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leder i ToT

innHold PrakTiske oPPlysninger

I skrivende stund var våren på en snarvisitt og 
mange gledet seg over sol som varmet og snø 
som smeltet. Det har vært for mange av oss 
en flott vinter med mye snø og mange muligheter 
for ski og lek ute.

Deilig når vinteren er her og deilig når våren kommer. 
Det er noe med disse variasjonene som vi her er prisgitt 
og velsignet med. Vi får litt av alt med muligheter til 
forskjellige typer aktiviteter.

Om tidlig besøk av våren i år er et resultat av klimaendringer skal ikke jeg påstå, men TOT er 
også med og skal øke sin innsats for klimaet og forvaltning av naturen.  Vi skal jobbe for å bli en 
enda tydeligere stemme i klima og naturforvaltningsspørsmål, og vil du være med den nyopp-
rettede gruppen hos oss er det bare å ta kontakt. Her vil du virkelig få være med å sette dags-
orden. Årsmøte er holdt og nytt styre på plass. Noen brikker mangler enda, men alt i alt viser 
både tall og rapporter at vi har en økonomisk sunn, aktiv og voksende forening med mye spen-
nende på gang.
Klapp på skulderen til alle frivillige!

Når det gjelder frivillighet, som TOT er tuftet på, er dette også i år et fokusområde.
Her har du mulighet til å bidra. Jeg kan love spennende oppgaver og mennesker.  
Vi har vektlagt at det ikke skal være store krevende verv og oppgaver og det er heller ingen 
forventning at du må være en «Monsen» med 100 teltdøgn i året…
To av de andre store satsningene våre i år er økt aktivitet på Skrim og langs kysten.
Her har vi mye spennende på gang og anbefaler alle å følge oss på nett og sosiale medier for 
nyheter. 
For de som ikke er blitt digitale, eller ønsker å være det, har vi noen særdeles hyggelige med-
arbeidere på kontoret og butikken på brygga i Tønsberg.
Sving gjerne innom og slå av en prat så tenker jeg du får deg en kopp kaffe også!

Tønsberg, 6. mars 2019
Med vårlige hilsener
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For undertegnede går en æra 
nå mot slutten. Jeg har vært 
leder i Barnas Turlag i Tønsberg 
i nærmere fem år og turleder i 
nesten ti. Barna mine og jeg har 
hatt mange minnerike tur-
opplevelser, blitt mye bedre kjent, 
både i nærområdet og litt lenger 
unna. Vi har lært oss ganske 
masse om hva slags utstyr som er 
lurt å ha med – og hva vi faktisk 
klarer oss uten når vi har glømt 
det igjen hjemme… Enten det 
er jakker, teltstenger og pølser; 
løsninger finnes!!  Det beste med 
å være turleder er selvfølgelig alle 
de hyggelige menneskene man 
møter, store og små. 
De aller fleste barna er godt  

God start på Turåret 2019
Årets første tur for Turbo gikk til ake-
bakken i Bruaåsen på Vear. Det var god 
plass til de frammøtte i akebakken, og 
rundt bålet samlet det seg til slutt omtrent 
15 barn med medbrakte voksenpersoner. 

De grilla pølser på bålet, fulgte «blinde-
løypa» i skogen bak bålplassen (en snor 
strukket mellom trærne, som skulle følges 
«i blinde»), akte både fra midt i bakken og 
helt fra toppen eller prøvde Turbos egne 
miniski. Sola sto på hele dagen, slik at tjukke 
vinterdresser måtte åpnes og luer tas av i 
hvilepausene. Til og med en årstidsforvirra 
veps surra rundt oss et par ganger!

Denne gangen hadde Turbo tatt med noen 
deltakerpremier til de frammøtte barna, så 
etter loddtrekning ble det delt ut panne-
bånd, bøker om «Varden Steinar» og Barnas 
Turlagkrus. Og etter lengselsfullt å ha stått 
og sett på alle barn og voksne som moret 
seg i akebakken, fikk Turbo til slutt bli med 
på flere akseptable aketurer med futt i!! 
Weeeeee…!!! Etterpå smakte det godt med 
den beste tursjokoladen som finnes, som jo 
alle vet er Kvikk Lunsj!
Flere av de frammøtte hadde lite kjennskap 
til Barnas Turlag fra før, men så godt som alle 
sammen sa at de gjerne ville bli med Turbo 
på flere turer. Så da håper vi at vi sees igjen!

motiverte, positive og lette å 
engasjere. Og de som kan være 
litt innesluttede eller motvillige
ved turstart er så å si alltid 
lykkelige og vel fornøyde når vi 
skilles ved turens slutt. Foreldre, 
tanter og onkler, besteforeldre og 
naboer som er med barna på tur 
er alltid hjelpsomme, avslappede 
og villige til både å lære og å lære 
bort. Så om du har mulighet å 
bidra med noen timer av fritida di 
på å planlegge og legge til rette 
for gode turopplevelser, med 
god hjelp både fra andre, erfarne 
turledere og turdeltakerne selv, er 
du hjertelig velkommen i gruppa 
vår!

Vennlig hilsen fra Turbo 

live H. Pedersen:
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Lyst på en tur med skikkelig vårstemning? 
Kjenne på vårlukter, høre fuglene synge og 
kikke litt på havet? Da anbefaler Turbo en tur 
til Østerøya i Sandefjord! Der er det gode 
trilleveier, og hvis du orker, kan du gå hele 
veien til Tønsberg tønne. 
Har du ikke lyst til akkurat det, er det fine 
stoppesteder underveis, hvor Turbo for 
eksempel liker å kaste stein i vannet. 

Kanskje finner du blomster eller ser en 
maurkoloni som lager jobber med tua si. 
Og er du en skikkelig tøffing, kan du ta årets 
første bad på en av de fine strendene dere 
passerer! Dessuten synes Turbo det er veldig 

gøy å komme tilbake noen få uker  etterpå 
og se hva som har skjedd siden sist. 
Er det flere blomster, nye insekter, andre 
lyder? 

Fra parkeringsplassen ved Tallakshavn, 
nesten i enden av Østerøyveien, er det 
omtrent 2,5 km ut til Tønna. Men hvor lang 
tid det tar, kommer jo an på hvor mange 
steiner og trær du skal klatre på, hvor mange 
gjemmesteder du finner, hvor lenge du vil 
stå og nyte utsikten ytterst på odden og så 
videre…! Husk å ta med kikkert, godt med 
drikke og litt å spise!

Den ultimate vårturen?!
Turtips: Tønsberg tønne

mariann førsund-Hansen og live H. Pedersen:
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martin aske:

Nytt ungdomsstyre for 2019
Det er veldig bra og vi i Tønsberg vil fortsette med å sette opp enkle og krevende turer for dere i 
2019. Som tidligere år kommer vi til å ha et samarbeid med de andre foreningene i DNT Ung Vest-
fold. Nytt av året blir onsdagsturer. Her vil det bli satt opp enkle og gratis turer rundt om i Vestfold. 
Vi håper å se deg ute på tur i 2019. 
det nye styret i ToT ung består av: 
• Martin Aske (leder) 91711872
• Eline Mathiesen 
• Nora Helene Dingstad 
• Iril Bergan 
• Anders Pedersen 
• Max Dinh 
• Michelle Vermelid 
• Ian Bird 
• Adriane Wang 

Medlemsfordeler
Medlemmer i Tønsberg og Omegn Turistforening har rabatt hos følgende butikker: 
Sport 1 Revetal/Ditt Klubbhus: 20%
Sport 1 Tolvsrød: 20%
Olympia Sport: 20%

DNT-medlemmer har en rekke medlemsfordeler. I tillegg har vi lokalt en del turutstyr som du som 
medlem av Tønsberg og Omegn Turistforening kan låne til en svært rabattert pris. 
Pris pr. døgn er:
*  Transport pulk eller barnepulk: kr. 100,-
*  Kano: kr. 100,-
*  Kajakk: kr. 200,-
*  Truger: kr. 50,-
*  Lavo: kr. 100
Ta kontakt med kontoret for å avtale leie.

Dnt Ung er i vekst i antall medlemmer nasjonalt og lokalt.

anne-lene stulen:

Utstyr til leie

• Turgruppen for deg som er ung og liker friluftsliv!
DNT ung Tønsberg er ungdomsgruppa i Tønsberg og Omegn Turistforening. 

Gjennom ulike aktiviteter og turer ønsker vi å samle ungdommer til felles opplevelser. 
Aldersgruppen for DNT ung er 13-26 år. 

Som medlem i DNT ung får du halv pris på overnatting på hyttene 
og DNT ungs eget friluftsmagasin UT.
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Litt om den nye lederen for Ungdomsgruppa
Fullt navn: Martin Aske     Alder: 28 Yrke: Tømrer      Bosted: Vestre Andebu
Verv i foreningen: Styreleder DNT Ung Tønsberg og styremedlem i TOT

10 kjappe og 3 korte
•	 Fjell	eller	kyst?  Fjell
•	 Hund	eller	katt?  Hund
•	 Taco	eller	pizza?	 Pizza
•	 NRK	eller	TV2?  NRK, altså Oslo 
   for de som tar den..
•	 Kano	eller	kajakk?  Kano
•	 Radio	eller	tv?  Radio
•	 Bål	eller	primus?  Bål
•	 Serie	Marathon	med	Monsen	
	 eller	Game	of	Thrones?  Monsen, lett!
•	 Kaffe	eller	Toddy?  Toddy, er ikke gammel nok for kaffi..
•	 Telt	eller	hytte?  Under åpen himmel

Hva er ditt beste turminne? 
Det må være fra jula 2018. Trugetur til Knappen i nydelig vinterlandskap med hunden. 
Nysnø på trærne, minus 10grader, bål og fullmåne. Stemninga var satt! 

Hvis du skulle anbefalt 2 tursteder hvor du har vært, 
hvilke steder ville det vært?
Jeg velger å dele det inn i 2: 
Nærturområde, der anbefaler jeg marka mellom Andebu og Hvarnes. Nærmere bestemt Korpen 
Naturreservat. Nydelig skog, varierer fra løvskog til gammel urørt granskog. 
Fjellturområde, der anbefaler jeg Blefjell. Nærmere bestemt Nordstul og området rundt Sigridsbu. 
Vårt nærmeste høyfjellsterreng, bare nydelig!

Hvorfor engasjerte du deg i DNT Ung? 
Først og fremst var det for å få ungdommen i Tønsberg ut på tur! Enten det er en kort eller lang tur. 
La dem oppleve friluftslivets gleder og dens mindre gleder.. 

 Her er Martins favoritter
         Favoritthytte?  Trehytta jeg bygde som liten, hjemme på gården 
         Favorittaktivitet?  Skitur
         Favoritt turdings?  Mini lykt, som jeg kan henge på capsen
         Favorittområde?  Marka i indre Vestfold

Sånn til slutt, har du en fun fact om deg selv? 
Jeg har faktisk hatt en paraply i kroppen! Dog ganske liten, men det var en paraply.
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HVem er jeg

Aktiv på mange felt
Svenn Salvesen er enn så lenge 37 år. De første av disse ble tilbrakt i Skien, 
men i snart 18 år har Tønsberg vært hjemstedet. Han er av de siste tilskudd til 
TOT-styret og du kan se ham både i Klatregruppas aktiviteter og i BT.
Ditt første møte med friluftsliv?
Det	må	nok	være	søndagsturer	med	familien	da	
jeg	var	liten.	Langs	grusveier	og	stier	i	Luksefjell.	
Jeg	ble	også	tidlig	med	pappa	på	jaktturer,	noe	
jeg	har	drevet	med	hvert	år	siden.	Deretter	ble	det	
både	speider	og	friluftsgrupper	på	skoler	etc.	Så	
jeg	har	egentlig	alltid	vært	glad	i	å	være	ute.

Det er sikkert mange som kjenner seg igjen 
i dette, men hvordan ble det DNT og TOT?
Jeg	elsker	å	være	ute	på	tur	i	skog	og	mark,	derfor	
var	DNT	et	naturlig	sted	å	bidra.	Klatring	har	
vært	en	artig	aktivitet	siden	jeg	var	liten,	så	det	
var	nok	ikke	helt	tilfeldig	at	jeg	ble	bitt	av	basillen	
igjen	i	voksen	alder.
Jeg	har	vært	med	og	bidratt	i	Klatregruppa	som	
instruktør	i	noen	år	før	jeg	overtok	ledervervet	
etter	Anita.	Ellers	har	jeg	også	engasjert	meg	litt	
i	Barnas	Turlag.	Er	med	og	arrangerer	noen	turer	
i	løpet	av	året	for	dem.

Hvor drar du helst?
Å,	det	blir	nok	både	i	skauen	og	på	fjellet.	Der	
hvor	det	er	fiskevann,	bålved	og	et	sted	å	sette	
opp	telt	eller	hengekøye.	Det	er	en	helt	fantastisk	
avkobling	fra	hverdagens	mas	og	stress.
Om	jeg	skulle	plukket	ut	et	område	som	ikke	
ligger	så	veldig	langt	unna,	så	måtte	det	være	
Skrimfjella,	Stølevann,	og	området	rundt	der.

Hengekøye, det høres spennende ut?
Ja,	i	fjor	ble	jeg	introdusert	for	overnatting	i	
hengekøye,	det	er	noe	jeg	absolutt	vil	anbefale	
andre.	Om	du	ikke	liker	å	ligge	ute	rett	på	bakken	
er	dette	et	godt	alternativ	til	telt.	
Bare	husk	et	godt	liggeunderlag.

Både klatring og Barnas Turlag: hvorfor?
Jeg	engasjerte	meg	i	BT	for	å	bidra	til	å	holde	liv	
i	noen	av	turene	vi	uansett	ville	vært	med	på.	
Det	er	egentlig	ikke	så	veldig	mye	ekstra	jobb	å	
være	med	og	organisere	en	tur.	Så	det	er	ikke	noe	
problem.

kjell stordalen:

Klatringen	har	tatt	en	del	tid	og	jeg	må	inn-
rømme	at	jeg	ikke	får	prioritert	like	mye	tid	til	
selve	klatreaktiviteten	nå	som	jeg	har	tatt	på	meg	
ledervervet	i	gruppa.	Men	det	er	jo	en	viktig	jobb	
som	også	må	gjøres.
Vervet	mitt	både	i	BT	og	innen	klatring	går	begge	
ut	på	å	lære	/	inspirere	barn,	unge	(og	voksne)	
til	å	komme	seg	ut	og	ta	i	bruk	den	flotte	naturen	
vår.	Det	er	givende	å	kunne	dele	gleden	ved	fri-
luftsliv	med	andre	som	også	har	lyst	til	å	komme	
seg	ut.

Du er travel, men jeg oppfatter at et viktig 
stikkord er glede …
Jeg	får	alltid	tid	til	å	prioritere	å	komme	meg	ut	
på	tur,	det	må	ikke	nødvendigvis	være	så	stort	og	
langt	vekk.	En	liten	tur	ut	i	nærområdet	er	ofte	
alt	som	skal	til	for	å	koble	av.

og til slutt kommer en liten anbefaling fra 
svenn (ikke helt uventet egentlig…):
Om	du	som	leser	dette	liker	å	være	ute	i	naturen	
på	en	eller	annen	måte,	så	ta	kontakt	med	oss	i	
TOT,	da	vel.	
Du	velger	selv	hvor	mye	du	vil	gjøre	ut	av	det.	
Enten	du	har	kapasitet	til	å	dra	i	gang	en	eller	
flere	events	i	løpet	av	et	år,	tar	vi	deg	gjerne	med	
på	laget!

Både i BT og klatring får du utdannelse/kurs 
som gir deg kompetansen du trenger for å 
bidra.



Kjære turvenner!
Her kommer vi igjen – i et nytt år og med nye muligheter.

Barnas Turlag, Ung, Aktiv og Seniorgruppa er på plass med sine tilbud. 
Det samme gjelder Klatregruppa, men nå heter det Fjellsportgruppa!

Du finner selvsagt også de nasjonale turdagene her samt TOTs faste klassikere.
Det er bare å følge med på hjemmesida vår: tot.dnt.no og komme seg ut på tur.

Du kan også ta kontakt på mail tonsberg@dnt.no eller via tlf. 33 31 58 26.
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 TOT’s kontor 

dersom ikke annet går fram av kunngjøringer. 

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

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

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann
søndag 1. september
Den nasjonale ”kom deg ut-dagen” er en 
knallsuksess og TOT følger opp i 2019 med 
aktiviteter for alle aldersgrupper på Trollsvann. 
Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.

TurprOgram
2. halvår 2019

Tønsberg Og Omegn TurisTfOrening

9

tot.dnt.no



TurProgram Tønsberg og omegn TurisTforening – 2. HalVÅr 2019

10

tot.dnt.no

Turpass for hele familien 
Flaggskipet Turpass er et samarbeid med DNT Horten. Det er populære turer som vanligvis har en 
kort løype på opp til 5 km og en lang løype på ca. 9 km. Noen korte løyper er barnevognvennlige. 
Turene passer for hele familien, en flott anledning til å komme seg ut på en søndagstur. 
Turpass – et skoleeksempel på flotte nærturer - går inn i sin 61. sesong!
Det er spennende natursti hver gang og med premiering ved årets slutt. Deltakelse på 5 turer i løpet 
av året kvalifiserer til diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten til sølv- eller gullmerke, beger 
eller pokaler. Turene averteres i avisen fredag i forveien med angivelse av startsted. 
Man starter individuelt mellom kl. 09.30 – 12.00. Deltakelse gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.
Sesongen avsluttes med et høstmøte med lysbilder og premiering.
 
 
 
 

Årets turer:
28. april TOT Hvasser En tradisjonsrik start på våren i Hvassers unike natur    
05. mai Ho Borrevannet rundt
19. mai TOT Melsomvik Flott tur langs kysten vår
02. juni Ho Hortens tak 
25. august Ho Botnemarka
08. september  TOT Greveskogen Vi prøver litt av Grevestien, vet du hvor den går?
22. september  TOT Barkåker Kjenner du dette fine turterrenget?
06. oktober  Ho Slettefjell

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

måneskinnstur til Trollsvann for hele familien fredag 8. november

Flere hundre tar hvert år turen inn til Trollsvann med fakler for å grille pølser på et av de mange 
bålene som er klargjort der. Kommer månen i år, mon tro? Start fra kl. 18.00.
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Turbo vil gjerne ha dere med på tur i området vårt! 
flere av disse turene er blitt klassikere hos oss, de er 
svært populære og det kan lønne seg å være tidlig ute med 
påmelding. Vi håper også å få til noen dagsturer i løpet av 
året. Disse vil være gratis, åpne for alle (også ikke-med-
lemmer) og uten påmelding. følg med på ToT sine 

hjemmesider tot.dnt.no og bT’s facebook for oppdatert informasjon om tid, sted og innhold.

Vi gjør oppmerksom på at foreldre alltid er ansvarlige for egne barn på våre turer. Vi planlegger, 
organiserer, legger til rette for egnet sted og innhold og gjør risikovurdering, mens dere stiller 
med godt humør og positiv innstilling! 

På overnattingsturer er det viktig at både barn og voksne meldes på, slik at vi er sikre på at alle 
får plass på transport og i losji. 
Påmelding skjer alltid via ToTs hjemmesider, og evt. faktura for deltakelse tilsendes på mail.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med ToT-kontoret eller leder i bT ToT.
  

Velkommen på tur!  
Hilsen Turbo! 

skjærgårdstur med båt
lørdag 27. – søndag 28. april
Et riktig eventyr i havgapet i slutten av april! Vi har tidligere vært både på Store Færder og Ildverket, 
de siste årene har vi besøkt Bolærene. Felles transport, overnatting i egne telt, deltakerne ordner 
seg selv med all mat og drikke. Oppdagelsesferd, strandrydding, lek, bålkos – og kanskje bading!?! 
Turen blir ofte uformelt avsluttet med en is på bryggekanten når vi er tilbake på fastlandet. 
Varme og vindtette klær, god sovepose og funksjonelt liggeunderlag kreves – mer detaljert pakke-
liste vil sendes ut i god tid før turen. Deltakeravgift for voksne, som delvis dekker felles transport.

På to hjul i svingene – Veierland
lørdag 15. – søndag 16. juni
Mot slutten av juni er det helt perfekt å reise på sykkeltur med telt i bagasjen! Oppmøte på kaia på 
Tenvik lørdag formiddag. Sykler, bagasje, barn og voksne stues om bord på MS Jutøya. 
På den billøse øya sykler vi på gode 
grusveier, slår opp leir, leker og koser 
oss. Ofte er det lite fristende å snu nesa 
hjemover på søndag – men det må vi 
dessverre… 
Turen passer for alle barn i Barnas Turlag, 
men de yngste (under 5-6 år) bør plan-
legge med sykkelvogn eller sykkelsete.  
Gratis deltakelse, men utgifter til 
parkering i Tenvik og billett på ferja må 
påregnes.
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Pappatur med kano
fredag 23. – søndag 25. august
Pappaer, onkler og bestefedre tar med seg barn fra 
6-7 år og oppover på en avslappet tur til Meheia 
mellom Kongsberg og Notodden. Her rigges telt-
leir ved bredden av Kolsjø, og det padles, padles, 
padles, bades og fiskes. Og selvfølgelig blir det 
skattejakt på «Turboøya»! Det er en fordel om du 
har egen kano, men si i fra om du ønsker å låne, det 
kan ordnes. Ellers sørger deltakerne selv for telt, 
mat og drikke. Max 30 deltakere. Gratis deltakelse.

Høstleir og basecamp
fredag 6. – søndag 8. september
I omtrent 20 år har det vært arrangert høstleir 
på Trollsvann, og for en del barn er dette en årlig 
tradisjon som ikke kan droppes! Vollen utenfor 
Trollsvannstua fylles opp av telt, som det tyter 
lykkelige barn ut av. Her er det muligheter til å 
delta på organiserte aktiviteter – eller bare utforske 
og oppdage skog, kratt og vann på egen hånd. Bålet 
brenner og kanoene er tilgjengelige dagen lang. 
Deltakerne ordner seg selv med telt og mat.
Informasjon om anbefalte klær og utstyr sendes ut
i god tid i forkant. Det er mulig å være bare en natt om man ikke har anledning til, eller man syns
det er lenge å være hele helga. Gi beskjed ved påmelding.
Gratis deltakelse.

rimfrosttur
lørdag 2. – søndag 3. november
Denne helga kan vi garantere rim på bakken, kanskje til og med litt snø! Turen fra Merkedammen, 
der vi møtes lørdag formiddag, og inn til Lindsverkseter er ca 3 km lang. Helt perfekt for barn fra 
ca 6 år og oppover. Etter å ha installert oss på hytta og lunsj rundt bålpanna, går vi en tur i nærom-
rådet, kanskje en liten «topptur» til Barlindkollen. Etter så mye frisk luft, smaker det med felles 
middag i Hoggerstua, og en stor dose lørdagsgodt, brettspill og andre hyttekos-aktiviteter. Søndag 
formiddag trasker vi tilbake, med forventning om nye opplevelser om ikke lenge! Gratis deltakelse.

glem heller ikke den nasjonale 
Kom deg ut-dagen 1. september på Trollsvann.
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uNg
DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom. 
Er du mellom 13-26 år så er du automatisk medlem i DNT ung. 

Turprogram 2019

 24. APRIL *  Kveldstur fra Verdens Ende til Den italienske port 18 – 30 år

 4. MAI *  Strandryddedagen alle

 10. – 11. MAI *  Lavotur til Storåstoppen i Stokke 16-30 år

 20. – 23. JUNI *  Base Camp for ungdom – i regi av DNT Ung Vestfold 16-26 år

 27. – 28. JUNI *  Hyttetur til Lifjell 16-26 år

 6. – 7. JULI *  Hengekøyetur til Asdølsjuvet 16 – 30 år

 10. – 14. JULI *  Telttur med fiske og topptur Skinnarbu - Gaustadtoppen 16 – 30 år

 31.8 – 1. SEPT *  Natt i naturen for unge i Vestfold – Karlsvika 10-16 år

 1. SEPTEMBER *  Nasjonal kom-deg-ut dag på Trollsvann  alle

 13. – 14. SEPT *  Fullmånetur til Lønskollen m/overnatting 13 – 26 år

 20. – 22. SEPT *  Overnattingstur til Vestfjella i Østfold 16 – 26 år

 18. – 19. OKT *  Overnattingstur til Langevann m/matlaging 13 – 26 år

 Onsdagsturer *  Du kan være med DNT ung Vestfold hver onsdag 
      fra 6. mars, ulike steder innen Vestfolds grenser. 
      Alle turer er gratis. 

For mer info: Følg DNT Ung Tønsberg på Facebook, Instagram, 
og på hjemmesida til TOT.

Der kan du holde deg oppdatert på informasjon om turene.
Håper å se deg på tur!



TurProgram Tønsberg og omegn TurisTforening – 2. HalVÅr 2019

14

tot.dnt.no

fjellsPorT
Gruppa er en del av DNT Fjellsport. Det har vært en stor økning i medlemsmassen. 

Vi jobber for at alle skal kunne ”møte veggen” på en sikker og trygg måte. 
Vi kvalifiserer klatreledere til å møte deg på ditt nivå og veilede.  

Vi arrangerer ukentlige klatreaktiviteter hver onsdag, enten ute (når været tillater det) eller inne 
i Messehall A. Følg med i vår Facebook gruppe eller hjemmeside for mer info:
tot.dnt.no/klatregruppen.

Vi har delt inn aktivitetene i følgende tider og aldersgrupper: 
4-9 år kl. 17.30–18.15  10-15 år kl. 18.15–19.00  16år+ kl. 19.00–21.00

Vi jobber med planlegging av en 
litt større tur i løpet av sommeren. 

Mer infoformasjon kommer.
Om du er interessert i å bidra eller 
hjelpe oss? 
Eller bare har spørsmål? 

Ta kontakt med administrasjonen 
på tlf. 33 31 58 26 eller 
tonsberg@dnt.no. 

seNiorgruPPa
Seniorgruppa er åpen for alle som trenger og ønsker å komme seg ut på en 

lettere dagstur sammen med andre. Her kan alle være med. 
Det er sosialt, du slipper å gå alene, og du opplever nye områder.

Vi har faste onsdagsturer. 
I tilegg har vi vårtur, høsttur på fjellet og høstavslutning med bevertning.
Onsdagsturene starter opp ved påsketider og går til slutten av juni. 
Deretter fra midten av august til november. 
Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen Idrettspark, med avreise til dagens turområde presis 
kl. 10.00. Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsesstedet.
Turene er på 3-4 timer inkludert matpause (ta med mat og drikke), og de går i forskjellige områder hver 
gang, uansett vær. Lengden på turene er ca 6-9km.
Det koster ingen ting å delta på onsdagsturene, men vi oppfordrer alle som benytter seg av våre tilbud, 
å melde seg inn i Den Norske Turistforening.
Arbeidsgruppa har planlagt de første turene slik:
			Onsdag	10.4	–	Tenvik.	Start	fra	p-plassen	Tenvik	brygge
			Onsdag	17.4	–	Melsomvik.	Start	fra	Melsomvik	båthavn
			Onsdag	24.4	–	ESSO-skogen.	Start	fra	parkeringen	ved	stranda	i	Karlsvika
			Onsdag	8.5			–	Tjøme/Grevika.	Start	fra	Moutmarkas	sydlige	p-plass	ved	Verdens	Ende
			Onsdag	15.5	–	Bokemoa,	Stokke.	Start	fra	p-plassen	til	Stokke	idrettshall
Du finner mer om turene våre på tot.dnt.no.
For mer informasjon: Åshild Johansen 986 33 231 eller Torun Landsrød 416 79 324
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aKTiV
Aktiv er en gjeng aktive og turglade medlemmer som har blitt for gamle for ung-

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

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

Kveldsturer 
“Kveldsturene er på 2-3 timer i litt høyt tempo og lite pauser. Man skal bli litt svett på ryggen. Enkelte av 
turene er merket med en lettere variant. Disse vil ha to turledere, hvorav en gruppe går i litt roligere tempo. 
Varigheten er ca den samme, men litt kortere avstand og kanskje en liten pause. Dette er ingen lavterskeltur, 
men et tilbud til de som ønsker å gå litt roligere enn de sprekeste.
Det er foreløpig satt opp to turer med lettere variant, men det kan bli flere, så følg med!
Noen av turene er merket med “Bli kjent i nye Tønsberg”. Dette kan du lese mer om på side 17. 
Følg med på tot.dnt.no og Facebook (AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening) for oppdateringer og 
eventuelle endringer. Vi sender også ut nyhetsbrev til de som ønsker, send epost til tonsberg@dnt.no om du 
vil motta oppdateringer per epost.

søndag 5. mai: rundtur i Holmestrandåsene
v/Helene Dahlmann
– Småtopper, botanikk og lokalhistorie –
Dette er en middels krevende tur som passer både for de som vil ha en god søndagstur samt få oppleve 
sanking av den ville kjendisurten ramsløk. Beregnet gangtid 5-6 timer. På veien kan vi finne mengder av 
ramsløk utenfor verneområdene. Smaksprøver og tips til bruk.
Ta med matpakke og drikke for hele dagen.
Frammøte og flere detaljer: se hjemmesiden til TOT tot.dnt.no/ 
eller facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening
Påmelding: tot.dnt.no/ 

Dato: Tid: Sted:  Oppmøte: Mrk:
On 24.04 18:00 Håsken, Andebu NAF gokartbane,Håsken 
To 09.05  18:00 Andebu sentrum Andebu Herredshus 
On 22.05 18:00 Brøtsø, Tjøme  
To 06.06 18:00 Fon  Bli kjent i nye Tønsberg
On19.06 18:00 Tønsberg-distriktet  
     
On 28.08 18:00 Info kommer  
To 12.09 18:00 Merkedammen, Re  
On 25.09 18:00 Info kommer  Hurtig + lettere variant
    Bli kjent i nye Tønsberg
To 10.10 18:00 Info kommer  
On 23.10 18:00 Tømmerholt, Nøtterøy  Litt kortere gangtid,  
    avsluttes med bål
To 07.11 18:00 Slagen-området  
On 20.11 18:00 Info kommer  
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søndag 16. juni: Øytur i færder Nasjonalpark
v/Knut Bråten og Live Firing Solheim
Bli med på øytur i Færder nasjonalpark. Vi tar taxibåt fra 
Sandøsund og ut til en av øyene, går tur, bader, fisker og 
koser oss. Hvor vi drar avhenger av været. 
Hvis været tillater drar vi til Store Færder. (øya Store 
Færder, Færder fyr ligger på Tristein). Det er ikke noe 
brygge på Store Færder og vi er avhengig av godt vær for 
å kunne dra dit. Hvis det ikke er så bra vær blir det en av 
de andre øyene i skjærgården. 
Dette er en enkel tur, men det blir en lang dag, så 
man må være i normalt god form for en «lengre tur i 
skogen». Det er litt kronglete på deler av øyene, pluss 
ilandstiging på svaberg.
Pris: 250 kr
Frammøte: Kl 9:30 på brygga utenfor Joker i Sandøsund 
på Hvasser.
For detaljer: se hjemmesiden til TOT tot.dnt.no/ eller 
facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening
Påmelding: tot.dnt.no/ innen 2.juni

15. – 18. august: 2000-meters topptur jotunheimen 
v/Nina Klopbakken og Live Firing Solheim
For 7. året på rad arrangeres 2000-m topptur. 
Denne gangen tar vi sikte på Sognefjellet. Det starter 
med en bretur som tar oss til en 2000-m topp. 
Lørdagen blir det nye bestigninger og søndag blir det 
blåtur på vei hjem, avhengig av vær. 
Fast opphold på turisthytte.
For detaljer: se hjemmesiden til TOT tot.dnt.no/ eller 
facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening
Påmelding: tot.dnt.no/

27. – 29. september: Helgetur til Norefjell 
v/Nina Klopbakken og Eivind Kjølsrød
Bli med Aktiv på høsttur til Norefjell og overnatting på Nye Høgevarde Turisthytte.
Vi legger opp til to dager med gode fjellturer. Det vil si at det krever at du er i god form og har erfaring med å 
gå i fjellet. Aktiv sine turer er ment å være for de som ønsker litt sprekere turer.
Frammøte: Vi kjører fra Tønsberg lørdag kl. 09.00 (felleskjøring). 
Flere detaljer: se hjemmesiden til TOT: tot.dnt.no/ 
eller facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening. 
Påmelding: tot.dnt.no/ 
Velkommen med på tur.

Live Firing Solheim
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PÅ Tur med akTiV – TurProgram

Bli kjent i Nye Tønsberg

Frammøte og flere detaljer: se hjemmesiden 
til TOT: tot.dnt.no/ 
eller facebook: AKTIV, Tønsberg og Omegn 
Turistforening
Påmelding: tot.dnt.no/

– Topptur og skjærgårdsidyll –
Nå har du anledning til å gå hele	øya	langs	
etter	helt fra Verdens Ende til Kynnavannet. 
Egentlig har AKTIV gått hele løypa bitvis: de 
høyeste toppene, de mange verneområdene og 
skjærgårds-idyll. Men nå tar vi hele øya i ett 
jafs. 15-20 km på 6-7 timer i godt tempo.
Fra Grepansvingen tar vi en rundtur om 
Verdens Ende over Moutmarka til Treidene, 
tar hoppesteinene over til Eideneskogen og 
Gon, fortsetter langs sjøen til Budal og krysser 
inn i løypene over Holtekjæråsen til Kynna-
vannet.  Her har vi utplassert biler som kan ta 
sjåførene tilbake til Grepansvingen.

live firing solheim:

Det er ennå en stund til Tønsberg og Re smelter sammen til en, ny kommune. 
Men allerede i 2019 kan du få en turforsmak på hva vi har i vente.

I tillegg til de populære kveldsturene vil det bli 
arrangert spennende søndags- og helge-
turer. Det starter med en vårlig tur over 
Holmestrandsåsene. Turleder Helene  vil helt 
sikkert dele sin kunnskap om noe av det vi 
ser i naturen på denne tiden av året. Og hvem 
vet, kanskje hun har med seg noe spennende i 
sekken også? 
Før sommerferien stikker vil til sjøs og 
utforsker Store Færder. Denne øya er utsatt 
for vind, så hvis værgudene ikke ønsker oss 
velkommen må vi finne oss en annen øy. 
Dette kan bli spennende!
Når ferien er over braker det løs med den 
årlige 2000-m toppturen. Vær raskt ute med 
påmelding, denne turen blir fort fulltegnet! 
Videre blir det Tjøme-på-langs og helgetur til 
Norefjell. Med andre ord mye å glede seg til, 
og noe for enhver smak. Bli med å gå – meld 
deg på!

Tønsberg kommune og TOT samarbeider om 
turer i Nye Tønsberg, der TOT står for turene 
og kommunen for markedsføringen.
AKTIV har tatt utfordringen og satt opp tre 
”Bli kjent i nye Tønsberg”-turer. Dette er 
kveldsturer på lik linje med alle andre kvelds-
turer vi arrangerer. Det vil si en runde på ca 2 
timer med litt tempo. To av turene er i tillegg 
satt opp med en rask tur og en litt lettere 
variant. Vi tenker å by fram Tønsbergs kyst og 
Re sine dype skoger. Den nye kommunen blir 
mer mangfoldig og det vil vi vise frem! Disse 
turene er selvfølgelig åpne for alle, uansett 
om kommunen din heter Færder, Re, Horten, 
Tønsberg eller hvasomhelst. Alle er velkomne, 
ingen påmelding – bare å møte opp.

Ennå en AKTIV-tur: Søndag 25. august – Tjøme på langs
v/Helene Dahlmann og Jan-Erik Johansen

Eivind Kjølsrød
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fjellsPorT

DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn
I regi av DNT Vestfold har turistforeningene besluttet å sette fokus på Fjellsport. 
For TOT betyr det at Klatregruppa endrer navn

svenn salvesen:

Nå er vinteren på hell og innesesongen 
i Messehallen avløses av utesesongen på 
Husvik. Denne sesongen har vi skrudd opp 
noen nye klatreruter. Før vi kan begynne med 
organisert uteklatring må vi sjekke klatre-
veggen, HMS. Vi sjekker at det ikke er løse 
stenblokker etter frostsprenging og at bolt-
ene sitter som de skal. I fjor begynte vi ute i 
slutten av april. 
Vi annonserer dette på sosiale medier, så følg 
med på gruppa vår: Klatregruppa TOT forum /  
DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn.

Kurs. Vi har hatt flere topptau	og	brattkort	kurs	
i løpet av vinteren. I tillegg holder vi klatre-
leder	inne	kurs slik at vi får flere klatrevakter. 
Vi planlegger også et inne	til	utekurs i løpet av 
våren. De som går det vil da være i stand til å 
henge opp topptau, rappellere, tre om osv.

Fjellsport. Klatregruppa TOT har vært under 
Fjellsport paraplyen i DNT, og da vi også 
driver på med fjellsportaktiviteter fant vi ut 
at DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn et mer 
dekkende navn på gruppa vår.
I fjor arrangerte vi tur til Romsdalen og i år 
tenker vi tur til Nissedal i Telemark, Hemsedal 
eller noe lignende.

Styret i DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn 
består av: 
Leder: Svenn	Salvesen
Nestleder: Line	Holtan	
Jon	Dahl	Rasmussen	
Marius	Hermansen
Øyvind	S.	Trøan
Trond	Øynes	
Anita	Hagen.

Etter	å	ha	medvirket	i	TOT’n	mer	og	
mindre	siden	1995	ligger	det	nå	til	
rette	for	at	nye	koster	skal	trå	til.	
Litt	vedmodig	når	man	har	26	år	på	
baken	i	de	fleste	styrefunksjoner	i	
foreningen.	Men	det	har	vært	trivelige	
og	givende	år,	ikke	minst	i	arbeidet	
med	TOT’n.	TOT’n	er	medlems-
bladet	som	lages	av	medlemmer	og	
for	medlemmer,	og	som	gjenspeiler	

det	flotte	mangfoldet	i	foreningen.	
Det	har	–	naturlig	nok	-		vært	spesielt	
hyggelig	å	registrere	alle	de	positive	
tilbakemeldingene	på	bladet	som	hele	
tiden	har	dukket	opp.	TOT’n	er	for	
øvrig	det	eneste	medium	som	når	ut	
til	alle	medlemmene	våre.
Jeg	ønsker	igjen	lykke	til	videre.

Med	hilsen	fra
”redaktøren”	Kjell

Takk igjen

Kathinka Weyns
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seniorene

Ny tursesong for Seniorgruppa
Bli med på onsdagsturene og bli kjent i nye turområder.
I fjor gikk vi 23 onsdagsturer. Alle i forskjellige 
områder, nærområder og nabokommuner. 
I snitt deltok 63 seniorer hver onsdag.
Onsdagsturene passer for deg som ønsker å 
utvide turområdet ditt, som er ny-pensjonist 
og vil fylle hverdagen med noe meningsfylt, 
frisk luft og mosjon.
Blant fjorårets turer kan nevnes Brøtsø rundt, 
og turene til Langø i Stokke og Ryksåsen i 
Re, begge landskapsvernområder. Her hadde 
vi med lokalkjente veivisere, som delte sine 
kunnskaper med oss.
Vårsesongen avsluttes med busstur. I fjor gikk 
turen til Blaafarveværket og koboltgruvene. 
I år går turen til Mølen og Stavern.

jan otto andreassen:

Turtips i vårt nærområde – Hannevoldhytta
Hannevoldhytta er den koselige lille hytta med den store utsikten!

anne-lene stulen:

I september reiser vi på fjelltur til Guriset 
Høyfjellshotell på Golsfjellet. Seniorgruppa 
har bestilt hele hotellet fra 2. til 5. september.

Høstsesongen avsluttes i månedsskifte 
oktober/november med tur i ESSO-skogen 
og bespisning på Karlsvika Gård.

På hjemmesiden tot.dnt.no finner du mer 
om oss. Klikk øverst Aktiviteter/Grupper, 
velg og klikk på Seniorgruppa. 
Her vil du finne turreferater med bilder, og 
kommende aktiviteter.

Bli med oss i 2019.

Hytta har fire sengeplasser og spesiallås, og du 
kan leie hele hytta for deg selv, kun kr. 400,- 
pr. natt. Den ligger i skogen i Svarstad, med 
vid utsikt over Lågendalen og mot Skrim.
Ta med barna på hyttetur uten å måtte reise så 

langt, eller noen venner for god samtale rundt 
bålet (grillplass ved hytta). Eller hva med å 
stikke seg bort på et fredelig sted med 
kjæresten. 
Har du hund kan den få være med og bo i eget 
rom i uthuset, og tør den ikke ligge alene der, 
er det to sengeplasser for eier også.
Du finner mer info om hytta på tot.dnt.no, 
under Hytter/Stier og løyper.
Det er flere veier som fører til Hannevold-
hytta. 
Merkedammen er fint utgangspunkt både 
vinter (truger egner seg kjempebra) og 
sommer, evt litt lengre tur fra Trollsvann 
parkering.
Ta kontakt med kontoret på 33 31 58 26 
eller tonsberg@dnt.no om du ønsker å leie 
den.Anne-Lene Stulen
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ToTs HyTTer og løyPer

Skrim er et av de største naturvernområdene 
i Norge. Berggrunnen består av Larvikitt, 
Norges nasjonalbergart som blant annet er 
brukt som fasadestein på FN-bygningen 
i New York.
Skrimfjella er navnet på et halvsirkelformet 
fjellplatå. Det er gjennomskåret av forkast-
ningssoner på kryss og tvers, noe som gir et 
spennende turlandskap.  Barna elsker bakkene 
om vinteren mens noen fortviler. 
Som et vern mot nordavind ligger Stølefjell,	
Evjuseterfjell,	Rønseterknatten,	Styggemann og 
Hoenseterfjell alle over 750 moh.  Lengst i vest 
kneiser Breidstulfjell og selveste Skrim (som 
mange kaller Skrimtoppen 859 moh.)  
Denne «fjellkjeden» er synlig fra de høyeste 
åsene på Nøtterøy og kan tydelig sees fra 
Gaustatoppen. 

Christian foyn:

Skrim, for dem som ikke vet det . . .
. . .  ligger 1 times kjøretur fra Vestfoldbyene og er et populært hytteområde
 for Vestfoldinger.
 Grunnet sine særlige naturgitte kvaliteter og at det i liten grad er foretatt inngrep 
i terrenget, er Skrim vernet som naturreservat. 
Det er det strengeste vernet etter naturmangfoldloven. 

Syd for «fjellkjeden» har vi et småkupert myr-
lendt terreng med furumoer og vann som inn-
byr til flotte skiturer vinterstid hvor man kan 
velge vanskelighetsgrad etter alder og evne. 

I området finnes tre hytter drevet av 
DNT-foreninger med DNT-nøkkel. 
Sørmyrseter driftes av Kongsberg og Omegn- 
(KOT), Ivarsbu driftes av Larvik og Omegn-
(LOT) og Darrebu driftes av Tønsberg og 
Omegn Turistforening (TOT) som i tillegg har 
ansvaret for Styggemannshytta (872 moh). 
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ToTs HyTTer og løyPer

Sistnevnte er låst med nøkkel som kan leies av 
TOT og er meget populær trass i sin util-
gjengelige beliggenhet og spartanske inn-
redning, men elsket for sin flotte utsikt med 
Norefjell-Jonsknuten-Blefjell-Gaustatoppen-
Lifjell og Oslofjorden i synsranden. Nattestid 
topper Færder fyr opplevelsen langt der ute i 
SØ et sted med sine 3 lynblink hvert 
30. sekund. Løypegjengen har tilsyn på hytta 
og sørger for ved, noe som til tider er en 
utfordring. Hytta er bygget av stedegen 
Larvikitt av Fritzøe som brannvakthytte i 1927. 
Det gikk telefonlinje via en høyde syd for 
Sørmyrseter som bærer navnet Telefonhøyden 
og fram til Sørmyrplassen.  I Lønnstøldalen 
kan man fremdeles finne porselenskopper 
skrudd inn i trærne.

 Hytteeierforeningen har engasjert en av 
grunneierne (Henning Pedersen) til å prepa-
rere løyper vinterstid. Han har løypeprepare-
ringsmaskin ++ og kan sette dobbeltspor i en 
operasjon. Han kjører løypene fra Fantefjell og 
østover. I vintre med gode snøforhold kjører 
han videre vestover til Sørmyrseter (ikke i 
2019). TOT preparerer løypene over Høgstøle, 
fra Svartvann til Jotefjell via Kongtjern, nedom 
Sørmyrseter og tilbake til Fantefjell. TOT har 
to scootere med sporsetter, slodd og løypefres 
og et dugnadsbasert mannskap på 9 mann. 
Begge scooterne er utstyrt med GPS-sender, 
de kan følges på nettstedet «skisporet.no» 

på lik linje med løypemaskinen til Henning 
Pedersen.  TOT setter ut og tar inn bambus 
for merking av vinterløypene der det er langt 
mellom trærne. Bambusen borres også ned i 
isen. På Stølevanna merker vi tett for å hindre 
folk i å gå for nær inn- og utløp i forbindelse 
med demningene. Der er isen ofte dårlig, eller 
mangler helt. Vi er også aktive på Facebook-
siden Skrim. Publikum oppdateres på vårt 
arbeid med bilder, meldinger om løypeforhold 
mm, noe som blir svært godt mottatt.
Sommerstid innbyr Skrim til bading, fiske og 
padling foruten fotturer til svært forskjellig 
vanskelighetsgrad. 
Grunnet det myrlendte terrenget har TOT i en 
årrekke arbeidet med å legge ut det vi kaller 
for myrbruer, 8 toms planker som holdes oppe 
fra myra hvilende på «skamler» for ikke å 
drepe torva under. I samarbeid med Statens 
naturoppsyn, vernemyndigheten, grunn-
eierne, hytteeierne og med støtte fra 
Miljøverndirektoratet har TOT gjennom årene 
lagt ut innpå 2 km med myrbruer - 
tilsvarende 800 stk.  

Publikum gir oss 
svært gode til-
bakemeldinger. 
Til å begynne med 
ble bruene laget 
av løypegjengen 
på dugnad. Etter 
hvert som pro-
sjektet økte i om-
fang og vi greide 
å skaffe offentlige 
midler, ble ASVO 

på Nøtterøy (nå Via Færder) engasjert. Bruene 
blir kjørt ut med scooter på ettervinteren og 
plassert ut i terrenget tidlig på våren mens det 
er bløtt og enkelt å få beina ned i torva. 
Sommeren brukes også til rydding og merking 
av sommerstiene og vinterløypene.
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kjell stordalen: 

Fra årsmøtet

Her kommer fram at det i 2018 ble nedlagt 12902 
timer med dugnad og at TOT har bygget opp en 
egenkapital på tett oppunder 3 millioner, 
imponerende.  I budsjettsammenheng er det 
bl.a. avsatt midler til videre utvikling av Darrebu 
og løypekjøring på Skrim.

Det ble også godkjent nytt navn på Klatregruppa 
som nå heter DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn.
 
Styret for 2019 ser slik ut:
Styreleder: Niels	Aall-Lyche (1 år) – gj.v.
Styremedlem med økonomiansvar: Edvar	Ståle	Otterstrøm – ikke på valg 
Styremedlem med ansvar for turer og aktiviteter: Live	H.	Pedersen (1 år) – ny
Styremedlem med ansvar for hytter og løyper: Helga	Daler – (2 år) – gj.v.
Varamedlem: Lorents Gran (1 år) - ny.  
Styremedlem med ansvar for TOT’n og info: det er ikke 
funnet noen erstatter for Kjell Stordalen, valgkomiteen 
arbeider videre med dette.
 
I tillegg til disse så er følgende valgt fra de 
ulike gruppene:
Barnas Turlag    - kommer senere
Ungdomsgruppa  - Martin Aske (gj.v.)
AKTIV     - Nina Kloppbakken (ny)
Seniorgruppa   - Jan Otto Andreassen (gj.v.)
Fjellsport   - Svenn Salvesen  (ny/gj.v.) 
 
Uttredende styremedlemmer ble til slutt takket av 
med en liten blomsterbukett. 
Det gjaldt Åse Hagen (varamedlem/styremedlem det 
siste året), Svein Olsen som både har representert 
AKTIV i 2018 og som i 2011 og 2012 var fast 
styremedlem – (og som sporty er en del av valg-
komiteen). Videre Gro Anita Hagen 
(som har representert Klatregruppa siden 2011).
 
Den siste var Kjell Stordalen som nå har avsluttet sine 26 år i de fleste styreverv i foreningen. 

Årsmøte for 2018 ble avholdt 28. februar på Karlsvika med Rune Frank Andersen 
som tradisjonell og trygg møteleder. Lederen vår, Niels Aall Lyche, gikk gjennom 
en fyldig årsberetning, mens økonomiansvarlig Edvar-Ståle Otterstrøm tok for seg 
den økonomiske siden.
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Heder

Medlemsveksten fortsetter inn i det nye året og det er forventet at et nytt tusentall skal passeres i løpet av året 
– 6.000. Vi sluttet jo på hele 5.974 i 2018.
I forhold til fjoråret på samme tid så er det en økning på 3.2%. På landsplan er det 4.3%.

TOT har en rekke trofaste 
slitere som har holdt liv i 
foreningen i mange år. På 
årsmøtet ble som vanlig noen 
av disse hedret. Det finnes tre 
kategorier hederspriser. Høyest 
henger æresmedlemskap (det 
er 8 æresmedlemmer i dag), så  
hedersmerke (gullmerke) for 
lang og tro tjeneste. Til slutt er 
det TOT-prisen/”kniven” for 
en spesiell innsats siste år.

Strategier

Slik lyder §1 i TOTs vedtekter. 
Den samme teksten finner vi igjen i DNTs 
formålsparagraf. 
Med dette samt visjonen Naturopplevelser	for	
livet som bakteppe, har styret vedtatt rammene 
for sin handlingsplan de neste 5 årene. Planen 
er omfattende og baserer seg på frivillighet. 
Den skal videreutvikles. Planen tar også 
utgangspunkt i veivalgsdokumentet som lands-
møtet i DNT vedtok i sommer. Eksisterende, 
god aktivitet skal holdes ved like og i tillegg 
skal det være litt ekstra fokus på Skrim, kysten 

Medlemmer

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

   254 1700     91   599     51 257     151      715    799 4.617 01.03 -18

   285 1714     84   638     48 232     140      711    911 4.764 01.03 -19

Hedersmerke (gullmerket) ble 
tildelt Gro	Anita	Hagen for en 
utrettelig innsats i Klatregrup-
pa siden 2011 og Live	Firing	
Solheim for sin innsats i AKTIV 
siden starten i 2011.
Årets TOT-pris (kniven) gikk 
til Svenn	Salvesen for skikkelig 
å ha trådt til når behovet var 
der i Klatregruppa, og som 
god med-spiller også i Barnas 
Turlag. 

samt frivillige/ dugnadsfolk.
Det er slått fast at kjernevirksomheten vår 
består av aktiviteter, hytter og ruter samt 
natur, kulturarv og miljø.

Arbeidet framover blir å vurdere og planlegge 
en del nytt, dernest å prioritere og gjennom-
føre en del av dette. Videre skal noen eksister-
ende tiltak videreutvikles.

Men hva betyr nå dette da. Her er et par 
eksempler, mer info kommer etter hvert på 
hjemmesida:

*		Prioritere	tilrettelegging	av	nærstier	der	folk	bor	og	fra	kontoret
*		Lage	en	plan	over	ønsker	og	fremdrift	for	å	videreutvikle		bruk	av	kystområdene
*		Lage	handlingsplan	for	DNT	ung	Tønsberg	og	DNT	ung	Vestfold
*		Prioritere	retningslinjene	i	DNTs	natur-	og	miljøvernsatsing
*		Sette	kultur	på	dagsorden	for	en	del	av	turarrangementene	våre

Tønsberg og Omegn Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvenn-
lig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

med TelT og soVePose oVer skrimfjell i 1930-Åra
Her følger innledningen på en liten solskinnshistorie skrevet av Christian b. bull i jubileumsårboka i 1936

Jeg møtte en augustdag min gode venn F. S.
med tilnavnet Teobald. Han så nedtrykt 
ut. Puh! Nu var han lei av badning og tung 
sjøluft. Nu vilde han ut, så langt, langt – 
over de høie fjelle, for der å søke helsebot 
og mosjon og muligens også finne igjen sin 
ellers så høist upåklagelige matlyst. 
Og	min	venn	slo	sig	tre	ganger	for	brystet	og	
pustet	dypt,	som	om	han	allerede	suget	inn	frisk,	
helsebringende	høifjellsluft.	Jeg	hadde	heller	ikke	
noe	imot	å	bryte	op	fra	hjemmets	arne	og	ryste	
Tønsbergstøvet	av	føttene,	og	så	var	det	avgjort	at	
vi	skulde	dra	ut	i	verden	sammen.

Allerede	samme	aften	slo	vi	op	i	vårt	Norgeskart	
for	å	lete	frem	et	passende	virkefelt.	Noget	var	vi	
allerede	straks	på	det	rene	med:	-	en	lengere	inn-
ledning	i	form	av	jernbanereise	eller	hjulbåtferd	
på	Mjøsa	måtte	vi	undgå.	”Grynsekken”	var	
nemlig	på	grunn	av	den	langt	fremskredne	
sommer	temmelig	slunken,	og	vår	aksjonsradius
således	forholdsvis	snever.	Vårt	øie	falt	da	på	
Skrimfjellene,	det	var	det	nærmeste	”terra	
incognita”	for	oss	begge.	Ikke	mange	dager	efter	
satt	vi	makelig	henslengt	i	Vittingfossbussens	bløte	
hynder,	medbringende	telt	og	soveposer	og	store,	
tunge	sekker	fylt	til	randen	av	det	vi	var	stukket	
i	hånden	av	våre	omsorgsfulle	mødre	og	hva	vi	
ellers	hadde	rapset	til	oss	fra	spiskammer	
og	husholdningskjeller.

På	Vittingfoss	byttet	vi	med	Lågendalsbussen	og	
for	så	nord	i	dalen	til	Komnes	kirke,	hvor	vi	straks	
blev	mottatt	som	venner	av	de	innfødte.	En	snild	
bonde	lot	oss	stige	op	til	sig	i	trillen,	og	en	sprek	
liten	hest	bragte	oss	på	”no	time”	til	Rud	Land-
handleri,	civilisasjonens	siste	utpost.	

	

Her	tok	vi	en	rørende	avskjed	med	så	vel	bonde	
som	hest,	innhentet	nogen	ytterligere	oplysninger	
om	den	forestående	vandring	hos	den	elskverdige	
landhandler,	vinket	farvel	til	de	fremmøtte	sogne-
barn	og	drog	så	med	friskt	mot	inn	i	ødemarken.	

Vi	fulgte	en	pen	liten	sti	langs	Eggerelven.	Det	
var	gresselig	varmt,	opover	gikk	det	temmelig	
bratt,	og	ryggsekkene	holdt	på	å	ta	knekken	på	
oss.	Svetten	randt	stridt;	vi	svettet	i	det	hele	gan-
ske	utrolig	på	den	turen,	særlig	da	min	venn	med	
tilnavnet	Teobald.	Han	reiste	av	sted	med	fin,	rød	
sportsskjorte,	en	skjorte	han	var	særlig	stolt	av	da	
han	selv	nettopp	hadde	farvet	den	med	farvebadet	
”Kaulør”	(25	øre	pakken,	garantert	vaskeekte);	
men	det	viste	sig	snart	at	farven	nok	ikke	svarte	
til	forventningene.	Allerede	i	de	første	bakkene	
begynte	den	å	rinne	av	med	svetten,	og	jeg	
behøvde	aldri	være	redd	for	å	miste	ham	på	turen	
–	det	var	bare	å	følge	”blodsporene”	hans,	det.

Et	stykke	oppe	i	lien	begynte	Tønsberg	Turistforen-
ings	opmerking	av	løipa	over	til	Hjuksebø,	blå	
ringer	rundt	granleggene,	og	efter	et	par	timers	
gange	var	vi	oppe	på	platået	og	fikk	det	første	
syn	av	Skrim,	samtidig	som	Lågendalen	åpnet	
sig	under	oss.	Vi	vandret	bortover	lange,	bare	
fjellrabber,	ned	i	dype	myrsøkk,	gjennem	fin	skog	
og	forbi	små,	stille,	svarte	skogsvann.	Et	sted	lå	
en	gammel,	falleferdig	seterbu,	hvor	en	gebreklig	
seng	og	nogen	rustne	gryter	viste	at	her	hadde	det	
levd	mennesker	en	gang	i	tiden.	Mennesker	hadde	
vi	ellers	ikke	møtt	siden	vi	forlot	dalen;	vi	gikk	
fullstendig	i	vår	egen	stille	verden.

Vi	nærmet	oss	nu	foten	av	Skrim.	Terrenget	var	
det	samme,	men	nokså	tungt	å	gå	i,	da	vi	stadig	
kom	op	i	myr.	Plutselig	fløi	en	tiur	op	nesten	
mellom	bena	på	mig.	Jeg	ordentlig	kvakk	og	
tråkket	i	forskrekkelsen	ut	i	et	myrhull.	Myrhullet	
så	å	si	slukte	mig	helt.	Det	blev	mørkt	som	natten	
rundt	mig,	men	ved	å	kave	med	armer	og	ben	i	
rasende	tempo	i	alle	retninger,	kom	jeg	endelig	
op	i	solskinnet	igjen	og	blev	med	munnen	full	av	
sølevann	og	myrjord	bak	brilleglassene	halt	på	
det	tørre	igjen	av	Teobald.	Det	måtte	siden	store	
mengder	multekart	og	blåbær	til	for	å	sette	mig	i	
humør	igjen.

Vårt	telt	slo	vi	op	ved	Sørmyrseteren,	en	ødslig,	
primitiv	liten	seter	rett	under	Styggemannen.	
Nogen	kjekke	budeier	tok	meget	pent	imot	oss,	
og	vi	fikk	oss	overlatt	et	4-liter	spann	med	melk,	
som	vi	ikke	brukte	så	svært	mange	slurkene	på.	
Dessverre	blev	vår	nattesøvn	totalt	ødelagt	av	en	
omflakkende	oksekalv	som	visstnok	hørte	hjemme	
på	den	annen	side	av	Skrim,	men	som	nu	var	på	
galante	eventyr	hos	”møene”	på	sydsiden.	
På	Sørmyrsetra	blev	den	imidlertid	helt	

misforstått,	måtte	se	sig	utestengt	og	holdt	i	stedet	
to	trette	vandringsmenn	våkne	hele	natten	med	
ulende	serenader.	
	

Å	forsøke	å	jage	den,	var	håpløst.	Den	hadde	ikke	
før	sett	oss	krype	inn	i	teltet	igjen,	før	den	kom	
tittende	bak	fjøset	–	og	så	var	det	bare	å	begynne	
fra	nytt	av.	Av	og	til	fant	den	endog	for	godt	å	
benytte	vår	teltstang	som	”kløpinne”,	men	da	fikk	
den	også	høre	vår	mening.	Ut	på	natten	begynte	
det	å	regne	og	gjennom	et	lite	hull	i	teltduken	fant	
snart	dråpene	veien	inn	til	oss.	Her	viste	vi	oss	
imidlertid	helt	som	situasjonens	herrer.	
Vår	veltyggede	tyggegummi	egnet	seg	fortreffelig	
som	kitt	….

Neste	dag	stod	vi	op	med	solen	og	begynte	på	skrå-
ningen	av	Styggemannen.	Vi	hadde	fint	vær,	og	
efter	hvert	som	vi	steg	i	høiden	blev	utsynet	stadig	
flottere	og	videre.	Fra	den	lille	brandvaktstuen	
på	toppen	så	vi	til	slutt	ut	over	hele	Vestfold	med	
Oslofjorden	og	kysten	nedover	mot	Jomfruland,	i	
øst	blånet	Nordmarksfjellene,	i	nord	lå	Jonsknuten	
med	Kongsberg	ved	foten	og	i	vest	dominerte	
Gaustad	blant	Telemarksfjellene.	

Selve	Skrimkjeden	imponerte	oss	ved	sin	villhet.	
”Styggemannen”,	ca.	868	meter,	den	høieste	av	
toppene,	svarer	til	sitt	navn.	Med	sine	bratte,	
svarte	styrtninger	og	dype,	utilgjengelige	kløfter	
gav	både	den	og	de	øvrige	”knattene”	oss	selv	i	det	
vakre	sommervær	en	følelse	av	uhygge.	

Skrimfjellene	og	de	store,	øde	skogstrekningene	
omkring	er	da	også	en	av	de	villeste	og	mest	
uberørte	trakter	i	det	sønnenfjeldske	Norge,	og	det	
er	ikke	til	å	undre	seg	over	at	her	har	en	av	vårt	
lands	fåtallige	bjørnestammer	kunnet	holde	sig	
like	op	til	våre	dager.	

Vi	tok	da	også	i	den	anledning	våre	forholdsregler	
ved	et	fastere	grep	om	tollekniven,	men	merkelig	
nok	så	vi	ikke	så	meget	som	en	bjørnelort	en	
gang	…


