår de bratteste partiene.
•  Det er kommet nye bruer over bekken fra Krokvannet nord for Sveinsbu og over 
bekken mellom de to vanna ved Sveinsbu. Erik Skovly snekra bruene hjemme og 
fikk frakta dem opp på fjellet på vinterføre. 
•  I forbindelse med at KOT har overtatt Daggrø, har den nederste delen av stien fra 
Killingskaret blitt lagt om for å unngå de blauteste myrene.



Framover:
•  Vanlig vedlikehold av stier og skiløyper.
•  Ruste opp skiløypa fra Søtdalstulen til Krøkla.
•  Plankelegge i stien mellom Øvre Fjellstul og Eriksbu. Planker kjøres inn i vinter.
•  Legge om stien mellom Breiset og Sveinsbu et kort stykke slik at den vil gå nord 
og vest for Neråsvannet istedenfor på sørsida. Der er det stedvis noe kronglete.
•  Legge om stien like nord for Bromsdalen på strekningen Numedal Kro – Eriksbu.
•  Avklare hva vi gjør med stien Daggrø – Tinn. Nedleggelse, full opprustning av hele 
strekningen, vedlikeholde stien ned i Skirvedalen naturreservat - eventuelt opp på 
Rivsfjell, rydding uten merking, er noen av mulighetene som må drøftes.
•  Den tidligere annonserte nymerkinga fra Øvre Fjellstul til Rollag, er inntil videre 
satt på vent. (Sannsynligvis for godt). Med et godt kart er det greit å gå denne 
strekningen slik som forholda er i dag. Vårt stinett er i dag såpass omfattende at vi 
bør tenke oss om ved enhver mulige utvidelse. Altfor mange steder rundt omkring i 
fotturnorge ser vi stier som ikke vedlikeholdes. Slik vil vi ikke ha det hos oss.

Tor Dalaker Lund

Valgkomiteen - årsrapport 2014

Nytt av året er hyttestyre på Daggrø. Valgkomitéen satte sammen et midlertidig styre 
i vår. Dette har fungert fram til årsmøtet. De fleste blir med videre, og vi har fått et par 
nye til. Videre har vi  hatt 4 møter. Tre møter i høst og ett avsluttende møte i januar.
Mange stiller til gjenvalg, og det har godt greit å rekruttere nye inn der det har vært 
behov.

Hanne Ljøterud

Møtekomiteen - årsrapport 2014

De tradisjonelle møtene har blitt arrangert.

Årsmøtet på Rådhuset 17.2.14
Årsmøtesaker. Deretter tok Ottar Kaasa fra Notodden Turlag oss med på tur til Lifjell.  
44 frammøtte.

Høstmøtet 23.10.14. På Lågdalsmuseet. I år var det Martin Skaar Olslund som viste 
bilder og fortalte om sine klatreturer. Ca. 80 personer deltok.             

Tillitsmannsmøtet på Rådhuset 20.11.14
Petter Naper Hansson fortalte nytt fra foreningen. Anne Grethe Gundesø og Jon 
Nilsen viste bilder og fortalte om sin fottur i Nepal. Til slutt fikk vi en orientering om 
arbeidet med den nye hytta i Pråmvika. Ca. 35 frammøtte.

Hanne Ljøterud


















