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Larvik og Omegns Turistforening (LOT) ble stiftet av unge og eldre turentusiaster 29.oktober 

1930. Vi er en aktiv og voksende forening som dekker hele Larvik kommune. 

LOT har som formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv. 

Formålet oppnås ved å: 

✓ Opparbeide og merke ruter for fotturer og skiturer. 
✓ Utarbeide turbeskrivelser og drive veiledning. 
✓ Bygge og drive turisthytter. 
✓ Arrangere turer, møter og kurs. 
✓ Verne om naturen. 

 

STYRET: 

Etter valg på årsmøtet 10. mars 2020, har styresammensetningen vært slik: 

Styreleder: Knut Hjalmar Gulliksen 
Nestleder: Bjørn Reisz 
Hyttesjef: Rolf Christian Thrane Nilsen 
Løypesjef: Tom Egil Thorstensen 
Aktivitetsleder: Anne Grete Holt 
Ungdomsrepresentant: Victoria Klæbo Schumacher  
1. vararepresentant: Rolf Omsland 
2. vararepresentant: Eivind Skurdal 
3. vararepresentant: Anne Lise Berggren Eriksen 

 

I tillegg har følgende vært innkalt med tale og forslagsrett, men uten stemmerett; 

Bjørn Jeksrud   Seniorgruppa 

Leif Werner   Bøkeskogutvalget (fra september 2021) 

 

Styret har avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte.  

Styret har vært representert under landsmøtet i DNT, styret i DNT Vestfold og arbeidsutvalget for 

VETE-samarbeidet DNT (Vestfold-Telemark). Vi er representert i styret for FNF Vestfold og 

Vindfjellsamarbeidet. Vi har deltatt i kommunens utvikling av kommuneplanen og i planlegging 

av Tollerodden-området.  
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MEDLEMSKAP: 

Medlemstallet gikk opp i over 3000 i jubileumsåret. Vi hadde 3014 medlemmer per 31.12.2020, 

som er en økning på 36 (1,2 %) fra året før. 

Medlemskategori 2020 +/- 2019 2018 2017 2016 

Familiemedlem (hoved) 174 +19 155 147 124 87 

Familiemedlem (husstand) 504 +39 465 447 385 287 

Hovedmedlem 936 -65 1001 1062 1047 1.045 

Barn (0-12 år) 105 +4 101 122 122 130 

Skoleungdom (13-18 år) 39 -13 52 57 75 84 

Ungdom (19-26 år) 62 +11 51 57 69 69 

Honnør  682 +58 624 563 535 501 

Husstand 490 -18 508 523 517 514 

Livsvarig 22 +1 21 19 18 18 

Totalt 3014 +36 2978 2997 2892 2.735 

 

 

ADMINISTRASJON 

Vårt Tursenter (administrasjon/butikk) holder til i Storgata 25. 

Følgende er/har vært ansatt: 

Daglig leder: Bente Dolven, 50% 

Service- og mediearbeider: Solveig Dolven, 50% (permisjon oktober 2019 – august 2020) 

Service- og mediearbeider: Anne Grete Holt, 10% 

Service- og mediearbeider: Tore Blaschek, 50% (vikar til august 2020) 

Tursenteret har vært åpent mandager kl. 10.00-17.00, onsdager kl. 10.00-17.00 og fredager kl. 

10.00-16.00. Butikken var stengt grunnet korona i perioden 12. mars til 5. mai. 
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VÅR VIRKSOMHET I 2020 

Det har vært et spesielt år. To dager etter vårt årsmøte 10. mars 2020 ble landet stengt ned for en 

verdensomspennende pandemi, som har lagt lokk på mange av våre planlagte arrangement og 

åpne hytter. Vi har jobbet mye med smittevernregler, og med mange gode råd og 

smittevernsinstrukser fra DNT sentralt. Det har vært jevnlige møter med DNT over nettet. 

Nesten alle jubileumsarrangementene har blitt avlyst, bortsett fra jubileumsturen fra Kjose til 

Larvik med en stopp på Skautvedt, hvor seniorene var og serverte de 100 turdeltagerne. Kom deg 

ut-dagen med Barnas Turlag ble også arrangert på Skautvedt. Begge arrangementene ble meget 

vellykket. 

Det store planlagte jubileumsarrangementet i forbindelse med jubileumsdagen ble avlyst og utsatt 

til et tidspunkt det er praktisk mulig å arrangere dette. Her var alle tillitsvalgte invitert for å høre 

på generalsekretær Dag Terje Klopp Solvang og eventyreren Randi Skaug. 

 

Under siste årsmøte ble det vedtatt en handlingsplan basert på veivalgsdokumentet til DNT. 

Dette viser DNT-huset med hele dets innehold: 

 

På grunn av pandemien har styret ikke hatt fokus på å gjennomføre det som ble vedtatt i 

handlingsplanen, med enkelte unntak. Hele handlingsplanen legges opp igjen til det kommende 

årsmøtet. 



5 
 

 

De saker styret og komiteer særlig har jobbet med i 2020 er: 

Erverv av Padlehytta 

Det er inngått kontrakt med Larvik Padleklubb om kjøp av padlehytta under forutsetning av at 

LOT gis festekontrakt på Statens grunn. De har som intensjon om å gi oss festekontrakt. Når det 

er gjort vil vi formelt bli eier av Padlehytta.  

Kyststi Tjølling 

Det har vært lagt ned et stort arbeid fra våre representanter i Kyststi Tjølling, møter, befaringer 

og diskusjoner. Etter et endelig vedtak i Larvik kommunestyre høsten 2020, skal kommunen 

fortsatt jobbe for å utvikle kyststien i Tjølling, og bruke regjeringens helhetlige plan for 

Oslofjorden, som bl.a. innebærer økt og tilrettelagt friluftsliv i kystsonen. I dette arbeidet har 

kommune definert LOT som en rådgiver. 

Bøkeskogutvalget 

Etter at avtalen med Bøkeskogens og Kilens Venner (BKV) ble vedtatt i siste årsmøte har det 

praktiske rundt “fusjonen” latt seg ordne. Midlene fra BKV har blitt overført LOT. Styret har 

oppnevnt et bøkeskogutvalg bestående av 8 personer (fem fra tidligere styret i BKV). Leif Werner 

ble valgt til leder av utvalget. 

Lys i Langreisa 

Et prosjekt som ble overført fra BKV var lyssetting av Langreisa i Bøkeskogen. Prosjektet har 

gjennom BKV gitt 960.000 i tilskudd (700.000 fra Thon stiftelsen, 250.000 fra 

Sparebankstiftelsen DNB og 10.000 fra Larvikbanken). Tilskuddsmidlene er overført LOT, som 

skrev en avtale om gjennomføring av prosjektet med Larvik kommune. Lysene i Langreisa ble tent 

på av ordføreren 29. oktober 2020, på LOTs 90-årsdag. Det ble et magisk øyeblikk når lysrekken 

ble tent på – 525 m og med 65 lyspullerter. 

 

Styret berømmer den innsats som har vært gjort på dugnad både i løyper og ved hyttene våre, 

samt de mange som har hatt vakter ved serveringshyttene våre og de som har tilrettelagt for 

aktiviteter så lenge det var mulig i 2020. Frivilligheten er selve ryggraden i vår forening og det er 

fantastisk å se det engasjementet og gleden hos våre frivillige. Dette blir lagt merke til i vårt 

lokalsamfunn. En stor takk!  
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AKTIVITETS- OG OVERNATTINGSSTATISTIKK 

Lederne av de ulike turgruppene, hytte- og løypekomiteene har samlet inn dugnadsstatistikk fra 

komitemedlemmene og rapporterer dette til LOTs administrasjon. Dette er sammenstilt og 

rapportert videre til DNT sentralt. Under er en oppsummering av denne statistikken. 

 

AKTIVITET 2020 2019 2018 
Turer/arrangementer 51 99 106 
Deltakerdøgn 2300 5168 5585 
Turposter antall 53 18 18 
Turposter innsjekkinger 10230 13300 12670 

Aktivitetene ble avlyst i periodene 12. mars–1. mai og 1. november–ut året.  

 

OVERNATTING 2020 2019 2018 
Ivarsbu Hovedhus 653 743 1140 
Ivarsbu Båthus 271 338 576 
Ivarsbu Hunderom 113 97 (rapportert i Båthus)      - 

Ivarsbu Smia 129 (stengt, brannskade)       0 (stengt fra mars)         49 
Presteseter Hovedhytte 441 816 867 
Presteseter Kvarteret 42 46 27 
SUM 1649 2040 2659 

Overnattingshyttene var stengt 12. mars–1. juni. Redusert kapasitet 1. juni–ut året. 

 

DUGNAD 2020 2019 2018 
Antall dugnader 977 644 1104 
Antall dugnadsdeltakere 1982 1621 2129 
Antall dugnadstimer 8346 8422 10196 

Serveringshyttene var stengt i periodene 12. mars–påske og 8. november–ut året. 

I dugnad inngår styrearbeid, feltarbeid løyper og hytter, hyttevakter, turplanlegging og turledelse. 

 

INTERNETT OG SOSIALE MEDIER 

LOT publiserer innhold på nettsidene: 

• lot.dnt.no  

• UT.no 
 

Foreningen har tre facebooksider/-grupper: 

• Larvik og Omegns Turistforening 
(3794 følgere) 

• Barnas Turlag Larvik (1528 følgere) 

• DNT ung Larvik (539 følgere) 

• LOT seniorene på tur (42 
medlemmer) 

 

Instagram 

• barnasturlag_larvik (216 følgere) 

• lotdnt (212 følgere) 
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Larvik, 11.03.2021 

 

 

 
 
 
 

Knut Hjalmar Gulliksen 
Styreleder 

 
 
 
 

Bjørn Reisz 
Nestleder 

 
 
 
 

Anne Grete Holt 
Aktivitetsleder 

 
 
 
 
 

Victoria Klæbo Schumacher 
Ungdomsrepresentant 

 
 
 
 
 

Tom Egil Thorstensen 
Løypesjef 

 
 
 
 
 

Rolf Chr. T. Nielsen 
Hyttesjef 

 
 
 
 
 

Rolf Omsland  
1. vararepresentant 

 
 
 
 
 

Eivind Skurdal 
2. vararepresentant 

 
 
 
 
 

Anne Lise Berggren Eriksen 
3. vararepresentant 
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AKTIVITETSKOMITEENE 

 

Året 2020, LOTs jubileumsår, begynte normalt og vinterens store arrangement "Kom deg ut"-

dagen ble, som tidligere år, lagt til Lauvesetra. 16 av våre frivillige var i farta fra tidlig morgen til 

sene ettermiddagen med forberedelser og over 450 små og store hadde en flott dag ute, selv om vi 

manglet snøen og de aktiviteter som vi normalt kan ha da. Turbo kom og hadde dansestunder til 

Turbosangen, ballkast mot ulike mål ble virkelig populært og pølser, saft og kaffe forsvant fort. 

Folk koste seg lenge i sola. Flott natursti på veien inn, både fra Rømminga og Bjerke. 

Høstens "Kom deg ut"- dag ble preget av koronaen, men allikevel fikk vi til et fint arrangement på 

Skautvedt ved Farris. I underkant av 200 forhåndspåmeldte deltakere koste seg med natursti, 

Larvik Sopp- og Nyttevekstforening sin natursti og stand med informasjon om sopp og ikke minst 

høydepunktet, konserten med "Mikkel og Reverockerne". Servering av innpakket muffins, 

saftboks, kaffe og knaskerøtter fra Kvelde gikk fint og det var ikke vanskelig å holde nødvendig 

avstand her, meget god plass. 

Koronaen kom i mars og det ble meget laber aktivitet hele våren, det meste ble avlyst eller utsatt. 

Våre planlagte jubileumsarrangement fordelt over hele kommunen likeså. Vi skulle virkelig gjøre 

oss bemerket i årets Borgertog, men i stedet markerte vi oss på bilder med flagg og faner for å vise 

at vi holder stand og kommer sterkere tilbake da koronaen tillater det. Det eneste vi deltok på i 

våres var "Villblomstens Dag" 14. juni, arrangert av Larvik Botaniske Forening.  

Etter sommerferien ble det arrangert en Ruslær i Ula i nydelig 

vær og en Ruslær inn til Lauvesetra da hytta åpnet for sesongen 

i oktober.   

I tillegg ble det arrangert to fellesturer, en i Hvarnes/Heisetra 

og en i Tjølling. I tillegg ble det to langturer, en i Vestmarka og 

en til Ruketuten i Lardal. 

To bakedager på Lauvesetra ble også gjennomført, en i mars og 

en i oktober.  

Av alle våre planlagte jubileumsarrangement ble kun to 

gjennomført, "Toppturer i Stavern" og "Jubileumsmarsjen fra 

Kjose til Larvik", begge i september. Dette var populært, særlig 

jubileumsmarsjen. Der var det maks antall 100 deltakere, i et 

normalår kunne vi vært det dobbelte. Dette var en ny rute å 

gå og mange var nysgjerrige på denne. En flott tur, godt 

gjennomført.                    

Jubileumsvandring fra Kjose til 
Farriseidet på den nedlagte 

jernbanetraseen 13. september 
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Pga. nye innstramninger vedrørende koronaen ble vårt store jubileumsarrangement i Sliperiet og 

turene til Hedrum Orienteringslag avlyst. 

De turer og arrangement vi har gjennomført i år har ikke hatt mange deltakere mot hva vi er vant 

til å ha. Det har vært forhåndspåmelding til alt og vi merker at familier og andre planlegger ikke 

helgens aktiviteter før samme dag og vi fikk en del etteranmeldinger. Alle navn og 

telefonnummer ble notert med tanke på eventuell smittesporing. 

Årets juletrefest på Lauvesetra ble også avlyst, noe svært mange var lei seg for. 

Året 2020 ble et meget spesielt år, for alle. Aktivitetskomiteen har gjort det som var mulig å 

gjennomføre og nå krysser vi alt vi har for at dette året skal bli mer normalt utover våren og 

sommeren.  Våre planer er klare, og vi skal gjøre vårt for å få et aktivt og spennende år. 

Må til slutt takke absolutt ALLE dugnadshjelpere og samarbeidspartnere for det vi har fått til i år. 

Uten dere får vi ikke vist fram den flotte kommunen vår og dens flotte mangfold fra fjord til fjell, 

både i flott natur og hva som kan spises og nytes av blomster etc.  

Gleder oss til 2021. 

 

Anne Grete Holt 

Leder av Aktivitetskomiteen 

 

 

 

Langtur i Vestmarka 27. september 
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Jubileumskomiteen har gjennom flere møter drodlet og tenkt, foreslått arrangementer, undersøkt 

muligheter og kommet med forslag til LOTs styre. Målet var arrangementer gjennom hele året, 

ulike typer arrangement som turer, konsert, fakkeltog, store planer for årets Borgertog 17. mai, 

arrangement for barna, DNT ung og seniorene og det hele skulle kulminere i et stort 

jubileumsarrangement i Sliperiet 1. november. Selve jubileumsdatoen var 29. oktober. 

Koronaen stoppet det meste, det eneste vi klarte å gjennomføre var "Topptur i Stavern", en guidet 

tur med Kåre Christoffersen, og "Jubileumsmarsjen fra Kjose til Larvik". Begge disse 

arrangementene ble meget vellykket. En stor og ekstra takk til Tore Fjeldskår for en kjempejobb 

med jubileumsmarsjen. Det var mye tilrettelegging for å få denne til og det klarte Tore og hans 

medhjelpere med glans. Det var en maks. grense på 100 deltakere, vi kunne vært det dobbelte...  

Turen gikk fint og alle var så fornøyde over å få oppleve denne nye og meget varierte turruten. 

Arrangementet i Sliperiet er utsatt, heldigvis kunne foredragsholderen, Randi Skaug, komme 

høsten 2021 eller våren 2022. Så vi håper og venter på normale tilstander og så ha et arrangement 

med full deltakelse, uten restriksjoner.  

Vil til slutt takke alle i komiteen for flotte innspill, alle var så med og kom med meget gode forslag 

og så mulighetene på møtene våre. Takk også til styret for positiviteten dere hadde til våre forslag 

og hjelp til gjennomføring av disse.  

Anne Grete Holt 

Leder av Jubileumskomiteen 

 

Jubileumsvandring fra Kjose til Farriseidet på den nedlagte jernbanetraseen 13. september  
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Seniorgruppa i LOT hadde kommet meget godt i gang med sine turer for 2020, da Koronaen og 

covid 19 tvang landet ut i «lock down». Vårt program var meget spennende og variert. Det var 

lagt opp til turer både i nærområdet og lengre utflukter med buss (til Røros-fulltegnet i april!) og 

båt (Bolærne og Koster). Programmet bød på turer for noen og enhver. Og LOTs 90-årsjubileum 

skulle feires. 

Vi gjennomførte et vellykket årsmøte den 30.01.2020 med 57 til stede. Innkalling og dagsorden 

ble godkjent. Øystein Tomter fungerte som møteleder og Bente Hvatum som referent. 

• Nyvalgt styre: Leder Bjørn Jeksrud, nestleder Arne Skovro, aktivitetsleder Jan Kaasa, 

sekretær Bente Hvatum og styremedlem Egna Holme (ny).  

• Styringsgruppa: Anna-Marie Nord, Nina Fauske, Inger Lise Mjelde, Øystein Tomter, Per 

Dvergsnes, 

Kåre Sandboe, som var en trofast og aktiv hedersmann i LOT gjennom mange år, ønsket å 

tre ut av gruppa. Han døde dessverre i oktober 2020. 

• Arrangementskomite: Leder Jan Kaasa, Egna Holme, Kari Berthling Olsen, Per og Gunne 

Dvergsnes, Ingrid Kaasa, Reidun Haug og Sonja Gjerken (ny). 

• Valgkomite: Ingrid Kaasa (leder), Anna Marie Nord og Thor Gunnar Holt (ny). 

Etter møtet ble alle traktert av arrangementskomiteen med rundstykker og kake. Bjørn Jeksrud 

viste bilder fra turene i 2019. Et populært innslag.  

På årsmøte ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse om syn på fremtidige 

sammenkomster/fester i seniorgruppa. Svarene pekte klart i retning av at det er nok med én 

fest/sommerfest på Lauvesetra og at julefesten slås sammen med foredragsmøtet med bespisning i 

november/desember (sistnevnte avlyst pga. pandemien). 

Etter årsmøtet fikk vi gjennomført to planlagte arrangement før pandemien kom: 

13.02.2020.   Eikedalen – Førstehjelpskurs med Lars Leinæs og 47 fremmøtte:
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27.02.2020:  Fottur til Padlehytta med Arne Skovro som turleder og i alt 27 deltagere: 

           

Det var 12.03.2020 da turgruppa under ledelse av Jan og Ingrid Kaasa og i alt 47 deltagere 

gjennomførte en meget interessant og vellykket fottur fra Rakke til Gumserød Gård, at nyheten 

om pandemien la lokk på videre aktivitet! Guider på Gumserød var også Helge Pedersen og 

Marianne Aslaksen Sørlie. 

          

Etter dette måtte vi lojalt følge opp smittevernregler. Selv om seniorgruppa består av spreke 

turgåere, så må vi innrømme at vi er i den definerte «risikogruppa». Det ble ikke tillatt med 

«kompiskjøring», hvilket vi praktiserer pga. minst mulig bilkjøring. Og fysisk avstandtagen kan 

være vanskelig for en så sosial gjeng. Med dette som bakteppe måtte vi, som svært mye annet, 

være tvunget til å avlyse våre turer og arrangement. Dette gjaldt også det årlige OPPTUR-

arrangementet for 8-klassingene. 

Etter denne tiden ble det flotte, opparbeidede turnettet i vårt nærområde flittig brukt. Bystien 

fikk mange nye turgåere, hvilket man bl.a. så på økt stislitasje. Ettersom sommeren og høsten 

gikk, og den første smittebølgen ga seg, ble smittevernreglene noe oppmyket. Vi avholdt fem 

turer i løpet av oktober. Disse ble annonsert og gjennomført med følgende smittevernregler: 

Registrering av deltagere som ble meldt til LOT. Holde avstand. Ikke kompiskjøring. 

01.10.2020: Fottur til Padlehytta med Bjørn Jeksrud som turleder og i alt 20 deltagere:

 Kilegapet  
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08.10.2020: «Over stokk og stein» i Vestmarka med Steinar Gokstad som turleder og 22 delt.: 

   

15.10.2020: «På kryss og Tvers til Damgården» med Reidun Haug som turleder og 37 delt.: 

  

22.10.2020: Fottur på «Halve Bystien» med Bjørn Jeksrud som turleder og 35 deltagere: 

   
 

29.10.2020: «Bakedag». Fottur til Lauvesetra hvor ferskt bakverk ble servert av hyttekomiteen og 

bakt av Oddrun Thorstensen. Ingrid og Jan Kaasa var turledere og i alt 75 meget godt fornøyde, 

mange nye turgåere. 
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Alle disse fem avholdte turene i oktober viser hvilke spennende og varierte muligheter vi har i 

vårt nærområde. Før disse turene var vi så heldige å kunne være med på LOTs 90-års 

jubileumstur til Skautvedt 13.09.20. Det var ca. 30 seniorer som var med på det meget hyggelige 

arrangementet. Noen gikk tur/retur Sky (med innlagte spørsmål) og noen kjørte bil helt inn. Vi 

ble traktert med bagetter, kake, kaffe og humørfylt musikk. Flere av seniorgruppas medlemmer 

var delaktige i avviklingen. Et virkelig vellykket arrangement og sted, som bør brukes mer. 

I november og desember ble alle de planlagte arrangementene avlyst pga. smittevernreglene. 

Dette var turer der det bla. var lagt opp til innendørs aktivitet med foredrag og servering, og 

startsted for turene krevde kompiskjøring. 

Flere av styremedlemmene gjennomførte om høsten et veldig nyttig nærturlederkurs. Kurset 

anbefales sterkt til andre. 

Statistikk: 

I løpet av 2020 har vi altså avholdt i alt ni turer/arrangementer med i alt ca. 338 deltakere. Dette 

har utgjort ca. 135 dugnadstimer for turledere. Flere «nye» ansikter har dukket opp på turene. I 

tillegg kom årsmøtet (57 delt.). 

Det har vært avholdt i alt syv møter 

med styre og styringsgruppa. 

Møtene har bortsett fra to ganger 

blitt avholdt i LOTs lokaler. Vi har 

hatt et møte på Bøkekroa og et ved 

Naturskolen. Dette har utgjort ca. 

214 dugnadstimer. Det ble også 

avholdt et planleggingsmøte i 

forbindelse med OPPTUR-

arrangementet, som dessverre ble 

avlyst pga. Korona-en. Styreleder 

har møtt som observatør til LOTs 

hovedstyre. 

Vi takker våre positive seniormedlemmer og LOT’s administrasjon og styre for optimistisk å 

opprettholde aktiviteten. Og dermed å holde motet oppe i denne uvanlige tiden.  

Takker også «Aktiv i 100» og Vestfold/Telemark fylkeskommune for 

oppmuntrende økonomisk tilskudd til vår aktivitet. 

Bjørn Jeksrud 

Leder av Seniorgruppa 

FOTO: 

• Arne Skovro – 

Facebook: LOT 

seniorene på tur  

• Bjørn Jeksrud 
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I 2020 har vi vært en gjeng på 7 aktive turledere og styremedlemmer. Vi har vært ganske ferske i 

rollen alle sammen, og derfor hatt et noe mindre krydret program enn tidligere år, men vi 

varierte programmet etter beste evne med tanke på kompetansen vår og hva vi følte oss 

komfortable med å arrangere.  

 

2020 ble et veldig annerledes år for hele 

verden, plutselig ble det en global pandemi, og 

dette påvirket selvfølgelig også DNT og DNT 

ung Larvik. Det gjorde at vi måtte avlyse mange 

turer og arrangementer, og finne alternative 

løsninger der det var mulig. Det er selvfølgelig 

trist at flere av våre turer måtte avlyses i år, 

men samtidig kan vi jo se på de positive sidene 

ved at vi har blitt flinkere digitalt og klart å 

holde oss gående med alternative løsninger. Vi 

i DNT ung Larvik har grunnet dette i 2020 hatt 

flere styremøter enn tidligere, fordi det har 

vært enklere å kunne ta et kort møte over nett, 

selv om det sosiale selvfølgelig har vært 

etterlengtet. Vi har også sammen med resten av 

DNT ung Vestfold arrangert Grønn Fredag 

digitalt, noe som muligens nådde ut til flere, 

selv om arrangementet var veldig annerledes 

enn fra tidligere år.  

Vi hadde på planen å arrangere en tur der vi skulle prøve å rekruttere flere til å bli med i styret, 

men fikk grunnet Covid-19 ikke gjennomført dette. Allikevel synes vi fortsatt det er en veldig god 

ide, og vil derfor prøve å få til noe liknende i 2021.  

 

 

Dato Tur Antall deltakere 
9. januar Buldrekveld 8 
16. januar Skøytetur på Torvet  

m/Barnas Turlag 
Ingen deltakere, men vi stod med stand for å 
kunne gi informasjon om noen som gikk forbi 
ønsket, dessverre også lite aktivitet på den fronten.  

12. februar Bli kjent- tur til Salsås 6 
23. februar Fastelavenstur til Thorleifsbu 7 
18.-20. sept. Hyttetur til Ivarsbu 3 
27. november Grønn fredag Digital på Instagram 
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I 2020 har DNT ung Larvik hatt et samarbeid med Larvik læringssenter, der det har blitt 

gjennomført flere turer dette året. Vi har vist oss på en av turene som har blitt arrangert i den 

sammenheng, men dessverre ikke vært like synlige som vi hadde håpet på å være. Men det ser ut 

som at prosjektet har ført til at flere har fått øynene opp for friluftsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret ble i starten av 2020 ledet av Ingeborg Sørøy Tufte, og den rollen ble etter sommeren 

overtatt av nestleder Victoria Klæbo Schumacher da Ingeborg dro på folkehøyskole. Styret har 

siste halvår av 2020 bestått av to SOME-ansvarlige og to ordinære styremedlemmer.  

I 2020 ble også Victoria Klæbo Schumacher representant for ung- gruppen i styret for Larvik og 

Omegns Turistforening.  

Tusen takk til alle som har bidratt i år! 

Victoria Klæbo Schumacher 

Leder av DNT ung Larvik 
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Ved starten av det nye året, fikk Barnas Turlag inn nye frivillige. Ingvill og Birgit. Og imens hele 

Norge var stengt ned, kom ny leder på plass. Vi fikk også opp en egen Instagram konto, og har økt 

aktiviteten på Facebook. Dette har vært et snodig år, hvor vi har måtte avlyse mange av våre 

aktiviteter, og snu oss rundt å sette sammen andre aktiviteter. Små og store utfordringer har 

oppstått. Også med påmeldingsrutiner. Men med tilpasningsdyktighet og gode tiltak har de 

aktivitetene vi har fått gjennomføre vært fine, -og vi ser frem til å starte opp igjen, når det lar seg 

gjøre. Vi hadde et flott samarbeid med Carlsen Fritzøe, der vi laget insektshotell, som Knut 

Hjalmar sto i bresjen for. Små og store trosset varmen og stilte ivrig opp for å snekre. Eva laget til 

og med et som skulle opp på Padlehytta. Resten av materiell ble donert til SFO, Fagerli skole.    

Bygging av insektshotell  
20. juni 

Tottori og natursti  
8. august 

Tottoritur til Rolighetsåsen og 
Grevens vinkjeller   23. august 

 

Dagen etter var det meldt dårlig vær, og turen til Gon, som Knut Hjalmar skulle lede, ble 

dessverre avlyst pga. dette.  

Prosjektet med Tottori-filmen fikk også ok deltakelse, tross veldig varmt vær og ferietid. Første 

arrangement var natursti, servering av toast og filmvisning på Bølgen Kino. Med hjelp fra Anne 

Grete fikk vi i gang et samarbeidet med Røde Kors, slik at vi fikk delt ut billetter, brus og snacks 

til familier som ønsket å delta, som ellers ikke hadde fått muligheten.  

Pga. rasfare, ble turen som egentlig skulle gått gjennom tunellen i Ulfsbakk, flyttet til 

Rolighetsåsen og ned Grevens vinkjeller. Der meldte alle seg på ETTER fristen var gått ut, og 

Ingvill og jeg snudde oss rundt, og turen ble gjennomført av 25 turglade deltakere (og 2 firbente). 

Noen av barna hadde pakket magisk, og kledd seg ut. Arrangementene ble også fremmet av 

Tottori-produksjonen via Instagram.  
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Kom deg ut-dagen i september var på 

vakre Skautvedt. Og sammen med 

Aktivitetskomiteen gjennomførte vi 

mannsterke og med glans! Fullbooket og 

nydelig vær. Det var natursti både fra oss 

og fra Sopp-, og nyttevekstforeningen, 

med premier. Mikkel og Reverockerne 

hadde en morsom konsert. Det var også 

utdeling av muffins og solrik. Som ny i 

gamet, er jeg mektig imponert over den 

gjengen som stilte opp og hjalp til å 

gjennomføre en litt annerledes Kom deg 

ut-dag. (Applaus til dere!)                                     Kom deg ut-dagen på Skautvedt 6. september 

Besøket til Holt Gård ble også fort fullbooket. Noen kjørte egen bil og en gjeng satt på i bussen. 

Da vi ankom gården, var noen så heldige å se en elg som løp over plassen, med en elghund hakk i 

hel. Vi fikk gode tilbakemeldinger på turen, selv om det ble litt kaldt. Vi hilste på dyrene, kjørte 

hest og kjerre, hoppet i høyet og lekte på gården. Pizzaen var kjempegod. Kaffen og den 

hjemmelagede saften smakte nydelig, - og for ikke å glemme hvor himmelsk gode de varme 

kanelbollene var..! -Og det var deilig å sette seg inn igjen i oppvarmet buss, med verdens 

hyggeligste bussjåfør: Erling.  

 

 

 

 

 

 

                       Holt Gård 24. oktober. 

Overnattings-turen til Presteseter, som Merethe og Theresa var turledere for, ble dessverre avlyst 

pga. for få påmeldte. Vi prøver lykken igjen i år.  

Så kom det en ny bølge med Korona, og nå er alt satt på vent. Men vi gleder oss til nye spennende 

prosjekter og turer i 2021. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til at vi kan gjennomføre 

aktivitetene våre! Og en ekstra stor takk til Eva, som er så sporty og stiller opp som Turbo.  

Birgit-Marie Haugen 

Leder av Barnas Turlag Larvik  



19 
 

 

Trilleturene er et tilbud til hjemmeværende mammaer og 

pappaer. Det ble gjennomført 16 trilleturer med 2020. I 

perioden januar til mars var Ingvill Tjugum og Julie 

Titlestad turledere. De arrangerte fem trilleturer, én til 

Nevlunghavn med pause på «bakern» og fire turer til 

Lauvesetra. På turen til Lauvesetra i mars var det også 

babysang med Mari Løchen. Etter dette ble all aktivitet, 

også trilleturene avlyst grunnet koronarestriksjonene. 

Etter en lang aktivitetspause, startet Trillegruppa opp 

igjen i mai, med de nye turlederne Anette Hesselroth og 

Tone Marit Nagel. I perioden mai til juni arrangerte de 

seks trilleturer som gikk til Rakke, Seilerhytta, 

Nevlunghavn og til Bøkeskogen med pause på Bøkekroa.                   

.                                                                        Trillegruppa med babysang på Lauvesetra 4. mars 2020. 

Etter sommerferien startet Trillegruppa opp i august. I perioden august til oktober var Johanne 

Dolven, Ida Johansen og Camilla Robertsen turledere. De arrangerte fem trilleturer som gikk til 

Rakke, Nevlunghavn, Bøkeskogen, Lauvesetra og Eikedalen, før koronarestriksjonene igjen satte 

stopper for aktivitetene. 

På de 16 turene var det 399 store og små turdeltakere. Turlederne har hatt med nøkler til LOTs 

hytter når turene gikk dit, slik at man kunne komme inn for å spise, amme og skifte dersom det 

var kaldt ute. Turene har vært markedsført på lot.dnt.no og på facebooksidene Barnas Turlag 

Larvik og Hjemme med baby i Larvik. 

Tusen takk til alle syv turlederne for innsatsen! 

For Trillegruppa 

Solveig Dolven 

 

 
Trillegruppa på Lauvesetra 8. januar 2020. 
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I 2020 kjørte vi med de samme 18 toppene som i 2019-sesongen, og de vil også gjelde i 2021 før vi 

skifter ut 2 eller 3 av dem. 18 topper er mye å drifte, men folk har dermed mange å velge blant 

hvis de vil ut til en topp med blåmerket sti. 

Det har kommet ut to gode lokale turbøker som bl.a. inneholder toppturene, og disse har bidratt 

til enda mer turgåing.  Stolpejakt og turorientering er også populære "konkurrenter" til 

toppturene. 

2020 ble et spesielt år med pandemi, og styret bestemte tidlig at klippetenger og gjestebøker på 

toppene skulle hentes inn pga. smittefare. Klistremerke på kassene oppfordret folk til å bruke 

"SjekkUT-appen" så besøket ble elektronisk registrert, eller man noterte besøket på klippekortet 

selv. Myndighetene oppfordret til bruk av naturen under pandemien, og det var lett å se at stier 

ble mer brukt, og man møtte oftere folk i løypene.  

Salg av toppturpakker har gått ned dette året, men mye av forklaringen ligger i at det er det andre 

året med samme utgave, og mange bruker også nettutgaven av toppturene, og på telefonen kan 

man finne det meste av turmuligheter i ønsket område. Toppturpakkene har dette året blitt solgt 

på LOT-kontoret, Albert Bøe Sport, Norli Bok på Amfi, Stavern Sport, Søndersrødkroken (Meny 

Helgeroa) og Sparbutikken i Kvelde.  Dessverre har vi ikke funnet nytt utsalgsted på Nordbyen.  

Det ble solgt 103 toppturpakker i 2020 til kr. 100,- pr stk. Det var 9 voksne og 9 barn som leverte 

fysiske klippekort for Toppturer i Larvik. 

90-klippen ble lansert i anledning LOTs 90-årsjubileum. Dette var 

en premiekonkurranse der alle som leverte et klippekort med 90 

klipp innen utgaven av 2020 var med i trekningen av 5 gavekort 

på kr 900 hver – med andre ord 10 kroner per år LOT har 

eksistert. Klippepunktene var de 18 toppturene, 4 dagsturhytter, 

9 andre klippepunkt langs populære turstier, samt fellesturer i 

LOTs regi. Hele 86 utfylte klippebøker ble levert innen fristen! 

Vinnere av Toppturer i Larvik og 90-klippen annonseres på LOTs 

årsmøte.  

Romjulstraver'n ble arrangert 18. desember 2020 til 3. januar 

2021 med SjekkUT-appen som registrator. I løpet av 

konkurranseperioden ble 221 besøk registrert. De tre toppene 

som ble trukket ut var Hummerberget, Tyriås og Haugskollen, og 

de tre heldige bestigerne som ble trukket ut av disse toppene vant 

gavekort.  
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I appen SjekkUT finner man fire lister med totalt 53 turposter i regi av LOT. Dette fire listene er 

Larvik og Omegns Turistforenings Toppturer, Larvik og Omegns Turistforenings hus og hytter, Ti 

på Skjæret Vestfold syd og Turboturer Larvik. Samlet har det vært 10.230 innsjekkinger på 

SjekkUT på disse 53 turpostene. Ettersom klippetenger ble hentet inn og fordi DNT hadde 

problemer med SjekkUT-appen en del av året, kan ikke besøket tallfestes på samme måte som 

tidligere. Vi både tror og håper at besøkene har økt som følge av generell økning av turgåing, og at 

det reelle antall besøk sannsynligvis er høyere. I 2019 hadde vi til sammenlikning besøkstall på 

ca. 13 300 på app og klippekort samlet. 

Håper du er "topp-motivert" også neste sesong! 

Innhenting av bøker og tenger på toppene gjorde at sammenlagt tid på drift av toppturer kom opp 

i ca. 90 dugnadstimer denne sesongen.   

Opplegget driftes fortsatt av  

Tor Arne Paulsen og Thor Gunnar Holt 

 

 

Hele Norges Turplanlegger – UT.no, har hatt en stor vekst i besøk i 2020, opp hele 70 % fra 2019. 

Dette året har også informasjonen som ligger ute fått en kraftig oppdatering. LOTs UT.no-komité 

har jobbet 410 dugnadstimer for å oppdatere turforslag og turmål i Larvik.  

LOT har nå beskrevet 5 hytter, 80 turmål/steder og 53 turforslag i UT.no. I tillegg har komitéen 

også oppdatert LOTs merkede stier i Nasjonal database for turruter, som vises som sommerstier 

på UT.no. Nye beskrivelser legges til og turene oppdateres fortløpende. 

Tusen takk til UT.no-komiteen med Anne Lise Saga i spissen. 
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LØYPEKOMITEENE 

 

• Ny bru med rekkverk bygd under/forbi jernbanebrua. Den nye brua måler nesten 40 

meter og er en etterlengtet utbedring av Elvestiens nedre del. 

• Sti langs Orøya er ryddet. 

• En del vindfall ryddet og fjernet. 

• Generelt vedlikehold og rydding. 

Det er nedlagt 173 dugnadstimer i 2020. 

Guttorm Eggen, løypeleder 

 

 

Generelt kan vi si at rundløypa på Valby er i god stand. Den er flittig i bruk, vesentlig av folk fra 

Bisjord, Valby og Guri. Den benyttes av turfolk, syklister og joggere og av nærliggende barnehager 

og skole. Arbeidet på rundløypa på Valby har bestått av: 

• Bygging og utsetting av to klopper mellom terrenget og nyetablert sykkelsti ved 

Gurifeltet. 

• Klipping og gress på stien ved Gurifeltet, på traktorveien i sørenden ved potetkjelleren og 

langs steingjerdet i vest. 

• Fjerning av krattskog og utvidelse av stien i øst og nord. 

• Fjerning av rotvelt og store knekte greiner etter høststormer. 

Det er nedlagt 50 dugnadstimer i 2020. 

Eirik Lester Nilsen, løypeleder 
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Sommerløyper: 

• Lagt om løypen fra bilvei ved Krokvannskilen ca.200 m mot Krokvann. 

• Ca. 400 m mellom Nordgardssetra og Breivann grunnet bløt myr. 

• Reparert bru ved Krokvann. 

•  Skiftet ut gamle skilter med nye turistforeningens standardskilt. 

• Frisket opp løypenettet med blåmaling. 

• Vanlig vedlikehold, kvisting/rydding. 

Vinterløyper. 

• Fjernet løypen mellom Grorud (jaktslottet til Fritzøe) og Ruggefjell.  

Fjernet skilter og tatt opp stolper. 

• Skiftet ut gamle råtne stolper med nye impregnerte. Skiftet ut i år ca. 300 stolper. 

• Vanlig vedlikehold, rydding. 

• Lagt opp ny løype ca. 3 km fra garasjen til løypemaskinen ved Breivann, nedom 

Langevann og tilkobling til Vindfjellløypa som kommer fra Vindfjellhytta/Breivann. 

• Opparbeidet noen nye stikkrenner/lagt ned perforerte rør der hvor det har vært 

nødvendig. 

Det er nedlagt 288 dugnadstimer i 2020.   

Jan Vidar Skaug, løypeleder 
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Det har vært normalt vedlikehold med vegetasjonsrydding og oppfrisking av blåmerker. Det 

arbeides med skiltplan for turskilt på løypa.   

Det er nedlagt 55 dugnadstimer i 2020. 

Toto Osland, løypeleder 

 

 

Runden benyttes vesentlig av hyttefolket, men i år har det vært en klar økning av båtfolk og folk 

som gikk i land fra MS Viksfjord. Stien er godt etablert og krever lite vedlikehold. Samarbeidet 

med Malmøya hyttevelforening og Larvik kommune fungerer utmerket. Den store stiryddingen 

fant sted på hyttevelforeningens dugnadsdag lørdag 4 juli. 

For LOTs mannskaper har det vært lite å gjøre. Noe fornying av kyststimerker på skiltene og 

inspisere stien å se at alt er i orden og fremkommelig for turgåere. I tillegg har vi utbedret stien 

noe i sør på kulesteinstranda. Skilter og blåmerking er bra og har ikke vært utsatt for hærverk i år.   

Det er nedlagt 19 dugnadstimer i 2020. 

Eirik Lester Nilsen, løypeleder 

 

 

 

• Vardeberget: Ryddet vegetasjon med krattknuser og ryddet mindre trær på toppen for 

bedre utsikt. Tatt noe vindfall og fylt pukk samt fornyet skilter og blåmerking. Ryddet p-

plass på Sky. 

• Kleivermarka: Ryddet vegetasjon med krattknuser. Frisket opp blåmerking og supplert 

noen turskilt. Ryddet vindfall. Normalt vedlikehold.   

 

Tom Egil Thorstensen, løypeleder 
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Noen stikkord fra Løypekomiteen: 

• Skiltet og merket ny trasse fra Agnes til Stavern. Fjordstien er dermed koblet sammen 

med Kyststien. 

• Satt opp nye /byttet ut gamle skilter mellom Larvik og Agnes i henhold til oppsatt 

skiltplan. 

• Ettersyn/vanlig rydding og oppgradering av merker. 

• Pga. en del «dårlige» trær i langs stien, har det vært en del fjerning av vindfall. 

• Reparasjon av ødelagt gangbro pga. uvær mellom Møllebekken og Holmen.  

• Fiskestien mellom Tenvik og Rødbergodden har blitt ryddet og blåmerket på nytt. Det har 

vært diskusjon i hvilken grad denne skulle merkes med nye skilter. Nye skilter merket 

Fiskestien er bestilt og vil bli satt opp. 

Ellers er det å nevne at komiteen gjennom selvsyn og tilbakemeldinger har den oppfatning at 

løypa er mye brukt. Spesielt av beboere på Rødberg- og i Jordeområdet. 

Også i år har løypekomiteen erfart at stolper har blitt revet opp og fjernet uten at vi vil si at dette 

har gått utover tilgangen til stien. 

I høst ble vi bla gjennom ØP gjort oppmerksom på «hærverk og muligens skummel aktivitet» i 

Tenvik-Rødbergområdet. Mindre trær var hugget ned og dannet grunnlag for etablering av 

installasjoner ofte ledsaget av oppheng av ulike former for tekstiler. Komiteen har vært ute og 

foretatt enkelte oppryddinger, uten at vi kan si at vi har «løst mysteriet».  

Løypeleder har også blitt gjort oppmerksom på at skiltet «Jordestranda» er plassert feil. Skiltet er 

plassert på stranda ned for boligfeltet Rødberg-ei strand som i Larvik alltid har hatt navnet 

Jordestranda, men som noen i dag kaller/har gitt navnet Rødbergstranda. Komiteen har etter 

undersøkelser kommet til at skiltet er riktig plassert. Alternativet er å plassere skiltet på stranda 

ned for boligfeltet Jordelia, ei strand som bla ifølge tidligere grunneier, hytteeiere og andre heter 

Lillejordestranda. Inntil videre blir skiltet stående.   

Det er nedlagt 121 dugnadstimer i 2020. 

Gunnar Strand, løypeleder 
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Når det gjelder Bystien, så har jeg anslått dugnadstimene til ca. 80 timer. Det har jo, som i det 

øvrige løypenettet, vært mer benyttet og dermed mer slitasje. Men det er jo positivt. Ser ut som 

Bystien er mer kjent nå. Moro. Særlig i påsken var det mange som benyttet den. Har ikke vært 

noen store felles dugnader, men mer kontinuerlig vedlikehold: Trær og grenbrekk. Kvisting. 

Forsterkning av trapper. Rette opp skilt og stolper, plukke søppel.  

Graving i Bøkelia har vært en utfordring. Ser fram til det blir ferdig. Må friske opp med blåmaling 

i 2021.   

Bjørn Jeksrud/Seniorgruppa, løypeansvar 

 

 

 

I de godkjente løypene er det foretatt vegetasjonsrydding og oppfrisking av blåmerker. Nye 

turskilt er satt opp på Holtefjellrunden. Stor oppgradering av Ulabrand-runden for OF. Rydding 

og merking til topper rundt Ula utført av Hanne og Anders, de har også ryddet vindfall og andre 

hendelser i løypene mellom Holtefjell og Ranvika. Øvrige deler av stiene er fordelt på hele 

komiteen der hver har tatt seg av sin del. 

Ola Leinæs og jeg har sittet i en komite bestående av representanter for grunneiere og LK der det 

er utarbeidet forslag til trase-valg for resten av kyststien. Disse forslagene har vært gjennom 

Hovedutvalg for Teknikk og Miljø og skal til politisk behandling i kommunestyret inneværende 

år. Larvik kommune jobber med å få på plass p-plasser, renovasjon og toaletter.   

 

Tom Egil Thorstensen, løypeleder 
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Løypa mellom Solstad og Tanum Kirke, Brunlaløypa oppleves som ganske flat. Den er en utpreget 

vinterløype, da den i stor grad benytter dyrket mark i traseen mellom Stavern og Eikedalsmarka. 

Vinteren 2019/2020 forble mild og dessverre uten oppkjørte skispor. 

Det er i dag Larvik Ski som kjører opp skiløyper når naturen byr på den slags herligheter. Klubben 

har nylig et årsmøtevedtak på at det kan handles inn en ny, bedre og litt bredere løypemaskin til 

kjøring i Eikedalsmarka og Brunlaløypa. For oss i Brunlaløypa medfører dette at vi trolig må 

utvide en bro (fjerne rekkverk?) i Brunlaskogen om ny maskin blir en realitet. 

Gammel blåmerket rundløype er igjen operativ, da gammel trase måtte vike for et nytt boligfelt. 

Skiltplan: Det er bestilt opp nye turskilt til hele Brunlaløypa. 

Komiteen for Brunlaløypa fortsetter med det samme mannskap som har vært med de siste år.   

Det er nedlagt ca. 26 dugnadstimer i organisert form i 2020. 

Trond Tanum, løypeleder 

 

 

Det har vært normal rydding og vedlikehold på kyststien i år. Noen områder, som Gusland, krever 

ekstra innsats for å holde vegetasjonen nede, så flere har bidratt her. Det er satt opp noen nye 

skilt, blåmerking er frisket opp og bruer som var ødelagt i Fuglevika er reparert. En stor takk til 

alle som har bidratt i dugnaden.  

 

Rolf Omsland, løypeleder 

 

 

Det har blitt utført vanlig vedlikehold i Eikedalsmarka i 2020. Ryddet sommerløyper samt 

vinterløyper. Det har vært endel nedfall i høst. Byttet ut skilt ved Ulfsbakk etter hærverk. Ryddet 

gapahuken ved Salsås etter bålbrenning inne i gapahuken.  

Det er nedlagt 192 dugnadstimer i 2020. 

Thor Myhre, løypeleder 
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Januar startet travelt med riving av beverdemning i Kanalen vest for Lauvesetra. Fortsatte med å 

rydde ny alternativ sti nord for Merrahållet på Rømminga. Det har stadig vært rotvelter som har 

falt over stien pga. kraftig vind. Det har medført en del jobb! 

Vi har satt opp ny trapp på Farrisstien sør for Fossanebukta. Det er utført fellesdugnad på de mest 

brukte stiene før St. Hans. Det har grodd mye i sommer! Ellers har det vært små-rydding og 

oppfrisking av blåmerker. Etter mye nedbør i høst så vi behovet for klopper øst og vest for 

Skillehovet mellom Rømminga og Lauvesetra. Vi valgte å legge ned stokker i myrene for å bedre 

fremkommelighet. Som vanlig tok vi en skikkelig dugnadssjau i hovedløypa i høst så alt er klart 

når (om?) snøen kommer. 

Jeg vil takke hele løypekomiteen i Vestmarka for innsatsen i år.    

Det er nedlagt 944 dugnadstimer i 2020. 

 

Steinar Gokstad, løypeleder 

 

 

«Bøkeskogen og Kilens venner» ble etter årsmøtet i 2020 innlemmet LOT og sorterer som egen 

komite under Løypekomiteen. 

Den største og viktigste jobben som er utført i Bøkeskogen er opprettelsen av lys i «Langreisa» 

som en gave fra LOT til Larvik kommune i forbindelse med byens 350-årsjubileum. I tillegg er 

joggeløypene (2, 6 og 10 km) oppgradert med ettersette og noen nye stolper.   

 

Leif Werner, komiteleder 
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HYTTEKOMITEENE 

 

Det er utført imponerende mye dugnadsarbeid av våre dyktige kvinner og menn på de forskjellige 

hyttene. Detaljer kan leses i de enkelte rapportene, her er et sammendrag: 

Ivarsbu ble åpnet 1. juni med strenge corona-tiltak, vel forberedt av hyttekomiteen. Besøkende 

teltere og vandrere var en do-utfordring som ble fint løst. Nytt solcelleanlegg på alle boenheter 

samt ladestasjon for mobiltelefon er montert. Vanlig dugnad vår og høst er gjennomført med 

rundvask, bytte av sengetøy, banking av madrasser og rydding rundt på tuftene. Godt besøk.   

Lauvesetra hadde nok et år med meget god aktivitet til tross for corona som har gjort at flere 

aktiviteter har blitt kansellert. Det er utført imponerende mye dugnadsarbeid. En rekke 

vedlikeholdsoppgaver inne og ute er utført. Den nye gapahuken, LOT Katedralen, har vært hyppig 

brukt. Solcelleanlegg fungerer tilfredsstillende etter tømmerdriften som gir mer lys 

Padlehytta gikk en uviss coronasommer i møte. Rengjøringsdugnad og åpning 21. juni. Hadde 

ekstra vakter og avstandsmarkeringer og passet på ute slik at ingen satt for nærme hverandre. Ny 

platting er bygd ut fra kjøkken.  

Presteseter startet i år med de resterende arbeidene på toalettene samt nye køysenger. Resultatet 

ble veldig bra. Corona situasjonen skapte en del ekstra arbeid. Hytta ble rydding, vasking og 

innkjøp av rensemidler etc. ned. Corona ettersyn ble utført av medlemmene i hyttekomiteen. 

Nytt og kraftigere solcelle-anlegg ble montert i september. Flott innsats av, Tore, Oskar og 

Guttorm. Foruten vask av hytta og bytte av sengetøy før coronautleie, er det kjørt ny vaske og 

skiftedugnad i høst. 

Eikedalen er i god stand. Det har bare vært behov for mindre bygningsmessig vedlikehold. 

Høstens store museinvasjon har resultert i noe skade på inventaret i hytta. 8 dugnader har i 

hovedsak handlet om klargjøring og vask av hytta og utvendig pleie. Lupinene er fjernet. Hytta 

har vært åpen 13 søndager. 

Nok et år med fantastisk innsats av alle våre frivillige på hyttene. 

Rolf C. T. Nielsen 

Hyttesjef 
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Vi startet i år med de resterende arbeidene på toalettene, så snart Presteseterveien åpnet for 

sesongen. Resultatet ble veldig bra. To nye køyesenger til soverommet i første etasje, kom også på 

plass straks etter veiåpning. Corona-situasjonen skapte en del ekstra arbeid. Hytta ble ryddet og 

vasket ned. Smittevernsinstrukser ble slått opp, nødvendige vaske- og rensemidler ble innkjøpt. 

Ukentlige vaktlister ble utarbeidet, og corona-ettersyn ble utført av medlemmene i 

hyttekomiteen. 

Det gamle solcelleanlegget var modent for utskifting. Nytt og kraftigere anlegg ble montert i 

september. Flott innsats av, Tore, Oskar og Guttorm. Det er også satt i gang arbeid med å ruste 

opp bålplassen utenfor hytta. Foruten vask av hytta og bytte av sengetøy før coronautleie, er det 

kjørt ny vaske- og skiftedugnad i høst. Dette er utført av de driftige damene vi har i komiteen. For 

øvrig er det gjennomført vanlig ettersyn gjennom året, samt grasslått, gjerding og snømåking. 

Takk til alle i komiteen for god innsats! 

Det er nedlagt 193 dugnadstimer i 2020. 

Hans Otto Janshaug 

Leder av Presteseterkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter på Presteseter. Foto: Hans Otto Janshaug 
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Etter brannen og gjenåpningen av Smia fikk vi så vidt tatt hytta bruk før coronastengningen. Nye 

utleieregler kom på våren. Ivarsbu ble åpnet 1. juni. Hyttene måtte nå bookes på forhånd og bare 

én kohort fikk leie og ingen andre fikk komme inn. Berøringsflater og do ble kloret og spritet hver 

14. dag av en fra komiteen. Det ble hele tida supplert med sprit/antibac og klorspray.  Hver 

hytteavdeling fikk tildelt sin nummererte do som de fikk ansvar for renhold av. Forbipasserende 

som benyttet do ble bedt om å skrive ned navn og telefonnummer. 

Det kom i 2020 mange teltere og folk som overnattet i hengekøyer rundt på tomta. Disse måtte vi 

henvise til andre områder å slå seg ned på. Plakater om dette ble satt opp. På samme måte som 

med forbipasserende ble de henvist til én do.   

Det er montert nye solcelleanlegg på alle boenheter og de har fått ladestasjon for mobiltelefon. 

Det gjenstår å sette opp noen LED-lamper i Båthuset og kjelleren. 

En lokal leverandør kjørte opp 8 favner ved til parkeringsplassen. Vi fraktet veden inn til hytta 

med ATV-er. 

Vanlig dugnad vår og høst er gjennomført med rundvask, bytte av sengetøy, banking av madrasser 

og rydding rundt på tuftene. 

Rett før jul tok vi en sjau med å fjerne trær som lå bøyd over veien langs Lille Støle. 

Det er nedlagt 971 dugnadstimer i 2020. 

 

Ola Rustad 

Leder av Ivarsbukomiteen 
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Det var en uviss sommer vi gikk i møte i 2020.  Norge ble «nedstengt» nesten over natta pga. et 

nytt dødelig virus som spredde seg med rekordfart over hele verden.  Det nye ordet ble Corona. 

Lauvesetra og Eikedalshytta ble stengt og Padlehytta ble satt på vent. For å være føre var, hadde vi 

rengjøringsdugnad 4. juni i tilfelle vi kunne ha åpent i sommer. 

14 dager etter fikk vi ja. Da var det å hente varer som var blitt til overs på Eikedalshytta, handle 

håndsprit, engangskluter, lage rengjøringsskjema, sette opp vaktliste og ordne de pålagte rutiner i 

forhold til besøkende. 

Måtte ha ekstra vakter fordi: 1 til kaffeskjenking, 1 til steking vafler og 1 til salg. Satte opp 

avstandsmarkeringer på gulvet og så kunne vi åpne 21. juni. Ikke noe problem med å skaffe vakter 

og alle fulgte rutinene. Vi passet også på ute slik at ingen satt for nærme hverandre. Det har vært 

40 forskjellige vakter i sving og alle har vært helt fantastiske med meget god service til gjestene 

pluss blide og med godt humør. Tusen takk til alle frivillige. 

Vi i komiteen kunne godt tenke oss å starte opp sesongen tidligere, men det får vi jo ikke lov til.  

De første årene (fra 2013) startet vi opp i mai. Kommunen sier nei og det har styret i LOT skrevet 

under på.  Da er det litt merkelig at hytta nok en gang er lånt ut til andre over flere dager uten at 

vi i komiteen får høre det.   

Padlehytta har fått nye brannslokningsapparat fra Øyvind (Ølle)Holm Olsen og Jan Ludvig 

Refshold har montert de opp. Toppen av trappa utenfor kjøkkenet østover er blitt ny takket være 

Rolf Chr. T Nielsen m/hjelpere, så tusen takk til alle sammen. 

Værmessig var det 5 søndager etter hverandre med regnvær, men folk kom allikevel. Facebook 

ble flittig brukt av alle som skulle ha vakter for å informere om åpningstider pluss byens billigste 

sted for vaffel, kaffe og is. Ergo godt med besøkende hele sesongen. Ingen fra kommunen har vært 

på besøk i løpet av sommeren eller tatt kontakt med oss i komiteen. Vi syntes det er litt merkelig 

at kommunen ikke vil se hvordan vi holder på. 

Kom deg ut-dagen ble i år lagt til Skautvedt fordi der er det plass til å boltre seg samtidig som man 

holder avstand. 

En del søppel har vi som vanlig ryddet etter andre. Ingen smitte-tilfelle er registrert.  

Komiteen har bestått av Anne Grete Holt, Svein Arne Løvald, Mette Flaaten, Randi Holand og 

undertegnede. Alle tar gjenvalg for 2021-sesongen og vi har vakter på venteliste. 

Det er nedlagt 277 dugnadstimer i 2020. 

Eva Thrane Nielsen 

Leder av Padlehyttekomiteen 
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Bygningene på Eikedalen er i god stand. Det har bare vært behov for mindre bygningsmessig 

vedlikehold. Rampen på uthuset er jekket opp og nye pilarer er montert. Høstens store 

museinvasjon har resultert i noe skade på inventaret i hytta.  

Vi har hatt et komitemøter og 8 dugnader etter påske. Dugnadene har i hovedsak handlet om 

utvendig pleie av området rundt hytta. Lupinene, som har spred seg i område rund hytta, ble etter 

blomstring rakt sammen og kjørt på Grinda. Dugnad før sesongstart innebar i tillegg klargjøring 

og vask av hytta.   

Hytta har vært åpen til sammen 13 søndager i 2020. 

Det er nedlagt 299 dugnadstimer i 2020. 

Ole Andreas Lund 

Leder av Eikedalskomiteen 

 

 

Eikedalen oktober 2020. Foto: Knut Hjalmar Gulliksen. 
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Følgende arrangementer er gjennomført i 2020: 

- 1 bakedag 25. oktober. Seniordamer sørget for baking og smøring av fersk brød. 
- Ingen dugnadsfest gjennomført på grunn av Covid19-restriksjoner. 
- 14 åpningsdager med hyggelig vertskap.  
- 1 bakedag med servering til seniorgruppens torsdagstur 29. oktober, hvor deltagelsen var 

ca. 70 personer. 
- Ingen sesongavslutning for LOT seniorene. 
- Lauvesetra ble julepyntet 26. november hvor ny juletrefotløsning ute ble tatt i bruk. 
- Juletrefesten for små og store 2. juledag måtte dessverre avlyses på grunn av Covid19.  

 

Følgende aktiviteter er utført av hyttekomiteen:  

- Vårdugnad med rydding og rengjøring innendørs, sjekk av strømaggregat/plenklipper. 
- Gjennom sommeren er uteareal holdt i orden med plenklipping. 
- Hovedrengjøring av setra ble gjennomført 15. september. 
- Ny bokhylle og lamper i Hoggerstua montert. 
- Navneskilt til gapahuk satt på, «LOT katedralen». 
- Ny juletrefot tilrettelagt med strømtilførsel gravd ned. 
- Nytt vannsystem installert i form av trykktank i kjeller. 
- Ny dobbeltdør til Hoggerstua montert. 
- Nye deksler for lufteventiler er montert. 

 
 

   

 

LOT katedralen har vært i drift siden høsten 2018 og har blitt en populær rasteplass spesielt 

denne sesongen når setra har vært stengt. Vi har observert lekkasje i taket som vi har prøvd å 

tette, men å legge kun et Royal-tak uten undertak med papp vil nok aldri bli tett. Vi følger opp 

dette til sommeren og ser om vi kan gjøre noe der lekkasjen er størst. 

Den gamle gapahuken får stå så lenge vi kan sikre at den ikke faller ned. 

LOT 

Katedrale

n 
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Solcelleanlegg fungerer tilfredsstillende etter tømmerdriften som gir mer lys. I 2020 har det ikke 

vært drift på setra i perioden (november/desember) hvor det normalt er for lite sol eller snø på 

cellene.  

 

Dugnadstimer utført 2020: 

Timer utført av søndagsvertskap: 294 timer 

Timer utført av hyttekomiteen: 509,5 timer 

Totalt: 803,5 timer  

Stor takk til helgevertene og komiteens medlemmer for godt utført arbeid i 2020.          

               

Arne Skovro 

Leder av Lauvesetrakomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gapahuken på Lauvesetra oktober 2020. Foto: Arne Skovro  
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Æresmedlem: 
Personer som har ytet foreningen særlig 
fortjeneste, kan utnevnes til æresmedlem i 
LOT. Denne æresbevisningen henger svært 
høyt. Prisen deles ut på LOTs årsmøte.  
 

Følgende personer har tidligere blitt utnevnt 
til æresmedlemmer i LOT: 
G. A. Treschow 
Einar Nord 
Thorleif Pettersen, 24. oktober 1980 
Ellen Refsholt 
Innvotert livsvarig medlem: Thor Heyerdahl 
Øystein Tomter, 16. mars 2015 
Thor Holbein, 13. mars 2018 
Ellen Næss, 12. mars 2019 
 
 
 

LOTs hedersmerke: 
Personer som over lang tid, har nedlagt 
verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret, 
tildeles foreningens hedersmerke. Prisen deles 
ut på LOTs årsmøte. Prisen ble første gang 
utdelt på LOTs årsmøte 2015. 
LOT har vært velsignet med svært mange flotte 
dugnadsfolk opp gjennom tidene, og styret fant 
fort ut at det ville bli vanskelig å fremheve 
noen. Vi har derfor måttet sette en forutsetning 
om at de som skal få denne prisen, fortsatt er 
aktive i en eller annen form for dugnad for 
foreningen., Vi har også lagt vekt på at 
prisvinnerne skal ha påtatt seg et lederverv i 
styret eller i en komité.  
 
 
 

Mottakere av prisen: 
Kåre Sandboe,   2015 
Thor Holbein,    2015 
Ola Rustad,   2015 
Ellen Næss,   2016 
Steinar Gokstad,  2016 
Eivind Skurdal,  2017 
Thor Myhre,   2017 
Henning Simonsen,  2017 
Jan Vidar Skaug,  2018 
 

Dugnadsprisen: 
Prisen deles ut til medlemmer som har gjort en 
ekstra stor dugnadsinnsats i inneværende år. 
For eksempel i forbindelse med ombygging av 
hyttene, ei ny løype eller andre prosjekter 
utover det arbeidet som normalt gjøres i de 
ulike komiteene. Prisen deles ut på LOTs 
årsmøte.  
Prisen ble første gang utdelt i 2015. 
 

Mottakere av prisen: 
Per Arne Grøtterød,  2015 

(dugnadsprisen 2014) 

Thor Gunnar Holt,   2016 
(dugnadsprisen 2015) 

Thor Arne Paulsen,  2016 
(dugnadsprisen 2015) 

Tom Egil Thorstensen,  2018 
(dugnadsprisen 2017) 
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VEDTEKTER  

 
 

for  

Larvik og Omegns Turistforening 

 

 

- LOT ungdomsgruppe 

- LOT seniorgruppe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert:  

mars 2010 

mars 2012 (Seniorgruppa) 

mars 2017 (LOT) 

mars 2018 (LOT) § 2, 3, 4 og 7 
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VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 
 

§ 1 Formål 

Larvik og Omegns Turistforening har som formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert 

friluftsliv. Formålet oppnås ved  

- opparbeide og merke ruter for fotturer og skiturer. 

- utarbeide turbeskrivelser og drive veiledning. 

- å bygge og drive turisthytter 

- arrangere turer, møter og kurs. 

- Verne om naturen. 
 

§ 2 Medlemmer 

Foreningen har følgende medlemskategorier: 

 - Hovedmedlem    

 - Student / ungdom (19- 26 år) 

            - Skoleungdom(13-18 år) 

            - Honnørmedlem(over 67 år) 

            - Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem.  

            - Barnas Turlag(0-12år) 

- Livsvarig medlem     

            - Familiemedlemskap 

 

Larvik og Omegns Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening. DNT’s landsmøte 

fastsetter medlemskontingenten. 

 

§ 3 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styret består av leder, 

nestleder og 4 styremedlemmer. De 4 styremedlemmene skal være leder for henholdsvis 

løypekomiteene, hyttekomiteene og aktivitetskomiteen, samt en representant fra ungdomsgruppas 

styre. Varamedlemmene deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett.  
 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Styret forvalter foreningens midler på beste måte. Styret trekker opp retningslinjene for 

foreningens drift, og treffer avgjørelser i alle saker som ikke hører inn under årsmøtet. 
 

Styret inngår kontrakter på vegne av foreningen, ansetter folk og setter opp instrukser.  
 

Styret kan tilsette forretningsfører/sekretær.  

Styret er de ansattes nærmeste overordnede. 
 

Styret utpeker foreningens representanter til landsmøtet i DNT. 
 

Foreningen forpliktes ved underskrift av lederen eller 2 styremedlemmer. 

 
§ 4 Valg av styret 

Leder, nestleder og leder for henholdsvis løypekomiteene, hyttekomiteene og aktivitetskomiteen 

velges ved særskilt valg for 2 år av gangen. Varamedlemmene og ungdomsrepresentanten velges 

for 1 år av gangen. 

Det ene året er leder og 1 styremedlem på valg, mens nestlederen og 2 styremedlemmer er på valg 

det andre året. 

Ved valg av styret kreves at kandidatene får over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. 
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§5 Medlemmenes forslagsrett 

Et hvert medlem kan sende forslag til styret. Årsmøtet averteres i Larviks aviser 6 uker før 

årsmøtet med varsel om at forslag skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Styret 

forelegger forslaget med sin innstilling for årsmøtet. 
 

§ 6 Valgkomité 

Valgene på årsmøtet forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteens leder og 2 

medlemmer velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Funksjonstiden er slik at minst 1 

medlem fungerer videre. Valgkomiteens leder innkaller til møte innen 15. januar. 

Valgkomiteen samarbeider med styrets leder og komitésjefene. 
 

§ 7 Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av mars måned. Det skal innkalles til årsmøte ved annonse 

i Larviks aviser med minimum 14 dagers varsel. I innkallingen skal kort nevnes de saker og 

forslag som skal behandles. 
 

På årsmøtet behandles: 

- Årsberetningen 

 - Regnskapet med revisors beretning 

 - Valg av: - leder 

   - nestleder     

   - løypesjef 

   - hyttesjef 

   - aktivitetsleder 

   - ungdomsrepresentant 

   - 3 vararepresentanter til styret 

   - 2 revisorer    

- medlemmer til løype-, hytte- og aktivitetskomité, leder og  

  2 medlemmer til valgkomiteen. 

- forslag fra medlemmer eller styre. 

- eventuelt. 
 

Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme 

utslaget. Til vedtektsendring kreves ¾ flertall av de fremmøtte. 

Alle medlemmer over 18 år har stemmerett. 
 

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig, unntatt når det bare foreligger 1 forslag, og ingen 

forlanger skriftlig avstemming. 
 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller etter skriftlig forlangende av minst 

25 medlemmer. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære og kan bare behandle den eller 

de saker som er nevnt i innkallingen. 
 

§ 9 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen er gyldig bare når det gjøres vedtak på 2 påfølgende årsmøter og med 

¾ flertall etter at forslag om oppløsning er nevnt i innkallingen. Blir oppløsningen vedtatt må 

saken opp på neste ordinære årsmøte. 
 

For at vedtaket om oppløsningen skal være gyldig, må det vedtas igjen med 

¾ flertall på neste ordinære årsmøte. 
 

Ved endelig vedtak om oppløsning overføres foreningens midler og drift til DNT. 
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VEDTEKTER FOR LOT’S UNGDOMSGRUPPE 
 

§ 1 Medlemmer 

DNT/LOT’s ungdomsmedlemmer kan bli medlem av ungdomsgruppa. 
 

§2 Formål 

Å arbeide for å gi ungdommen flere muligheter til aktiviteter enn de som LOT vanligvis tilbyr 

sine medlemmer. I samarbeide med DNT kan det være fjellklatring, brevandring, bygge snehuler 

for overnatting m.v. Videre vil det sosiale samvær bety mye for miljøet i gruppen. 
 

§3 Ledelse 

Ungdomsgruppa velger selv sitt styre. LOTs leder er nærmeste kontaktperson. 
 

§4 Kontingent 

Medlemmene betaler ingen ekstra kontingent for å være med i gruppen. Utgifter ved 

arrangementer dekkes av deltakerne. 
 

§5 Sekretariat 

LOT’s sekretariat hjelper til med skrivearbeide m.v. 
 

§6 Årsrapport og regnskap 

Ungdomsgruppen forelegger årsrapport og regnskap for styret i hovedforeningen i god tid før 

LOT’s ordinære årsmøte. 
 

§7 Oppløsning 

Hvis gruppen oppløses, tilfaller eventuelle midler LOT. 
 

VEDTEKTER FOR LOT’S SENIORGRUPPE 
 

§1 Medlemmer 

Medlemmer av DNT/LOT som er pensjonister eller uføretrygdet, kan bli medlemmer av 

seniorgruppen.  
 

§2 Formål 

Seniorgruppens formål er å arbeide for økt sosialt samvær. Dette søkes nådd ved arrangement av 

formiddagstreff, turer og reiser. 
 

§3 Ledelse 

Årsmøtet, som er gruppens øverste organ, holdes i januar. Årsmøtet velger et styre med fem 

medlemmer: Leder, nestleder, aktivitetsleder, sekretær og et styremedlem. Dessuten velges en 

valgkomité med tre medlemmer. Årsberetning og regnskap behandles. 
 

§4 Økonomi 

Medlemmene betaler ingen ekstra kontingent for å være med i gruppen. Utgifter ved 

arrangementene betales av deltakerne, eventuelt med tilskudd av midler som skaffes til veie ved 

dugnader, gaver, sponsormidler og lignende. Regnskap og revisjon ivaretas av LOT, dog slik at 

transaksjoner vedrørende gruppens aktiviteter gjøres på en egen konto, som bare angår 

Seniorgruppen. Utskrift av denne kontoen skal til enhver tid være tilgjengelig for gruppens styre. 

Styret forelegger årsrapport og regnskap for styret i hovedforeningen i god tid før LOTs ordinære 

årsmøte. 
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§5 Sekretariat 

LOT’s sekretariat er også sekretariat for seniorgruppen. 
 

§6 Oppløsning 

Hvis gruppen oppløses, tilfaller eventuelle midler LOT. 
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