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6185 dugnadstimer

3893 overnattinger 

26 skoleklasser på overnatting 

58 Turer 

2746 medlemmer 

2019

Foto: Mette Benserud

1600 følger på Facebook 

21



ca 220 km sommerstier 

187 frivillige

ca 190 km merka vinterstier 

ungdommer 356

2019

405 hønnørmedlemmer 

37 turforslag i 
media
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TILLITSVALGTE 2019  

Hovedstyret 
Leder: Tore Gilhuus  Nestleder: Bror von Krogh 
Styremedlemmer: Ragnhild Joachimsen, Unni Thonhaugen, Liv Halling, 
Tor Dalaker Lund, Randi Fosso, Sigmund Borge Foss, Mette Martinsen (vara)

Turkomiteen  
Ole Jakob Kjørstad, Ulf Høye, Tove Brokke, 
Damien Renard, Kjell Horstad, Heidi-Lise 
Knutsen, Liv Thone Rimork, Frank Imingen

Senior Turgruppe 
Marit Kallerud (leder), Kjell Dalviken, Tore 
Røstad Petersen, Sverre Corneliussen, 
Gunilla Thorsen, Torill Såtvedt, Elsa 
Smørgrav, Anne Lauritzen, Bjørn Schei

Barnas Turlag
May- Britt Helgerud, Ragnhild Bakkegård 
Stenseth, Per Andre Helliksen, Gro Siljan 
Hjukse, Ketil Flom, Espen Pettersen, 
Sigmund Smøttebråten, Håkon Sivertsen, 
Kathrine Grønli, Kai Burud, Rolf Egil Håvimb, 
Damien Renard, Laila Tefre Verpeide

Møtekomiteen 
Hanne Ljøterud, Pernille Sollid, 
Anne Grethe Gundesø

Valgkomiteen 
Einar Øygard, Marit Johansen, Geir Anders 
Bergesen 

DNT Ung 
Sigmund Borge Foss (leder), Gunhild 
Thorsen, Kulie Vanessa Skåtun, Sif Bølstad, 
Hallvard Oltedal Veium, Ingeborg Kinga 
Egeland, Håkon Lund, Jasmin 
Wilhelmsen 

FTU  
Liv Halling, Trine Skaardal Sælebakke, 
Solbjørg K Christensen, Tom Ovastrøm, 
Anne Hørtvedt, Reidun Pytte, Ragnar Skaug

Stio og Spor  Tor Dalaker Lund 

Revisorer: Bodill Yttervik, 
Tone Helen Dahlen 

Merkekomiteen 
Tor Dalaker Lund (leder), Reidar Demmo, 
Liv Ellefsen, Bente Engedahl, Terje Fossan, 
Kjell Hervig, Are Hullbekkmo, Grete Schau 
Nielsen, Rea Larsen, Rune Larsen, Filip 
Svilaas, Birgit Fulsaas, Bjørn Engen,
 Geir Anders Bergesen, Heidi Kallerud, Nina 
Søia, Erik Høivoll, Unni Kristoffersen, Arve 
Fretheim, Tore Gilhuus, 
Petter Naper Hansson, Heidi Lise Knutsen 

Bysti 
Oddvar Grongstad (leder), Bror von Krogh, 
Jon Kr Nilsen, Sverre B. Hansen, Sverre 
Corneliussen, Helge Brekke, Kjell Dalviken, 
Jon Østerbø, Arild Skullestad, Knut Step-
hansen, Jon Erik Saugen, Bjørn Schei, Roger 
Hansen, Bertil Anderson 
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Hyttestyret Daggrø: 
Bjørn Engen, Laila Kjetså, Øyvind Åbø, 
Dea Haug Storaas, Kjetil Bøe, Hedly O. 
Baksjøberg, Hans Petter Sollid

Hyttestyret Sørmyrseter: 
Mette Maudal (leder), Tor Melhus, 
Ragnhild Teigen, Torill Såtvedt, Espen 
Pettersen, Rolf Sørby, Jan Kittelsen, 
Kaia Færder, Bente Bøhagen Hauge. 

Hyttestyret Sveinsbu: 
Lars Gåsefra (leder), Live Salvesen, 
Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker Lund, 
Kari Helene Kristiansen, 
Berit Knutsen, Rune Larsen, Sissel 
Johannessen Resser, Marit Gundersen 
Engeset

Hyttestyret Selsli:
Torbjørn Hals (leder), Åge Madsen, 
Magny Bakken, Mats Erik Hansen, 
Wenche Johansen, Roar Grande, Arild 
Storheim, Helge Vaadal, 
Geir Bergesen, Håkon Lund

Hyttestyret Sigridsbu: 
Vidar Myrvold (leder), Lars Schei,
Håvard Buttingsrud,  Kjersti Engen, 
Johan Rusaanes, Rune Øvereng, Brit 
Volden, Inger Kristine Lorås, 
Bente Helen Gåseidnes, Gro Sælebakke 

Hyttestyret Eriksbu: 
Randi Fosso (leder), Signe Ruud, 
Harald Bjertnes, Svein Egil Moen, 
Lars Lein, Vebjørn Ruud, 
Einar Øygard, Ellen Sønderaal, Erlend 
Haug, Simon Beckman, 
Laila Bjørkesett 

Hyttestyret Øvre Fjellstul:
Espen Martinsen (leder), Jon Ivar Berg, 
Petter Grimsgaard,
Jon Kr Nilsen, Ingvild Lande, Anne 
Sofie Martinsen, Ragnhild Joachimsen, 
Geir Ølnes, Kjersti Hauger 

Hyttestyret Pråmvika: 
Terje Konningen (leder), Elling 
Brubak, Malin Kalhagen Thune, 
Damien Renard, Anders Aasperheim, 
Ellen Marie Bjerke, Ørjan Bjerke, 
Berit Hillestad Pedersen, 
Bente Hasti, Eirik Winsents, Hanne 
Ljøterud
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Byggekomite Eriksbu:
Randi Fosso (leder), Signe Ruud, Petter Naper 
Hansson, Ragnhild Joachimsen 



   2019 KORT OPPSUMMERT  

  Vi har gjennomført: 
   - Opptur 
   - 2 Kom Deg Ut-dager
   - Turlederforum 
   - Hytteforum 
   - 11 styremøter 
   - Nærturlederkurs
   - Ambassadørkurs 
   - Ett fersking i frilufts-kurs 
   - Bålkvelder med Ohana 
   - 15 turposter ”På tur med    
     KOT19”
    - to utgivelser av 
      medlemsbladet Sti og spor
    

  Daglig leder Ingunn Våer har deltatt på: 
   - Daglig ledersamling i Oslo 
   - Minglemølla
   - Planleggingsmøter med Ung Kultur, Ungdomskontoret 
   - Seminar om Unge naturtalenter, 
   - Landsmøte i Lofoten, sammen med 
      Liv  Halling (styremedlem)     
   - Orientering om Friluftslivets ferdselsårer 
   - Gjennomføring av Barselmila 2019 
   - Stikonferansen 2019 Kongsberg 
   - Nytt oppstartsmøte for friluftslivskartlegging i Kongsberg      
      Kommune

  - 7 trilleturer  
  - 10 forskjellige Barnas Turlagturer 
  - 13 DNT Ung turer, der flere er med           
     overnatting 
  - 9 FTU turer 
  - 2 Yngre voksne turer 
  - 17 seniorturer 
  - 18 hyttedugnader
  - 94 hytteinspeksjon 

   Vi har samarbeidet med 
   - Kongsberg  Orienteringslag og Sykkelbyen Kongsberg om Sykkelposter 
   - Bedriftsidretten i Buskerud om 10 på topp
   - Kongsberg kommune, spesielt park og idrett rundt bynære stier

  Styreleder Tore Gilhuus har deltatt på 
  - to styreledersamlinger
  - fellesaksjon med Vestfold og 
   Telemark  mot vindkraftutbygging på    
   Skrim 
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  DUGNADSTIMER

        
Gruppe Antall Timer 

Hovedstyret 9 300

Turkomiteen 8 125

Senior Turgruppe 9 527

Barnas Turlag 
(inkl trillegruppe) 

13+4 250
+84

DNT Ung 8 270

FTU 7 50

Møtekomiteen 3 72

Valgkomiteen 3 70

Merkekomiteen 21 810

Bysti 15 158

Hyttestyret Sørmyrseter 9 450

Hyttestyret Sveinsbu 9 300

Hyttestyret Pråmvika 12 600

Hyttestyret Selsli 9 284

Hyttestyret Sigridsbu 10 696

Hyttestyret Eriksbu 11 272

Hyttestyret Øvre Fjellstul 9 270

Hyttestyret Daggrø 11 400

Sti og spor, Ikt, Revisor og 
andre

4 53

Byggekomite Eriksbu 3 144

Totalt 187 6185
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  FTU var på 2 turer til Tinnemyra. Barnas 
  turlag var på båltur og gapahuktur med bål, og  
  den tradisjonelle juletrehogsten. 
  Fellestur hadde måneskinnstur og DNT ung    
  gjennomførte kart- og kompass-kveld og 
  turkosekveld. Frem til desember var det også    
  trilleturer. 
  I november startet DNT Yngre voksne med 
  turer og gjennomførte 2 før nyttår. 

  OKTOBER- NOVEMBER - DESEMBER

foto: Trine Sælebakke

Foto: Damien Renard

  Seniortur hadde 9 turer på sitt høstprogram 
  Barnas Turlag var på kanotur og på tur til 
  Henschensetra. Det var også trilleturer og 
  Kom Deg UT-dagen i september. 
  DNT Ung var på kulturvandring i gruveåsen,    
  bærplukketur og topptur.  
  FTU startet høsten med tur langs Lågen og
  hadde en tur i Funkelia. 

  JULI- AUGUST- SEPTEMBER

  I mai startet trilleturene opp og
  Barnas Turlag var på fisketur.
  DNT Ung  hadde kveldsmat på bål, sykkeltur,     
  hytte til hytte i Jotunheimen og dagtur med         
  innføring i kulturminner i Gruveåsen.
  Fellestur var på kanotur i Østerleden. 
  FTU hadde tur til gapahuken i Funkelia og 
  en tur til Beckerkjøkkenet. 
  Seniortur gjennomførte 8 turer i området. 

foto: Kjell Dalhviken 

 APRIL- MAI - JUNI

  Barnas turlag har aktivitetsdag på Heistadmoen,        
  Kom Deg Ut dag og skitur på Knuten
  DNT Ung var på hyttetur til Selsli, 
  overnatting under åpen himmel og en tur til Solumhytta.
  Fellestur var på skøytetur til Vansjø.Og utenfor sti og    
  spor i februar. I mars var det hodelykttur rundt 
  Ravalsjø. 
  FTU var på labbetur langs Lågen. 

  JANUAR- FEBRUAR- MARS 

  Turåret 2019
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  SENIOR TURGRUPPE 
Planleggingsgruppa har bestått av   
Marit Kallerud, leder    
Else Smørgrav
Gunilla Thorsen
Kjell Dalviken
Anne Lauritzen
Sverre Corneliussen
Tore Røstad Petersen

Værgudene har lagt hindringer i veien for 
flere av  turene våre. 
På turen i Efteløt var Asbjørn Kjørstad tur-
leder  og på turene til Haus Gabelåsen og 
Svartåstjern var Ivar Lie turguide. 
I Rollag stavkirke var Even Tråen guide.
Ellers har turlederne selv bidratt med infor-
masjon underveis på turene.  Heldigvis har vi 
ikke uhell av noe slag, og vi har inntrykk av at 
deltagerne er fornøyd med turopplegget vårt.

Planleggingsgruppa har hatt 2 planleggings-
møter. Vi har også deltatt på Nærlederkurs i       
regi av KOT.
Tre i gruppa har deltatt på Ambassadørkurs, 
etterfulgt av turlederforum.                                                                               
                                             

Foto: Sverre Corneliussen

Dugnadstimer: 527
Antall frivillige: 7
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Årsmøtet ble holdt på Rådhuset 18.2.19.
Odd Arne Helleberg innledet møtet med et foredrag over temaet: 
«Friluftsliv på Knuten».
Deretter ble årsmøtet gjennomført på tradisjonelt vis.

Høstmøtet fant sted i Sølvsalen på Krona 15.10.19
Alexander Read var foredragsholder med «Mina og meg, jakten på turøyeblikkene»
Det var ca. 65 personer tilstede.

Nytt av året var at vi bistod ved «Hytteforum» på våren og «Turlederforum» på høsten.

Budsjett
De store utgiftene våre er leie av lokaler og honorar til foredragsholdere. 
Når det gjelder foredragsholdere har vi hittil vært heldige i den forstand at vi har fått egen 
pris. 
Markedsprisen for foredrag er ganske høy.

Å leie Rådhuset er gratis, men vi opplever at lokalet ikke er veldig godt egnet pga søyler og 
mye bakgrunnsstøy. I tillegg er det dårlig med lydanlegg. Vi ønsker derfor å løfte fram 
mulighetene for å ha årsmøtet i Sølvsalen. Her er det gode lys og lydforhold og det er ingen 
forstyrrelser. Ulempene er pris og at stedet må bestilles i god tid. Det er mye brukt og ofte 
opptatt. Vi foreslår at styret diskuterer fasilitetene rundt årsmøte.

Oversikt over dugnadstimer for møtekomiteen.
Planleggingsmøter: 3 møter á 2 timer: 6 timer
Årsmøtet: 3 timer
Høstmøtet: 3,5 timer
Hytteforum: 3 timer
Turlederforum: 4 timer
Div: 4,5 timer

MØTEKOMITEEN
Dugnadstimer: 72
Antall frivillige: 3
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Høydepunkter 2019:

Ettersyn av hele skiløypenettet med rydding og 
supplerende merking. Vi ønsker nå i så stor grad 
som mulig, dvs der vi får lov, å erstatte
 merkeband med metallskilt. Ettersyn av hele 
stinettet med rydding og supplerende merking. 
Omfattende plankelegging i stien mellom Øvre 
Fjellstul og Eriksbu. 
Opprydding og nymerking etter hogst i stien 
fra Løkjabrua mot Selsli. Merking av skiløypene 
på Kolsjø med kvist. Hogging av ny merkekvist. 
Noe plankelegging på Knuten. 
Det har blitt satt opp noen nye skilter på Knu-
tefjell etter at veibygginga er fullført. Det er 
også satt opp nye skilter i tilknytning til 
Pråmvika.

Planer for 2020: 
Vanlig vedlikehold av skiløyper og stier. Kvisting av skiløypene på Kolsjø. Legge planker i 
stien mellom Knutehytta og Jonstjern. Samordne vedlikeholdet av stiene fra Knutehytta til 
Funkelia med sykkelgruppene. Skiløypesituasjonen på Blefjell har blitt fundamentalt endra 
i løpet av noen år. Vi må vurdere å droppe merking og KOT-skilting over store deler av Ble. 
Noe må gjøres med noen problematiske blauthøl i stien mellom Eriksbu og Åkliskardet. 
Vi må vurdere om det trengs ny bru over bekken fra Øvre Urdstjern på stien fra 
Ormetangen til Sørmyrseter.

MERKEKOMITEEN 

Spesielle utfordringer som kommer?
 Noen stier blir spesielt nedslitte, både på
 grunn av økende trafikk, men kanskje spesielt     
 på grunn av den tiltagende stisyklinga.

Dugnadstimer: 810
Antall frivillige: 21 
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BYSTIKOMITEEN 

Diverse arbeider/vedlikehold av stier.
Det er utført diverse utbedringsarbeider på stier langs Lågen (øst- og vestside). Ingen større 
oppgaver med hensyn til f.eks. klopping.
Største enkeltjobben nå på høsten var utskifting av den gamle brua over Kunstbekken i nord-
enden av Rundetjern. Den gamle måtte rives på grunn av råtnet. Nå er det lagt gamle 
lysstolper som dragere og impregnerte terrassebord på toppen. Vi takker kommunen v/Tonby 
for god hjelp til å få kjørt frem de nødvendige materialene.
Et lenge etterlengtet prosjekt med nedgang fra jernbanebrua og ned til Lågen (vestsiden), 
er i løpet av vår/sommer gjennomført av kommunen.
Bysti får tilsendt høringsdokumenter i forbindelse med nye reguleringsplaner. Dette er til 
dels tidkrevende gjennomganger, men til god nytte for både kommunen og byens innbyggere. 
Ved større snøfall bidrar medlemmer av Bysti også med å tråkke gjennom de stiene som er 
definert som labbeløyper.
For mere detaljert beskrivelse av aktiviteter, vises til dugnadslista som del av dette 
dokumentet. 

Generelt.
De stiene som Bysti har ansvar for å holde vedlike og etterse er nå stort sett på det nivå at de 
funger bra. Noe klopping samt vedlikehold av eldre klopper er det. I tillegg noe rydding av 
busker og enkelte vindfall. Det vises til dugnadsliste i slutten av dokumentet for mer spesifikt 
på de enkelte jobbene. Komiteen er godt bemannet.

Merking av stier.
Generelt kan sies at skilt/merking i stor grad er gjennomført i henhold til plan/behov. Det 
påregnes noe supplement etter ønsker og tilbakemeldinger fra turgåere.

Dugnadstimer: 158
Antall frivillige: 15
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Hyttestatistikk 

Foto Våer

Foto JRognerud

Foto Gustafsson

Eriksbu
Overnattinger: 905
Dagsbesøk 38
Skoleklasser: 6
Antall dugnadstimer: 272

Pråmvika
Overnattinger: 538
Dagsbesøk: 91
Skoleklasser: 10 
Antall dugnadstimer: 600 

Sigridsbu
Overnattinger: 1016
Dagsbesøk: 45
Skoleklasser : 10 
Antall dugnadstimer: 696

Sørmyrseter
Overnattinger:496
Dagsbesøk: 33
Antall dugnadstimer: 450

Selsli
Overnattinger: 203
Dagsbesøk: 24
Antall dugnadstimer: 284

Sveinsbu
Overnattinger: 245
Dagsbesøk: 45 
Antall dugnadstimer: 300

Øvre Fjellstul 
Overnattinger: 256
Dagsbesøk: 16
Antall dugnadstimer: 272

Daggrø 
Overnattinger: 234
Dagsbesøk: 26
Antall dugnadstimer: 272

Foto  Jemtegaard

Foto: Mette Martinsen 

Foto Våer

Foto Våer

Foto: Jon Ivar Berg
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Litt fra hyttene våre: 

Pråmvika: 
Årets høydepunkter på hytta : 
Formell brukstillatelse omsider gitt av Kongsberg Kommune! Høstdugnaden, der så godt som alle i hyttestyret 
kom opp, og var med på fellesmiddag og overnatting, samt dugnad dagen etterpå.

Pråmvika har blitt godt mottatt av både turgåere, skoleklasser og turlag. Vi har mange grupper, og noe usikker-
het med hvordan disse bruker protokollen. 
Booking på hytta fungerer fnt. 

Neste års planer er å få satt opp vedbod, få ferdig handikapp baderampe og do. Beise hele hytta 
utvendig. 

Selsli 
Både hovedhytte og sikringsbu er i meget god stand.  På vår- og høstdugnad har hyttestyret utført vanlig vedli-
kehold og vask. Døra på sikringsbua ble rettet opp etter at hele tømmerhytta har satt seg i en litt skjev stilling 
på kortveggen. I tillegg har det vært hyppige inspeksjonsturer hvor hytta som oftest blir funnet i god orden.  

Antall besøkende har gått litt ned de to siste årene, kanskje initiativet med å få Selsli inn som portal til langrute 
til Hardangervidda kan hjelpe på noe? 

Oppgaver i 2020 er vanlig vedlikehold.  

Det planlegges med åpen hytte under Knuteløpet første helga i mars dersom vær og føre klaffer denne vinteren.

Eriksbu: 
Vi har hatt 13 inspeksjoner i tillegg 1 planleggingsmøter til dugnadene og sikringsbu. Vårdugnad og 
høstdugnad gikk som planlagt. Det har vært vanlige vedlikehold og annet arbeid som har blitt utført. Det ble 
kjørt opp ved i flere omganger i januar/februar, samt annet utstyr. Ovnen i annekset ble byttet ut med ny ovn av 
samme slag, Jøtul F602 rentbrennende. Det er ordnet slik at det nå er mulig å lade mobiltelefon. Ny sikringsbu 
er stukket ut og rensing av grunnen hvor hytta skal stå.

PLANER FOR 2020 Vanlig vedlikehold samt flekkmaling av vinduer og listverk, beising av hytte og uthus. 
Utvendig panel er trykkimpregnert furu, så det er ikke krise. Men det ser litt sjuskete ut, særlig uthuset. Det er 
behov for vindtetting av hytta utvendig, og det bør skje innenfor rimelig tidshorisont. Om nødvendig må også 
utvendig kledning skiftes samtidig. Planer om oppstart av bygging av sikringsbua i 2020.

Sikringsbu: Vi må basere oss på fundamenter 
til fast  fjell og benytte ståldragere på grunn av 
det store spennet.
Telefarlige masser under hytta. Ståldragerne blir 
vesentlig lengre enn vi egentlig trenger. Vi har løst 
det med terrassebord på ståldragerne som stikker 
ut på sørsiden av hytta. Da får vi en kjempefin 
uteplass mot Åklivann.
   - Aldri så galt at det ikke er godt for noe?
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Sørmyrseter
 Ei praktisk og populær hytte i god stand. Hytta har hatt i underkant av 500 overnattinger i 2019, dette tilsva-
rer samme nivå som i fjor. Hytta besøkes av så vel barnefamilier, som ungdomsgrupper og voksne turglade 
vandrere.  

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. Vi har hatt to fine dugnader 
(juni og oktober), med hovedrengjøring, klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. I tillegg har vi én 
scootertransport ila vinteren for påfyll av ved, gass, og andre forbruksvarer. Anslagsvis er det lagt ned (minst) 
450 dugnadstimer.

Aksjoner etter branntilsyn i 2018 har blitt løst.

Daggrø
Vi holder på med oppgradering og har i 2019 fått gjort mye. Blant annet 
er det gjort grunnarbeid for tilbygg, oppsett av pilarer samt legging av 
gulv i vindfang. Det er også gravd opp grøft på utsiden og lagt ned 
drensstein samt duk over steinlaget. På toppen ble det lagt på ny 
fyllmasse. 

Planer for 2020:
Ferdigstille vindfanget, og vaskekrok i gangen. Lister og maling. Oppsett 
av tørkestativ, skjerming av ovnsrør og understøtting av limtredrager i 
taket. Montering av solcellepanel og innvendige lyspunkter.

Sveinsbu
Det har vært branntilsyn på hytta i samarbeid med Kongsberg brann og redning. Etter branntilsyn har det 
vært endel jobb for hytta. Det har blitt byttet to vedovner, satt inn nye brannplater og ordnet diverse. Alle 
aksjoner er løst.  Hytta har også hatt de tradisjonelle dugnadene og hytta fremstår i god stand. 

Neste års planer:
Bytte utebord, montere stiger for feier, bytte spiker i takbord med skruer 
(spiker har en tendens til å jobbe seg opp)

foto: Marit Gunda Gundersen 

Foto: Headly Baksjøberg
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 Øvre Fjellstul

Øvre Fjellstul er i god stand, ved hjelp av det løpende vedlikeholdet som hyttekomiteen utfører. 
Hyttestyret bestod i 2019 av 9 medlemmer. Vi fikk i 2019 to nye medlemmer, Kjersti
og Ingvild.
Vår intensjon er at hytta og området rundt skal bevares mest mulig slik det tradisjonelt har
vært på setervollen.

Inspeksjoner og dugnader:
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med 10 inspeksjoner og to dugnader. I alt
har det vært nedlagt ca 270 dugnadstimer på eller i forbindelse med Øvre Fjellstul i løpet av
2019. 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.

Besøk
Det ser ut som besøkstallet på Øvre Fjellstul også
i 2019 ender rundt 250 overnattinger.
Planlagte oppgaver i 2020:
Vanlig tilsyn og dugnader, vedlikehold av 
bygningen og diverse møbler ute og inne,
vedhogst.   

Sigridsbu
2019 har vært et fint år på hytta. Overnattingstallet er noe 
lavere enn i 2018, men det kan også virke som flere ikke
 registrere seg i protokollen både ved besøk og dagsbesøk.  
Hyttestyret har ønsker om å gjøre noen utbedringer på hytta. 
Det er da viktig å få laget en god plan på hva som skal gjøres og 
i hvilken rekkefølge. 

Hytta har ikke merka løype inn om vinteren, 
men den er fortsatt i bruk av turfolk i vintersesongen.  

Det vil i 2020 være nødvendig med transport av ved inn. 
Sommersesongen og spesielt de fine helgene på høsten er 
populære. Det er hyttestyret som har hyttevakt og sørgr for at 
ting går fint på hytta i disse helgene.  

Foto: Are Hulbekkmo

Foto: Mette Martinsen 
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Årsmelding fra hovedstyret 2019

Med rett i underkant av 2800 medlemmer er KOT Kongsbergs største medlemsorganisasjon. Vi har en 
god aldersfordeling på våre medlemmer, der over 200 av disse er medlemmer under 26 år, mens over 
400 er registret som honnørmedlemmer. 

Administrasjon har i 2019 bestått av Ingunn Våer (70%) daglig leder, og Kristin Rian (50 %)
kontormedarbeider. Fra 01.12 har administrasjonen kun bestått av Ingunn Våer (100%).
 
Hovedstyret har bestått av Tore Gilhuus (leder), Bror von Krogh (nestleder), Randi Fosso, 
Unni Thonhaugen, Ragnhild Joachimsen, Liv Halling, Tor Dalaker Lund og Sigmund Borge Foss som 
styremedlemmer og Mette Martinsen som vara. 

Styreåret 2019
Styret har hatt 11 ordinære styremøter i 2019.  Det har vært  jobbet mye med utarbeidelse av ny 
strategi og handlingsplan. Den har vært ute på høring og blir lagt frem for årsmøtet i 2020. 
Våren 2019 ble også vindmøller satt som viktig tema i styret da NVE kom med sin rapport om aktuelle 
utbyggingsområder. Sammen med 33 foreninger i Buskerud, Telemark og Vestfold leverte vi et 
omfattene høringssvar til rapporten. Det ble også arrangert en markering mot utbygging av 
vindkraft på Skrim sammen med DNT Telemark og Vestfold. Det ble et arrangement som 
vakteoppsikt i nasjonale media. Styret følger også nøye med på innspillene til 
kommuneplanens arealdel i Kongsberg, og har blant annet uttalt seg om utbygging av 
områdene nær Selsli. 

Markedsføring
 Vi har våre faste månedsannonser for turer i Laagendalsposten. Der har vi også ekstra 
annonser for Kom Deg Ut-dagene og for årsmøtet. I 2019 hadde vi også en helside med reklame i 
fulldistribusjon i november. 
 Seniorturer har sin egen turbrosjyre som deles ut, denne er veldig populær. 
Vi lager plakater og henger opp når dette er naturlig for arrangementet. Det kan være en fordel å øke 
bruken av plakater igjen, dersom vi får noen til å henge dem opp. 
Aktivitetskampanjen På Tur Med KOT er godt mottatt, og denne kan vi bruke enda mer i 
markedsføring.  Medlemsbladet vårt Sti og spor har utgivelser 2 ganger i året. Her kommer tur-
programmer og aktuelle saker fra forening frem. Opplaget er på ca 2700 blader per gang. 
I tillegg har vi hatt ukas tur i Laagendalsposten hver uke fra mai og frem til og med høstferien. 
På 3600.no har vi i år presentert 15 turer. 
Vi har konto på Instagram @KOT_DNT med over 1100 følgere og #Kongsbergdnt har over 
1 600 bildeinnlegg.  
På Facebook har vi en hovedside Facebook.com/Kongsbergdnt, denne siden har over 1600 følgere. Vi 
brukte i 2019 penger på markedsføring av 6 ulike aktiviteter på Facebook, alle disse ga gode utslag og 
vil være noe å vurdere å bruke mer i tiden fremover. 
Gruppene våre på Facebook styres i stor grad av de frivillige. Vi har gruppene Barnas turlag Kongsberg, 
DNT Ung Kongsberg, Kongsberg og omegns turistforenings fellesturgruppe, Trillegruppe Kongsberg, 
FTU Kongsberg og Turgruppe Yngre Voksne.  
Det er også opprettet en gruppe med navn Frivillig i KOT. Den er tenkt for lettere informasjonsflyt og 
fordeling av oppgaver, men er ikke tatt ordentlig i bruk. 
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Arbeidsmiljø
Det gjennomføres 2 medarbeidersamtaler i året for de ansatte. Det jobbes kontinuerlig med helse, miljø og 
sikkerhet for ansatte og frivillige. Det har i år vært gjennomført forum for turledere med fokus på sikkerhet, 
og forum for hyttestyrer med fokus på sikkerhet og forutsigbarhet. 

Likestilling
Det er i alt 2 ansatte i KOT i 2019, begge kvinner. Fra 01.12.2019 har kontoret 1 ansatt i 100 % stilling. 
Vi har 173 frivillige fordelt på 187 verv. 85 verv innehas av kvinner og 102 verv innehas av menn.

Økonomi
Styret har fortsatt fokuset fra 2018 rettet mot brannvern. Det mangler fortsatt branntilsyn fra brannvesenet 
på noen av våre hytter, men vi håper at dette kan gjennomføres i 2020. 
Det har blant annet blitt byttet vedovner og utbedret feil/mangler etter tilsyn. De hyttene som har hatt 
branntilsyn er alle godkjente. 

Byggekomiteen for sikringsbu på Eriksbu har jobbet med å skaffe midler til bygget. Dette arbeidet er vellykket 
og prosjektet har hatt ute anbud for bygging av hytta. Det vil bli valgt entreprenør i starten av 2020 og målet 
er å bygge hytta sommeren 2020. Behovet for flere midler vil vurderes etter hvert som prosessen går videre. 

Årsregnskapet viser at inntekter kommer i stor grad fra hytteinntekter og medlemskontingenter. 
Driftkostnadene er i hovedsak drift av hytter, administrasjon (med lønn, lokaler, regnskap mm ) og 
markedsføring av våre tilbud. 

Arven etter Unni M Kulberg og Øivind Kulberg
Det er ikke brukt penger fra avent etter Kulberg, men det er bevilget penger til 
                  - solcelleanlegg Daggrø, inntil 30 000,-
                  - Pråmvika ferdigstilling ute, intill 127 000,- 
                  - Unge Naturtalenter, ikke bestemt størrelse. 

Det vil si at kr 157 000,-  er bevilget, i tilegg til en åpen bevilgning til Unge Naturtalenter, men ikke noe er 
brukt. 

Det bekreftes at årsregnskapet er avgitt under forutsetninger om fortsatt drift, og styret bekrefter at
forutsetningnene er tilstede. 




















