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STYRETS BERETNING ÅRET 2021 

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 29. april 2021, har styresammensetningen vært slik: 

Styreleder: Knut Hjalmar Gulliksen 
Nestleder: Rolf Omsland 
Hyttesjef: Rolf Christian Thrane Nilsen 
Løypesjef: Tom Egil Thorstensen 
Aktivitetsleder: Anne Grete Holt 
Ungdomsrepresentant: Victoria Klæbo Schumacher  
1. vararepresentant: Tom Aasrum 
2. vararepresentant: Eivind Skurdal 
3. vararepresentant: Torunn Eia 
Vara for ungdomsrepresentanten Herman Nissen-Sollie 

 

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

Barnas Turlag    Birgit Marie Haugen 

Seniorgruppa    Arne Skovro     

Bøkeskogutvalget    Leif Werner 

 

Styret har avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte. Alle digitale pga. pandemien. 

Styret har vært representert under landsmøtet i DNT (digitalt), styret i DNT Vestfold og 

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

for FNF Vestfold og i Vindfjellsamarbeidet. Vi har deltatt i kommunens strategi for frivillighet, 

folkehelse, kultur, idrett og friluftsliv.  
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MEDLEMSKAP: 

Vi hadde 3055 medlemmer per 31.12.21, som er en økning på 41 personer (1,4 %) fra året 

før. 

Medlemskategori 2021 +/- 2020 2019 2018 2017 

Familiemedlem (hoved) 190 +16  174 155 147 124 

Familiemedlem (husstand) 491 -13  504 465 447 385 

Hovedmedlem 966 + 30  936 1001 1062 1047 

Barn (0-12 år) 116 +11  105 101 122 122 

Skoleungdom (13-18 år) 41 +2  39 52 57 75 

Ungdom (19-26 år) 76 +14  62 51 57 69 

Honnør  885 +203  682 624 563 535 

Husstand 267 -223  490 508 523 517 

Livsvarig 23 +1  22 21 19 18 

Totalt 3055 +41 3014 2978 2997 2892 

 

ADMINISTRASJON OG ANSATTE 

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

Følgende er/har vært ansatt: 

Daglig leder: Bente Dolven, 50 % (sykmeldt hele året) 

Fungerende daglig leder: Solveig Dolven, 100 % (40 % vikariert, 60 % fast) 

Service- og informasjonsmedarbeider: Anne Grete Holt, 10 % 

Vikar Tursenter: Tore Blaschek 

Vikar Tursenter: Isabella Grøtterød 

Turboleder i Turboklubben: Jørn Tolstrup Andersen (fra 07.04.21, permisjon fra 10.11.21) 

Turboleder i Turboklubben: Silje Hystad Flåten (fra 07.04.21) 

Vikar Turboleder i Turboklubben: Elisabeth Mailand (fra 03.11.21) 



4 
 

 

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 5. mars til og med 12. april. 

 

VÅR VIRKSOMHET I 2021 

Det har vært nok et spesielt år. Pandemiens andre år 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.  

Det store planlagte jubileumsarrangementet i forbindelse med jubileumsdagen ble avlyst og 

utsatt i 2020. Det ble arrangert 31.oktober 2021, rett før landet ble stengt ned på nytt. Her 

var alle tillitsvalgte invitert for å høre på eventyreren Randi Skaug. Det ble et svært godt 

arrangement og i tråd med LOTs tradisjon. Tidligere på dagen hadde Barnas Turlag gått på 

detektivjakt i Hammerdalen, med oppgaver fra Jørn Lier Horst.  

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

Dette viser DNT-huset med hele dets innehold: 
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På grunn av pandemien har ikke styret hatt fokus på å gjennomføre alle oppgavene i den 

vedtatt i handlingsplanen. Handlingsplanen legges opp igjen til det kommende årsmøtet 

med en del justeringer.  

De saker styret og komiteer særlig har jobbet med i 2021 er: 

Erverv av Padlehytta  

Det ble i 2020 inngått kontrakt med Larvik Padleklubb om kjøp av padlehytta under 

forutsetning av at LOT gis festekontrakt på Statens grunn. I 2021 fikk vi endelig festekontrakt 

på 30 år og fikk samtidig skjøte på eiendommen. Vi fikk 200.000 kroner fra 

Sparebankstiftelsen DNB til erverv og oppussing av Padlehytta. 

Skifte av vinduer på Lauvesetra  

Utgangspunktet var utskifting av noen vinduer i 2021 og resten neste år. Alle ble skiftet ut i 

2021 for å slippe å starte opp igjen senere. 

Markering av Larvik by 350 år 

Vi ble invitert til å markere jubileet og Seniorgruppa arrangerte en flott tur på Bystien 26. 

september 2021. 

Etikkvettregler 

DNTs etikkvettregler ble gjennomgått av styret og skal prege vårt arbeid. 

Vannkvaliteten på hyttene 

Det er bekymring rundt vannkvaliteten på flere av hyttene våre. Styret har tatt en 

gjennomgang. Vi har besluttet å undersøke boring, i første omgang på Eikedalen. 

Løypestatus 

Styret har gjennomført en status på løypene og berømmer det arbeidet som løypekomiteene 

har gjort. 

Bøkeskogutvalget 

Tidligere Bøkeskogen og Kilens venner, nå Bøkeskogutvalget i LOT, har arbeidet med flere 

saker i 2021. Blant dem nevnes tilrettelegging av Dalheimsletta, ny lekeplass i Bøkeskogen, 

og «Aages benk». Benken er til minne om Aage Sletsjøe, mangeårig leder av Bøkeskogen og 

Kilens venner, som gikk bort 1. oktober 2021.  

Thors klopp 

Da alle våre turskilt skulle byttes ut for noen år siden, ble de gamle, håndfreste skiltene laget 

av Thor Holbein tatt vare på. Av disse skiltene bygde løypekomiteen «Thors klopp» i 

Kleivermarka i 2021, og han var selv med på åpningen. LOTs æresmedlem Thor Holbein gikk 

bort 12. desember 2021.  
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Turkart over Brunlanes 

Turkartet over Brunlanes-området ble utsolgt. Kartet ble derfor revidert, fikk nytt format, og 

ble trykket på rivebestandig papir. Kartet selges bl.a. i Tursenteret og har medlemsrabatt. 

Turboklubben 

Turboklubben Larvik startet opp etter påske i 2021, og er et treårig prosjekt som mottar 

støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Her møtes 16 barn i 4.-7. klassealder en fast kveld i uke, 

og bruker friluftsliv og nærmiljøet som læringsarena.  

Villmarksgruppa 

På slutten av 2021 ble en ny gruppe startet i LOT. De ønsket å kalle seg Villmarksgruppa og 

har fokus på tur og samtale rundt bålet.  

Digitalisering  

Den selvbetjente bestillingsløsningen VisBook ble tatt i bruk i mai 2021. Dette betyr at 

hyttegjester på Ivarsbu og Presteseter selv kan bestille sitt opphold via UT.no. Det digitale 

regnskapssystemet Tripletex ble også tatt i bruk. 

Frivillighetens år 2022 

Styret har behandlet og forberedt seg til frivillighetens år 2022. 

 

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 2021. 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! 

 

INTERNETT OG SOSIALE MEDIER 

LOT publiserer innhold på nettsidene: 

• lot.dnt.no  

• UT.no 

• bokeskogen.no 
 

Foreningen har fire facebooksider/-grupper: 

• Larvik og Omegns Turistforening, 4045 
følgere (+251)  

• Barnas Turlag Larvik, 1664 følgere (+136) 

• DNT ung Larvik, 585 følgere (+46)  

• LOT seniorene på tur, 82 medlemmer 
(+40)  

Instagram 

• barnasturlag_larvik, 389 følgere (+173)  

• lotdnt, 526 følgere (+314) 
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GAVER OG TILSKUDD 

LOT mottar årlig driftsstøtte fra Larvik kommune. Larvik kommune ga også en gave på 5000 

kr i anledning markeringen av LOTs 90-årsjubileum. 

Via DNT sentralt, mottok vi frifondmidler til vårt barne- og ungdomsarbeid, midler til Aktiv i 

100 og Seniorgruppa, støtte til Kom deg ut-dagene, og til innholdsproduksjon på UT.no 

Fylkeskommunen/Miljødirektoratet støttet oss med midler til LOTs søndagsturer, 

Seniorgruppas torsdagsturer, OPPTUR-arrangementet for alle Larviks 8. klassinger, og til tur 

til Presteseter i samarbeid med Norskskolen. 

Via FNF Vestfold og Telemark fikk vi midler til Turboklippen 2021 og en instagramkampanje. 

Larvikbanken har bidratt med 15.000 kr til utebenker på Padlehytta. 

Gjensidigestiftelsen støttet oss med 60.000 kr til fem dagers Sommercamp for ungdom i 

alderen 13-16 år. 

Sparebankstiftelsen DNB ga 200.000 kr til erverv og oppussing av Padlehytta. 

Sparebankstiftelsen DNB har også gitt tilsagn om 330.000 kr til Turboklubben i et treårig 

prosjekt, og 1/3 av dette beløpet ble utbetalt i 2021. 

Gjennom Grasrotandelen, og LOTs 89 registrerte Grasrotgivere, mottok LOT over 31.000 kr. 

Byggmakker CF avdeling Larvik har støttet oss gjennom vår samarbeidsavtale. 

Vi har også mottatt støtte gjennom annonser i LOTs turprogram. 

LOT er svært takknemlig for all støtten til vår virksomhet!  
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AKTIVITETS- OG OVERNATTINGSSTATISTIKK 

Lederne av de ulike turgruppene, hyttekomiteene 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 

dette. 

 

 

AKTIVITET 2021 2020 2019 2018 

Turer/arrangementer 85 51 99 106 

Deltakerdøgn 2625 2300 5168 5585 

Turposter antall 64 53 18 18 

Turposter innsjekkinger 5053 10230 13300 12670 

Mange turer og arrangementer ble avlyst også i 2021 grunnet korona.  

Registrering av besøk på turposter foregikk kun digitalt på SjekkUT/UT i 2020 og 2021. 

 

 

OVERNATTING 2021 2020 2019 2018 

Ivarsbu Hovedhus 548 653 743 1140 

Ivarsbu Båthus 422 271 338 576 

Ivarsbu Hunderom 198 113 97 (rapportert i Båthus) 

Ivarsbu Smia 210 129 (stengt etter brann) 

0                  
(stengt fra mars)   

49     

Presteseter Hovedhytte 500 441 816 867 

Presteseter Kvarteret 92 42 46 27 

SUM 1970 1649 2040 2659 

Overnattingshyttene var stengt 12. mars–1. juni 2020. Redusert kapasitet 1. juni 2020–ut året 2021. 

Overgang til VisBook Hyttebooking i mai 2021 fører til noe underrapportering av besøkende, fordi 

noen glemmer å fylle ut antall besøkende ved bestilling.  

 

 

DUGNAD 2021 2020 2019 2018 

Antall dugnader 1332 977 644 1104 

Antall 
dugnadsdeltakere 

2377 1982 1621 2129 

Antall dugnadstimer 9505 8346 8422 10196 

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

Eikedalen og Lauvesetra var stengt store deler av 2020, nesten hele 1. halvår 2021 og deler av 2. 

halvår. 

 



9 
 

 

 

 

  



10 
 

 

AKTIVITETSKOMITEENE 

AKTIVITETSKOMITEEN 

Året 2021 ble et spesielt år for oss i aktivitetskomitéen og alle andre. Vi var klar over da vi 

planla, særlig vårens aktiviteter, at mye kunne bli avlyst eller endret på grunn av covid-19.  

Det første arrangementet, «Kom deg ut»-dagen første søndagen i februar, ble gjort om til et 

digitalt arrangement, hvor familier ble invitert til å gå på egne turer og rapportere disse inn 

til oss.  Mange ble med og fine premier ble trukket ut blant barna.  

Høstens «Kom deg ut»-dag ble som året før arrangert på Skautvedt, med påmelding og 

grense på 200 deltakere.  Ca. 185 små og store møtte opp i finværet og 18 dugnadshjelpere 

sto på i mange timer.  Det ble gjennomført natursti med premiering, Larvik Soppforening 

stilte også med egen natursti og opplysning om ulike sopper og premiering, potetløp og igjen 

høydepunktet, konsert med «Mikkel og Reverockerne».  Serveringen besto av innpakket 

lefse, knaskerøtter fra Kvelde og saftbokser til barna og kaffe til voksne. God stemning i flott 

vær. 

Skautvedt er virkelig et flott sted til slike arrangementer, flott uteplass hvor man kunne 

holde riktig avstand og veldig kjekt med toaletter og godt utstyrt kjøkken. 

Flere av turene og Ruslær på Rakke måtte avlyses. 

Blåveisturen til Barkevik ble gjennomført med 

påmelding og ikke verst antall deltakere etter god 

jobb av turlederne. Et lyspunkt at vi endelig fikk til 

en tur. Langturen fra Oseberget til Stavern ble 

avlyst. Ruslær på Vikerøya ble også gjennomført, 

med svært få deltakere. Borgertoget var avlyst og 

vi måtte også avlyse byvandringen vi skulle hatt 

med Larvik Historielag. Likeså med turen til 

Malmøya og Ruslær på Holemyra i Svarstad. 

Siden det var begrenset antall deltakere vi 

kunne ha på våre turer og vi måtte ha påmeldingen innen torsdag kveld, merket vi at folk 

planla ikke hva de skulle gjøre i helgen såpass tidlig.   Ville ikke binde seg til noe i alle fall og 

dermed ble det svært få deltakere mot hva vi normalt har. 

Villblomstens dag ble gjennomført og nytt av året var at foreningen delte dagen på tre 

steder, Marumskogen, Bøkeskogen og Kjærrafossen. Våre tre turledere synes dette var en 

lærerik og flott dag, selv i dårlig vær var det mange deltakere med alle tre stedene. Veldig 

flott at LOT kan ha dette samarbeidet med Larvik Botaniske Forening og Larvik Sopp og 

Nyttevekstforening, Larvik Historielag og Hedrum Orienteringslag. 

Tur til Holtehedde. Foto Anne Grete Holt 
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Høsten kom og det ble mer åpent med 

tanke på covid-19. Fortsatt påmeldinger 

til turer, men vi merket at flere meldte 

seg på og vi klarte å gjennomføre alle 

planlagte turer og arrangement. 

Det ble også ganske bra med deltakere på 

flere av turene og vi merket oss at flere 

ble ikke så engstelige for å gå på turer 

sammen, ettersom folk ble vaksinerte 

med andre vaksinen. 

Ruslær i Kjose ble flyttet til Martineåsen 

pga. det skulle arrangeres 

orienteringsløp i Kjose denne søndagen.  

«Ut på tur med Kjell Einar Aadnevik» ble 

flettet inn i arrangementet «Naturens 

Dag» på Rakke.  Der var natursti og turen 

til Kjell Einar ble et foredrag om 

geologien i området, Kjell Einars 

spesialitet.  

Videre ble tur i Lågendalen» en tur fra 

Åsvannet til Holtehedde, turen til 

Vettakollene og turen i Kvelde 

gjennomført med noe varierende 

deltakerantall, men alle fornøyde de som 

ble med.  «Ut på tur» med Anna Karin 

Hauge ble en interessant tur fra Stavern  

langs Fjordstien inn til Larvik.  En kunnskapsrik dame som fortalte mye artig underveis.  

Turlederne som skulle ha langtur langs Farrisstien var ikke heldige med været, den søndagen 

var vel den våteste på hele høsten.  Så synd, de hadde virkelig fortjent å få med seg noen 

deltakere på turen, men de to fullførte turen alene, imponerende.  

Ruslær til Eikedalen ble kun arrangert langs veien pga svært vått og sølete på alle stiene i 

skogen.  Det samme skjedde til Lauvesetra 14 dager senere, og det som fristet der oppe da 

var jo deilig nybakt brød, påsmurt og med brunost. 

Flott tur også i Tjølling med turleder Edit Nystein fra Sandefjord.  

Heldigvis ble årets siste turer, «Ruslær med Hedrum O-lag», begge gjennomført i november 

med grei deltakelse.   

Tur i Tjølling, Marumskogen og Istrehågan.  

Foto: Anne Grete Holt 

Fjordstien med forfatter av boka «Turer i Larvik»,  

Anna Karin Hauge. Foto: Anne Grete Holt 
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Endelig fikk vi også gjennomført vårt jubileumsarrangement i Sliperiet. Ca. 200 av våre 

frivillige og medlemmer fikk oppleve et inspirerende foredrag av Randi Skaug, god mat, 

hilsener fra LOTs styreleder og byens ordfører.  

  

 

Foto 1 og 3: Anne Grete Holt. Foto 2: Solveig Dolven. Foto 4: Knut Hjalmar Gulliksen 

Kurs i kart og kompass ble gjennomført og det skal også arrangeres neste år. Juletrefesten 

ble dessverre også i år avlyst, håpet i det lengste, men nei. 

Året 2021 ble, som ventet, et annerledes år, men vi er svært fornøyde med det vi klarte å 

gjennomføre og den forståelsen vi ble møtt med blant folk.   Vår turbrosjyre for 2022 er klar 

og med flere aktiviteter og spennende turer enn noensinne og vi krysser alt vi har for at vi 

skal kunne gjennomføre det meste av disse. 

Vil til slutt takke absolutt ALLE dugnadshjelpere og samarbeidspartnere for det vi har fått til i 

2021.  Uten dere klarer vi ikke å få til turer eller arrangement og ikke minst få vist fram hvor 

mange fine steder vi har i kommunen vår.  Dette gleder vi oss til å vise også i 2022 og håper å 

få fram mangfoldet vi har med turer spredt mellom fjorden og fjellet. 

Vi gleder oss til 2022! 

Anne Grete Holt 

Leder av Aktivitetskomiteen  



13 
 

 

SENIORGRUPPA 

 

Seniorgruppa i LOT hadde planlagt et 

omfattende turprogram for 2021, men 

ble innhentet av pandemien også i 2021 

som resulterte i at hele vårprogrammet 

ble avlyst. Høstprogrammet klarte vi å 

gjennomføre selv med et par alternative 

turer.  

 

 

Opptur 2021 i samarbeid med THVS ble 

gjennomført i september for de som var 

8. klassinger på våren 2021. Her ble noen 

skoler fraværende og noen sendt de som 

var 8 klassinger på høsten 2021. Dette 

tar vi igjen ved neste Opptur 2022. 
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25. september organiserte seniorgruppa tur på Bystien i anledning Larviks 350 årsjubileum. 

Bjørn Jeksrud fikk med seg 33 turpatrioter ved start utenfor Lovisenlund. Noen hadde falt fra 

underveis, men en stor gruppe ankom Mesterfjellet hvor det ble servert drikke, kaffe, lefse 

og sjokolade.   

  

Mange seniorer deltok på LOTs 90 årsjubileum 31 oktober som var blitt utsatt et år grunnet 

pandemien. 

 Årsmøte planlagt 28 januar på KUF-huset ble i første omgang utsatt og etter hvert avlyst på 

grunn av pandemien.   Vi så ingen grunn for å kjøre et digitalt årsmøte som LOT etter hvert 

måtte gjøre. 

Sittende styre inklusiv en styringsgruppe valgte å kjøre videre og fikk gjennomført et 

begrenset program. 

 

Turer som ble gjennomført 2021: 

26. august 2021:                                                                                                                                                                                  

Båttur til Mellom Bolæren koordinert av Bente Hvatum sammen med Flybåten og guider fra 

Mellom Bolærens venner. 38 seniorer fikk en interessant tur fra Jensesund via Rønningen, 

Nordre Jensesund, Grevestuen, krigsfangeleiren og med retur fra Kongshavnsund. Dette var 

den dagen hvor vi hadde den kraftigste vinden i området, men det gikk bra for alle om bord.  
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2. september 2021:                                                                                                                                                                    

Dagstur til Ivarsbu en av LOTs overnattingshytter på Skrim. Anna-Marie Nord og Egna Holme 

fulgte gruppen på 23 seniorer fra nærmeste parkeringsplass langs veien ved Vesle Stølevann. 

Det ble omvisning i hyttene (Anna-Marie hadde nøkkel) og en god matrast. Egna guidet oss 

på stien vest for Vesle Stølevann på returen. Noen testet bærhøsten uten at det ble noen 

tung bør av det. 

   

 

9. september 2021:                                                                                                                                                                          

Turen fra Hummerbakken til Brunvall gård og avslutning med kaffe og vaffel er blitt en 

tradisjon. Jan og Ingrid Kaasa hadde lagt opp en fin tur på ca 6 km som de fleste 

gjennomførte. Noen hadde kommet direkte til Brunvall slik at vi ble totalt 40 seniorer på 

dette hyggelige vaffelbesøket. Takk til Brunvall gård for flott service. 
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16. september 2021:                                                                                                                                                                       

Denne dagen skulle vi på togsportur i Holmestrand med Mette Flaaten, men værguden var 

ikke på lag slik at turen gikk til Padlehytta med 8 deltagere. Mette serverte kanelsnurrer slik 

at gruppen fikk en hyggelig tur til tross for været.  

 

 

23. september 2021:                                                                                                                                                                              

26 seniorer tok denne dagen utfordringen og ble med Jan Kaasa på tur til 

Ulfsbakk/Sportskapellet. Noen utfordringer på grunn av været, men det mestret alle.  
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30. september 2021:                                                                                                                                                                                  

I dag hadde vi igjen problemer med værguden. Planen var tur til Jordstøyp, men det ble 

vurdert som for risikabelt i det været vi fikk. Med Jan Birger Bjørnøy kjørte vi inn til 

Rømminga og gikk i skogen til Gapahuken på Lauvesetra. Vi ble totalt 5 deltagere på turen, 

Jan Birger, Egna, Else, Elisabeth og Arne. Man kan gå tur i alt slags vær dersom riktig klær 

benyttes. 

  

 

7. oktober 2021:                                                                                                                                                                                   

Endelig en tur uten påmelding. 30 seniorer møtte opp på Steinsholt i Vestmarka hvor Steinar 

Gokstad som dagens turleder hadde avtalt parkering. Det ble en fin tur i fint turvær på ca. 5 

km. Matrast ble det ved gapahuken til Anders Lunde. På retur passerte vi Brudeberget på 

gamle kirkeveien hvor hesten til bruden falt, men bruden kom allikevel til kirken. Interessant 

med litt historie.  
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14. oktober 2021:                                                                                                                                                                                     

Helt utmerket turvær og utmerket turledere Anne Lise Saga og Thorleif Eikenes. I tillegg 

hadde Morten Berger reist opp til Langevannstua for å heise flagg og tenne bålpanna. Turen 

startet ved Omsland og Anne Lise guidet oss via fine turveier for å unngå hogstområdene. På 

Langevannstua fikk vi av Thorleif en innføring i «brøtning» som er fløting av tømmer fra 

demning til demning. Det ble rekorddeltagelse med 48 seniorer på en 7,9 km flott tur.  

   

 

21 oktober 2021:                                                                                                                                                                         

Rolighetsåsen var dagen mål for 39 seniorer som også i dag ble beæret med flott turvær. I 

dag var Arne Skovro turleder og turen startet fra parkeringen utenfor Hedrum barneskole. 

Det ble vandring på gamle veier til vi kom opp til Rolighetsåsen med flott utsikt og matrast. 

Retur gikk via «Grevens vinkjeller» og tilbake til parkeringen.  
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28 oktober 2021:                                                                                                                                                                              

Den tradisjonelle brødbakerdagen på Lauvesetra samlet 65 seniorer. Oddrun og Hjørdis 

serverte som vanlig det beste brød og på ettervarmen tryllet de frem en kringle så god at det 

kan ikke beskrives. Reidun, Haldis og Solfrid sørget for smør og brunost på brødskivene i 

tillegg til kaffe. 

   

 

4. november 2021:                                                                                                                                                                               

Turen denne dagen var planlagt til Elvestien, men på grunn av ras ble turen lagt om til 

Oseberget og Revstien. Per og Gunne Dvergsnes tok oss med på turen først til Revstien og 

matrast på enden og deretter en tur opp på Oseberget på returen. Det er satt opp trapper 

og rekkverk som gjør at oppstigning og nedstigning gikk uten problem. Denne dagen var vi 

også heldig med et fint turvær som 41 seniorer satte stor pris på. 

   

 

11. november 2021:                                                                                                                                                                             

Storbesøk til Bjørndarshuken i dag med totalt 61 gjester hvor en stor del tok turen via 

Guttebass sammen med Egna Holme. Hjelp til grillingen fikk vi av Helge B da grillmester 

Bjørn tok en tur på sykehuset.Totalt hadde vi skaffet 112 pølser og alle gikk med. Dette er en 

tradisjonstur som er kommet for å bli. 
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18. november 2021:                                                                                                                                                                                   

Det tradisjonrelle foredrag og lunsjmøtet ble denne gangen avviklet i Festiviteten, Larviks 

nye finstue. Jan Einar Bredal hadde dagens foredrag og fortalte og viste bilder fra sin 

oppvekst på Nanset. Mange flotte bygg som fortsatt kunne vært intakt. 52 gjester fulgte 

foredraget og Bredal fikk en påkjønnelse overrakt av Jan Kaasa.  

   

 

25. november 2021:                                                                                                                                                                              

Årets siste tur gikk i Bøkeskogen hvor 35 seniorer ble med Jan Kaasa på en runde før dagen 

ble avsluttet med et besøk på Bøkekroa. Da er det bare å se frem til det nye turåret 2022 og 

håpe pandemien lar oss i fred slik at et flott turprogram kan gjennomføres. 

Det er spesielt å merke seg at tur til Røros og Elden er på programmet igjen 2-4 august 2022. 

Totalt antall deltagere på våre 15 turer og aktiviteter i 2021 ble 544 deltagere.                                                                              

Da er ikke medregnet alle elevene fra Larviks ungdomsskoler som deltok på Opptur 2021. 

                                                                                                                                                                                                                    

Bildene er av Bjørn Jeksrud, Jan Kaasa og Arne Skovro.                                                                                                                                   

Et større utvalg bilder kan man se på facebookgruppen «LOT seniorene på tur»  

 

Arne Skovro 

Leder av Seniorgruppa 
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DNT UNG  

 

I 2021 har vi vært en gjeng på seks aktive 

turledere og styremedlemmer, som etter 

sommerferien ble til fem turledere og fire 

styremedlemmer. Vi har i år hatt fokus på å 

arrangere turer i nærområdet, som har hatt et 

nivå de fleste kan følge. Samtidig har vi hatt 

noen gulrøtter i løpet av året, som har hatt et 

litt annet nivå enn de andre turene. 

Tur/Arrangement Dato Deltakere 

Dagstur med SUP på 

Batteritomta 

11. juli 14 

Lynkurs i friluftsliv,  

5.-10. trinn 

26. juni 8 

Samarbeid med Larvik kommune 

Basecamp Vestfold,  

15-19 år 

Sommerferien Arrangert av DNT Vestfold 

Friluftsskole, 10-13 år 05.-08. juli Arrangert av DNT Vestfold 

Friluftsskole, 10-13 år 03.-06. august Arrangert av DNT Vestfold 

Sommercamp Larvik fra kyst 

til skog, 13-16 år 

09.-13. august 24 

OPPTUR for 8. klassinger  

(9. klassinger pga. utsatt) 

8. september 381 

Vindsurfing 29. august 10 

Aketur November Det var dessverre ingen som møtte opp, 

men vi stod klare for å ta imot de som 

ville ake med varm saft og pepperkaker. 

Taco på bål utenfor Presteseter. Foto: Victoria Klæbo 

Schumacher 
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2021 ble dessverre også et år preget av den 

globale pandemien, som vi alle er så lei av, at vi 

ikke engang orker å nevne navnet på viruset. Men 

selv om vi alle er og var lei, var vi fortsatt nødt til 

å ta det på alvor, og følge nasjonale retningslinjer 

til enhver tid. Dette påvirket selvfølgelig DNT og 

DNT ung Larvik. Det gjorde at vi måtte avlyse 

mange turer og arrangementer, og finne 

alternative løsninger der det var mulig. 

Selvfølgelig er det trist at flere av våre turer måtte 

avlyses i år, men på den positive siden har turene vi har kunnet arrangere, blitt en suksess. 

Turene vi hadde sommeren 2021 var etterlengtet fra både turledere og deltakere, og det var 

godt å se at ting var litt mer normalt igjen.  

Grunnet at vi i store perioder har vært fire 

styremedlemmer, har vi selv under 

pandemien kunnet hatt fysiske styremøter, 

men vi har i de strengeste periodene valgt 

å ha noe digitalt. Da var det godt å ha 

erfaring og kompetanse rundt møter over 

nett fra året før.  

Vi har i 2021 hatt fokus på rekruttering av 

nye medlemmer, turledere og 

styremedlemmer. Tiltakene som har blitt 

satt i gang er å dele ut informasjonsskriv og 

prioritere å prate om DNT ung på noen av turene våre. Vi hadde også et ønske om å 

arrangere turer på et nivå som gjør det lett for flere å delta, slik som: båltur i nærområdet, 

aketur og skøytetur. Vi har dessverre ikke fått gjennomføre alle disse turene, men vi satser 

SUP på Sommercampen. Foto: Victoria Klæbo 

Schumacher 

Kajakk i Skråvika på Sommercampen. Foto: Victoria Klæbo Schumacher 
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på å ha flere slike turer i året som kommer. Fokuset på rekruttering tar vi med oss inn i 2022, 

og vi har store planer for gjennomføring av dette.  

I 2021 har vi hatt et samarbeid med aktiv Larvik. Der har vi 

bidratt med turer til deres turprogram og samarbeidet med 

Larvik kommunes sommerskole. Også her har dessverre noe 

blitt avlyst grunnet pandemien, men vi fikk gjennomført et 

lynkurs i friluftsliv, og håper på at dette har vekket interesse 

for tur hos noen. Vi har også i år startet et samarbeid med 

Stolpejakten, og ser frem til å fortsette med dette i 2022. 

Styret har i 2021 bestått av leder Victoria Klæbo Schumacher, 

styremedlemmer og SOME-ansvarlige Herman Nissen- Sollie 

og Holger Kjærland, og styremedlem Marie Rykkelid (Samt Siri 

Rykkelid og Signe Eidsheim før sommeren). I 2021 har også Victoria Klæbo Schumacher 

representert ung- gruppen i styret for Larvik og Omegns Turistforening, og Herman Nissen- 

Sollie har stilt som vara. 

 

Tusen takk til alle som har bidratt i år! 

Victoria Klæbo Schumacher 

Leder av DNT ung Larvik 

 

  

Vindsurf på Langeby. Foto: Marie Jubskås 
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BARNAS TURLAG 

Året som har gått har vært nok et annerledes år. Et år hvor det ble lagt tid, energi og masse 

innsats i å planlegge noe som ikke kunne gjennomføres. Det har vært krevende og til tider 

frustrerende. Vi har blitt gode på smittevern og tilpasser oss like kjapt som 

Helsedirektoratets anbefalinger endrer seg. Men det har også ført til at mye av programmet 

til Barnas Turlag, for første halvår, har blitt avlyst pga. denne pandemien, -med unntak av 

Turboklubben, til barnas store glede. Vi har ikke lagt oss på is av den grunn. Vi har jobbet i 

kulissene for å forsøke å rekruttere nye medlemmer og nye frivillige, også sammen med DNT 

ung. Vi har jobbet videre med Turboklubben, og vært opptatt av å inspirere folk til å komme 

seg ut med bl.a. med Turboklippen, som var en klippekort- konkurranse for barn med 14 

turmål, og trekk av premier.  

Vi har også hatt fokus på å være synlig på sosiale medier, som Facebook og Instagram, ved 

posting av innlegg og bilder fra Turboklubben og turene som har vært. Og vi reposter turer 

som deles med oss av andre (via #`s og stories ).  

Det som har latt seg gjennomføres, har spredd glede og nytt giv til å fortsette planleggingen, 

og å fortsette til å motivere og inspirere barn og voksne til å komme seg ut og nyte naturens 

lekeplass. 

 
Bilder fra turer med Barnas Turlag Larvik i 2021. Foto: Birgit-Marie Haugen 

 

Gjennomførte turer og aktiviteter:  

Vi startet med et brak med Kom deg ut-dagen på Skautvedt sammen med 

aktivitetskomiteen. Med nydelig vær, fullbooket påmelding (200 pers, med noe frafall) og 

rutinerte ildsjeler gjennomførte vi denne dagen med lave skuldre og brede smil. Det var 

natursti for barn og voksne, med premie til alle barna. Det var potetløp, utdeling av kaffe og 

drikke og knaskerøtter. Turbo gikk rundt og hilsen på alle barna. Vi hadde også, som året før, 

et samarbeid med sopp- og nyttevekst-foreningen, som hadde stand og natursti. Og det var 

selveste Mikkel og Reverockerne som avsluttet dagen med rockekonsert. Været var også på 

vår side denne dagen. Solen skinte og det var deilig og varmt. 
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19.9 møttes totalt 28 små og store (inkl. turledere), ved den store parkeringsplassen på 

Mølen og gikk bort mot odden (Raets tagg) for en dag med fuglekikking og merking av fugl. 

Ved sandstranden møtte Anders Faugstad Mæland, fra Birdwatcing Norway, oss. Han 

fortalte om vadefugler, trekkfugler, mer vanlige fugler og sjeldne fugler imens vi fikk kikke 

inn i teleskop for et nærbilde. Vi delte også ut kikkert til utlån til dem som ikke hadde med. 

Så bar turen videre til stedet hvor de fanget fugler i nett for registrering og merking. Dette 

ble høydepunktet for ivrige fuglekikkere da de fikk komme riktig så nær fuglene. Barna fikk 

innføring i hvordan en fanget, registrerte og merket dem. De fikk forsiktig stryke på dem, og 

de som ønsket fikk også holde en fugl og slippe den fri.  

Vi avsluttet turen med en gåtur langs Raet og rastet på en lun plass rett før vi gikk tilbake til 

parkeringen. Noen ønsket å avslutte litt før, og gikk samme vei tilbake, som vi kom fra.  

Overnattingsturer til Presteseter i september og Måneskinnsturen til Ølbergholmen i 

oktober ble avlyst pga. mangel på turleder.  

5.10 hadde vi et åpent informasjonsmøte i Hammerdalen. Målet med møtet var å informere 

de som hadde spørsmål om BT og Turboklubben, snakke litt rundt dette og å rekruttere nye 

frivillige. Solveig stelte i stand kanelsnurrer på primus, og vi koket kaffe. Det var dessverre 

lavt oppmøte, men samtalene var fine og 2 av de som møtte har blitt med videre. En som 

frivillig, og en som vikar i Turboklubben. 

Toppturen til Salsås 17.10. ble gjennomført av 20 turglade (inkl. turledere) barn og voksne. 

Vi hadde også med 1 firbent. Været var med oss, og skogen rundt Ulfsbakk viste seg fra sin 

beste side og prydet seg og skogbunnen med høstens flotte farger. Barna spratt opp 

bakkene og kikket med nysgjerrighet inn i Ulfsbakktunellen da det ble fortalt litt om denne, 

og syntes det var spennende å gå på myra ved Bakkanetjønn.  

Vel oppe fikk barna være delaktige i å bygge og fyre bålet. Alle som ønsket fikk delta. 

Deretter grillet vi nistepakka og delte ute sjokolade og kaffe til de som ville ha.  

Vi gikk den bratte, men kortere turen ned. I skogen, på vei hjem, fant barna en liten trehytte 

de lekte i før vi gikk siste etappe.  

Jubileums-arrangementet i Hammerdalen 31.10 så ut til å ligge litt tynt an ifølge 

værmeldingen. Men vi bestemte oss for å trosse den å gjennomføre uansett. Da dagen kom, 

skinte sola og ca. 100 barn og voksne møtte opp for å gå rebus-løypa, laget av Jørn Lier 

Horst, der en skulle løse oppgaver på hver post. Alle barna fikk forstørrelsesglass i premie. 

Også kuli og muffins ble delt ut etter innsatsen. Turbo var med og heiet. 

16.11 gikk 17 eventyrlystne sjeler (inkl. turledere) gjennom de mørke skoger i Vestmarka 

med refleksjonen av refleksene fra Larvikbanken, som glødet opp ved hjelp av hodelyktene, 

og viste vei. Refleks-løypa var satt opp slik at det var litt krevende og mørkt terreng, men 

overkommelig for store og små. Fikk også tilbakemelding på at den var akkurat passe lang 

for de minste. Noen syntes det var litt skummelt i starten, men så ble det mer spennende og 
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noen av barna løp frem for å vise vei. Etter turen fyrte vi opp bålet ved gapahuken til Larvik 

ski. Barna som ønsket å være med, fikk delta i bålbyggingen. Etterhvert ble flere modige, og 

hev seg på. Så grillet vi kveldsmat koste oss med varm drikke og delte ut Marshmallows til de 

som ønsket en smak. En riktig så fin kveldstur mildt i uka.  

Siden dette har vært et annerledes år, fant vi ut, sammen med Anne Grete, at vi skulle lage 

en litt annerledes julefest. I stedet for å holde grøtfesten i Eikedalen, fant vi et koselig lokale; 

8-kanten ved det gamle kraftverket i Hammerdalen. Det skulle pyntes med granbar, juletre 

ute og inne, og masse julelys og diverse pynt. Vi skulle ha servering av grøt, saft og kaffe og 

holde juleverksted. Avslutningen skulle bli konsert med «Jula på bussen». (Mikkel og 

Reverockerne). Akkurat i oppløps-uka, stengte Norge ned IGJEN… 

Jeg vil benytte denne sjangsen til å takke alle som bidrar til at turer og arrangementer kan 

gjennomføres. Frivillige som stiller opp og alle de turglade familiene som deltar. Jeg er så 

glad for at Barnas Turlag samarbeider tett med aktivitetskomiteen, spesielt Anne Grete, og 

at så mange ønsker å hjelpe til. Styreleder, Knut Hjalmar, og fungerende daglig leder, Solveig, 

har også vært til stor støtte. En riktig STOR TAKK til dere alle!  

Så får vi si tvi-tvi til at det nye programmet får gjennomføres. 

Birgit-Marie Haugen 

Leder av Barnas Turlag Larvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Birgit-Marie Haugen 
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TURBOKLUBBEN 

Turboklubben er et nytt fritidstilbud for barn med fokus på det enkle friluftslivet i 

nærmiljøet. Turboklubben Larvik er et treårig prosjekt som mottar støtte fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet kom til etter ide og søknad fra Knut Hjalmar Gulliksen 

og Bente Dolven. 

Det ble i januar 2021 lyst ut to deltids prosjektstillinger som Turboledere i Turboklubben. Vi 

er svært fornøyde med at vi fikk Jørn Tolstrup Andersen og Silje Hystad Flåten med på laget. 

De har ansvar for planlegging og gjennomføring av Turboklubb-turene. Da Jørn gikk ut i 

permisjon på høsten, ble Elisabeth Mailand ansatt som Turboleder-vikar. 

Dette er tre trygge voksne som er glad i barn, og kunnskapsrike i friluftslivet. 

 

 
Turboklubben fikk opplæring i kart og kompass i Bøkeskogen. Foto: Knut Hjalmar Gulliksen. 

 

Etter å ha markedsført Turboklubben og åpnet for påmelding, startet Turboklubben opp i 

april 2021. I Turboklubben har 16 påmeldte 4.-7. klassinger hatt samlinger en fast kveld i 

uka. Turområde varierer fra uke til uke. Fritidstilbudet har fokus på natur og friluftsliv som 

læringsarena. Barna har lært om temaer som sporløs ferdsel, mat på bål, førstehjelp og 

vinterbekledning. De har gått på små toppturer, prøvd seg på padling, orientering, fisking, 

klatring, bygd gapahuk, vært på overnattingstur i telt/hengekøye og hatt mye moro. 

Deltakelse på Turboklubben er gratis for medlemmer av Barnas Turlag. 
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Vi har måttet tilpasse Turboklubben til gjeldende koronarestriksjoner, og dette har fungert 

godt. I perioder måtte gruppa deles i to for å være innenfor antallsbegrensningen. Det var 

fint når gruppa igjen kunne samles.  

Det har vært et mål å ha med to frivillige på hver tur, i tillegg til Turbolederne. Det har 

imidlertid vært utfordrende å rekruttere nok frivillige til å rullere på denne oppgaven, og det 

ble derfor kun åpnet for 16 barn i 2021. Det var opprinnelig planen å åpne for deltakelse for 

inntil 20 barn. Vi ønsker oss derfor flere frivillige i 2022. Noen av foreldrene har imidlertid 

stilt som frivillige, og det er vi takknemlige for. Her har Birgit-Marie Haugen vært en svært 

viktig bidragsyter. Hun har stilt opp som frivillig på mange turer, og også arbeidet med selve 

utformingen av prosjektet og ansettelse av Turboledere.  

 

Bål og lek ved Naturskolen. 
Foto: Silje Hystad Flåten 

Regnfull dag på Mølen. 
Foto: Jørn Tolstrup Andersen 

Turbingo. 
Foto: Silje Hystad Flåten 

 

Turboklubben Larvik er foreløpig et treårig prosjekt, men vi håper å kunne utvikle dette 

videre. Ved utgangen av 2021 er det venteliste på Turboklubben, og vi opplever at tilbudet 

er godt tatt imot. Det har blitt en fin gruppe med turglade barn. 

Det er gjennomført 27 Turboklubb-turer i 2021, inkl. en overnattingstur, med totalt 280 

deltakerdager. 

Tusen takk til Turbolederne Jørn, Silje og Elisabeth,  

alle frivillige som har stilt opp og spesielt til Birgit,  

og til Sparebankstiftelsen DNB som gjør dette mulig. 

For Turboklubben 

Solveig Dolven 
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TRILLEGRUPPA 

Trilleturene er et tilbud til hjemmeværende mammaer og pappaer. Det ble gjennomført 5 

trilleturer i 2021. Turene hadde forhåndspåmelding og antallsbegrensning grunnet korona. 

I perioden mars til mai var Trine Hansen turleder. Hun arrangerte en trilletur til Lauvesetra. 

Hun hadde med nøkler til Lauvsetra, slik at man kunne komme inn for å spise og skifte ved 

behov. Strenge koronarestriksjoner ga imidlertid utfordringer, både med avlyste turer 

grunnet nye tiltak, og lite påmelding når det igjen var mulig å gjennomføre turer. 

Fra slutten av mai til november var Maria Garvåg turleder. Hun arrangerte fire trilleturer 

som gikk i Helgeroa, Nevlunghavn, og Larvik. Også i denne perioden hindret 

koronarestriksjoner gjennomføringen av flere turer.  

Turene har vært markedsført på lot.dnt.no og på facebooksidene Barnas Turlag Larvik og 

Hjemme med baby i Larvik. 

 

Tusen takk til Trine og Maria for innsatsen! 

For Trillegruppa 

Solveig Dolven 

  

 

TOPPTURER I LARVIK OG SJEKKUT 

Gjestebøkene på toppene ble tatt inn i april 2020 pga. pandemien, og de blir ikke lagt tilbake 

igjen før vinter/vår 2022. Besøksregistreringen har derfor foregått med SjekkUT-appen og 

fortsetter med UT-appen. 

Toppene og stiene har vært flittig brukt i 2021 også etter slitasjen på stiene å dømme, men 

den digitale besøksregistreringen gir ikke den fulle sannhet. Skogen mot de høyeste toppene 

fikk hard medfart av mye og tung snø, så det ble mye rydding til Tyriås og Pikstein. 

Ruketuten og Berganvarden var det ildsjeler i Lardal som tok seg av, og takk for det! 

Dessverre måtte vi avvikle Haugeneåsen som topptur, men fra 2022 har vi 2 nye topper: 

Farmenrøysa og Pinås, og vi regner med de vil bli godt mottatt. 

Som ventet gikk salget av toppturpakker mye ned siste år, dette fordi det var tredje året med 

samme utgave, opplegget ligger gratis på nettet samt at konkurrerende opplegg som 

stolpejakt, geocaching og turorientering også frister turfolket. I butikkene ble det bare solgt 

7 pakker, men LOT-kontoret/Tursenteret har solgt atskillig flere. 
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I appen UT (tidligere SjekkUT) finner man fire lister med totalt 64 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 5053 innsjekkinger på SjekkUT/UT-appen på disse 64 turpostene.  

Besøkene som er registrert digitalt på Topptur-lista er: Lauvesnyta: 84, Pikstein: 41, Salsås: 

280, Musekollen: 81, Hummerberget: 391, Jordstøyp: 80, Vettakollen/Berganvarden: 60, 

Haugskollen: 33, Knappen: 68, Rolighetsåsen: 154, Martineåsen: 191, Oseberget: 416, 

Ruketuten: 25, Kjerringfjellet: 199, Tyriåsen: 43, Vardeberget: 87, Hvarneskollen: 35.  

Til sammen: 2 258 besøk.  

Dette tallet er nok altfor lavt fordi mange ikke bruker appen eller bryr seg med å registrere 

sitt besøk, men er fornøyd med turopplevelsen. 

Trolig vil folk like å få bøkene tilbake på toppene og skrive seg inn der. 

Romjulstraver'n ble arrangert 23. desember 2021 til 2. januar 2022 med UT-appen som 

registrator. I løpet av konkurranseperioden ble 54 besøk registrert. De tre heldige bestigerne 

som ble trukket ut av disse besøkene vant gavekort.  

Toppturopplegget driftes av  

Tor-Arne Paulsen og Thor Gunnar Holt 

 

Topptur til Lauvesnyta. Foto: Tor-Arne Paulsen 
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UT.NO OG KARTARBEID 

UT.no ble etablert i 2009 av DNT og hovedmålet er å informere og inspirere folk til å komme 

seg ut. Innholdet i tjenesten har vokst jevnt og trutt siden, spesielt de siste par årene. Det 

samme gjelder også bruken av UT.no. Selv etter en kraftig økning i 2020 (+70 %), så fortsatte 

bruken å øke også i 2021.  

Vi i UT-gruppa har siste året fortsatt jobben med å kvalitetssikre og forbedre innholdet i 

UT.no som LOT står ansvarlig for. Endringer skjer med stier, merking, framkommelighet osv. 

og da er det viktig at turgåere får god og korrekt informasjon. 

Etter oppfordring fra DNT har vi gått gjennom alle turforslagene og oppdatert avsnittet «Slik 

kommer du deg dit» enten med egen bil eller evt. kollektivtransport. Dette er eksempel på 

nyttig info for mange som vil ut på tur, men ikke er kjent i området. Videre har vi lagt ut ni 

nye turer/turforslag på UT.no, noen korte, enkle turer i nærområder, andre turer på umerka 

stier i mindre brukte områder. Dette kan være med på å spre turtrafikken, redusere slitasjen 

på populære stier og steder samt utfordre turgåere til å ta seg fram vha. gode 

turbeskrivelser og enkel kartbruk.  

På UT.no har LOT nå beskrivelser av 5 hytter, 82 turmål/steder og 62 turforslag. 

Kartarbeid 

«Rett i kartet» 

Vi fortsatte arbeidet med å sende inn endringer og oppdateringer av LOTs løypenett til «Rett 

i kartet»-tjenesten i Kartverket. Det er mange som benytter Norgeskartets Turkart og da er 

det viktig med oppdatert og riktig kartinformasjon. 

Turkartet Brunlanes 

Økt turvirksomhets ga også økt salg av turkart hos LOT. Brunlanes-

kartet ble utsolgt og før trykking av nytt opplag, ble det gjennomført 

re-synfaring på det gamle kartet. Området som kartet dekker, ble 

også utvidet noe i vest og nord for å få med bl.a. Håøya og 

Vardeberget (Skautvedt). I tillegg ble tekst og bilder på baksiden 

revidert.  Firmaet Konkylie Data hadde ansvaret for digitalisering av 

kartet som ble trykket på vannfast papir.  

I 2021 har vi brukt 457 dugnadstimer til UT.no- og kartarbeid.  

Vi håper arbeidet vårt bidrar til god turinformasjon og inspirerer til å 

komme seg ut på små eller store turer. 

Takk til hele UT.no-gruppa for godt samarbeid, gode innspill og diskusjoner. 

Anne Lise saga, komiteleder  
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LØYPEKOMITEENE 

Oppi alt det triste med pandemien er det hyggelig å slå fast at den ikke har hatt noen 

virkning på løypekomiteens dugnadsinnsats. Ei heller vet jeg om at våre folk har vært 

smittet, og godt er det. 

Det triste budskapet om at en bauta i vårt virke, Thor Holbein, var gått bort nådde oss i 

midten av desember. Thor oppnådde i kraft av sitt virke å bli et velfortjent æresmedlem.   

Vi kommer til å savne hans tilstedeværelse, positive holdning og blide åsyn. 

Skiløypene i Vindfjelltraktene var løypene som åpnet året med en massiv jobb med å rydde 

unna snø- og toppbrekk. Aldri har vi opplevd maken, men under kyndig ledelse av Ole Wiik 

klarte vi å få ryddet unna så løyper kunne kjøres opp. Den sterke innsatsen fortsatte utover 

våren, sommeren og høsten med drenering, grøfting, nye stolper med mere. Nå er løypene 

bedre enn på lenge. Dette var en innsats som var sårt påkrevet, og Ole sørget for at det ble 

gjort! 

Vindfjellstien ledet av Toto og Thor Gunnar har skiftet ut stolper og turskilt på hele løypa fra 

Skjærsjø til Vindfjell, og foretatt normalt vedlikehold. 

Eikedalsmarka med ny leder Kåre Heibø, er et løypenett som fikk nytt kart ifjor, og i kraft av 

det måtte nymerking og noen flere nye skilter til. I tillegg sanering av noen stier. På tampen 

av året ble det kjørt ut innpå 30 kbm grov flis for å bedre kvaliteten på skiløypene. 

Dette arbeidet vil fortsette. Bra jobba med nesten nytt mannskap. 

I Vestmarka har det vært mye hogst siste år og Østløypa har nesten ikke vært 

framkommelig. Ellers har det vært normalt vedlikehold i resten av løypene i et terreng som 

er mye brukt. 

Brunlaløypa fikk en etterlengtet oppgradering med drenering og flispåfylling. Løypa har også 

fått nye turskilt. Jobben med flising fortsetter. Ellers noe rydding av vindfall og normalt 

vedlikehold. Og gledelig med to nye yngre medlemmer. 

Kyststi Brunlanes trenger sårt til en oppgradering på mange av sine innstallasjoner. Dette 

arbeidet ble såvidt påbegynt ifjor og kommer til å fortsette iår. Normalt vedlikehold er 

utført. Guslandstien er utfordrende, men er godt vedlikeholdt. 

Senhøstes fikk vi tillatelse til å merke videre på kyststi Tjølling fra Ettermiddagsåsen til 

Kaupang. Det vil skje i løpet av våren. Kommunestyrets utsettelsesforslag på videreføring av 

kyststien står fortsatt, halvannet år etter!!  Men det vi har er godt vedlikeholdt! 
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Vardebergetløypa har fått fjernet en god del vindfall og «gammel moro» i tillegg til normalt 

vedlikehold. Kleivermarka har fått oppgradert Gapahuken og ny rasteplass ved Kleivertjønna 

og ikke minst «Thors klopp», et nyttig tiltak og et minnesmerke! 

Elvestien er under ombygging ifm ny gang- og sykkelvei og har bare delvis vært farbar. Dog 

er ei fin ny bru bygget av kommunen og koblet på ny sti på Orøya, ikke den Ragnar tidligere 

hadde ryddet! Anleggsarbeidet her er ventet å ta et par år til. 

Bøkeskogkomiteen er ei ny gruppe som kom inn under løypekomiteen ifjor. Innlemming av 

denne komiteen innebærer at vårt ansvar utvides til også å omfatte Bøkeskogen og dens 

nærhet. Komiteen har fått godkjenning for å sette opp «Åges benk» til ære og minne om Åge 

Sletsjø, som har lagt ned en uvurderlig innsats. Flere oppgaver ligger foran oss her i 

inneværende år. 

Beredskapstroppen under ivrig og kyndig ledelse av Ragnar Lie har med fulle vist sin 

berettigelse og har bidratt sterkt i Vindfjelltraktene, på Sportskapellet, med flising rundt 

omkring, hogst på Oddane sand med mer. De er blitt et viktig supplement til de tyngre 

jobbene!! 

På Bystien, Valbyrunden, Malmøya, Farrisstien, Kjose, Lardal sommerløyper og Fjordstien 

har det vært viktig men normalt vedlikehold. 

Da gjenstår det bare å rette en velfortjent takk til alle for den uvurderlige dugnadsinnsatsen 

dere har lagt ned. Litt honnør for strevet fikk de av dere, og det var mange, som kom på 

«takkefesten» vi ble belønnet med via iFokus hederspris ifjor. 

 

Tom Egil Thorstensen 

Løypesjef 

 

ELVESTIEN  

• Generelt vedlikehold og rydding  

• En del vindfall ryddet og fjernet 

• Arbeidet med G/S langs Elveveien ble satt i gang høsten 2021 og dette arbeidet har til 

tider sperret Elvestien mellom Faret og Brannstasjonen. Det blir spennende å se ny 

G/S i forhold til Elvestien i dette område.  

Det er nedlagt 17 dugnadstimer i 2021. 

Guttorm Eggen, løypeleder 
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VINDFJELL-OMHOLTFJELL (ØVRE TERRENG) 

 

Sommerløyper: 

• Lagt om noe av løypa ca. 800 m fra Vindfjell mot Nordgardssetra grunnet litt vår myr. 

• Skiftet ut flere gamle skilter med turistforeningens nye standardskilt. 

• Frisket opp løypenettet med blåmaling. 

• Vanlig vedlikehold, kvisting/rydding. 

Vinterløyper: 

• Opparbeidet ny løype mot Kariåsen 

• Opparbeidet ny løype mot Ripplemyr 

• Lagt om noe av skiløypene mot Ruggefjell 

• Skiftet ut gamle råtne stolper med nye impregnerte. Skiftet ut i år ca. 100 stolper. 

• Vanlig vedlikehold, rydding. 

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

nødvendig.  

• Sprengt fjell og utvidet noen steder i løypene med gravemaskin. 

Dette har vært det verste året med rydding av både sommer- og vinterløyper i min over 30-

årige deltakelse i dugnadsarbeid i løypene. 

Etter det store snøfallet med tung våt snø og sterk vind mellom jul og nyttår 2020, da været 

raserte mye skog med løvtrær/grantrær som brakk/ble hengende og la seg over løypene.  

Uten hjelp fra Beredskapstroppen hos LOT hadde ikke løypegjengen i «Øvre terreng» klart 

dette alene. En stor takk til Beredskapstroppen. 

Det er nedlagt 497 dugnadstimer i 2021.   

Jan Vidar Skaug, løypeleder 
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FJORDSTIEN  

Svært bra standard på Fjordstien 

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

skiltplan. Ettersyn/vanlig rydding og oppgradering av skilt og merker. 

• Nytt medlem i Fjordstien v/Jan P. Hobæk og undertegnede har ryddet og kvistet hele 

stien for vegetasjon der det har vært behov. 

• Tilbakemeldinger på at stien er mye brukt.  

• Det er nedlagt 45 dugnadstimer i 2020. 

 

Tiltak 2022: 

• Bygge en liten kloppe rett før stien går ut i gaten på Rødberg. 

• Flytte 4 store stener til siden mellom Rødberg og Støperistranda som gir støtt      

underlag for gående. Dugnad med spett og spade 

• Strandrydding Lillevik 

• Renske avløpsrør (store plastrør på Lillevikstranda). Hører med ingeniørvesenet i 

kommunen om de kan høyt trykkspyle røret. Tilgang med bil og utstyr 

• Bedre merking rundt småbåthavna i Stavern skal utføres 

Rekruttering: Min datter m/mann og tvillinger har kjøpt hus på Tenvik og Fjordstien går på 

utsiden av huset. Det blir da naturlig med innmelding og deltagelse i Fjordstien løypekomite! 

Einar Karlsen, løypeleder  

 

EIKEDALSMARKA 

Nedlagte løyper / tatt vekk merking av Knut Malmquist på en skånsom og fin måte. 

• Ved barnehagen ved Tiriltunet mot Ulfsbakk gård  

• Ved vestsiden av Ulfsbakktjernet  

• Ved Tildremyr mot Storrønningåsen  

• Ved Ulfsbakktjønna  

• Ved Pauvlerveien mot Ulsås  

Ryddet / tatt vekk nedfall ved Eikedalshytta og nord for Torvmyra. 

Merket løyper og satt opp nye skilt. 

Det er nedlagt 81 dugnadstimer i 2021. 

Kåre Heibø, løypeleder 
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BRUNLALØYPA 

Rundløypa i Brunlaskogen er ryddet og vedlikeholdt. 

Rundløypa og vinterløypa fra Solstad til Tanum Kirke har begge fått nye skilt og frisket opp 

blåmerkene. 

En del vindfall er fortløpende ryddet. 

2 store lastebillass med flis har blitt tatt hånd om og kjørt ut til vasstrukne deler på løypa av 

Beredskapstroppen. Takker så mye til dere! 

Noen våte løypepartier bør utbedres med gravemaskin for å sikre bedre framkommelighet 

for løypemaskin. Grunnet uteblivelse av snø ble det ikke kjørt skispor i våre løyper i 2021. 

Vi har fått en kjærkommen tilvekst av nye medlemmer på tampen av året. 

Det er loggført 81 dugnadstimer i 2021. 

Trond Tanum, løypeleder 

 

VESTMARKA 

Vi startet året med å skjære vekk rotvelter på Østløypa nord for Lauevsetra, etter en periode 

med mye vind.  

Vi fylte igjen store groper langs stia ved Kanalen vest for Lauesetra etter beverens 

ødeleggelser.  

Reparerte trapp på Farrisstien ved Hesterønningen. Laga også ny bru over bekken ved 

Hesterønningen.  

Det hadde grodd godt på vår/sommer men vi fikk rydda alle løyper før St. Hans. 

Vi har skjært vekk trær på Naturstien og vi har hogd ved til «Hansekåken». Har malt taket og 

forsterket støttestokkane der også.  

Rydda alle småstiene etter St. Hans.  

Vi har kjørt ved til Sommerfjøset på Nedre Ono, og reparert luke i røykåpningen i taket der.   

Vi har tradisjonen tro hatt fellesrydding før vinteren, på Vestløypa og Østløypa, og opp til 

Storhaug. Og vi har kavla alle bløthullene mellom Kjettemyra og Viermyrveien.  

Jeg vil med dette takke alle medlemmene i komitéen for god innsats i 2021! 

Det er nedlagt 653 dugnadstimer i 2021. 

Steinar Gokstad, løypeleder 
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BØKESKOGEN 

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

egen komite under Løypekomiteen. 

Dalheim. 

Prosjektet er kommet opp etter en ide fra Tom Sletsjø og Jan Fredheim. Målet er å gjenskape 

parken som lå nedenfor Dalheim Ungdomsherberge og få tilgang til Farris med en strand og 

en brygge slik at også bevegelseshemmede kan ha tilgang til Farris. Vi har fått med oss Nils 

Hatlo til å kjøre prosjektet sammen med Tom og Jan.  

Lekeplassen 

Vi har igangsatt prosjekt for å utvikle en ny lekepark med inspirasjon fra noe som kalles 

Innovativ Aktivitetspark. Dvs. at parken skal inneha elementer som skal være inspirerende, 

fantasiskapende, utfordrende og samlende for alle grupper. Landskapsarkitekt Kathrin 

Jensen fra PV arkitekter er engasjert og LOT har betalt forprosjekt. 

Kommunens lovnad om 1,5 mill i startkapital kommer evt. ikke før i 2025 så finansiering må 

skje på andre måter. 2 ansatte i kommunen vil delta i det videre prosjektet. 

Som dere så fikk vi fin omtale i ØP før jul og responsen er bra.  

Aages benk 

For å minnes Aage Sletsjø og det arbeidet han har gjort for Bøkeskogen gjennom mange år 

vil vi sette opp en benk på en plass nedenfor Bøkeskogen med utsikt mot Farris, en plass 

Aage visstnok satt spesielt stor pris på. Benken er nå klar med navn på og vil bli utplassert i 

løpet av våren. 

Belyse «skulpturer» 

Ideen er å gjøre Bøkeskogen enda mer interessant å oppleve ved hjelp av å lyssette, i første 

omgang, naturlige skulpturer som allerede finnes i skogen. Ola og Øyvind har hatt befaring 

med elektriker og funnet 3 skulpturelle elementer i skogen som skal belyses. Det blir en test 

på hvordan folk reagerer.  

Benker 

Torunn har kommet med innspill om at mange av benkene som står rundt i skogen ikke har 

en kvalitet som tilfredsstiller de krav vi synes elementer i skogen bør inneha. 

Vi har hatt befaring og sett på alle benkene og vi vil etter hvert komme med forslag til 

utskifting, gjerne med mulighet for å sponse en benk mot å få et skilt på benken. 

Nedfalt gjerde ned mot E18 

Ned mot gamle E18 ligger et gjerde som vi over lengre tid har anmodet Statsforvalter om å 
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fjerne siden det er stygt og kan være farlig, særlig for dyr. Vi har tilbudt oss å gjøre arbeidet 

på dugnad i LOT, men har inntil nå ikke fått lov. 

Vi har nå blitt anmodet av Statsforvalter om å foreslå hvordan vi kan tenke oss å fjerne 

det. Beredskapstroppen er klar til å begynne arbeidet. Det blir befaring 26.1. 

Samarbeid med Bøkekroa 

Det er besluttet å ha regelmessige samtaler med Bøkekroa for å ta opp saker av felles 

interesse. Første tiltak har vært å be Bøkekroa å flytte en henger som de hadde plassert bak 

paviljongen. 

Parkering 

Det er tatt flere initiativ for å endre hvor mange timer det skal være tillatt å parkere på 

plassen mellom Lilleskogen og Lovisenlund. 

Det er nedlagt 144 dugnadstimer i 2021. 

 

Leif Werner, komiteleder 

 

 

  



39 
 

 

HYTTEKOMITEENE 

PRESTESETER 

2. juni var første dagen vi kunne kjøre til Presteseter med bil. Sesongen startet med å fullføre 

arbeidet med bålplassen. Plassen ble trukket litt lenger vekk fra hytta, singlet opp og nye 

krakker kom på plass. Trammen ved inngangen til Kvarteret og to trammer på uthuset 

begynte å bli dårlige. Disse ble revet og nye ble snekret. En vindski hadde blitt tatt av 

snøraset, den ble reparert og satt på plass igjen. 

Opprydding av nedbrekte trær etter vinteren ble også gjort. Båten ble klargjort og lagt på 

vannet. Utpå sommeren streiket vannpumpa, og det ble forsket endel på å finne feilen uten 

at det i første omgang lykkes. Det viste seg at en luring hadde puttet en plastkork inn i 

utløpsrøret på pumpa, den stengte da for vannet når det ble pumpet.  

Det har vært en del jobb med takplater som har løsnet/blåst av, både på hytta og uthuset. 

Disse er lagt på plass, og ande løse plater er skrudd fast.  

Gras er slått både med klipper og trimmer, hver uke i sommermånedene. Vask av hyttene og 

skifting av sengetøy vår og høst, er utført av de driftige damene i komiteen. Ved og propan 

var på plass før vinteren. Takk til medlemmene i komiteen for godt utført arbeid gjennom 

året! 

Det er nedlagt 120 dugnadstimer i 2021. 

Hans Otto Janshaug 

Leder av Presteseterkomiteen 

 
Ny bålplass ved Presteseter. Foto Hans Otto Janshaug 
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IVARSBU 

Koronasituasjonen gjorde at vi måtte fortsette med spriting og rengjøring hver 14. dag 

utover våren, men dette ble etter hvert overlatt de besøkende. Systemet med utleie til en 

kohort har fortsatt ut året. Det er nå gjort klar for booking av enkeltkøyer, noe som kan tre i 

kraft når smittesituasjonen endrer seg. 

For å få mindre spenningsfall på el-anlegget er underdimensjonerte kabler byttet ut. Vi har 

også montert gassvarslere. 

Beredskapsgjengen hjalp oss i mai å fjerne snøbrekk langs Lille Støle. Flinke folk! 

Det er nå montert nøkkelboks på Hovedhuset, noe som gjør det enklere for kontoret. 

Tidligere måtte de sende nøkler i posten og vente på å få dem tilbake. Moderne treg 

postgang gjorde ikke saken bedre. 

Takk til dugnadsgjengen som står på og holder alt i orden, vasker og rydder og gjør klart for 

nye besøk. 

Det er nedlagt 752 dugnadstimer i 2021. 

Ola Rustad 

Leder av Ivarsbukomiteen 

 

 
Båthuset på Ivarsbu. Foto: Knut Hjalmar Gulliksen 
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PADLEHYTTA 

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

Eva Thrane Nielsen. Alle tar gjenvalg for 2022. 

Heller ikke i 2021 visste vi om vi kunne holde Padlehytta åpen for sommeren. Heldigvis ble 

det slik fra myndighetenes side at vi kunne, men med servering ut hyttedøra og fokus på 

Korona-reglene. 

Vi mottok kr 15.000,- fra Larvikbanken. De ble brukt til innkjøp av 3 nye utebenker. Vi tok 

kontakt med AOK og forhandlet oss frem til en god pris. Svein Arne og Eva var på opplæring 

for å kunne montere benkene på Framnesodden. Tusen takk til Nam med hjelpere som 

fraktet alle materialene ned til Dalheim. Der fikk vi hjelp fra Sondre og Stian på Naturskolen 

som fraktet alt over til Framnesodden. Dessuten kjøpte Anne Grete og Eva ny komfyr som 

også ble med på lasset. Benkene ble kjempefine. Takk til Larvikbanken for det dere gjør for 

nærmiljøet. 

Vi mottok også 200.000 kr til erverv og restaurering av Padlehytta fra Sparebankstiftelsen 

DNB. Larvik og Omegns Turistforening eier nå hytta, som ble kjøpt av Larvik Padleklubb.  

Vi startet opp sesongen 30. mai og holdt på til 26. 

september. Som vanlig hver søndag hele sesongen og 

onsdager ut august. Jevnt bra med besøkende, men vi 

kunne merke at smittefrykten var blant folk. Derimot var 

det utrolig mange som hadde Framnesodden som base 

hele uken, enten det var til overnatting eller andre 

aktiviteter på ettermiddagene. Folk var stort sett flinke 

til å ta med seg søpla hjem, men du verden for en god 

jobb alle vaktene gjør med å holde det ryddig. Tusen takk 

alle smilende, hyggelige frivillige. 

Det vi kan ønske oss for 2022, er en badetrapp. Eva har 

hatt kontakt med ansvarlige for flytebrygga i flere år for 

å prøve å få den tilbake på plass igjen ved brygga og 

gangbroen. Ingen ting har skjedd på 5 år.  

Da er det bare å se frem til nok en hyggelig sesong 2022 og helst uten for mye 

smitterestriksjoner. Det er ikke rapportert noe smitte fra besøkende på Padlehytta. 

Det er nedlagt 301 dugnadstimer i 2021. 

Eva Thrane Nielsen 

Leder av Padlehyttekomiteen 

Padlehytta.  

Foto: Henning Simonsen 
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EIKEDALEN 

Eikedalen var stengt grunnet covid-19 fram til 10.10.21. Hytta hadde bra med gjester, inntil 

den igjen ble lukket pga. covid-19 den 15.12.21. Det vil si, hytta var oppe 10 søndager i 2021. 

Når det gjelder uteområdet har det vært godt besøkt gjennom hele året. Både gapahuken og 

bålpanna har vært flittig brukt. 

Hyttekomiteen har vært delt i 3 ansvars 

grupper, hvor man selvfølgelig har bidratt 

utover sin egen gruppe, ved behov. 

Den ene gruppen hatt ansvar for utvendig 

vedlikehold, og skiftet ut dårlig kledning og 

malt. Kjøpt inn ny oppslagstavle som er 

montert ute, likeledes ny nøkkelboks. 

Hagegruppen har tatt seg av gress og lupiner. 

Til jul, sørget for juletre ute, med belysning. 

Høsten 2020 og inn i vinteren 2021 var det stor museinvasjon. Musene hadde gnagd på 

toalettpapir, tørkeruller, isolasjon og stoltrekk.  

Innegruppa, med flere, hadde derfor flere store oppryddingsrunder. Alle stolene ble trukket 

om, med et materiale som kan vaskes, slik at matrester ikke fester seg i trekket. Malt noen 

rammer, kjøpt inn nye matter, ledlys, vedkurver og nye lysholdere/vaser. Eikedalen 

julepyntet før 1. søndag i advent. 

Vannprøve tatt før hytteåpningen i høst, viste forurensning av drikkevannet. Brønnen er 

spylt og rengjort uten at det var tilstrekkelig, og drikkevann må kokes eller medbringes. Det 

er bestilt kraftigere UV anlegg, og ny brønn utredes. 

Brannslokningsapparatet og røykvarslere er kontrollert. 

Arrangementer: 

15. september dugnadsfest for løypekomiteene i LOT 

 04. november møte for tillitsvalgte, dugnadsmedarbeidere og turledere 

Komitemøte 

11. mai i Bøkeskogen 

Det er nedlagt 539 dugnadstimer i 2021. 

Else Mari Heibø 

Leder av Eikedalskomiteen 
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LAUVESETRA 

Følgende arrangementer er gjennomført i 2021: 

• 1 bakedag 24. oktober hvor seniordamer sørget for baking og smøring av fersk brød 

• Ingen dugnadsfest gjennomført på grunn av covid-19 restriksjoner 

• 12 åpningsdager, 1 på våren og 11 på høsten  

• 1 bakedag med servering til seniorgruppens torsdagstur 28 oktober 

• Ingen sesongavslutning på Lauvesetra for LOT seniorene grunnet covid-19 

• Lauvesetra ble julepyntet 3. desember  

• Juletrefesten for små og store 2. juledag måtte igjen avlyses på grunn av covid-19  

  

Følgende aktiviteter er utført av hyttekomiteen:  

• Vårdugnad med rydding og rengjøring innendørs 

• Gjennom sommeren er uteareal holdt i orden med plenklipping 

• Hovedrengjøring av setra ble gjennomført 7. september 

• Juletrefot ute med strømtilførsel oppgradert 

• Beising av utvendig panel er gjennomført på 2/3 av veggene, resten blir i 2022 

• 24 vinduer er skiftet av Martinsen og Østby på en utmerket håndverksmessig måte 

• Komiteen har bidratt med riving av innvendig lister og foringer og tatt ned gardinene. 
Beising, lakking og opphenging av gardiner etter skifte av vinduene er utført av 
Lauvesetrakomiteen. 

• 4 kabeltrommer er skaffet til LOT katedralen og panelt for bruk som bord. 
 
 

   
 

LOT katedralen har vært flittig benyttet i ukedagene da folk har vært flinke til å benytte naturen i 

denne pandemiperioden som fortsatt plager oss. Det har til og med vært overnatting i hengekøye 

der. 

Lekkasjer som vi har observert er ikke lett å tette, men vi fortsetter sondering etter løsninger. 

 

LOT 

Katedrale

n 
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Solcelleanlegget fungerer tilfredsstillende, men batteriene trenger hjelp i perioden hvor det 

kommer snø og sola går lavt. I sommer ble vi igjen utsatt for tyveri av strømaggregatet som 

ble erstattet i 2017 da det forrige ble tatt. Denne gangen har vi anskaffet et bærbart Honda 

(21 kg/2000W) som står i kjelleren. 

Dette gjør det selvfølgelig mere krevende for de som er vertskap i perioden hvor batteriene 

trenger påfyll fra aggregatet.   

 

 

               Bakstkullene Hjørdis og Oddrun 

Dugnadstimer utført 2021:  

Timer utført av søndagsvertskap: 264 timer 

Timer utført av hyttekomiteen: 410 timer 

Totalt: 674 timer   

Stor takk til helgevertene og komiteens medlemmer for godt utført arbeid i 2021.                        

Arne Skovro 

Leder av Lauvesetrakomiteen 
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HEDERSBEVISNINGER 

 

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 
Anne Lise Saga,                          2021 
 

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, 
Thor Gunna r Holt,  
Thor Arne Paulsen,  
Tom Egil Thorstensen, 
Rolf Kvifte, 
Ragnar Lie. 

  
2015, dugnadsprisen 2014 
2016, dugnadsprisen 2015 
2016, dugnadsprisen 2015 
2018, dugnadsprisen 2017 

2021, dugnadsprisen 2020 

2021, dugnadsprisen 2020 
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VEDTEKTER 
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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 4 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. Av de 4 varamedlemmene, er det 3 ordinære varamedlemmer og 1 vara for 

ungdomsrepresentanten. 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 

   - 4 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. 

§5 Sekretariat 

LOT’s sekretariat er også sekretariat for seniorgruppen. 
 

§6 Oppløsning 

Hvis gruppen oppløses, tilfaller eventuelle midler LOT. 



50 
 

 

REFERAT 2021 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 



58 
 

 

 


