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Årsberetning 2020 for Seniorgruppa i Larvik og Omegn Turistforening. 

 

Seniorgruppa i LOT hadde kommet meget godt i gang med sine turer for 2020, da Koronaen og covid 19 tvang landet 

ut i «lock down».  Vårt program var meget spennende og variert. Det var lagt opp til turer både i nærområdet og 

lengre utflukter med buss (til Røros-fulltegnet i april!) og båt (Bolærne og Koster). Programmet bød på turer for noen 

og enhver. Og LOTs 90-års- jubileum skulle feires. 

Vi gjennomførte et vellykket årsmøte den 30.01.2020 med 57 tilstede. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Øystein Tomter fungerte som møteleder og Bente Hvatum som referent. 

Nyvalgt styre: Leder Bjørn Jeksrud, nestleder Arne Skovro, aktivitetsleder Jan Kaasa, sekretær Bente Hvatum og 

styrmedlem Egna Holme (ny).  

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

Kåre Sandboe, som var en trofast og aktiv hedersmann i LOT gjennom mange år, ønsket å tre ut av gruppa. Han døde 

dessverre i oktober 2020. 

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

Reidun Haug og Sonja Gjerken (ny). 

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

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

turene i 2019. Et populært innslag.  

På årsmøte ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse om syn på fremtidige sammenkomster/fester i 

seniorgruppa. Svarene pekte klart i retning av at det er nok med én fest/sommerfest på Lauvesetra og at julefesten 

slås sammen med foredragsmøtet med bespisning i november/desember.(Sistnevnte avlyst pga pandemien)! 

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

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

                          

 

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

meget interessant og vellykket  fottur fra Rakke  til  Gumserød Gård (bildet), at  nyheten om  pandemien la lokk på 

videre aktivitet!  Guider på Gumserød var også Helge Pedersen og Marianne Aslaksen Sørlie. 

                           

Etter dette måtte vi lojalt følge opp FHIs smittevernregler, som DNT og LOT selvsagt anbefalte.  

Selv om seniorgruppa består av spreke turgåere, så må vi innrømme at vi er i den definerte «risikogruppa».  Det ble 

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

vanskelig for en så sosial gjeng.  

Med dette som bakteppe måtte vi, som svært mye annet, være tvunget til å avlyse våre turer og arrangement. Dette 

gjaldt også det årlige  OPPTUR-arrangementet for 8-klassingene. 

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

turgåere, hvilket man bl.a. så på økt stislitasje.  

Ettersom sommeren og høsten gikk, og den første smittebølgen ga seg, ble smittevernreglene noe oppmyket.  Og vi 

bestemte oss for å avholde fem  turer i løpet av  oktober. Disse ble annonsert og gjennomført med følgende 

smittevernregler: 

-Registrering av deltagere. Som ble meldt til LOT. 

-Holde avstand. 

-Ikke kompiskjøring. 
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01.10.2020: Fottur til Padlehytta med Bjørn Jeksrud som turleder og i alt 20 deltagere.(Bildet) 

        Kilegapet                 

 

08.10.2020: Fottur «Over stokk og stein»  i  Vestmarka  med Steinar Gogstad som turleder og  i alt 22 deltagere. 

                

 

15.10.2020: Fottur på «Kryss og Tvers til  Damgården» med Reidun Haug som turleder og 37 deltakere.(Bildet); 
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22.10.2020: Fottur på  «Halve  Bystien» med Bjørn Jeksrud  som turleder og 35 deltagere.(Bildet): 

                                                                                                                  

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

Oddrun Thorstensen.  Ingrid og Jan Kaasa var turledere og i alt 75 meget godt fornøyde, mange nye turgåere. 

                             

Alle disse fem avholdte turene i oktober viser hvilke spennende og varierte muligheter vi har i vårt nærområde. 

Før disse turene var vi så heldige å kunne være med på LOTs 90-års jubileumstur til Skautvedt 13.09.20. Det var ca. 

30 seniorer som var med på det meget hyggelige arrangementet.  Noen gikk tur/retur Sky (med innlagte spørsmål) 

og noen kjørte bil helt inn. Vi ble traktert med bagetter, kake, kaffe og humørfylt musikk. Flere av seniorgruppas 

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

I november og desember ble alle de planlagte arrangementene avlyst pga smittevernreglene. Dette var turer der det 

bla.  var lagt opp til innendørs aktivitet med foredrag og servering, og startsted for turene krevde kompiskjøring. 

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

andre . 

Statistikk: 

I løpet av 2020 har vi altså avholdt i alt syv fotturer med i alt ca. 310 deltakere. Dette har utgjort ca. 135 dugnad- 

timer for turledere. Flere «nye» ansikter har dukket opp på turene. I tillegg kom årsmøtet (57 delt.) og 

Skautvedtturen (ca.30 delt.) 

Det har vært avholdt i alt syv møter med styre og styringsgruppa. Møtene har bortsett fra to ganger blitt avholdt i 

LOTs lokaler. Vi har hatt et møte på Bøkekroa og et ved Naturskolen (forsidebildet). Dette har utgjort ca. 214 

dugnadstimer. 

Det ble også avholdt et planleggingsmøte i forbindelse med OPPTUR-arrangementet, som dessverre ble avlyst pga. 

Korona-en. 

Styreleder har møtt som observatør til LOTs hovedstyre. 
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Flere av seniorgruppas medlemmer er ellers aktivt med på dugnad i LOTs ulike komiteer bl.a. hyttekomite, 

løypekomite, aktivitetskomite. Nedlagte timer med dugnad på Bystien er ca. 80 timer. 

Plan for 2021: 

Styret har klart å lage et turprogram for 1. halvår 2021. Vi velger å være optimistiske og ønsker å komme i gang med 

fotturer, men da vi tross alt er midt oppe i pandemien og vaksine nettopp har kommet til landet, er programmet 

laget med tanke på gjennomføring ut fra gjeldende smittevernregler.  

Vi ønsker i størst mulig grad forutsigbarhet for våre turer. Endring av program vil bli annonsert, enten i ØP, LOTs 

hjemmesider eller på Facebook: LOT seniorene på tur.  Så er vårt håp og ønske om at vi i andre halvår 2021, kan ha 

kommet vel gjennom pandemien, få luft under vingene igjen og gjennomføre mange av de fine turene som tidligere 

er foreslått. 

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

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

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

til vår aktivitet. 

For styret: Bjørn Jeksrud, Larvik 28.01.2021 

Forslag til planlagt program for 1.halvår 2021: Se eget program. 

 

02. Bøkeskogen rundt                                                         

 

25.02. Vestmarka 

11.03. Kyststien -Brunlanes 

 

28.01.Årsmøte på Kuf-huset kl.11.00. 

(Utsettes!) 

11.02. Bøkeskogen rundt. 

25.02. Vestmarka 

11.03. Kyststi  Brunlanes 

25.03. Martineåsen 

08.04. Kyststirydding 

15.04. Barkevik-Ødegården 

22.04. Brunvall  

29.04. Bystien  

06.05. Ulfsbakk-området  

13.05. Bøkekroa- frokost  kl 10.00 

Poesiparken kl 11-00  

17.05 . Deltakelse i Borgertoget  

20.05. Ula –området  

27.05. Fjordstien  

03.06. Gon – Seilerhytta  

 

FOTO: 

Arne Skovro – Facebook:  

LOT seniorene på tur  

og  Bjørn Jeksrud 


