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mangfoldige turmuligheter
I skrivende stund ser det ut til at det ble en kort 
vinter for oss og våre turområder. 
Skrim har kommet best ut og forhåpentligvis er det 
noen snørester igjen til påske? 
For min egen del ble det ingen dager på langrenn, 
men jeg nøt i stedet flere vafler på Gaustatoppen 
turisthytte før jeg kjørte nedover på alpinski. 
Historie og friluft liker jeg å kombinere, så min 
neste tur jeg ønsker å gå er Kulturstien rundt Berg 
fengsel. Hvor ønsker du å gå din neste tur?  Vi har i 

dette nummeret lagt opp til en mengde ulike aktiviteter og turer for alle aldersgrupper. 
Har du forslag til både korte og lange turer for barn, ungdom og voksne, så tar vi dem 
gjerne imot! Kontakt oss i våre mange kanaler. Jeg vil samtidig minne dere på at vi har 
både kano og kajakk til utleie som dere kan ha glede av nå som sommeren nærmer seg. 
Atter en gang, tusen takk for tilliten dere har gitt meg, når jeg nå går inn i mitt andre 
år som styreleder for Tønsberg og Omegn Turistforening. Med meg har jeg en dyktig 
gjeng med styremedlemmer som alle har sine ulike styrker og innspill å komme med. 
Vi ønsker velkommen de nye i styregruppen; Jan Otto Andreassen for Seniorgruppen, 
som tar over etter Yngvars mange års innsats og Hanna Fossen-Thaugland som vara-
representant. 
Alle Vestfolds foreninger danner sammen DNT Vestfold. Her jobber vi med å lage en 
felles strategiplan og handlingsplan. Vi søker om midler hos DNT sentralt og Vestfold 
Fylkeskommune til å opprette en 20% stilling for et styrket samarbeid mellom våre 
foreninger. Mot Vestfold fylkeskommune arbeider DNT Vestfold om å fornye vår 
samarbeidsavtale om bl.a. rammetilskudd, stier- og løypenett og regionalutvikling 
for hytteplan.
Med ønske om en god sommer!

Per – 03. mars 2016
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Heisann turglade barn og voksne
live H. Pedersen:
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Barnas Turlag har hatt et fint og aktivt år med mange fine turer. 
Turbo har selvfølgelig vært en trofast følgesvenn - både her og der. 
Utover i 2016 er det nye muligheter, ta en titt på turprogrammet midt i bladet. Har du ideer 
eller ønsker om andre turer enten i år eller senere, så tar vi mer enn gjerne i mot!
En av pappaene har skrevet litt om en fantastisk hyttetur på Skrim. Dette stykket ligger på 
hjemmesida vår, men vi har jo veldig mange medlemmer i Barnas Turlag i Tønsberg, så her 
kommer stykket i TOT’n også. Kanskje noen flere synes det høres spennende ut og har lyst 
til å prøve seg på tur?
Turbohilsen fra BT-leder Live (live@pedersenfamilien.net)

 
Hytte-til-hyttetur på Skrim i februar
Det var også mange på venteliste, men på 
grunn av antall sengeplasser på hyttene var 
turen fullbooket. Mange av de påmeldte 
hadde vært med på turen før og hadde høye 
forventninger til hva helgen skulle bringe. 
For andre var det første gang på tur fra hytte 
til hytte på ski. 
Turen til Darrebu er ikke lang og det tok ikke 
lang tid før alle var innkvartert på hytta.  Det 
hadde likevel rukket å bli mørkt på veien, og 
barna koste seg med å gå i månelyset med 
hodelykt. Hytta var god og varm, da to polske 
gutter var der allerede. De var snille og 
tilbød seg tidlig å ligge på sofaen. Det hadde 
de kanskje ikke gjort litt seinere på kvelden... 
På tur med Barnas Turlag står barna i 
fokus og det ble ganske seint på kvelden før 
sistemann var i søvn. Førstemann hadde 
derimot sovnet ved middagsbordet og var 
klar til å starte dagen tidlig neste morgen. 
Med andre ord ble det ikke mye ro for gutta 
på sofaen. 

Lørdag morgen bød på nysnø og lett 
skydekke. Etter en solid frokost gikk barna ut 
for skileik og moro i snøen, mens de voksne 
ryddet, pakket og vasket. Så startet turen 
videre mot Ivarsbu. Ved Krokvann etablerte 
vi leir for å tenne bål og kose oss i sola. Både 
barn og voksne hadde tunge sekker og pulk-
er og de var som kuer på sommerslipp da de 
kunne slippe fra seg bagasjen. 

ole blytt:

Det var en spent gjeng med barn og voksne som møttes på Omholt parkering en 
fredag ettermiddag. Totalt hadde 5 voksne og 8 barn meldt seg på. 
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Det ble bygget hopp og hinderløyper og 
noen gravde også hull i skisporet for å gi 
andre skiløpere god sprett nedover bakken. 
En og annen skiløper fikk seg en liten over-
raskelse før de voksne fikk flatet ut sporet 
igjen. Området rundt Krokvann er kupert og 
det var ikke vanskelig å finne flotte bakker å 
sette førstesporet i. Mellom leik og moro ble 
det grillet pølser og marshmallows på bål. 
Litt varm saft på termos var også godt å ha. 
Etter hvert som solen falt på himmelen satte 
vi igjen kursen mot Ivarsbu.
Når vi kom fram var gradestokken raskt på 
vei nedover og bikket -7 grader ved ankomst. 
Det var relativt frisk temperatur inne i hytta, 
så alle vedovner ble satt i full drift, og selv om 
temperaturen nærmet seg -20 seinere på 
kvelden fikk vi god varme i hytta. Det er en 
helt egen atmosfære på hytter uten strøm og 
det ble en skikkelig koselig kveld med god 
mat, lørdagsgodt og massevis av Uno, Yatzy 
og Ticket to Ride. 

Som ansvarlig turleder var Kyrre tidlig oppe 
for å fyre i ovnen og varme opp hytta søndag 
morgen. Det var deilig med litt lunk for de 
første som stod opp. Sola skinte fra skyfri 
himmel og det var ikke et vindpust i lufta. 
Med 10cm nysnø fra dagen før lå alt til rette 
for en fantastisk tur hjemover mot parkeringa 
på Omholt. Etter lørdagens kos og skileik 
varte det ikke lenge før barna igjen var langt 

utenfor løypene på vei ned en bakke eller 
skrent. Det ble både knall og fall også i dag, 
men med deilig løssnø å lande i var det bare 
smil å se. 

Vi skiltes i skiløypa da noen hadde avtaler 
hjemme, mens andre hadde god tid og ville 
bruke hele dagen i sola. Uansett var alle 
enige om at det hadde vært en fantastisk 
tur. Barna stortrivdes sammen og de fleste 
gledet seg nok allerede til neste gang de 
skulle på tur sammen. De voksne gledet seg 
nok like mye, for på tur med Barnas Turlag er 
det aldri kjedelig!
Tusen takk til alle deltagere og turlederne 
(Mats Grorud og Kyrre Johansen) for en fan-
tastisk helg som vi sent kommer til å glemme! 
Vi sees igjen neste år! 
Om ikke allerede på neste tur......



ungT fokus – klaTring
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■  Kathinka Weyns:

Vi har gjennom samarbeid mellom kommune 
og Sparebankstiftelsen DNB fått til å bygge 
en helt ny klatrevegg og buldrerom i gamle 
Messehall A. Vi har fått større areal, adskilt 
fra annen aktivitet. I det gamle klatrehjørnet 
utnyttes mer av plassen og en spennende ny 
vegg med stort overheng er under bygging. 

Spesielt gleder vi oss til å kunne åpne buldre-
rom, dette vil være klart når vi starter opp i 
oktober 2016. Med denne økte aktiviteten har 
vi besluttet å utvide styremedlemmer til 9 stk, 
nye medlemmer er Rune Paulsen, Morten 
Onsvåg, Per-Einar Hole og Jørn B. Jensen, vi 
ønsker de velkommen til klatregruppen TOT.

DNT ung Tønsberg på Instagram!

Klatregruppen TOT skal bidra til at mennesker gis muligheter til klatring ut fra sine 
ønsker og behov. Klatreglede er der lek, spenning og å mestre utfordringer er det 
sentrale ut fra den enkeltes presentasjonsnivå, vi lykkes med dette når alle føler seg 
velkommen og inkludert. Klatreglede skal være den viktigste drivkraften for alle som 
deltar, enten man er utøver, frivillig eller foresatt. Denne visjonen skal prege både styrets 
arbeide og aktivitetene våre. Realisering av disse visjonene og målene gjør vi gjennom 
kompetanseheving og tilrettelegging av klatremiljøet.

Følg oss på @dntungtonsberg og tagg bildene dine med #dntungtønsberg, da vil de vises på våre 
hjemmesider.
Så langt i år har vi arrangert to kveldsturer i nærområdet, samt en dagstur sørover langs kyststien fra 
Skallevoll til Jarlsø for aldersgruppen 16-30 år.

Foreløpig aktivitetsplan (se også tilbud for de eldste under Barnas Turlag)
Søndag 17. april: Tur til Skibergfjell
Torsdag 21. april: Kveldstur Teieskogen
Tirsdag 10. mai:  Klatring på Husvik
Torsdag 26. mai: Kveldstur Ilebrekke  
Det planlegges flere kveldsturer, dagsturer og 
klatreturer i nærmeste fremtid, men dato for disse 
er ennå ikke fastsatt.
Våre turer og aktiviteter vil vi annonsere både på vår   
hjemmeside, på vår Facebookside og på Instragram. 
Følg med på disse kanalene i fremtiden. 
Hjemmeside: 
https://tot.dnt.no/DNTung/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/DntUngTonsberg/ 
Instragram: 
https://www.instagram.com/dntungtonsberg/

Nye muligheter for klatrerne

Tirsdag 14. juni: Klatring på Husvik
Torsdag 23. juni: Kveldstur Essoskogen
Tirsdag 28. juni: Klatring på Husvik
Lørdag 3. juli:    Dagstur til Styggemannshytta

■  Tekst: Gro Anita Hagen

Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål, så kontakt Gro Anita Hagen mobil 
922 95 335 eller Svenn Salvesen mobil 997 24 125.



PÅ Tur med akTiv
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Målgruppa er fortsatt de som er for gamle 
for ungdomsgruppa og de som er for unge 
for seniorgruppa. Vi arrangerer flest 
kveldsturer, og prøver å holde litt tempo
for å bli svett på ryggen og få en god 
treningsøkt. Samtidig er det fokus på det 
sosiale, det skal være hyggelig å gå på tur 
sammen med andre. Nye bekjentskaper 
stiftes og gamle ivaretas. Kveldsturene har 
kun korte pauser og små stopp. Sesongen 
blir avsluttet på høsten med en båltur med 
hygge, varm drikke og kanskje en kakebit.
I tillegg til de vanlige kveldsturene har vi 
en spennende søndagstur med grottebesøk 
på programmet. Vi har også utvidet 
tilbudet med en klatrekveld i samarbeid 
med klatregruppa. Og har du lyst på en 

■  Tekst: Live Firing Solheim

AKTIV – nytt navn, samme drakt
Turgruppa Aktiv har gjort en liten navnejustering, vi kaller oss nå kun Aktiv.

brevandring er det bare å melde seg på 
2000-meters toppturen til Jotunheimen i 
august. Sjekk turprogrammet for detaljer.
Hvis DU har lyst til å bidra i gruppa er det 
bare å møte opp og delta på turene! Det 
er plass til flere som ønsker å bli turleder, 
og til DEG som allerede er det. Og har DU 
lyst til å være med å forme gruppa, lage 
nye og spennende turer, få mer innsikt 
i Turistforeningen, ja da er DU hjertelig 
velkommen i komiteen som styrer Aktiv. 
Ta gjerne kontakt med TOT-kontoret 
(epost, telefon, personlig oppmøte). 

     Nå kan du også følge oss på Facebook 
     på www.fb/................

Trenger du et turkart? På TOT-kontoret får du kjøpt kart - det største og beste utvalget.



Hvem er Hun?
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■  Tekst: Kjell Stordalen:

Jeg liker godt å være ute . . .
Live Halstensgård Pedersen er vokst opp ved foten av fjellet. I 1993 startet hun 
på lærerskolen på Eik, fant sin mann og ble værende her ”syd”. 
I noen år nå har TOT dratt nytte av henne i Barnas Turlag og i styresammenheng.
Den 41 år gamle pedagogiske 
lederen bor med mann og to barn 
på Sem. Barna, Ingrid 10 år og 
Gjermund 14 år, er i ferd med å 
vokse seg inn i DNT Ung. 
- Men hvor kommer du egentlig 
fra, sier jeg vel vitende om at 
jeg har hørt den flotte dialekten 
hennes før.
Blir vanligvis fort avslørt på dia-
lekten at jeg ikke er fra Tønsberg. 
Bare de aller mest lettlurte går på 
limpinnen om jeg sier jeg er fra 
Sem, siden jeg har bodd her i mer 
enn 14 år... 
Jeg er født og oppvokst i Dagali, der 
mesteparten av de første 20 år ble 
tilbrakt. 
- Dagali? Da var det vel lett å bli 
glad i fjell og friluftsliv? 
-Ingen utpreget tradisjon for 
friluftslivsaktiviteter i familien og 
oppveksten, men jeg har alltid vært 
med i 4H, som jo har en del frilufts-
aktiviteter. Jeg liker godt å være ute 
med jobben (barnehage), erfarer 
definitivt at uteliv gjør barna mer 
robuste, først og fremt fysisk, men 
også mentalt. Det er færre konflik-
ter, de gleder seg over de små ting, 
mindre stress og uro. 
Og det kommer ennå flere 
stikkord på rams:
Det blir tid og rom for å oppleve 
med alle sanser, utfordre grenser, 
gode samtaler, undring og filosofer-
ing. Man setter pris på det kom-
pliserte i det enkle (f.eks. å måtte 
hente vann i bekken, tisse bak en 
busk), kjenne naturen, årstidene 
og elementene på kroppen. Mener 
at kontrastopplevelsene gjør at 
jeg setter mer pris på det moderne 
samfunnets hjelpemidler og komfort 

– vi har det temmelig godt! 
Det er også viktig å “leve litt farlig”, 
ved at en to-åring får prøve spikke-
kniven, en seksåring klatrer litt 
høyt i et tre, jeg går ut på kanten 
av en knaus osv. Det er bare farlig 
hvis man ikke kjenner egne grenser 
og ferdigheter, og om man ikke har 
riktig utstyr eller tar forholdsregler, 
noe mange i dagens samfunn ikke 
får erfare, fordi man er redd for 
å slå seg, skade seg eller komme i 
erstatningsansvar. Dessuten er det 
godt å være ute en hel dag eller på 
telttur en helg og slippe unna kles-
vask, tv, klokka – bare VÆRE!
- Hvordan kom du med i TOT?
Tok først med sønnen min på noen 
turer med Barnas Turlag. Etter 
ganske kort tid tenkte jeg det var på 
tide å yte tilbake, ikke bare ta i mot. 
Liker å ha en finger med i spillet og 
kunne påvirke det jeg eller ungene 
holder på med, trives med å bidra, 
møte andre engasjerte mennesker, 
bli kjent med organisasjoner og alt 
som ligger bak for at medlemmer 
og deltakere skal få et godt tilbud. 
Gjelder både på jobb, fritid og mine 
barns skole og aktiviteter.
- Barnas Turlag og styret?
Engasjerte styremedlemmer trengs 
for å stake ut en kurs, holde trådene 
og sørge for framdrift i en organi-
sasjon! Til mer man får innsikt i 
hva som foregår “i kulissene”, til 
mer kan man forstå av det som syns 
utad – og til mer man får kunnskap 
om, til mer blir det interessant 
å finne ut av. For meg er Barnas 
Turlag litt “lavterskel” og “uforplik-
tende”. “Lavterskel” i den forstand 
at vi må jobbe for et tilbud som gir 
smakebiter på noe barn og foreldre 

senere kan klare på egenhånd.
- Har du noen favorittområder 
på tur?  

Selv om jeg er oppvokst ved foten 
av Hardangervidda og med utsikt 
til (rette sida av) Hallingskarvet, 
er det kysten og sjøen som er mine 
favoritt-turmål nå. Både en varm, 
solrik sommerdag og en forblåst 
høstdag med kuling og øsende regn 
har sin sjarm – det handler nok 
en gang om kontrastene. Ellers er 
det viktig at det er en bålplass ved 
målet for turen! Når jeg er på skitur 
i Dagali med barndomsvenner og 
deres familier, går vi så langt som 
ungeflokken orker og kan moti-
veres, før vi finner en snøfonn og 
graver sitteplass mot sola, mens un-
gene tenner bål (gjerne 2-3 stykker, 
så alle får prøvd seg litt), klatrer i 
trær og tramper rundt på ski i løypa 
og løssnøen.

Live er en aktiv og engasjert 
dame som i øyeblikket gleder 
seg ekstra over turene med 
Barnas Turlag, f.eks. når hun er 
sistemann på kvelden/ natta på 
høstleiren på Trollsvann, når 
hele leiren har gått til ro - som 
pusser tennene, mens månen og 
stjernene speiler seg i vannet, og 
det er nesten helt stille….
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Kjære turvenner!
Her er tur- og aktivitetstilbud fra TOT for 2. halvår 

2016. 
Dette er tilbud som passer nær sagt alle og enhver. 

Poenget er å komme seg litt ut i det fri. 
De fleste aktivitetene er åpne for alle, men på noen kreves 

medlemskap. Ved fulltegning av turer blir medlemmer prioritert. 
Påmelding og betaling for turene skjer til TOTs kontor dersom 

ikke annet går fram av kunngjøringer. 
Merk at endringer kan forekomme så følg også med på 

vår hjemmeside www.tot.no. 
Opplysninger om krav til deltakelse, 

sikkerhet mm, får du på TOT-kontoret 
Gruppene har også egne facebook-sider hvor det legges ut 

meldinger og utveksles erfaringer. 

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

opptur 
for 8. klassinger
onsdag 4. mai
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres 
lærer. En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene 
får en smakebit av friluftsliv. 
Program og påmeldingsskjema sendes skolene.
 

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann
søndag 4. september
Den nasjonale ”kom-deg-ut-dagen” er en knall-
suksess og TOT følger opp med aktiviteter for alle 
aldersgrupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00
Ingen påmelding.

TUrprOgram
2. halvår 2016

TønSBErg Og OmEgn TUriSTfOrEning

Du finner:                             Side:
Nasjonale DNT-arr .............   9
TOTs faste klassikere ......... 10
Barnas Turlag...................... 11
Ung..................................... 14
Klatregruppa....................... 14
Seniorgruppa...................... 15
Aktiv .................................. 15

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med oss på 
facebook, på hjemmesida 

www.tot.no, 
på mail tur@tot.no 

eller via 
den nye info-brosjyren vår.
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Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen

’Fredagskjappene’ startet i 1981, populære rusleturer 
i nærområdet på 2-3 timer med tema i regi av kjentfolk. 
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
29. april  -  Melsom
20. mai  -  Færder nasjonalpark
03. juni  -  Tønsberg nord

Turpass for hele familien 
Flaggskipet Turpass starter opp på Hvasser 

24.april. 
Disse populære turene har vanligvis en kort 
løype på opp til 5 km og en lang løype på ca. 
9 km. Noen korte løyper er barnevognvenn-
lige. Turene passer for hele familien. Det er 
spennende natursti med premiering hver gang. 
Deltakelse på 5 turer i løpet av året kvalifiserer 
til diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten 
til sølv- eller gullmerke, beger eller pokaler. 
Utdeling foregår enten på høstmøtet eller 
på årsmøtet. 
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien 
med angivelse av startsted. 
Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.
Start mellom kl. 09.00 – 12.00. 

måneskinnstur til Trollsvann for hele familien 
Fredag 21. oktober fra kl. 18.00

Frammøte på P-plassen ved Trollsvann. Her fakler kan kjøpes. 

Gjett om det er mange som har fulgt disse tradisjonsrike turene 
– helt siden 1977! Hvert år er det en stemningsfull tur inn langs 
vannet med tente fakler.
Inne ved stua venter tente griller og 40 små bål på plassen. 
Pølser tar dere med selv.
Noen venter også på at månen dukker opp – sånn ca. mellom 
kl. 19.30 – 20.00.

ToT har en rekke faste, og populære, arrangementer som ivaretas av trofaste gjenger 
år etter år. De fleste av våre medlemmer kjenner nok til både skrimløp, fredagskjapp, 
turpass og måneskinnstur – klassikere med flere tusen deltakere i over 50 år.

ToT’s FasTe KlassiKere

Årets turer:
24. april  TOT Hvasser
08. mai  HoOT Hortensmarka nord
22. mai  TOT Tønsberg nord
05. juni  HoOT Borrevannet rundt
21. august  TOT Langevann i Ramnes
11. september  TOT  Nøtterøy vest
25. september  HoOT Skaanevetan
16. oktober  HoOT Adalstjern 
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Barnas Turlag er for barn i alderen 0-12 år, 
sammen med foreldre eller andre voksne. 
Vi ønsker å tilby varierte turer, med og uten overnat-
ting, ved sjøen, i skogen og på fjellet, og til alle årstider. 
Barnas Turlag i ToT er en av de største og mest aktive 

BT-foreningene med over 550 medlemmer.
Her presenterer vi både åpne turer og turer der vi krever at barna er medlem av Barnas Turlag. 
en del av turene har ingen deltakeravgift. imidlertid vil noen turer ha kostnader både økonom-
isk og i form av dugnadstimer, og for disse blir det krevet inn en deltakeravgift. 
(faktura tilsendes på mail)
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre arrange-
menter.Det kan komme endringer i programmet, så vi oppfordrer deg til å følge med 
på www.tot.no og facebook. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med 
ToT-kontoret. Velkommen på tur!           Hilsen Turbo!

lørdag 23. - søndag 24. april: 
Vårtur i havgapet
Turansvarlig: Mats Grorud og Øyvind Viksand Glad
Turbo bare ELSKER å kjenne sjøsprøyten i ansiktet når vi 
tøffer ut til en av øyene i skjærgården vår. Han liker best en 
av de litt øde og grisgrendte øyene, men nøyaktig hvilken det 
blir i år, det avhenger litt av værutsiktene og båttransporten 
ut. Vel framme på øya slår vi leir, leker, utforsker, oppdager, 
fisker, bader (!?!), går tur og bare nyyyyter våren. 
Her er det mulig å skape minner for livet.
Påmelding: innen 17. april. Bindende for barn og voksne 
ved betaling av deltakeravgift. 
Frammøte: avklares senere.
Pris: Barna må være medlem i BT, voksne kr. 200.

søndag 8. mai: skattejakt på strandryddedagen
Turansvarlig: Live H. Pedersen
Turbo ELSKER skattejakt! Så i dag vil han gå på strandtur og lete etter spennende skatter som han kan ta med 
hjem, eller kanskje lage litt morsom landskapskunst av. 
Og mens vi allerede er i gang, kan vi jo gjøre det litt 
hyggeligere for andre som vil gå på tur. Så da rydder vi 
opp så mye vi klarer av søpla som ligger og slenger også. 
Tilfeldigvis har organisasjonen Hold Norge Rent en 
kampanje og en nasjonal strandrydde-dugnad hvert år 
nettopp på denne tida av året. La oss hjelpe dem og delta 
på dugnaden!
Påmelding: ingen, åpen for alle.
Frammøte: på en strand på 
Nøtterøy eller Tjøme med mange 
skatter og alt for mye søppel, følg 
med på www.tot.no. 
Pris: ingen.
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mai/juni: Turledersamling
Ansvarlig: Live H. Pedersen
Utpå våren eller forsommeren vil Turbo gjerne samle alle 
turledere og turansvarlige i BT, slik at vi kan utveksle 
erfaringer, ideer og røverhistorier. Andre som er interessert i 
hva vi holder på med og kanskje kan tenke seg å bidra i BT er 
også hjertelig velkomne. 
Nøyaktig tid og sted vil det komme nærmere informasjon 
om, men vi kan love at det viktigste – mat og drikke – vil bli 
ivaretatt!
Dato: en kveld i mai/juni.
Sted: et hyggelig og praktisk samlingssted for prat og hygge.
Påmelding: ingen, åpent for alle interesserte. 
Pris: ingen.

lørdag 2. - søndag 3. juli: sykkeltur 
med overnatting
Turansvarlig: Live H. Pedersen og Øyvind Viksand Glad
Turbo synes det er gøy, og han ELSKER sykkelturer! Han vil gjerne 
bli kjent på flere, gode sykkelveier i området vårt, så fram mot 
sommeren skal han lete etter egnede steder slik at han kan ta med 
både små og store barn på en hyggelig og passe utfordrende tur. 
Turen har ingen aldersbegrensninger, og vil passe for barn fra 5-6 år 
på egen sykkel og yngre barn i sykkelsete eller sykkelvogn.
Påmelding: innen 26. juni. 
Frammøte: Et sted med gode sykkelstier og fin overnattingsplass, 
se etter hvert www.tot.no 
Pris: Barna må være medlem i BT, ellers kostnad til transport 
og egen mat og drikke.

Fredag 19. - søndag 21. august: 
Pappatur med kano på medheia/Kolsjø
Turansvarlig: Kyrre Johansen
Turbo ELSKER å sitte i en kano og gli stille over vannet mens det kanskje vaker en fisk rett der borte! 
Bli med ham til Meheia på pappatur! Vi skal slå leir, vi skal padle, dra på oppdagelsesferd, spise ute, bade, 
fiske, leke og sove i telt, lavvo eller gapahuk. Turen passer 
for barn fra 6-7 år og oppover. 
Ta med svømmevest, presenning og tau, liggeunderlag, 
sovepose, turklær, regntøy, kokeutstyr og mat for hele 
helgen, og gjerne vanntette pakkposer. TOT har noen få 
kanoer som kan leies, men vær tidlig ute med reservering 
på TOT-kontoret. Disse må hentes selv. 
Sted: Meheia/Kolsjø.
Påmelding: Innen 14. august. 
Pris: Barna må være medlemmer i BT. Ellers kostnader 
til transport og egen mat og drikke, samt evt. leie av kano. 
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Fredag 9. - søndag 11. september: Høstleir på Trollsvann
Turansvarlig: Anders Klemmetsby og Øyvind Viksand Glad
Turbo har vært med på MAAAANGE høstleire på Trollsvann 
og han gir seg ikke!! Mange barn og familier kommer tilbake 
år etter år, og møter igjen turvenner fra tidligere. Eller blir 
kjent med nye turvenner. Her er det god tid, frisk luft, pølser 
på bålet og kanoer på vannet. Som de sier i reklamen: 
Hvis du skal på bare én tur med Barnas Turlag i år, bør det bli 
på Trollsvann i september!!
Påmelding: Innen 2. september. 
Pris: Medlemskap i Barnas Turlag. 

Fredag 30. sept. - søndag 2. okt.: 
overnattingstur for “seniorer” (11-15 år)
Turansvarlig: Live H. Pedersen
Nå vil Turbo på tur med bare DE ELDSTE barna! Derfor inviterer han med også noen av de som egentlig har 
vokst ut av BT – de yngste i DNT Ung - på en hyggelig og ukomplisert helgetur til Lindsverkseter. 
Turen er altså for de barna/ungdommene som er født i 2001-2005. Dersom det er plass, vil eldre og/eller 
yngre kunne få bli med, men 11-15-åringene vil prioriteres. Barn født 2004-2005 må ha med en forelder/-
foresatt, de eldre kan være med uten dersom de har erfaring nok til det. 
Oppmøte vil være på parkeringsplassen ved Merkedammen fredag 30.9 kl. 17.00, herfra er det en 
perfekt liten gåtur inn til Hoggerstua på Lindsverkseter. På lørdag skal vi gå på tur i forholdsvis enkelt terreng, 
forhåpentlig vis finner vi oss en utsiktstopp eller to! Ellers blir det rolig tempo med høy faktor av kos og moro, 
både inne og ute. Mer detaljert program, samt liste over nødvendig utstyr, vil komme etter sommerferien. 
Påmelding: Innen 23. september (max 13 pers.). 
Pris: Medlemskap i BT/DNT Ung. 

onsdag 16. november: Kveldsmattur
Turansvarlig: Live H. Pedersen

Turbo er ganske ofte på tur i helga, men noen ganger kjenner han at det hadde vært 
veldig godt med et avbrekk midt i uka! Så nå vil han ta med middagen/kveldsmaten 
til et lett tilgjengelig sted, tenne bålet, kanskje se på månen og stjernene og bare 
NYYYYYTE frihetsfølelsen midt i hverdagen! Selvfølgelig håper han på å få følge 
av mange små og store barn - følg med på tot.dnt.no og facebook for nærmere 
informasjon om oppmøtested og –tid! 

Sted: I nærområdet. 
Pris: Ingen, turen er åpen for alle. 

søndag 4. desember: lysfest med Turbo
Turansvarlig: Live H. Pedersen og Mariann Førsund-Hansen
Turbo synes det var SÅÅÅÅÅ vellykket med tur på Luciadagen i fjor, at han gjerne vil 
gjenta suksessen i år! Men han vil gjerne oppdage nye steder, så utover høsten vil han 
rekognosere litt i distriktet vårt for å finne en ny, egnet plass. Nærmere informasjon 
om oppmøtested og –tid vil derfor komme senere, men han lover allerede god førjulssteming og null julestri!  
Sted: Et egnet sted sted i Tønsbergdistriktet. 
Pris og påmelding: Ingen, turen er åpen for alle. 
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DNT Ung er Norges største 
friluftsorganisasjon for 
ungdom. 
Er du mellom 13-26 år så 
er du automatisk medlem i 
DNT Ung. TOT er så smått 

i gang med å reorganisere sin gruppe og har 
bl.a. startet ei jentegruppe som fokuserer 
spesielt på klatring. Følg med på www.tot.no. 
Den yngste aldersgruppen har også noen 
tilbud via Barnas Turlag. 
Følg med på våre Facebook-sider under 
DNT Ung, Tønsberg.

Foreløpig aktivitetsplan (se også tilbud 
for de eldste under Barnas Turlag)
Søndag 17. april: tur til Skibergfjell
Torsdag 21. april: kveldstur Teieskogen
Tirsdag 10. mai: klatring på Husvik
Torsdag 26. mai: kveldstur Ilebrekke
Tirsdag 14. juni: klatring på Husvik
Torsdag 23. juni: kveldstur Essoskogen
Tirsdag 28. juni: klatring på Husvik
Lørdag 3. juli:   dagstur til Styggemannshytta

Kontakt: Kathinka Weyns.

TilBuD sPesielT For uNg uNgDom

Klatregruppen i TOT er svært aktiv med mange interesserte klatrere i alle aldre.
Klatregruppen arrangerer klatring hver onsdag ute på Husvik fra kl.1730 til kl.1900 for barn. 
Ungdom og voksenklatring fra kl.1900 til kl.2100.
Vi starter så fort været tillater det, det pleier å være i slutten av april. Ved mye nedbør avlyser vi.
Den 22. juni fra kl.1900 arrangeres klatring for Aktiv-gruppen.
Topptau og Ledkurs vil bli arrangert, informasjon om dato og tidspunkt kommer på TOTs hjemmeside og 
Facebokksiden til Klatregruppen TOT.
Messehall A er under rehabili-
tering og vi både håper og 
regner med at ny klatrevegg vil stå 
klar der til neste innen-
dørssesong. Hvis du lurer mer på 
klatring i TOT så kan du følge med 
på www.tot.no eller på facebook. 
Der vil du finne oppdatert info.

Kontakt: Gro Anita Hagen.

KlaTriNg – for alle!
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seNiorgruPPa
Seniorgruppa så dagens lys i 1996. De har fast dagstur på 3-4 timer hver onsdag med frammøte på 
P-plassen ved Greveskogen Idrettspark senest kl. 10.00. Turene arrangeres uansett vær og de inneholder 
alltid en kaffepause. Her kan alle være med, det er sosialt, du slipper å gå alene. Det siste året så har det 
vært opp mot 100 deltakere.
Turene starter opp første onsdag etter påske hvis det er snøfritt og turene varer fram til sommerferien. 
Siste tur før ferien er gjerne en busstur. Etter sommerferien fortsetter turene og de avsluttes med en 
hyggelig samling på Karlsvika hvor det er sang, bevertning og underholdning. 
På høsten arrangeres også en fjelltur. Bli med da vel!
Kontakt: Tove Hansen.

aKTiV
Aktiv er en gjeng aktive turglade medlemmer som har blitt for gamle for ungdomsgruppa 

og er for unge for seniorgruppa.
De har gjennom året et variert turtilbud med fjelltur samt kveldsturer.

Følg med på www.tot.no og facebook for endringer.

Dato Tid Sted Type Møteplass/tid
Tirsdag 12.04 17:50 Osebergstien, Slagen (Tønsberg) kveldstur Klokkeråsen skole, Slagen

Onsdag 27.04 17:50 Hvasser med Tjønneberget  kveldstur Risbru båtplass, Hvasser
  og Fynsletta

Tirsdag 10.05 17:50 Brånafjell, Andebu kveldstur Trollsvann p-plass, Andebu

Onsdag 25.05 17:50 Lønskollen, Vivestad, (Re) kveldstur Shellstasjonen, Svinevoll rv35

Tirsdag 07.06 17:50 Vetan/Vardås, Nøtterøy kveldstur Oserød skole, Nøtterøy

Onsdag 22.06  19:00 Husvikfeltet, Tønsberg klatretrening Husvikfeltet

Onsdag 10.08 17:50 Ryksåsen, Re kveldstur Bagstevold (kart senere)

Tirsdag 23.08 17:50 Bustingen, Andebu kveldstur P-plass – info senere

Onsdag 07.09 17:50 Tyriåsen kveldstur Trollsvann p-plass Andebu

Tirsdag 20.09 17:50 Storås, Stokke kveldstur Furulund kafe, Stokke

Onsdag 05.10 17:50 Kyststien Hella med topp og bål kveldstur med  Golfbanen, Borgheim, 
   bål, pølser Nøtterøy
   og muffins

Kveldsturer:
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onsdag 22. juni: Klatrekveld for voksne 
med aKTiV og Klatregruppa
Er du voksen og har lyst til å prøve deg på klatring ute på topptau? Da har du muligheten nå. 
AKTIV inviterer i samarbeid med Klatregruppa  til klatrekveld for voksne onsdag 22. juni fra kl. 19.00 til 
21.00, på TOT sitt Klatrefelt på Husvik (Grusveggen). Både nybegynnere og erfarne klatrere er velkommen.
Du trenger ikke å ha som mål å skulle bli en klatrer for å bli med. Kanskje du bare har lyst til å prøve deg for 
å se om klatring er noe du liker,  utfordre høydeskrekk, eller å bli flinkere til å klyve i fjellet. 
Det er både lette og vanskelige ruter. Veggen er fra 5-11 m høy, avhengig av hvilke ruter som velges.
Det er mulighet for å låne utstyr som klatresele, hjelm og klatresko for de som ikke har selv. 
TOT stiller med tau. For veibeskrivelse se beskrivelse på TOT sin hjemmeside under Klatregruppa.
Vel møtt til en hyggelig og aktiv klatrekveld.

11. - 14. juli: 2000-m topptur med aKTiV til jotunheimen
Turledere: Live Firing Solheim 
og Nina Klopbakken
Mange omtaler Uranostinden (2157 moh) som en 
av de vakreste i toppene Jotunheimen. 
Det må vi finne ut av og tar turen til Jotunheimen 
helga 11.-14. august. Vi bor 3 netter på Fondsbu 
med full pensjon. Denne turen er krevende og du 
bør være vant med å gå i fjellet utenfor stier og helst 
i ur. Vi vil være ute ca 10 timer to av dagene.
Torsdag blir det felles transport i privatbiler fra 
Tønsberg til Fondsbu. Her blir det en oppvarm-
ingstur på topper og utsiktspunkt på sørsiden av 
turisthytta.
På fredagen har vi leid brefører som skal ta oss trygt 
over Uranosbreen og opp på den smale eggen til 
topps av Uranostinden. På returen går vi oppom 
Slingsbytinden (2026 moh) før vi igjen begir oss 
over breen. Det kreves ingen forkunnskaper om 
brevandring. Alt utstyr (sele, tau, stegjern, isøks og 
hjelm) inngår i prisen. Stive fjellstøvler er å anbefale 
da store deler av turen går over bre med stegjern.
Lørdag tar vi sikte på Langeskavltinden 
(2014 moh). Vi går ut fra Fondsbu og legger ruta 
over en lang og fin rygg, Langskavlen, før vi begir 
oss de siste hundre høydemeterne til toppen.
Søndag tar vi en enkel topptur, litt avhengig av vær 
og bein… før vi kjører tilbake til Tønsberg.  
Ta med en stor dagstur sekk, ca 40 liter eller større, 
da det må en del ekstra utstyr med.
Påmelding: innen 15. juli på www.tot.dnt.no 
Pris: 2900 kr + kjøring og parkering.
Oppmøte: Shell på Korten torsdag 11. august 
kl. 08:00 (evnt. Kopstad kl 08:15).
Kart: Jotunheimen vest 1:50 000.
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■  Kjell Stordalen

Tradisjon og trofaste turgåere . . .
Ved årsmøtets begynnelse var det som vanlig utdeling av merker og pokaler for siste 
turpassesong – den 57. i rekken. Det var innlevert like mange kort med 5 turer eller mer, 
som i fjor. 49 stk. Men totalt deltakerantall var litt høyere – 2632 mot 2410.

For første gang ble det delt ut et krus for 
deltakelse i 45 turpassesonger med mer enn 5 
turer. Det står det respekt av. 
Hyggelig er det at det er en av de tidligere 
”turpassgeneralene” som ble æren til del, 
nemlig Arne Robertsen. 
Turpass – flaggskipet til TOT – startet med en 
prøvesesong så tidlig som i 1958. 
I 1971 startet Arne – og hans Karin – sine 
turer, og siden har han holdt på. Det kan ingen 
andre vise maken til. 
Nok et krus ble delt ut, nemlig til Inger 
Johanne Nordbotten for 25 års deltakelse. 
Så var det også 4 gullmerker for 6 år og 3 
sølvmerker for 3 års deltakelse. 
Turpassdeltakelse. Det var 9 og 10 turer fram til 2007, 
deretter har det vært 8 turer hvert år.

 

Årets sesong starter tradisjonelt - på Hvasser. 
Søndag 24. april er datoen og det er mange 
som gleder seg til denne turen hvert år. Med 
fint vær så er kysten på sydspissen av Hvasser 
utrolig. En fin – og vanligvis lang - rast blir 
det så oppe på Tjønneberget, her venter flott 
utsikt og deilige vafler ….

Lyst til å være vaffelvakt?
Hver helg utenom skoleferien så er Trollsvannstua åpen med salg av vafler og kaffe mm. 
Det er mange som legger søndagsturen til denne idylliske plassen. Og TOT’s frivillige er på plass 
med  dugnad. Til gjengjeld får de som har vaffelvakt anledning til å disponere stua for seg og 
familien fra fredag kveld til og med søndag. Et ideelt opplegg for barnefamilier. 
Har du lyst til å prøve, så ta kontakt med TOT-kontoret.
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Vestvidda er flott og kan by på mange opplevelser
Skal du på fjellet i sommer?
Hardangervidda Vest med flott utsikt og flotte stier ned til fjorden har mange som sitt 
favorittområde. Ikke minst denne gjengen som fikk med seg mange opplevelser.  

Etter en rask morgenbriefing la vi i vei retning 
Hedlo som var nådd i løpet av knappe 2 timer. 
I sluttet tropp ble den 20 m lange hengebrua 
over Veig forsert med var fot og bankende 
hjerte, en etter en. Godt at vi ikke så den siste 
meteren av brua før vi var nesten over - for 
den var ikke der! 

Strategien var å bruke hele lørdagen ute i det 
fri, det var krystallklart vann hele veien i den 
nydelige Veigdalen. Opp de bratte kneikene 
mot Nordhaugane ble flokken sluppet fri. 
Vel oppe hadde vi et vidt utsyn over dalen 
og vi så Hårteigen, dette merkelige fjellet 
som stikker så markert opp over et ellers flatt 
landskap. 
En fjellvandrer har øye for det meste; farge-
spillet, flora, utsyn, det myke moseteppets 
flotte grønnsjatteringer, bergartene, rypene 
– eller rett og slett et helikopter som hadde 
fraktet to ferierende til Finnabu!
Været skyet seg til med lett regn på ettermid-

Det tar 6 timer en fredagskveld opp gjennom 
Numedal, over Dagalifjellet, videre til Geilo og 
over vidda, ned Måbødalen for så å klatre opp 
18 krappe svinger til Åsen på Hjølmoberget.
Der var det deilig å komme ut i frisk fjelluft 
og begynne å gå: i følge beskrivelsen hadde vi 
1 times gange i lett terreng foran oss (oss = 
20 TOT’ere på tur). Men, den ene timen ble 
fort til to og mørket falt på. Til alt hell for oss 
lyste en nesten full måne over landskapet og 
oss der vi styrte i trolsk stemning mot Vivelid. 
Disiplinen var litt frynsete slik at gjengen fant 
Vivelid i temmelig spredt orden. Skjønt fant er 
vel å overdrive for ….. Hvor er brua! 
Klokka var godt over 23.00 og det var 10 meter 
vann mellom oss og hytta. Kjerstin ga opp og 
la seg i soveposen tøff som hun var. De andre 
snublet seg videre bort til og over brua. De 
ble til slutt mottatt av en med rette oppbrakt 
hyttevert. Spredte forsøk på måne du tilgir vel 
at jeg …. ga dog til kjenne at det hadde vært 
en fantastisk måneskinnstur denne fredags-
kvelden. Etter diverse høylydte kommentarer 
fra sjefen (på bergensk) fikk vi verdens beste 
oppvartning med nattmat ++ så neste morgen 
var disiplinen på topp igjen. 

■  Kjell Stordalen/Wenche Petterson:

Maleriene til Lars Vivelid var imponerende.



min Tur

19

www.tot.no

dagen, mens vi gikk i behagelig terreng. 
Etter hvert ble skjorter og trøyer fuktige og 
den kroppslige parfymen deretter. Men det 
gjorde ikke noe, alle så fram til neste hytte, 
deilig dusj, god middag og god seng. 
Vi fikk Stavali i sikte, men hva i all verden var 
det…?
Overraskelsen var stor og ekte da vi oppda-
get at 70 gjetere hadde inntatt hytta og de 35 
køyene og et ukjent antall sau (1300?) sto og 
brekte i en innhegning og mer og mindre ut-
slitte gjeterhunder befant seg rundt omkring.
Det var tid for sauesanking, må vite!
Første oppgave ble å finne en mulig 
sengeplass. Svaret ble en madrass på loftet for 
de fleste, side om side og innimellom saue-
gjeterne … Det hjelp lite å ha avtalt med BT 
vår ankomst, men klokskap og ikke bråk ga 
sengeplass etter hvert. Noen satt pjuskete i 
en krok i den overfylte hytta og ventet blyge 
til kjøkkenet ble ledig. Men alt gikk over: 
ut på tur, aldri sur – så også med TOT’erne. 
Medbrakt husstellærer og litt ekstra tilbehør 
til middagen gjorde sitt til at den ble svært så 
velsmakende og vellykket.
Ganske tidlig neste morgen forsvant alle 
sauene og gjetere i retning Kinsarvik. Vi som 
visste at vi hadde et rimelig stramt tidsskjema 
var – etter kattevask, økonomi og strategiplan-
er – klar til avgang kl. 09.00. Det gikk vestover 
med god fart på hele troppen – etter sauene – 
i lettgått terreng frem til kanten av Husedalen 
hvor nedstigningen begynte. 
Her fikk vi også den første utsikten til øvre 
del av Kinsovassdraget der det kaster seg 
utfor fjellsiden i fritt fall. En forholdsvis tøff 

nedstigning på bratte, bare flyer førte oss til et 
annet plan. 
Vi fulgte elva vestover og nedover, forbi 
Nykkjesøyfossen, Nyastølfossen, Tveita-
fossen og kraftverket. Vi fikk stadig nye 
vinklinger og syn. Det var så vakkert!
Strategien denne dagen var å sikre våre to 
sjåfører plass på bussen fra Kinsarvik til Eid-
fjord kl. 15.10. Det ble tøft i nedstigningene, 
kort spisepause ga stive lår og legger lenger 
ned. Men ned skulle vi, sauene hadde jo klart 
det. Noen fikk saueflokken bak, da ble det fart 
på beina og enkelte kom såpass tidlig ned at de 
faktisk rakk å bytte ut den kroppslige parfy-
men gjennom en dusj på campingplassen. 
Neglelakken og finskoa kom fram.
Men hvor i alle dager var bussen?! Det varte 
og det rakk, mobiltelefonen kom i bruk og 
– snart satt de to sjåførene i drosje på veg til 
Hjølmoberget for å hente bilene, mens de 
andre ble beordret til å innta dagens middag. 
… (bussen hadde sluttet å gå for sesongen!)
Torhild ønsket også en dusj borte på cam-
pingen, men da hun plutselig fikk øye på en 
tom buss der, attpåtil med en sjåfør – så vips 
ble TOT busskaprer!
Godt jobba Torhild, det ble et hastig oppbrudd 
fra et bedre måltid og straks var alle på veg 
østover i en praiet buss – 1 time forsinket.
Gjenforeningen var hjertelig i Øvre Eidfjord. 
Hardangervidda friluftssenter fikk besøk, 
likeså pølsebua. Og snart var begge bilene 
plassert med nesa i retning Tønsberg, det var 
bare å trå på gassen. Tilbake i Tønsberg 23.30 
ble en svært begivenhetsrik tur avsluttet – 
begivenheter som neppe blir glemt.

(Foto: A. Christensen)
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■  Tove Hansen:

Seniorene har gått i 20 år og går fortsatt . . .

Gruppa kom i gang med turer om onsdagene 
og Steinar var leder i 10 år. Siden tok Margit 
Skjold over som leder og de siste årene er det 
Yngvar Solli som har hatt styringen.
På onsdagsturene møtes vi ved Greveskogen 
Idrettspark og kjører til dagens turmål. Disse 
blir lagt opp til forskjellige steder i nærom-
rådet, og vi går sjelden samme rute i samme 
sesong. Nærområdet vårt er Stokke, Andebu, 
Ramnes, Slagen, Nøtterøy, Tjøme og Hvasser. 
Vi har også vært på Skrim, i Drammen og i 
Horten. Turene blir lagt opp av deltakerne, og 
for å gjennomføre turene har det vært opptil 
20 forskjellig turledere/kjentmenn (damer) i 
løpet av sesongen. Vi må ha parkeringsplass 
til ca 25 biler, og det kan være vanskelig. Det 
er også viktig å finne en hyggelig rasteplass til 
den gode kaffepausen vi har. 
Tursesongen er fra onsdag etter påske og ut 
juni. Høsten starter opp igjen ca 20 august og 
varer til første onsdag i november. Vår-
sesongen avsluttes med en busstur, og her har 
vi vært mange steder, bl.a. Lyngør, Drøbak, 
Hadeland, Kongsberg, Haldenvassdraget og 
Østre Bolæren. 

De siste årene har vi hatt høstavslutning på 
Karlsvika, med gåtur først og samling inne 
til hyggelig lunsj etterpå. Da inviterer vi 
også turgåere som ikke lenger er spreke nok 
til å være med på onsdagsturene. Vi har en 
oppsummering over årets aktiviteter og siste 
år er det registrert nesten 1400 deltakere på 
turene våre i løpet av året. Ved 20-års-
markeringen i høst var vi 95 til lunsjen, og alle 
over 80 år ble fotografert.  Noen av disse har 
vært med helt fra starten av gruppa.
Vi har også en fjelltur med overnatting hver 
høst til forskjellige steder, Vasstulan, Torsetlia, 
Oset og Guriset. Da har vi to dager som vi 
går i fjellet og ikke alle dagene har vi hatt fint 
vær. Men vi gjør som på onsdagsturene, været 
stopper oss ikke.
Fra 2009 har vi valgt vår egen representant til 
TOTs styremøter. Gro Hagen og Yngvar Solli 
har vært våre representanter, og nå er det 
Jan Otto Andreassen.
Til onsdagsturene er det ingen påmelding, møt 
opp ved Greveskogen for å bli med. Vi er gjen-
nomsnittlig 55 på turene, men vi har plass til 
flere, også de som ikke er medlemmer i TOT.

For 20 år siden tok Steinar Støfring initiativ til å starte en gå-gruppe for seniorer. 
Formålet var å gå fellesturer om formiddagen.
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■  Kjell Stordalen:

TOT senker prisene på hyttene

TOT har i alle år slavisk fulgt standardprisene fra DNT. Hyttetilsynene våre har en tid vurdert disse 
prisene og funnet at det bør kunne være rom for å nyansere litt slik en del andre foreninger har 
gjort. Mange opplever nok at det er forskjell på ei hytte beliggende flott til på fjellet og ei hytte i 
skauen. Videre er det ønskelig å legge ekstra godt til rette for at barnefamilier bruker hyttene våre. 
De nye prisene legger opp til at det lønner seg å være medlem ….
Prisen er redusert fra kr. 220 til kr. 150 og følgende priser gjelder nå for Hoggerstua på Lindsverkseter, 
Hannevoldhytta, Darrebu og Annekset på Trollsvann:

En hedersmann har gått bort
TOTs æresmedlem Oddvar Snarvold har gått 
bort i en alder av 87 år. Han ble minnet med 
1 minutts stillhet ved årsmøtets begynnelse. 
Oddvar ble æresmedlem i TOT i 2002 etter 
å ha vært en aktiv mann i løypegjengen i 
Andebu fra 1972 – 1999, også som løypesjef.  
Løypegjengen sørget i alle år for at løypene til 
Vestfoldløpet på ski var godt preparert og det 
var ofte en strabasiøs jobb å få til. 
Oddvar var også en del av TOT-styret fra 1973 
– 1983. I 1979 utlyste TOT en intern konkur-
ranse om et nytt foreningsmerke. Oddvar vant 
denne og er således mannen bak merket vårt.
Oddvar var en ihuga friluftsentusiast, han 
var ansvarlig for mange av TOTs populære 
langtrampturer. Etter at han trakk seg tilbake 
dyrket Oddvar fortsatt friluftslivets gleder 

i styremøte 21. januar ble vedtatt nye priser på de ubetjente hyttene våre.

sammen med sin Anita, enten via camping-
vogn i fjellheimen eller på hytta på Dagali. 
Oddvar mintes tida i Andebuskogene med 
glede, det ble mange uforglemmelige stunder der, 
fortalte han under 
et besøk på Trolls-
vann for et par 
år siden. Selv om 
helsa skrantet litt, 
ville han gjerne 
minnes den fine 
tida der oppe.

Priser for leie av Styggemannshytta, for Trollsvannstua og for Tjønneberget beholdes uendret.
TOT har allerede fått positive tilbakemeldinger på disse justeringene!

Ditt klubbhus – Sport 1 revetal
Alle medlemmer av TOT får minst 20% rabatt på alle varer!

  voksen  ungdom  13-26 barn 4-12 barn -> 4

  medlem ikkemedlem medlem ikkemedlem medlem ikkemedlem alle

losji inkl brensel og propan 150 325 100 325 gratis 100 gratis

dagsbesøk / teltere 30 30 30 30 gratis 30 gratis
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■  Kjell Stordalen: 

Et rolig årsmøte for TOTs 110. driftsår
En fyldig årsberetning for 2015 dannet basis for et rolig årsmøte i Frimurerens 
lokaler torsdag 18. februar. Sammen med et solid regnskap kan foreningen se 
framtida lyst i møte. 
Vår nye leder, Per Barhaughøgda, loset sammen 
med møteleder Rune Frank Andersen forsam-
lingen trygt gjennom forhandlingene.
Av årsberetningen framgår at det er gjennomført 
utrolige 11029 timer med dugnad fra foreningens 
medlemmer. Det går også fram at besøkstallet på 
de 5 besøkshyttene stiger, noe som ikke minst 
skyldes hyttetilsynenes flotte arbeid med stadig 
oppgradering.
Spesielt Styggemannshytta på toppen av Skrim ser 
ut til å være ekstra populær.
Gruppene, både Klatregruppa, Seniorgruppa, Aktiv, 
Barnas Turlag samt Ung har også hatt stor aktivitet. 
Spesielt gledelig er det å registrere at Ung i Tøns-
berg begynner å komme på banen igjen.
Økonomien blir stadig mer solid, et årsresultat på 
kr. 373.871 ble lagt til egenkapitalen. Den er nå på 
kr.3.087.650 og danner et godt grunnlag for videre 
satsing.
I øyeblikket er det behovet for nye kontorlokaler 
som står i fokus, videre er ny klatrevegg i Messe-
hallen under oppføring og et nytt turkart over 
Tønsberg er under arbeid.
Foreningen går spennende tider i møte.

Gjenvalg
Det ble små endringer i styresaammensetningen.
Per Barhaughøgda går med ny frisk inn i sitt andre 
år som leder, Thore Sletvold ble gjenvalgt som 
økonomiansvarlig og nestleder, mens Hans Gunnar 
Skorge tok gjenvalg for 1 år som hytte- og løype-
ansvarlig. Edvar-Ståle Oterstrøm gikk over i ny 
funksjon, denne gang med ansvar for turer 
og arrangementer. Styrets siste medlem, Kjell 
Stordalen, som har ansvar for medlemsbladet og 
informasjon, var ikke på valg.
Hanna Fossen-Thaugland ble valgt inn som nytt 
varamedlem. 
Gruppene i TOT har valgt hver sin representant 
som tiltrer styret. Disse er:
Barnas Turlag : Live H. Pedersen (gjv)
DNT Ung Tønsberg : Kathinka Weyns (gjv)
Aktiv : Nina Klopbakken (gjv)
Seniorgruppa : Jan Otto Andreassen (ny)
Klatregruppa : Gro Anita Hagen (gjv)

Heder
Det er mange som hvert år gjør en flott 
og uegennyttig dugnadsjobb i TOT, så 
også i 2015.
Foreningen har tre utmerkelser som 
alle henger høyt, nemlig æresmedlem-
skap, gullmerke samt hederspris.
På årsmøtet ble gullmerket tildelt 
Arild Hansen, etter mange års inn-
sats, først som aktiv deltaker under 
utbyggingen av Trollsvann, dernest 

som turleder og de senere årene som 
ansvarlig for det populære topptur-
prosjektet. 
I 2015 er det registrert 6911 per-
soner på de 14 kommunetoppene i 
Vestfold! Arild har for øvrig sørget 
for grunneiertillatelser slik at alle 
stier opp til topps nå er merket og 
postkassene på toppen henger trygt.
En fortjent heder til Arild.

På bildet, foran fra venstre: ->
Edvar-Ståle Otterstrøm – Kathinka Weyns 

– Nina Klopbakken – Live Halstensgård Pedersen
Bak fra venstre:

Kjell Stordalen – Per Barhaughøgda – Thore Sletvold 
– Hans Gunnar Skorge – Jan Otto Andreassen
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Medlemmer

■  Kjell Stordalen:

Nærturlederkurs

DNT har nå innført familiemedlemskap og det er 
tydelig at mange allerede har benyttet seg av dette. 
Medlemstallet har hoppet litt opp og ned i 2016, 
men det er fortsatt en god tendens - Turist-
foreningen er populær. 
Det er ikke mye om å gjøre før vi følger opp den 
voldsomme økningen fra 2015.

I tillegg til en omfattende turlederopplæring (-stige) så har DNT lagt opp til et nærturlederkurs på 4 timer. 
De fleste av TOTs turtilbud kan betegnes som nærtur/dagstur.
Styret i TOT har besluttet å følge opp anmodning om at alle som er ansvarlig for et arrangement/ en tur 
i TOT bør ha en formell bakgrunn, også nærturledere.
Mandag 18. januar møttes 7 potensielle turledere fra seniorgruppa, 3 fra aktivgruppa og 3 fra turpassgruppa 
for å gjennomgå et slikt kurs. Hovedfokus var på planlegging, spesielt med tanke på HMS, dvs. helse- miljø 
og sikkerhet. Rutiner i forhold til å legge ei løype og gi nok, riktig og interessant informasjon var også tema. 
Pål Eirik Johansen var en dyktig kursleder.
I tillegg til dette kurset så har de fleste av deltakerne også gjennomført et førstehjelpskurs.
Det vil bli holdt flere kurs.

Vedtekter
På årsmøtet vedtok TOT uten debatt et forslag til justering av vedtektene. Forslaget innebærer ikke vesentlige 
endringer, men har nå et litt mer tydelig og forståelig språk.
De ajourførte vedtektene ligger på TOTs hjemmeside.

Mer heder
TOT har en flott kniv med inskripsjon som kan deles ut til en person som har gjort en spesiell innsats siste år. 
På årsmøtet ble det delt ut to kniver – fortjente kniver.
Finn Carlsen har tatt seg av ansvaret for TOTs arbeid med kulturløypene i Slagen. Denne gjengen gjør en 
flott jobb og de skaffer TOT ekstra inntekter. Men Finn er også mannen som ikke sier nei. Har TOT turpass, 
komdegut-dager, måneskinnstur, opptur ….. eller hva det nå enn måtte være, så vil vi alltid kunne regne med 
å se Finns hjelpende hånd der, ofte også sammen med kona. En fortjent heder.
Kathinka Weyns har vært en allsidig dame siste år. Hun var omtrent ikke varm i TOT-trøya før det begynte å 
skje noe. Først ble det sykdomsforfall i Klatregruppa, da steppet Kathinka inn – og sørget blant annet for en 
spennende klatredag på Husvik sammen med Norges beste kvinnelige klatrer. Så var det snakk om å få ei ny 
hjemmeside oppegående etter DNTs nye mal. Dette sørget Kathinka for med nennsom hånd. Og – til slutt – 
DNT Ung Tønsberg ser ut til å bli aktive igjen, etter en strevsom tid! Det er Kathinka som tok grep – fortjent 
heder.

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

   120 1734     75   549     51 303     180    744    401 4157 01/03 -16

 1993   102   559     49 404     234    888  4229 02/03 -15

 1748   66   479     50 371     207    773  3694 01/03 -14
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Årsberetning for 1915:
Foreningens virksomhet har i 1915 vært fortsat i samme spor. Medlemstallet var ved årets utgang 140.

Besøket på Askimhytten i årets løp har vært noget mindre end i 1914, noget man antar maa tilskrives veiforholdene. 
Styret haaber at ikke minst den omstendighet at man har formaaet at indrede rummet ved siden av peisestuen til 

et hyggelig opholdsværelse, vil bidra til at øke antallet av besøk i indeværende aar.
Paa Skotvet har der i 1915 været ogsaa noget mindre enn foregaaende aar.

Den økonomiske stilling er glædeligvis fremdeles god. Man har kunnet gaa til en række nyanskaffelser……..

ToT-ProTokoll for 100 År siden

Styremøte 26. april 1966:
Til stede: Leif Halvorsen, Finn Viggo Hansen, Per Fridheim, Erik Roberg, Ninni Nilsen

2. Tilleggstomt på Skrim
Turistforeningen har i tillegg til tidligere gave fra adv. Christiansen mottatt 6 mål tomt på Skrim. 

Vi har nu en tomt på 16 mål.

ToT-ProTokoll for 50 År siden

Skal du på tur i sommer? God tur!


