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Etter valg på årsmøtet 15. februar 2018 og konstituering samme dag ble styret for 2018 slik: 

Styreleder  Niels Aall-Lyche   ansvar administrasjon, DNT Vestfold 
Nestleder  Helga Daler    ansvar hytter og stier/løyper 
Styremedlem  Edvar-Ståle Otterstrøm  ansvar oppfølgning av økonomi 
Styremedlem  Kjell Stordalen    ansvar TOT’n og informasjon 
Styremedlem  Annichen Pettersen   ansvar koordinering av turtilbud 
Varamedlem  Åse Hagen    ansvar for diverse oppgaver etter behov 
Styremedlem   Live H. Pedersen   valgt av Barnas Turlag 
-«-   Martin Aske    valgt av DNT ung Tønsberg 
-«-   Gro Anita Hagen/Svenn Salvesen valgt av Klatregruppa 
-«-   Svein Olsen    valgt av Aktiv  
-«-   Jan Otto Andreassen   valgt av Seniorgruppa 
 

Annichen Pettersen trakk seg i løpet av året, og Åse Hagen rykket opp som styremedlem. 
Lorents Gran har deltatt på styremøtene fra oktober. 
 
TOTs arbeid og tilbudene som er gitt i 2018 har tatt utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen. 
 
DNT feiret i 2018 sine 150 år, blant annet med en jubileumsfest i Oslo 19.01. Her var TOT godt 
representert. Lokalt markerte de enkelte grupper og komiteer i TOT jubileet med ulike arrangementer.  
 
Saker som styret har jobbet med i 2018: 
* DNT Vestfold, bestående av de 5 turistforeningene. Samarbeidet har blitt styrket gjennom et tilbud til 
utviklingshemmede, frilufsskole for barn og ungdom 10-13 år, og et økt tilbud for ungdom.  
* Det har blitt startet opp et samarbeid med DNT Telemark på bakgrunn av sammenslåing av Telemark og 
Vestfold fylker. 
* Styret har blitt enige om at de neste års satsningsområder blir kysten, Skrim og frivillige/dugnadsfolk, og 
det har blitt formidlet til fylke og kommuner at TOT ønsker kysthytte, og vil ha større satsning på kysten. 
* Det har blitt vedtatt retningslinjer iht nye personvernregler, IT policy er vedtatt, det samme er rutiner for 
varsling av trakassering og kritikkverdige forhold. 
* Det har blitt tatt en gjennomgang av organisering av styret og administrasjonen. AU består av styreleder 
og nestleder og daglig leder skal møte fast. 
* Det er også utarbeidet nye arbeidsdokumenter for daglig leder, og konkretisering av dennes rolle og ansvar, 
bl.a. med ny, justert arbeidsavtale og stillingsinstruks. 

TOT har i 2018 hatt en lang rekke tillitsvalgte, turledere/kjentmenn og dugnadsfolk som sammen har 
nedlagt om lag 12902 (12521) dugnadstimer. 

TOT er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) og deltar i samarbeidsorganet for turistforeningene i 
Vestfold, DNT Vestfold. TOT er også med i Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold. 

 
  

 
 

TOT leier lokaler av Tønsberg kommune v/Havnevesenet i Nedre Langgt. 36, på brygga i 
Tønsberg. Kontorets ansatte har vært daglig leder Anne-Lene Stulen (100%) og kontormedarbeider 
Ulf Rødvik (80%).  
Jan Otto Andreassen, Torun Landsrød, Wenche Petterson og Kjell Stordalen har stilt opp som 
vikarer på kontoret på enkelte dager med ferieavvikling. 
I tillegg har det vært avholdt møter mellom styreleder og daglig leder 

41 dugnadstimer 
 
Daglig leder har deltatt på følgende møter: daglig ledermøter, styremøter og møter i 
arbeidsutvalget i TOT, årsmøte, landsmøte i Oslo, DNT Vestfold møter, planleggings-møter, 
budsjettmøter, deltatt på stands, og på møter med kommuner og andre samarbeidspartnere. 
Ulf Rødvik har deltatt på Forskning i Friluft 5.-6.12. 

2. SEKRETARIATET 

1. STYRET 
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Medlemstallet har hatt en økning på 3,2% i 2018. 
Det offisielle medlemstall pr. 31.12.2018 var 5974 (5788).  

Medlemsmassen fordeler seg slik:  
2546 (2482) hoved- og familiehovedmedlemmer, 144 (148) ungdomsmedlemmer, 198 (224) skole-
ungdomsmedlemmer, 672 (663) honnørmedlemmer, 2039 (1836) husstands- og 
familiehustandsmedlemmer. I tillegg er det 49 (51) livsvarige medlemmer og 326 (384) i Barnas 
Turlag. Når det gjelder Barnas Turlag er mange barn nå registrert under familiemedlemskapet. 
Totalt antall barn utgjør derfor 756 (756). 

Nina Klopbakken, Bjørg Solberg og Bjørg Smedsrud fikk gullmerke i 2018, hedersprisen (kniven) 
ble tildelt Trond Øynes og Ivar Olesen. 

TOT har utnevnt 16 æresmedlemmer. 31.12.2018 er det 8 gjenlevende:  
Tore Asplin (1986), Arne Robertsen (1998), Karin Marie Robertsen (1998), Christian Foyn (2002), 
Steinar Støfring (2008), Kjell Stordalen (2008), Kåre Johansen (2011) og Hans Kr. Høijord (2015). 
 
 

 

Regnskapet er ført av Andebu Regnskapskontor ved Hogne Kjærås. Daglig leder konterer og 
klargjør bilagene og regnskapskontoret fører dem og utarbeider rapporter. Regnskapet er revidert 
av Rolf Ivar Krohn og Kåre Hansen. Kontaktperson mellom styret og administrasjonen i 
økonomiske saker har vært Edvar Ståle Otterstrøm. 
Resultatregnskapet for TOT 2018 viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 1.351,95  
TOT hadde totale driftsinntekter på kr. 3.535.445,13 og driftsutgifter på kr. 3.546.546,49. 
Finansinntektene utgjør kr. 12.471,31. Avskrivninger på driftsmidler er utgiftsført med kr. 35.000.  
Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2018 på kr. 4.230.025,25.  Egenkapitalen er på kr. 3.985.000. 
Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2018 er på kr. 3.209.616,87 

           22 dugnadstimer 
 

 
 

A. STYREMØTER  
Styret har avholdt 12 styremøter i 2018. I disse møtene er til sammen 92 (86) saker/temaer 
behandlet. Møtevirksomhet inklusiv forarbeid til møtene, bla. AU møter utgjør ca.  

                448 dugnadstimer 

B. EKSTERNE MØTER / KURS/ REPRESENTASJON + forberedelser 
Styremedlemmene har deltatt på ulike møter eksterne møter/kurs/samlinger og representasjon i 
løpet av året. Dette utgjør ca.                       
31.01- 19.04- 06.09- 14.11 DNT Vestfold møter – Niels Aall-Lyche 
14.02  Møte med VFK vedr stisykling – Helga Daler     
27.02  Færder nasjonalpark – Kjell Stordalen      
05.03  FNF møte -Edvar S O        
14.03  Færder nasjonalpark rådgivende utvalg – Edvar Ståle Otterstrøm  
12.-16.04 DNT Vestfold revisjon – Edvar Ståle Otterstrøm    
07-10.06 Landsmøte DNT – Niels A-L, Helga D, Live H P, Åse H, Edvar S O  
19.06  Oppgang nærturløypa – Edvar Ståle Otterstrøm    
25.08  Færderdagen – Helga Daler, Niels Aall-Lyche    
21.09  Kompetansedag fagforum idrett og friluftsliv – Helga Daler   
07.10   Åpen dag på Ilene – Kjell Stordalen     
12.-13.10 DNT Vestfold samling – Kjell Stordalen, Helga Daler, Live H Pedersen 
24.10 – 04.11 Åpning av kyststi – Kjell Stordalen, Live H Pedersen     
27- 28.10 Ledersamling Arendal – Helga Daler      
31.10  Møte med Færder kommune – Helga Daler     
06.11 – 27.11 Møte med Tønsberg kommune – Helga Daler  

292 dugnadstimer 

5. MØTER 

4. ØKONOMI 

3. MEDLEMMER 
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C. INTERNE MØTER / KURS + forberedelser                                                          
23.01 – 01.02  AU-møter -Thore Sletvold, Kjell Stordalen  
08.02  Møte vedr høringsuttalelse – Helga Daler  
15.02  Årsmøte - Styret     
06.03 – 23.10 Hytte og sti/løypemøte – Helga Daler, Edvar S O  
26.03 – 24.04 – 04.06 - 11.09 – 1.10 – 31.10 - 28.11 AU møter – Niels A-L, Helga Daler 
18.03  Kursing i Turpass – Annichen Pettersen, Kjell Stordalen   
04.04  Turpass møte - Kjell Stordalen, Wenche Petterson, Dag Wendelboe  
05.09  Møte vedr løyper Andebu – Helga Daler, Edvar Ståle Otterstrøm  
18.09 – 02.10. – 05.11. Veivalgsmøte – Helga Daler, Wenche Petterson   
04.10  Befaring Kulturstiene – Helga Daler     
08.10  Turpass møte Horten – Kjell Stordalen     
01.11  Møte m/ansvarlige i Trollsvannområdet – 19 tilsynspersoner    
13.11  Høstmøte/turpassmøtee – Kjell Stordalen, Live H Pedersen   
27.11  Møte vedr skilting på Skrim – Helga Daler     
29.11  Takk for hjelpen-møte – Niels Aall-Lyche – Kjell Stordalen   

323 dugnadstimer 
 
 

  

 

A. DARREBU 
Darrebu ligger på Skrim, 615 moh, med 8 sengeplasser. Den har status som ubetjent hytte med standard 
DNT-nøkkel. TOT eier hytta med ca 15 mål stor tomt. 

Årsmøtet 2018 valgte Jonathan Millar til leder for hyttetilsynet og han tok over stafett-pinnen etter 
Kjell Anders og Siri Lier. Den 17. august informerte Jonathan om at han trakk seg som leder av 
familiære grunner. Kjell Anders Lier valgte da å tre inn igjen som leder for tilsynet. Det har vært 
noen år med utskiftninger av tilsynsleder på Darrebu, noe som har vanskeliggjort en god 
kontinuitet. Denne situasjonen ser nå endelig ut til å ha løst seg. 

Pr. 31.12.2018 har det vært 158 (119) overnattinger og (15) (22) registrerte dagsbesøk. 

Det har vært stor aktivitet på Darrebu i 2018. For første gang på svært lenge ble det solgt vafler og 
kaffe fra hytta til forbipasserende skigåere. Dette ble gjort to søndager i løpet av vinteren. Et meget 
populært tiltak som vil bli videreført. 
Ny vedovn ble montert da den gamle hadde sprekk i bunnplata og var svært ineffektiv. Det var 
svært mye snø på Skrim denne vinteren, så takene ble måkt flere ganger. 
Av dugnadsarbeid ble det gjort en hel del i tillegg til vanlig tilsyn; rydding av trær og ferdig hogd 
ved som lå på tomta, det ble snekret platting rundt den nye vannpumpa, listing rundt ytterdør og 
vindu. 
Den største jobben var å legge nytt tak. Det ble gjort på høsten og ferdigstilt før vinteren kom. 
Darrebu har nå et flott tretak som vil holde regn og snø ute i mange tiår fremover.  
Like bra står det ikke til med uthuset da det ble oppdaget en lekkasje i taket rett før vinteren kom. 
Det ble gjort en midlertidig utbedring så taket er nå tett, men viser tydelig at vi har en jobb å gjøre 
de kommende år med bygningsmassen på Darrebu.  
I 2018 har det blitt planlagt for fremtiden både med tanke på vedlikehold av eksisterende 
bygningsmasse og eventuell fremtidig utvidelse. Det har derfor blitt gjennomført befaringer med 
grunneiere og entreprenører. Det er blant annet planer om å anlegge kjørbar vei ned til hytta, flytte 
skiløypa nærmere hytta, nye vinduer, gapahuk og skilting.  
Et viktig ledd i det som er startfasen av større endringer på Darrebu er å ha god dialog med 
tilstøtende grunneiere, sikre veirett, utarbeide reguleringsplan osv. Dette arbeidet er nå påbegynt.  
Deltagere på dugnader har vært Hans Kristian Høyjord, Anne Høyjord, Tor Bartnes, Kjell Anders Lier, 
Siri Lier, Jonathan Millar. 

          473 dugnadstimer 
 
 
 

 

6. HYTTER 
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B. TROLLSVANNSTUA  
Trollsvannstua ligger ved Trollsvannet nå i Larvik kommune, helt på grensen mellom Larvik (tidligere 
Lardal) og Sandefjord (tidligere Andebu), 176 moh. TOT eier hytta med ca. 4.7 mål tomt. I tillegg festes et 
lite areal i nord. Eiendommen består av Trollsvannstua, Annekset, gapahuken Trollet, toalettbygg samt 
båthus m/scootergarasje. Annekset har 8 køyeplasser og er låst med DNT standardnøkkel. Stua har 14 køyer 
og 10 plasser på hems.  
Den er låst med egen nøkkel. Stua er reservert for vaffelsalg i helgene mens foreninger, skoler og bedrifter kan 
leie Stua for friluftsformål mandag – fredag. I gapahuken er det plass til 20 personer.  

Plassen er innbydende med mange rasteplasser og med muligheter til grilling.  
Turfolk, både unge og gamle, kommer igjen og igjen til Trollvann.   

2018 ble et helt spesielt år med mange klimarekorder! Kåre har vært her i mer enn 30 år og har aldri 
opplevd så mye snø. Det ble mye trenedfall og snømåking. Vinteren ble fulgt av en lang, varm og 
tørr sommer. Det er sagt at vi må tilbake til 1947 for å oppleve maken. Det var forbud mot 
bålbrenning, bruk av motorsag og gressklipper. 

Hyttetilsynet besto i 2018 av Kåre Johansen, Kjell Stordalen, Torgeir Gjølberg, Solveig Østby og med Åse 
Hagen som leder. Solveig trakk seg etter sommeren, da hun ble mamma og bor på Tjøme. 
Hyttetilsynet har hatt møter 6.1 – 21.3 – 18.8 – 22.9 og 15.12 i tillegg til kontakt via mail. 
Det er lagt planer for natursti og Tarzanløype og for dugnader. Budsjett og regnskap, rutiner for 
ettersyn samt strategi og handlingsplan er fulgt opp. 
Det er nå lagt opp til kildesortering på Trollsvann. Ukentlig tilsyn har gått på rundgang mellom 
hyttetilsynets medlemmer. I tillegg til løpende dugnad så har det vært felles dugnader 6.1, 9.6, 18.8 
og 22.9 (lørdager).  
Det ble mye snømåking i vinter også på tak, storvask av Stua (vasket vegger, stoler, gardiner og 
sengetøy), maling ute, og maling av tak inne i Stua.  Plenklipping ble det lite av i år.  
Kjell og Hans Kristian har jobbet med «hundehotell»”. Det betyr at folk med hund snart kan få 
overnatte i bakre del av Annekset. Der er det nå 2 sengeplasser og det skal monteres en liten ovn.  
Matlaging skal foregå inne i Annekset. 

Hjelpere på dugnader har i tillegg til tilsynet vært: Bente Stordalen, Bente Riis, Torun Monsen, Anita 
Hjerpekjønn, Caroline Dalby, Knut Møller Jacobsen, Solveig Kirkevold, Gunn-May Winsjansen, Tore 
Martinsen, Jan P. Simonsen, Hans Kr. Høijord og Anne Høijord. 
 I løpet av sommeren ble brannvarslerne koblet opp til solcelleanlegget. Dette ble utført av Jan P. 
Simonsen. Han hadde også et strømkurs med flere fra de ulike hyttetilsynene 18.mars.  
Nok en gang gikk vannpumpa i stykker, men den ble raskt, og nå solid reparert. 

Det er i 2018 notert 174 (161) overnattinger/dagsbesøk i Annekset, mens det i stua har vært om lag 
420 (375) overnattingsgjester, hovedsakelig skoleklasser og vaffelselgere.  
Skoler som har benyttet Trollsvann er Moe skole, Husvik skole, Granly skole, Reveltal u.skole, 
Presterød u. skole og Montesorri skolen. 

Trollsvann er også benyttet av andre og til en del faste arrangementer, her nevnes 
21.1  Kom-deg-ut dag markering av DNT 150 år  
3.-4.3  DNT ung  
4.5  4H-leir      
20.5   60 års Jubileumstur for Turpass 
22.-23.8   Xpert      
24.-26. 8 Unge naturtalenter i regi av DNT Vestfold 
4.9  Engveien senter 

2.9  Kom-deg-ut dag     
7.-9.9 Base Camp for Ung  
16.9  Høstleir for Barnas turlag 
26.-27.9 Tønsberg kommune   
3.-4.10   Friluftsskole i regi av DNT Vestfold  
26.10  Måneskinnstur    
1.11  Dugnadsmiddag for hytte- og løypetilsyn  
14.-15.11 Bufetat 

Trollsvann har i år som i mange år vært vertskap for Kom-deg-ut dagene og Måneskinnsturen. 
Som før er fortsatt stor deltakelse og fornøyde deltakere et kjennetegn ved disse arrangementene.  
Innimellom alt dette har det vært et stort antall dagsbesøkende. Det er ikke uvanlig med full 
parkeringsplass i helgene (hvilket vil si både 100 og 200 glade turgåere på dagstur). 
Det er notert 112 (86) dugnadsdager hvor det er bokført i alt hele            

1134 dugnadstimer  
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Vaffelservering: 
Vaffelservering organiseres via TOT-kontoret. Med unntak av sommerferien og desember/januar 
er det servering hver søndag, et populært tilbud, noe reaksjonene viser når det en gang i blant ikke 
har vært servering.  Servering har skjedd de fleste helgene, 37 (36) med hjelp av 92 (82) store og 
små medhjelpere.   

536 dugnadstimer 

 

C. TJØNNEBERGET 
Tjønneberget ligger syd på Hvasser i Færder kommune, 40 moh. Eier er Tjøme kommune. 
Hytta er fra 01.01.2010 leid gratis (mot vedlikehold og oppsyn) i fellesskap med Oslofjordens Friluftsråd. 
Jan Erik Pettersen er ansvarlig vaktmester/hyttetilsyn for både OF og TOT. 

Aktivitet på Tjønneberget har også i 2018 fulgt det vanlige mønsteret. Det har vært regelmessige 
dugnads-sammenkomster hver tirsdag (bortsett fra midt på sommeren), og det har vært åpent hus 
med vaffelsalg hver lørdag og søndag fra påske til ut september.  
Samtidig har Oslofjordens Friluftsråd hatt full virksomhet med utleie av 1. etg. i hele 
sommerhalvåret. TOT’s dugnadsgjeng har bistått OF med vedlikeholdsarbeider på Tjønneberget 
og i produksjon og utlegging av gangbroer over myrer på Moutmarka syd på Tjøme.  
Også TOT’s lokaler har vært leiet ut som møtelokale til noen av OF’s gjester når dette ikke har 
kommet i veien for TOT’s egne aktiviteter. Samarbeidet med OF fungerer fint. 
Av arbeider som er gjennomført i TOT’s avdeling denne perioden kan nevnes: 

• utbedring av vestre vegg etter skader fra høststorm 

• utvendig maling av hus, grunnmur og vinduer 

• bygget ny oppstillingsplass for søppeldunker 

• satt opp porøse plater for støydemping i tak i forsamlingsrom 

• montert nye LED-lysarmaturer i tak i forsamlingsrom 

• vedlikehold av hovedvei med freste asfaltmasser 

• fjerning av kratt langs vei 

I tillegg kommer selvsagt vanlig vedlikehold som rengjøring og klipping av plener etc. 
Vaffelsalget har også i 2018 vært populært blant turgåerne på Hvasser. Det er solgt vafler og kaffe 
for mer enn noen sommer tidligere. Brutto ble inntekten nesten 58.000 kroner. Arbeidet fordeles 
mellom dugnadsgjengens medlemmer og deres respektive, og ikke minst en engasjert gjeng av 
frivillige som stiller opp igjen og igjen. Vaffelsalget er viktig, både som et populært tilbud til 
turfolket, men også som en god inntektskilde for de arbeidene gruppen gjennomfører på anlegget. 

Totalt ble det i 2018 utført dugnadsarbeid på Tjønneberget med 704 timer fordelt på 8 mann; Bjørn 
Liverød, John Iversen, John Studsrød, Terje Hansen, Tom Bjerke, Bjarne Cranner, Rolf Andersen og Jan Erik 
Pettersen. 
I tillegg kommer 550 timer til salg av vafler fordelt på ca. 30 personer.  

1254 dugnadstimer 

 

D. STYGGEMANNSHYTTA  
Styggemannshytta på Skrim disponeres av TOT. Den er beliggende på Styggemannen, 871 moh.  

Hytta er til utleie gjennom kontoret, og den leies kun ut til medlemmer av Tønsberg og Omegn 
Turistforening, dette for å redusere antall overnattinger og besøk der, ref verneområde og ønske 
fra Fritzøe Skoger som eier hytta. Det er løypegjengen på Skrim som holder hytta ved like. Hytta 
leies ut til en fast døgnpris og må bestilles på forhånd. Nøkler hentes og leveres på kontoret. I 2018 
var Styggemannshytta utleid 54 (60) overnattingsdøgn. 
Det er utført vanlig ettersyn. Innvendig røykrør er skiftet og takgjennomføringen er tettet med 
varmebestandig masse. Dessuten transport av ved og propan opp til hytta. Siste tur 18.04.2018 
med 20 sekker. Pr. 29 november er det 3 sekker igjen! Det er bra!? 

           62 dugnadstimer 
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E. HANNEVOLDHYTTA 
Hannevoldhytta disponeres av TOT, den ligger i Larvik kommune, 340 moh, og leies av Hans Martin 
Hannevold. Hytta har 4 sengeplasser, og to ekstra i uthuset. Den er låst med kodelås. 

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta.  
Det er gledelig at det har vært tilvekst i tilsynsgruppa med 2 personer, Roar Marthinsen og Inger 
Grimholt, og mye tyder på ytterligere flere medlemmer i 2019. 
Pr. 31.12.2018 har det vært 46 (70) overnattinger på hytta. Hytta kan forhåndsbestilles og er et flott 
tilbud til den som ønsker overnatting i stille omgivelser. Det er mye sol og en fantastisk utsikt over 
Lågendalen og inn mot Styggemann. 
Hytta er i rimelig god stand, slik at det i 2018 ikke var behov for større oppgaver ut over 
ryddingog ordnet med ved og utstyr. Det er foretatt branntilsyn på hytta hvor del av røykerøret 
må byttes, samt stigetrinn på taket. Dette skal utbedres i 2019 i samarbeid med utleier. 

72 dugnadstimer 

 

F. HOGGERSTUA PÅ LINDSVERKSETER 
Lindsverkseter er en gammel seterstul i Larvik kommune, 325 moh. Det er 2 hytter der hvorav den ene, 
Hoggerstua, siden 2013 har vært i TOTs eie. Hytta har 13 sengeplasser og DNT-standardlås. 

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta. 
Det er gledelig at det har vært tilvekst i tilsynsgruppa med 2 personer, Roar Marthinsen og Inger 
Grimholt, og mye tyder på ytterligere flere medlemmer i 2019. 
Pr. 14.12.2018 har det vært 96 (84) overnattinger på hytta. 
Seterområdet er et fint utgangspunkt for mange turer både sommer som vinter.  
Det er ønskelig med bedre merking av løypene fra Merkedammen og evt. et oppslag for å 
markedsføre hytta bedre.  
Bygningene er i rimelig god stand, slik at det i 2018 ikke var behov for større oppgaver ut over 
rydding og ordnet med ved og utstyr. Det er foretatt branntilsyn på hytta hvor del av røykerøret 
må utbedres, samt stigetrinn på taket. Dette skal utbedres i 2019.   

          149 dugnadstimer 

G. VARMESTUER/ANNET 
Taraldsbu på Skrim leies av Fritzøe Skoger som varmestue for løypegjengen på Skrim. 
I 2019 ble dette gjort på Taraldsbu: vedsjau, maling og reparasjon av skjuldør 

          30 dugnadstimer 
 
 

 
 
 

A. SKRIM  
Christian Foyn er løypesjef for gjengen på Skrim som består av Bjørn Johnsen, Bjørn Thrane, Nils 
Stensvold, Rune Lauritzen, Tom Freitag, Hans Gunnar Skorge, Jon Hognestad og Lorents Gran. 
Løypegjengen har ansvar for 33 km vinterløyper, 27 km sommerløyper og 6 km kombinert løype.  
I 2018 har løypegjengen videreført prosjektet med myrbroer. 20 myrbruer à 2,5m og 3 
scooterbærende bruer á 3m er kjørt ut og plassert i terrenget. Innkjøp og opplæring på løypefres 
med egen motor til fresen, men slepes etter scooterne. 
1. Løypekjøringen f.o.m. 29.12.2017 t.o.m. 18.04.2018  
    Ordinære helger (420, kjørt med doble vakter), Vinterferien (60), Påsken (40)            520 timer  
2. Transport, ut og inn med merke-bambus       40 timer 
3. Utkjøring av myrbruer         25 timer  
4. Administrasjon og planleggingsmøter       25 timer  
5. Transport og vedlikehold to scootere og løypeutstyr.        60 timer  
6. Snekring og transport av scooterbærende bruer     20 timer 
7. Utplassering av myrbruer sommer                               100timer  
8. Synfaring av myrbruer        20 timer 
Total bokført dugnadsinnsats blir etter dette                    810 dugnadstimer 

7. LØYPER 
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B.  ANDEBU 
Det er ca. 70 km med sommer- og vinterløyper i dette området. 
Arvid Brekke er løypesjef for gjengen i Andebu som i tillegg består av Kåre Johansen, Per 
Barhaughøgda, Hans Gunnar Skorge, Jan Erichsen, Tom Eriksen, Kristian Møyland, Per Hauan, Jan Ivar 
Johansen, Stein Inge Lunde og Kai Nilsen. 

De har blitt en fin gjeng som utfyller hverandre godt og det er fin stemning i gruppa.  
Året startet med kjøring fra 1. januar og det gikk i ett, ut til påske. 
På grunna av snømengden, målt opp mot 2 meter, var de nødt til å kjøre opp mot tre ganger i uka. 
Det gikk ut over utstyret og medførte en del reparasjonskostnader. 
Pga været ble det mye løypearbeid i vinter, og pga sommervarmen og tørt vær, ble det en rolig 
sommer. Men på våren ble det ryddet en del i noen av løypene. 
Sommeren ble rolig og i august startet de opp der de slapp i våres og fikk merket og ryddet mye. 
Steinraset som hadde gått på stien mot Dalseter ble ryddet. 
I sørenden av Merkedammen er det ny løypetrase, og over bekken er det laget en bro som gjør 
løypekjøringa enklere og sikrere. Det er også jobbet med løype rundt Merkedammen som de håper 
å kjøre om det blir snø nok. 

En mann har deltatt på motorsagkurs, og det har vært avholdt fire møter i gruppa. 
En ny gapahuk er bestilt, godkjent av grunneier og kommune for plassering ved Barlindtjern. 
Oppstart for montering av denne blir i mai og ansvarlig for det er Jan Ivar Johansen. Løypegjengen 
har vært heldige å få overta Hansebu fra Hans Kristian Høyord. Plasseringa er godkjent av 
grunneier etter befaring og vi venter på leiekontrakt.  Denne har en størrelse som passer godt til 
vårt formål som varmestue. 

Løypeutstyret står klart, og kan starte fra 1. januar, etter avtale med grunneiere. Ansvarlig for 
dagkjøringen er Kåre Johansen, og for helgekjøringen er det Per Barhaughøgda og Hans Gunnar 
Skorge.        

771 dugnadstimer 
 

C. KULTURLØYPER I SLAGEN 
Kommunens løyper i Slagen har hatt Ivar Olesen som TOTs kontaktmann.  
Gruppen har i tillegg bestått av: Arne Robertsen, Kåre Johansen, Steinar Støfring, 
Finn Carlsen, Lars Burud, Svein Huflåtten, Arvid Svendsen, Evert Larsen, Jens Kaurin, Agnar Bekkevar, 
Ole-J. Nachjem og Sven Carlsen  

Sesongen 2018 startet 22/3 med pølsekos og planlegging sammen med kommunen og grunneier i 
Oseberghuken.  
Gruppen har satt ut i underkant av 100 nye stolper og har igjen ca. 25 stolper til som må ut til 
våren (venter på skilt og nye kart fra kommunen). 

Det er ryddet parkering ved Klokkeråsen for kommunen. Det har blitt satt opp 3 nye bruer i 
Bekketjønn. Gapahuken på Oseberg har fått flotte nye skilter, taket er blitt oljet og det er fylt opp 
med ved fra grunneier. Det sies at gapahuken er flittig i bruk. 
Gruppen har deltatt på motorsagkurs. 
De har slått og vedlikeholdt (fjernet nedfall på) stiene gjennom sommerhalvåret. 
Sesongen ble avsluttet med bål og pølser i gapahuken på Oseberg i oktober, også nå var 
kommunen og grunneier med, og Helga Daler fra styret i TOT og Anne-Lene Stulen fra 
administrasjonen 

         452 dugnadstimer 

 

 
 

 

A. SKRIMLØP - 53. gang 
Skrimløpet i 2018 ble dessverre avlyst. 
 

8. TURER/ARRANGEMENT 
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B.TURPASS 
I 2018 har turpasskomiteen bestått av: Wenche Petterson, Edvar Ståle Otterstrøm, Dag Wendelboe samt 
Kjell Stordalen. Sistnevnte har tatt hovedansvar. I tillegg har en rekke trofaste medhjelpere bidratt, i 
alt 23 stk. Det er holdt ett møte i komiteen. Turpass arrangeres i samarbeid med DNT Horten. 

DNT har i år ekstra fokus på nærturer. Turpass er typiske nærturer og det har altså TOT holdt på 
med i 60 år. Vi kan med rette si at vi har ligget i forkant med denne satsingen! 

I TOTs 60. turpassesong var det igjen vekslende vær, men året var mest preget av et svært tørt og 
varmt vær. Mange var det også som deltok, litt fler enn fjoråret. Turpassdeltakerne består mye av 
familier, det er gjerne 3 generasjoner som er på tur, og det er gledelig å registrere at det er svært 
mange og fornøyde å se av dem. Samarbeidet med Horten har vært utmerket.  Som avslutning på 
sesongen ble det for 3. år arrangert en kombinert turpassavslutning /høstmøte på Bakkenteigen 
13. november.  
2004 (1960) barn og voksne har deltatt på en eller flere av de 8 turene. 
Etter sesongen ble det innlevert 36 (48) kort med mer enn 5 turer og det er følgende premiering: 
2 krus for 35 år (0), 1 krus for 30 år (2), 4 beger for 10 år (0). Dessuten 1 gullmerke (0) og 3 
sølvmerker (6). 

Årets turer: 

22. april – TOT Kjell Stordalen Hvasser 
En flott og tradisjonsrik åpning av sesongen. Flott 
tusrvær etter en svært snørik vinter 

364 

06. mai - Horten Borrevannet rundt 
Flott turvær 

250 

20. mai – TOT Edvar S. Otterstrøm Trollsvann 
Et krevende opplegg i samme løype som for 60 år 
siden. Etter mye snø var det mange knekte trær i løypa 
som måtte ryddes. Stor innsats, også fra løypegjengen, 
gjorde at det ble en fin dag – selv om enkelte syntes at 
den lange løypa (identisk med løypa for 60 år siden …) 
ble litt slitsom 

310 

03. juni - Horten Kyststien 
En varm tur … 

150 

19. august – TOT Dag Wendelbo Kyststien Hella 
Nok en fin turdag i ei flott løype. 

225 

09. september - Horten Tuftfjell 
Tøff tur i tøft terreng i tøft vær 

  75 

23. september – TOT Wenche Petterson Essoskogen 
Bare fornøyde deltakere i flott turvær 

310 

14. oktober - Horten Hortensmarka 
Høsten viste seg fra sin beste side denne dagen 

220 

350 dugnadstimer 
 

C. FREDAGSKJAPP 
Med Kjell Stordalen som ansvarlig ble det gjennomført 3 nye fredagskjapper i nærområdet i 2018, 
det 38. året på rad. 
Det ble 3 fine fredagskvelder hvor mange fikk innblikk i litt kulturhistorie som man ikke hadde 
kunnskap om tidligere. I alt 74 (70) deltok slik: 
27. april Råelåsen (30) Fin nærtur i et litt ukjent skogsområde for mange. Flott utsikt over fjorden. 

25. mai Gullkronene (40) Gullkronene er en perle i nærområdet. Området inneholder en mengde 

historie som ikke alle er klar over. En flott tur med mange og fornøyde deltakere. 

08. juni  Skjerpe (4) Skjerpe med Seileråsen er nok ukjent for de aller fleste. Et flott skogsområde 

med rik vegetasjon. På en fredagskveld med høy temperatur valgte nok mange 
badestrender. 

Fredagskjappene har gjennom alle år vært en fin tradisjon, men de senere årene har 
Seniorturene og fredagskjappene mer og mer fulgt samme lest.  
2018 blir derfor det siste året med fredagskjapper. 

36 dugnadstimer 

 



 - 10 - 

D. MÅNESKINNSTUR 
Hyttetilsynet på Trollsvann v/Kjell hadde ansvar for årets måneskinnstur som gikk av stabelen 
26. oktober. Det var godt turvær og totalt kom det over 350 (400) besøkende med fakler langs 
vannet. Vel 30 bål ble tent på plassen.  Det var 10 medhjelpere med i alt                          

          78 dugnadstimer 
 

E. NASJONALE TURDAGER – i regi av Ulf Rødvik 

KOM-DEG-UT DAGEN VINTER 
Vinterens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert ved Trollsvannstua søndag 21. januar på selveste150 
årsdagen til DNT. Det ble en flott vinterdag med større snømengder enn på lenge. De ca. 200 (150) 
som tok turen til Trollsvann for å feire bursdagen til DNT fikk et variert program med aking, 
skileik, natursti og gratis pølser, men for de minste var nok besøket av «Turbo» høydepunktet. Det 
var med 14 frivillige.                                                                              84 dugnadstimer 

 
OPPTUR 
Onsdag 2. mai gikk nesten 740 (800) 8.klassinger med lærere fra 7 skoler i Tønsberg, Re og Færder 
kommune en tur på 10 kilometer med start fra golfbanen på Nøtterøy og mål ved Hella Badepark. 
Nytt av året var at det ble arrangert uoffisielt junior NM i støvelkast i regi av ungdomsgruppa i 
TOT. Arrangementet fikk som vanlig god hjelp av Tore S. Rasmussen og hans medhjelpere.  
 Opptur fikk også i år økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. 
Det var med 21 frivillige.                148 dugnadstimer 

 
KOM-DEG-UT DAGEN HØST 
Høstens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert i varmt sommervær ved Trollsvann søndag 2. september. 
Her deltok de 520 (700) fremmøtte på aktiviteter med blant annet Tønsberg Husflidslag, 4H og 
Tønsberg Soppforening. I tillegg var det natursti og kanopadling. «Turbo» tok også en tur innom 
for å hilse på barna. Det var med 14 frivillige. 

          84 dugnadstimer 
 

F. TOPPTURER I VESTFOLD 
Svein Olsen er ansvarlig for toppturprosjektet som i 2017 byttet navn fra Kommune-toppene til 
Toppturer i Vestfold. 
I 2018 har det vært mulig å benytte appen «DNT SjekkUT» for å registrere besøk på toppene. 629 
personer har meldt seg på «Vestfoldtopper» i appen, hvorav 7 personer har besøkt alle de 14 
toppene. Bøkene er fortsatt lagt ut i postkasser på toppene slik at brukere kan signere og registrere 
besøk i disse. For å være med på trekning om premier må enten app benyttes eller må de selv 
melde inn sine besøk til kontoret.  
I bøkene har det i år vært 7421 registrerte besøk. Totalt 8050 besøk, mot 11.242 i 2017. Alle 
toppbøker ligger ute hele året, og byttes ut etter 15. oktober. 
I appen «DNT SjekkUT» vil det bli lagt ut flere slike turprosjekter i 2018 for å friste flere ut på tur.
           120 dugnadstimer 
 

G. FOLKEHELSE  
TOT fortsatte også i år sitt gode samarbeid med Frisklivssentralene i Tønsberg, Færder og Re 
kommune hvor vi tar brukerne med på tur i skogen. 
I løpet av vinteren ble det gjennomført til sammen 7 trugeturer fra Holt gård og Fon kirke, noen 
om kvelden med hodelykt. 
3. mai var det tur på Nøtterøy med 50 frisklivere hvor vi fulgte samme løype som OPPTUR som 
ble arrangert dagen før. Denne dagen var værgudene ikke på vår side. 13. september var det den 
tradisjonelle turen fra Merkedammen til Trollsvann via Lindsverkseter med 94 deltagere. Ved 
ankomst Trollsvannstua serverte seniorgruppa deilig middag.  
Samarbeidet får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Turledere på alle turene har vært Glenn 
Hermansen og Ulf Rødvik, i tillegg har 4 frivillige deltatt. 

           24 dugnadstimer 
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Gro Anita Hagen har vært valgt som leder av klatregruppa også for 2018, med Svenn Salvesen som 
nestleder. Da Gro Anita ble sykemeldt overtok Svenn ledervervet og representasjonen overfor 
TOT. Øvrige aktive medlemmer har vært Trond Øynes (Sikkerhetsansvarlig), Øyvind Trøan 
(Kursansvarlig), Jon Dahl Rasmussen, Marius Hermansen og Jørn Sundheim Jensen. 

Det har vært nok et år med stor respons og interesse for fjellsport blant både barn, unge og voksne 
i nærområdet vårt. Det er stort sett alltid fullbooket blant de minste, noe som lover godt for fortsatt 
rekruttering til spennende friluftsliv. Det ble også i år arrangert en klatresamling i Romsdalen. Det 
ble et vellykket arrangement med mange positive tilbakemeldinger. Totalt så var det med ca 10 
personer fra lokal forening. 
Det har vært lagt ned en god del timer i kursing av medlemmer. I hovedsak sikkerhetskursing. 
Totalt har det vært avholdt ca 20 kurs, noe som har ført til at ca 90 personer har fått utdanning 
innen sikringsteknikk. Det var ca 50 klatrekvelder med tilbud til barn og unge i 2018.  
Her er det ca 3 personer som har bidratt hver kveld i tillegg til styret i klatregruppa. 

Gruppen har hatt et frafall i antall godkjente instruktører av ulike årsaker. Det har vært jobbet mye 
med å komme i kontakt med nye mennesker som vil være med og bidra og ta videre utdanning. 
Det legges opp til å gjennomføre kursing av minst 6 pers tidlig i 2019 for å øke antallet personer 
som kan bidra som instruktører.  

          1750 dugnadstimer 
 

 
 
 
Live Halstensgård Pedersen har også i 2018 vært leder av BT, og dermed vært gruppas 
representant i TOT-styret. Lena Kolstø, Øyvind Viksand Glad, Svenn Salvesen, Ole Hvidsten Blytt, Atle 
Wold og Mariann Førsund-Hansen har vært turledere og bidratt med stoff til TOT’n. 
Antall medlemmer (pr. 6.12.18): 756 (756). 
Medlemstallet er ganske stabilt, selv om det varier noe i løpet av året, i takt med når kontingenten 
betales. Det har vært god deltakelse på de fleste av turene og arrangementene, men noe lavere 
aktivitetsnivå enn tidligere. De fleste av turene har vært overnattingsturer som passer best for barn 
fra 4-6 år og oppover. Foruten «klassikerne», med hytte-til-hytte på Skrim, skjærgårdstur, 
sykkeltur på Veierland, pappatur med kano og høstleir på Trollsvann, har Barnas Turlag også 
deltatt på OTO’s Finn fram-dag og Barnas Færderfestival. Det har nok vært et savn med lettere 
dagsturer i nærområdet, som er mer tilgjengelige for de aller yngste barna. Med flere nye frivillige 
og turledere i gruppa, vil vi sannsynligvis få til dette i 2019.  
Det har vært avholdt to møter for turlederne og andre frivillige/interesserte dette året. Oppmøtet 
varierte stort på disse møtene, men begge har vært konstruktive, der de har fått lagt turprogram, 
utvekslet ideer og fått besvart spørsmål.  

I 2017 har Barnas Turlag hatt ca 294 deltakere (348 i 2017) på sine aktiviteter (både barn og voksne 
registreres). Det er brukt ca 407 dugnadstimer på turer og arrangementer (354 i 2017). I tillegg 
anslås det å ha gått med ca 81 timer til administrering av turlaget, interne møter, informasjon og 
kommunikasjon med turledere/frivillige, oppdatering av Facebook-siden m.m. 

Aktivitet Deltakere Dugnadstimer 

2.-4. mars: Hytte til hytte på Skrim - Ole og Atle 12 63 

20.-22. april: Haukeli Husky - Lena 19 50 

21.-22. april: Skjærgårdstur - Svenn og Øyvind 23 61 

1. mai: Finn fram-dagen (samarb. m OTO) - Live 10 6 

9.-10. juni: Sykkeltur - Ole 12 22 

10. juni: Færderfestivalen - Caroline Dahlby m.fl. 50 19 

4. juli: Aktivitet på Sandeåsen SFO - Live 12 4 

17.-19. august: Pappatur med kano - Atle og Ole 22 52 

26. august: Kyststien på Hella - Live og Heidi 27 14 

14.-16. september: Høstleir på Trollsvann - Svenn og Øyvind 98 88 

10. BARNAS TURLAG 

9. KLATREGRUPPA 
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27.-28. oktober: Rimfrosttur til Hoggerstua - Atle og Ole 9 28 

Antall aktiviteter: 294 407 

Møter, administrasjon, representasjon m.m.  81 

Totalt  488 

          488 dugnadstimer 
 

 
 
 
Simen Skrede Laane har vært styreleder i 2018. Øvrige styremedlemmer er Michelle Vermelid, 
Adriane Wang, Eline Mathiesen, Martin Aske og Tiri Seim Vataker. I løpet av året har det vært økt 
interesse for å lede turer og å være med i styret, og TOT ung har derfor fått flere turledere. I tillegg 
har fire av styremedlemmene tatt sommerturlederkurs, og to har tatt førstehjelpskurs i regi av 
Røde Kors.  
Første tur i 2018 var trugetur med overnatting på Trollsvann, der de også bidro med vaffelutsalg. 
Neste arrangement var strandrydding på strandryddedagen. Dette var åpent for alle og ca. 30 
store og små møtte opp for å ta i et tak for miljøet. DNT ung Tønsberg var også til stede på 
arrangementet Opptur hvor rundt 740 8. klassinger deltok. I målområdet var det ulike aktiviteter 
for ungdommene, blant annet den populære konkurransen støvelkast.  
Sommeren begynte med at tre tok sommerturlederkurs over to helger på Blefjell. Et fjerde 
styremedlem fikk sommerturlederkurs gjennom programmet Unge Naturtalenter. Etterfulgt av 
kurset ble det arrangert en topptur til Tyriås for å benytte ny innlært kunnskap.  
I forbindelse med turistforeningens 150-års jubileum var det et kajakkurs med to overnattinger. 
Dette var en svært vellykka tur med 11 deltakere i Færder nasjonalpark. I tradisjonen tro 
arrangerte DNT ung Vestfold basecamp for 13-16 åringer på Trollsvann andre helgen i september. 
Her var det flere turledere fra Tønsberg som var med. Senere på høsten var det en overnattingstur 
på Blefjell og buldring i Messehallen i Tønsberg. Året ble avsluttet med stand på julemarked, på 
torget i Tønsberg.  
DNT ung Tønsberg har dette året startet et tettere samarbeid med de andre lokallagene i DNT ung 
Vestfold. Michelle Vermelid fra DNT ung Tønsberg har vært styreleder i DNT ung Vestfold. Det er 
blant annet opprettet en felles DNT ung Vestfold instagramkonto for bedre markedsføring. 
Markedsføring har vært et satsningsområde for TOT, der Ung også har deltatt.  Ung har også 
deltatt på møter med Færder kommune og nye Tønsberg kommune for etter hvert å etablere et 
samarbeid. Dette utgjør              960 dugnadstimer 

 
 
 
Gruppa har vært styrt av en komité bestående av Live Firing Solheim (leder), Nina Klopbakken 
(sekretær), Nick Bull (økonomi), Svein Olsen (representant i styret og markedsføring) og Jan-Erik 
Johansen (turprogram). På slutten av året kom Eivind Kjølsrød (overtar plassen etter Svein). 

På turprogrammet har det stått trugeturer, skitur, kveldsturer, ramsløktur, Bolærne på langs, 2000 
meters topptur i Jotunheimen, klatresamling i Romsdalen, båltur, høsttur til Lifjell og turledertur. 
Noen av kveldsturene har blitt utvidet med to turledere, slik at de har kunnet ha turer i to 
forskjellige tempo. Det har vært en suksess. 

I jubileumsåret 2018 satset AKTIV på et stort arrangement med Basecamp på Tjønneberget. Mange 
aktiviteter sto på programmet. Dessverre var ikke oppslutningen like stor som vi håpet på. Det ble 
likevel et meget vellykket arrangement for de som deltok på sykkeltur, fotturer og Via Ferrata. 

I tillegg til komitèen, har AKTIV hatt følgende turledere og medhjelpere i 2018: Gro Eia, Siri Fevik, 
Brit Lønmo, Knut Bråten, Eivind Kjølsrød, Helene Dahlmann, Torunn Ouff Olsen og Jan-Ivar Pedersen. 
 
Turer og aktiviteter i 2018: 

Aktivitet: Dugnadsfolk: Deltakere: Dugnadstimer: 
Trugeturer (5) 5 37 26 

Kveldsturer (12)  11 184 88 

Søndagsturer (3) 4 44 58 

12. AKTIV 

11. DNT ung TØNSBERG 
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Overnattingsturer (3) 5 35 220 

150 års jubileum 6 20 150 

Turledertur 3 4 30 

Møter og administrasjon  6 - 120 

692 dugnadstimer 

 
 

Seniorgruppa startet opp i 1996. 
I 2018 har Seniorgruppa vært administrert av en arbeidsgruppe med Jan Otto Andreassen som 
leder, Wenche Petterson som nestleder, Torun Landsrød, Åshild Johansen, Åse og Kjell Bjørvik, Brit og 
Svein Sørhaug. 
Onsdagsturene startet opp etter påske 4. april.                                                                                   
I vårsesongen ble det gjennomført 12 onsdagsturer med et gjennomsnitt på 55 deltagere. 
Vårsesongen ble avsluttet 27. juni med busstur med 60 deltagere til Blaafarveværket og guidet tur i 
koboltgruvene (årets museum), og middag på Fossesholm Hovedgård, Vestfossen. 
Høstsesongen startet onsdag 15. august med Brøtsø rundt. Denne turen hadde 92 deltagere, rekord 
for året. 
Første uke i september dro gruppa på en 3 dagers fjelltur til Guriset Høyfjellshotel på Golsfjellet. 
Seniorgruppa leide hele hotellet. 55 spreke seniorer delte seg i to nivågrupper og gikk turer på 12 
til 18 km i flott høstvær.  
I høsthalvåret ble det gjennomført 11 onsdagsturer med snitt på 72 deltagere. Avslutningsturen 
gikk som vanlig i ESSO-skogen med bespisning og hyggelig samvær på Karlsvika Gård med 81 
deltagere. 
Onsdagsturene har gått på stier og veier i nærområdet og i nabokommunene, godt organisert med 
lokalkjente turledere. Lengden på turene har variert mellom 6-9,5 km, ofte i turområder ukjent for 
de fleste. 
Arbeidsgruppa har fått gode tilbakemeldinger for en flott sesong med variert turprogram. 
Solen har skint på Seniorgruppa i 2018. Vi har knapt fått bruk for regntøyet vårt. 

          777 dugnadstimer 
 
 

Styrets ansvarlige når det gjelder naturvernspørsmål og kommuneplaner, Edvar-Ståle Otterstrøm, 
har gått gjennom en del plansaker.  
Tidligere styredeltakelse i Forum for natur og friluftsliv (FNF), gjorde det naturlig å samordne 
uttalelser i relevante saker. Tilsvarende vurderes det som effektivt å stille seg bak DNT i saker av 
nasjonalt omfang.    
Flere av sakene hadde omfattende saksunderlag, som det var naturlig å være kjent med. 
Februar  Datalagring Barkåker      2t 
Februar  Vestfold: Strategisk plan for kultur og idrett   2t 
Juni  Nasjonal ramme for vindkraft, DNT sentralt   2t 
August  Handlingsplan for friluftsliv (nasjonalt)   2t 
Oktober Regional plan for folkehelse     1t 
Oktober Tønsberg: kommuneplanens samfunnsdel    1t 
November Regional plan for bærekraftig arealbruk    1t 
November      Turområder Tønsberg – lokal beskrivelse   3t 

14 dugnadstimer 

 
 

Styrets TOT’n ansvarlig, Kjell Stordalen, har ledet arbeidet med faste bidrag fra gruppene samt 
kontoret. Barnas Turlag og Aktiv har vært en del av den faste redaksjonskomiteen. Bladet bygger 
på bidrag fra alle gruppene og det har vært 16 andre som også gitt sitt bidrag. (208t) 

I alt tre nummer hver på hhv 24 sider ble laget. I nr. 1 og 3 ble TOTs turprogram tatt inn.  Opplaget 
har vært på 4000. Bladet sendes som bilag med Fjell og Vidde samt med vanlig postforsendelse til 
medlemmer i Barnas Turlag. Dessuten er det lagt ut på enkelte kontorer og det er tilgjengelig på 

15. TOT’n OG INFO 

13. SENIORGRUPPA 

14. NATURVERN 
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hjemmesida. Bladet når dermed alle de 6000 medlemmene våre. Medlemsbladet legger vekt på å 
ha et variert innhold som gjenspeiler foreningens virksomhet. Fortsatt kommer det mange og 
positive tilbakemeldinger på bladet. 

TOTs nettsider (tot.dnt.no) ligger under DNTs portal og driftes av kontoret til TOT, med bistand 
også fra Kjell Stordalen. Både TOT og flere av turgruppene har egne Facebooksider. 

Det er laget en del PP-presentasjoner om foreningen som er benyttet på møter og stands, blant 
annet under årsmøtet, høstmøtet, presentasjonsdag på Ilene og under åpning av kyststien. Det er 
sendt 4 pressemeldinger. Det var laget egen turpasspresentasjon under turpassjubileet. Under 
arrangementene våre, spesielt under turpassturene, er det delt ut brosjyrer o.l. slik at TOT også når 
en del ikke-medlemmer med informasjon. (124t) 

Gruppene tar selv ansvar for sin markedsføring med egne brosjyrer etc. Informasjonsbrosjyren 
”Velkommen til TOT” gjelder generelt for hele foreningen. Den har vært etterspurt og må nå 
revideres og trykkes i nytt opplag. 

332 dugnadstimer 

 
 

 

Tore S. Rasmussen er foreningens kartansvarlige.  
Skrim-kartet (1:25000/2007). Ingen arbeider i løpet av året, og kartet har blitt erstattet av kartet til 
Telemark Turistforening og kartfirma Fossøy.  

Trollsvann-Merkedam-kartet (1:20000/2016). Ingen arbeider i løpet av året. 
Kartet er modent for ny revisjon. 

 

 

A. AVTALER OM SPORTSUTSTYR 
TOT har avtale med følgende sportsforretninger om diverse rabatt på kjøp av sportsutstyr: 
Sport 1 Revetal – 20%, Olympia Sport – 20%. 

B. VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen har bestått av: Svein Olsen, Nina Skovly    10 dugnadstimer 

C. UTLÅN AV UTSTYR  
Fra kontoret kan medlemmene låne/leie utstyr. Det har vært følgende utlån i 2018: 
Kano – 5 (5). Kajakk – 11 (13). Lavo – 0 (0). Barnepulk – 3 (0). Transportpulk – 5 (7). Truger 2 (6) 

D. PROSJEKT FRA FJORD TIL FJELL 
I to år har TOT arbeidet med å finne en god trasè for en vandrerute fra Tønsberg sentrum til våre 
hytter på Skrim. Prosjektet er nå en del av et prosjekt i regi av DNT Vestfold der alle foreningene 
skal merke vandrerute fra sine respektive byer og opp til Skrim. TOT har deltatt aktivt i arbeidet 
med å forankre prosjektet hos Vestfold Fylkeskommune og hos de kommunene som blir berørt. 
DNT Vestfold har utarbeidet forslag til symboler og retningslinjer for merkingen fra alle byene.  
Den største utfordringen for TOT er å få godkjenning av alle berørte grunneiere. Sonderinger hos 
sentrale grunneiere har medført at vi har måttet endre noe på trasevalget fra 2017. Vi har 
utarbeidet en liste over ca 80 grunneiere som nå blir kontaktet med sikte på at de vil signere en 
avtale med TOT om merking av ruta. Dette arbeidet er ressurskrevende, men vil bli prioritert i 
2019.  

86 dugnadstimer 
 

Tønsberg, 07. februar 2019 

Niels Aall-Lyche (leder) – Helga Daler (nl) - Edvar-Ståle Otterstrøm - Kjell Stordalen – Åse Hagen -  

Live H. Pedersen – Martin Aske – Svenn Salvesen – Svein Olsen – Jan Otto Andreassen 

17. ANNET 

16. TUR OG LØYPEKART 
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TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING - STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøte 15. februar 2018 med senere justeringer – samt oppnevninger i styret og utvalg 

*STYRET 

Niels Aall-Lyche   Løvvangveien 8, 3120 Nøtterøy  Styreleder  

Helga Daler   Ramberg terrasse 17, 3128 Nøtterøy Styremedlem (nestleder) 

Kjell Stordalen   Vierveien 1, 3118 Tønsberg  Styremedlem 

Edvar-Ståle Otterstrøm  Liaveien 20, 3173 Vear  Styremedlem 

Annichen Pettersen   Barlindveien 40, 3118 Tønsberg  Styremedlem (gikk ut) 
Åse Hagen    Ospeveien 2, 3158 Andebu  Vara/Styremedlem (erstattet AP) 

Live H. Pedersen   Kongsåsveien 14, 3170 Sem  Styremedlem - Barnas Turlag 

Martin Aske   Tolsrødveien 3 A, 3158 Andebu  Styremedlem - DNT ung Tbg 
Gro Anita Hagen   Skavliveien 2, 3189 Horten  Styremedlem - Klatregruppa 

Svein Olsen   Åsgårdstrandsveien 234, 3153 Tolvsrød Styremedlem - AKTIV  

Jan Otto Andreassen   Havørnveien 4 B, 3124 Tønsberg Styremedlem - Seniorgruppa 
Lorents Gran   Høyjordveien 317, 3158 Andebu  Invitert vara  

 

*Valgkomiteen 

Svein Olsen   Åsgårdstrandsveien 234, 3153 Tolvsrød   

Nina Skovly   

 
*Revisorer 

Rolf Ivar Krohn    Lilleborgveien 2, 3160 Stokke 

Kaare Hansen   Solerødveien 193, 3185 Skoppum  
 

*LØYPEKOMITE ANDEBU        

Arvid Brekke   Symreveien 16, 3154 Tolvsrød  Løypesjef 
Kåre Johansen – Per Barhaughøgda – Hans G Skorge – Jan Erichsen –  

Tom Eriksen – Kristian Møyland – Per Hauan – Jan I Johansen – Stein I Lunde  

 

*LØYPEKOMITE SKRIM                

Christian Foyn   Parkveien 10, 3120 Tønsberg   Løypesjef  

Bjørn Johansen – Bjørn Thranse – Nils Stensvold – Rune Lauritzen  -  
Tom Freitag – Hans G Skorge – Jon Hognestad – Lorents Gran 

*LØYPEKOMITE SLAGEN 

Ivar Olesen   Barkveien 3, 3114 Tønsberg  Løypesjef 
Arne Robertsen – Kåre Johansen – Steinar Støfring – Finn Carlsen – 

Lars Burud – Svein Huflåtten – Arvid Svendsen – Evert Larsen –  

Jens Kaurin – Agnar Bekkevar – Ole Nachjem – Sven Carlsen 
 

HYTTETILSYN 

*DARREBU 

Jonathan O. Millar   Steinklossveien 5, 3133 Duken  Hyttesjef, første halvåret 

Kjell Anders Lier   Jarlsberggata 10, 3125 Tønsberg  Hyttesjef, andre halvåret 
 

*LINDSVERKSETER – Hoggerstua 

Tom og Signe Jørnsen   Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 
Roar Marthinsen – Inger Grimholt 

 

*TROLLSVANN – stua og annekset 

Åse Hagen   Ospeveien 2, 3158 Andebu  Hyttesjef 

Kåre Johansen – Torgeir Gjølberg – Kjell Stordalen – Solveig Østby (til aug) 

 

*HANNEVOLDHYTTA 

Tom og Signe Jørnsen   Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 

Roar Marthinsen – Inger Grimholt 
 

*TJØNNEBERGET 

Jan Erik Pettersen    Brøtsøveien 142, 3148 Hvasser  Hyttesjef 

*STYGGEMANNSHYTTA  Løypegjengen Skrim 

*TURPASSKOMITE 

Wenche Petterson   Narverødveien 55D,  3124 Tønsberg  :   
Dag Wendelboe   Dr. Åsas vei 4B, 3117 Tønsberg 

Gro Hagen    Strandåsveien 32, 3135 Torød  
Edvar-Ståle Otterstrøm  styret 
Kjell Stordalen   styret    
 

 

*NATURVERNKONTAKT  Edvar-Ståle Otterstrøm 

*DNT VESTFOLD  Niels Aall-Lyche 

*TOT`n 

Kjell Stordalen  Styret - red.ansvar 
Live H. Pedersen  Barnas Turlag 

Nina Klopbakken  Aktiv 

 
BARNAS TURLAG 

Live Halstensgård Pedersen leder 

 
 

DNT UNG TØNSBERG 

Simen Skrede Laane  leder 

AKTIV 

Live Firing Solheim  leder 

SENIORGRUPPA 

Jan Otto Andreassen  leder 

KLATREGRUPPA 

Svenn Salvesen  leder 

 

 


