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Etter valg på årsmøtet 28. februar 2019 og konstituering samme dag ble styret for 2019 slik: 

Styreleder  Niels Aall-Lyche   ansvar administrasjon, DNT Vestfold 
Nestleder  Helga Daler    ansvar hytter og stier/løyper 
Styremedlem  Edvar-Ståle Otterstrøm  ansvar oppfølgning av økonomi 
Styremedlem  Manglet kandidat   ansvar TOT’n og informasjon 
Styremedlem  Live H. Pedersen   ansvar koordinering av turtilbud 
Varamedlem  Lorents Gran    ansvar for diverse oppgaver etter behov 
Styremedlem   Manglet kandidat   valgt av Barnas Turlag 
-«-   Martin Aske    valgt av DNT ung Tønsberg 
-«-   Svenn Salvesen   valgt av Klatregruppa 
-«-   Nick  Bull    valgt av Aktiv  
-«-   Jan Otto Andreassen   valgt av Seniorgruppa 
 

Den 28. februar manglet styret ett styremedlem med ansvar for TOT’n og informasjon og ett styremedlem 
med ansvar for Barnas Turlag. I løpet av 2019 ble Nina Skovly tatt inn i styret som kontaktperson for 
redaktøren av TOT’n. En leder og representant for Barnas Turlag ble ikke funnet. 
 

TOTs arbeid og tilbudene som er gitt i 2019 har tatt utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen. 
Saker som styret har jobbet med i 2019: 
* Samarbeidet med DNT Telemark, på bakgrunn av sammenslåing av Telemark og Vestfold fylker, har blitt 
utviklet og styrket, bl.a. gjennom felles samling på Jomfruland og flere møter. 
* Styrets satsningsområder er kysten, Skrim og frivillige/dugnadsfolk, og disse områdene jobbes det fortsatt 
med. Bl.a. større prosjekter på Darrebu og Skrim, eget frivilligsystem og kontakt med kommunene vedr 
tilbud langs kysten. 
* Det har blitt lagt større vekt på naturforvaltning, det er dannet en naturforvaltningsgruppe med eget 
mandat, og det er gjennomført en støttemarsj for naturen, mot vindkraft.  
* Det er innført ny app for betaling av overnatting på hyttene. 
 

TOT har i 2019 hatt en lang rekke tillitsvalgte, turledere/kjentmenn og dugnadsfolk som sammen har 

nedlagt 12617 (12902) dugnadstimer. Dette tilsvarer 7,2 årsverk. 

TOT er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) og deltar i samarbeidsorganet for turistforeningene i 
Vestfold, DNT Vestfold. TOT er også med i Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold. 

 

  
 

 

TOT leier lokaler av Tønsberg kommune v/Havnevesenet i Nedre Langgt. 36, på brygga i 
Tønsberg. Kontorets ansatte har vært daglig leder Anne-Lene Stulen (100%) og kontormedarbeider 
Ulf Rødvik (80%).  
Kjell Stordalen har stilt opp som vikar på kontoret på enkelte dager med ferieavvikling. 
Daglig leder har deltatt på følgende møter: AU møter, daglig ledermøter, styremøter og møter i 
arbeidsutvalget i TOT, årsmøte, landsmøte i Lofoten, DNT Vestfold møter, planleggingsmøter, 
budsjettmøter, og på møter med kommuner og andre samarbeidspartnere. 
Ulf Rødvik har deltatt på hyttedriftseminar i Oslo og ulike møter i komiteer og tilsyn.  

55 dugnadstimer 
 

 
 

Medlemstallet har hatt en liten nedgang, 0,9% i 2019.  
Det offisielle medlemstall pr. 31.12.2019 var 5922 (5974).  

 

 

3. MEDLEMMER 

2. ADMINISTRASJONEN 

1. STYRET 
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Medlemsmassen fordeler seg slik:  
2505 (2546) hoved- og familiehovedmedlemmer, 145 (144) ungdomsmedlemmer, 169 (198) skole-
ungdomsmedlemmer, 748 (672) honnørmedlemmer, 2023 (2039) husstands- og 
familiehustandsmedlemmer. I tillegg er det 49 (49) livsvarige medlemmer og 283 (326) i Barnas 
Turlag. Når det gjelder Barnas Turlag er mange barn nå registrert under familiemedlemskapet. 
Totalt antall barn utgjør derfor 695 (756). 

Svein Olsen, Wenche Petterson og Terje Hansen fikk gullmerke i 2019, hedersprisen (kniven) ble 
tildelt Arvid Brekke og Eivind Kjølsrød. 

TOT har utnevnt 16 æresmedlemmer. 31.12.2019 er det 7 gjenlevende:  
Tore Asplin (1986), Arne Robertsen (1998), Christian Foyn (2002), Steinar Støfring (2008), Kjell 
Stordalen (2008), Kåre Johansen (2011) og Hans Kr. Høijord (2015). 

 

 
 

Regnskapet er ført av Andebu Regnskapskontor ved Hogne Kjærås. Daglig leder konterer og 
klargjør bilagene og regnskapskontoret fører dem og utarbeider rapporter. Regnskapet er revidert 
av Rolf Ivar Krohn og Kåre Hansen. Kontaktperson mellom styret og administrasjonen i 
økonomiske saker har vært Edvar Ståle Otterstrøm. 
Resultatregnskapet for TOT 2019 viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 287.130.  
TOT hadde totale driftsinntekter på kr. 3.791.746 og driftsutgifter på kr. 3.544.892. 
Finansinntektene utgjør kr. 40.277. Avskrivninger på driftsmidler er utgiftsført med kr. 18.181.  
Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2019 på kr. 4.732.000.  Egenkapitalen er på kr. 3.272.937. 

Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2019 er på kr. 3.537.414. 
  83 dugnadstimer 

 
 
 

A. STYREMØTER  
Styret har avholdt 12 styremøter i 2019. I disse møtene er til sammen 95 (92) saker/temaer 
behandlet. Møtevirksomhet inklusivt forarbeid til møtene, bla. AU møter, utgjør ca.  

                525 dugnadstimer 

B. EKSTERNE MØTER / KURS/ REPRESENTASJON + forberedelser 
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte har deltatt på ulike eksterne møter, kurs og samlinger, bl.a.: 
DNT Vestfold, Vestfold-Telemark samarbeidet, DNTs landsmøte (102t), Færderdagen, Andebu 
Frivilligsentral, naturvernsamlinger, foredrag og møter med kommuner og fylkeskommune. 

301 dugnadstimer 

C. INTERNE MØTER / KURS + forberedelser                                                          
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte har deltatt på ulike interne møter, kurs og samlinger, bl.a.: 
Årsmøte i TOT (38), hytte- og sti/løypemøter, turpassmøter (17t), gruppe- og komitemøter, 
Skrimløpet, takk-for-hjelpen samlingen (28t), høstmøte/turpassavslutning (35t). 

 296 dugnadstimer 
 

  

 

A. DARREBU 
Darrebu ligger på Skrim, 615 moh, med 8 sengeplasser. Den har status som ubetjent hytte med standard 
DNT-nøkkel. TOT eier hytta med ca 15 mål stor tomt. 

Hyttetilsynet på Darrebu har bestått av Kjell Anders Lier (leder), Hans Kristian Høyjord, Tor Bartnes 
og Inger Grimholt.  
I tillegg har disse bidratt på dugnader: Anne Høyjord, Jonathan Millar og John Mevik.  

Pr. 31.12.2019 har det vært 186 (158) overnattinger og 19 (15) registrerte dagsbesøk. 

6. HYTTER 

5. MØTER 

4. ØKONOMI 
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Det har også i 2019 skjedd mye i og rundt Darrebu. Mye tid har gått med til å få på plass en ny 
reguleringsplan for området i samarbeids med hytteeierne ovenfor og grunneier. I utgangspunktet 
var det kun ønske om å regulere inn en kjørevei til hytta og en gapahuk, men Kongsberg 
kommune oppdaget at vår turisthytte ikke hadde et eget formål i reguleringsplanen. 
Reguleringsplanen ble vedtatt på høsten og åpner nå for bebyggelse på 200 m2. I tillegg kommer 
uthus og/eller anneks på 50m2 hver. Det er også regulert inn vei ned til hytta og planen tillater 
gapahuk på tomta. Jobben med reguleringsplanen har vært tidkrevende og kostbar, men helt 
nødvendig. Nå er foreningen sikret muligheter for utvidelse av Darrebu, hvis ønskelig. 
Det er en veldig flott dugnadsgjeng som holder hytte og området i godt hold. I året som har gått 
har følgende større vedlikehold/utbedringer blitt foretatt: 

• Bytte av alle vinduer i hytta 

• Bytte av kledning på sydvegg, etterisolering og utbedring av utlufting til loft. 

• Malt syd og vestvegg (Brunsvart med rød staffasje) 

• Ny parkbenk på plass 

• Kløyving og stabling av ved 

• Rydding av veitrasé  

• Montert utslagsvask 

I desember startet entreprenør jobben med å anlegge en gruset kjørevei ned til hytta og 
parkeringsplass for 2 biler. Dette vil gjøre det mulig å få kjørt ned materialer og utstyr til fremtidig 
vedlikehold, utbedringer og nybygg.  
Skrimløpet ble avholdt 10. mars og vi holdt åpent med salg av vafler, brus og kaffe for kr. 3.600.-. 
           525 dugnadstimer 
 

B. TROLLSVANNSTUA  
 Trollsvannstua ligger ved Trollsvannet i Larvik, helt på grensen mellom Larvik og Sandefjord, 176 moh. 
TOT eier hytta med ca. 4.7 mål tomt. I tillegg festes et areal i nord. Eiendommen består av Trollsvannstua, 
Annekset, gapahuken Trollet, toalettbygg med bod samt båthus m/scootergarasje. Annekset har 8 køyeplasser 
samt et eget lite hundekvarter m/2 køyeplasser. DNT standardnøkkel. Stua har 14 køyer og 10 plasser på 
hems. Den er låst med egen nøkkel. I gapahuken er det plass til 20 personer. Stua er reservert for vaffelsalg i 
helgene mens foreninger, skoler og bedrifter kan leie Stua for friluftsformål mandag – fredag.  
 

Plassen er innbydende med mange rasteplasser med muligheter til grilling, det er også en 
badebrygge med badeplass der. Turfolk, både unge og gamle, kommer igjen og igjen til Trollvann.   

Hyttetilsynet besto i 2019 av Kåre Johansen, Kjell Stordalen, Øystein Hovland, John Mevik, Per Hauan og 
med Åse Hagen som leder.  
Hyttetilsynet har hatt 4 møter 13.2 – 23.8 – 16.10 og 5.12 i tillegg til korrespondanse via mail. 
Tilsynet har planlagt og avholdt fellesdugnader 16.2 – 64 – 15.6 – 17.8 og 26.10 i tillegg til de faste, 
ukentlige tilsynene, jfr. også rapporter. Disse har noen ganger vært kombinert med hyggekveld. 
Budsjett og regnskap, rutiner for ettersyn samt strategi og handlingsplan er fulgt opp. Det er laget 
et årshjul som letter oppfølgingen gjennom året. 
Det var for 2019 lagt opp til 2 ekstra prosjekter, nemlig natursti og Tarzanløype samt ferdigstillelse 
av ”hundehotell”. Det viste seg mest hensiktsmessig å konsentrere seg om ett prosjekt av gangen. 
Hundehotellet er med det ferdigstilt og tatt i bruk, jfr. rapport 15.12.19. Det er notert 355 frivillge 
dugnadstimer via 7 medhjelpere. Samlet kostnad (materialer og inventar) beløper seg til kr. 38’. 
Det har blitt et særs koselig krypinn.  
Tilsynet har i 2019 sørget for en del ekstra vedlikehold i tillegg til vanlig arbeid som gressklipping, 
rengjøring, veding og søppeltømming. Det er malt mye både inne og ute, brygga er reparert, 
grillene er reparert, det er støpt ny stolpe i sydøstre hjørne av båthuset, brannslukkingsapparatene 
er overhalt, Annekset har fått ny ovn og ny benk og ovnen i stua er reparert.   

Hjelpere på dugnader har i tillegg til tilsynet vært: Bente Stordalen, Bente Riis, Dagfinn Lian, Hans Kr. 
Høijord, Torun Monsen, Anita Hjerpekjønn, Eva Midtskog-Haldorsdatter, Knut Møller Jacobsen, Solveig 
Kirkevold, Tom Dahl, Guri-Anne Lillebo, Roar Martinsen, Mathias Solås, Mats Langerød Arnesen +1, Jan 
P Simonsen. 

Det er i 2019 notert 148 (174) overnattinger og 13 registrerte dagsbesøk i Annekset, mens det i stua 
har vært om lag 276 (420).  
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Skoler som har benyttet Trollsvann er Elihu, Presterød u. skole og Montesorri skolen. I tillegg har 
Stokke Rotary hatt sommercamp for 12 utenlandske ungdommer og CampVestfold har benyttet 
plassen for et tilsvarende arrangement. 

Trollsvann er også benyttet av andre og til en del faste TOT-arrangementer, her nevnes 
03.02    Kom-deg-ut dag   
23.-25.8 FTU  
1.9  Kom-deg-ut dag 
6.-8.9  Høstleir for Barnas Turlag 

1.-2.10  TOT friluftsskole 
26.-27.10  Unge naturtalenter 
08.11  Måneskinnstur  
14.-15.12 FTU grøtfest  

  

Trollsvann har i år som i mange år vært vertskap for Kom-deg-ut dagene og Måneskinnsturen. 
Som før er fortsatt stor deltakelse og fornøyde deltakere et kjennetegn ved disse arrangementene.  
Innimellom alt dette har det vært et svært stort antall dagsbesøkende. Det er ikke uvanlig med full 
parkeringsplass i helgene (hvilket vil si både 100 og 200 glade turgåere på dagstur). 
Det er notert 113 (112) dugnadsdager hvor det er bokført i alt hele  

1148 dugnadstimer  
Vaffelservering: 
Vaffelservering er populært. Den organiseres via TOT-kontoret. Med unntak av sommerferien og 
desember/januar er det servering hver søndag. Servering har skjedd de fleste helgene, 36 (37) med 
hjelp av 81 (92) store og små medhjelpere.   

                                   729 dugnadstimer 
 

C. TJØNNEBERGET 
Tjønneberget ligger syd på Hvasser i Færder kommune, 40 moh. Eier er Færder kommune. 
Hytta er fra 01.01.2010 leid gratis (mot vedlikehold og oppsyn) i fellesskap med Oslofjordens Friluftsråd. 

Jan Erik Pettersen er ansvarlig vaktmester/hyttetilsyn for både OF og TOT. 

Aktiviteten på Tjønneberget i 2019 fulgte det vanlige mønsteret, men har likevel vært preget av at 
anlegget nå er i relativt god stand slik at vedlikeholdsarbeidene ikke har vært så omfattende som i 
tidligere år. Det har vært regelmessige sammenkomster i dugnadsgjengen hver tirsdag (bortsett fra 
midt på sommeren), og det har vært åpent hus med vaffelsalg hver lørdag og søndag fra påske til 
ut september.  
Oslofjordens Friluftsråd har hatt full virksomhet med utleie av 1.etg. i hele sommerhalvåret, og 
TOT’s dugnadsgjeng har også i år bistått OF med vedlikeholdsarbeider på Tjønneberget og i 
produksjon og utlegging av myrklopper på Moutmarka syd på Tjøme. Dette arbeidet er ikke 
inkludert i de dugnadstimene som er rapportert til TOT. 
Også TOT’s lokaler har vært leiet ut som møtelokale til noen av OF’s gjester når dette ikke har 
kommet i veien for TOT’s egne aktiviteter. Inntektene fra denne utleievirksomheten har i 2019 vært 
kr 7.740,-.  

Samarbeidet med OF fungerer fremdeles fint. 
 Av arbeider som er gjennomført i TOT’s avdeling i perioden kan nevnes: 

• ferdigstilling av porøse plater for støydemping i tak i forsamlingsrom 

• utbedring av brannvarslingsanlegget 

• vedlikehold av hovedvei med asfaltering av hull 

• fjerning av kratt langs vei 

• utbedring av løse masser (steiner) i bunkers på vestsiden av hovedhuset 
I tillegg kommer selvsagt vanlig vedlikehold som rengjøring og klipping av plener etc. 

Vaffelsalget har også i 2019 vært populært blant turgåerne på Hvasser, og det er solgt vafler og 
kaffe for omtrent 50.000 kroner. Arbeidet fordeles mellom dugnadsgjengens medlemmer og deres 
respektive, og ikke minst en engasjert gjeng av frivillige som stiller opp igjen og igjen. Vaffelsalget 
er viktig for dugnadsgjengen – både som et populært tilbud til turfolket, men også som en god 
inntektskilde for de arbeidene som er gjennomfører på anlegget. 
Totalt ble det i 2019 utført dugnadsarbeid på Tjønneberget med 360 timer fordelt på 8 mann.  
I tillegg kommer 510 timer til salg av vafler fordelt på ca. 30 personer.  

870 dugnadstimer 
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D. STYGGEMANNSHYTTA  
Styggemannshytta på Skrim eies av Fritzøe Skogeer, men disponeres av TOT.  
Den er beliggende på Styggemannen, 871 moh i Kongsberg kommune. 

Hytta er til utleie gjennom kontoret. Det er løypegjengen på Skrim som holder hytta vedlike.  
Hytta leies ut til en fast døgnpris og må bestilles på forhånd. Nøkler hentes og leveres på kontoret.   
Pr. 31.12.2019 har Styggemannshytta vært leid ut 45 (54) døgn, estimert 90 overnattinger med snitt 
på to personer pr overnatting. 
Det er utført vanlig ettersyn. Dessuten transport av ved og propan opp til hytta. Siste tur 
26.11.2019 med 9 sekker.  

           62 dugnadstimer 

 

E. HANNEVOLDHYTTA 
Hannevoldhytta disponeres av TOT, den ligger i Larvik kommune, 340 moh, og leies av Hans Martin 
Hannevold. Hytta har 4 sengeplasser, og to ekstra i uthuset. Den er låst med kodelås. 

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta. Det er i 2019 blitt 7 medlemmer i gruppa, og det 
kan være en fordel å bli flere. 
Pr. 31.12.2019 har Hannevoldhytta vært leid ut 32 døgn, estimert 64 (42) overnattinger med snitt på 
to personer pr overnatting. Hytta kan forhåndsbestilles og er et flott tilbud til den som ønsker 
overnatting i stille omgivelser, mye sol og fantastisk utsikt over Lågendalen og inn mot 
Styggemann. 
Hytta er i rimelig god stand, slik at det i 2019 ikke var behov for større oppgaver ut over rydding 
og ordning med ved og utstyr. Pålegget etter branntilsynet på hytta, hvor del av røykerøret må 
byttes, samt stigetrinn på taket, er inntil videre utsatt i samarbeid med utleieren. Leieforholdet 
videre er ikke avklart, men vi håper på en forlengelse av leieforholdet. 
                                                                                                             61 dugnadstimer 
 

F. HOGGERSTUA PÅ LINDSVERKSETER 
Lindsverkseter er en gammel seterstul i Larvik kommune, 325 moh. Det er 2 hytter der hvorav den ene, 
Hoggerstua, siden 2013 har vært i TOTs eie. Hytta har 13 sengeplasser og DNT-standardlås. 

Signe og Tom H. Jørnsen har hatt tilsyn med hytta. Det er i 2019 blitt 7 medlemmer i gruppa, og det 

kan være en fordel å bli flere. 
Pr. 31.12.2019 har det vært 81 (96) overnattinger på hytta og 23 dagsbesøk. 

Seterområdet er et fint utgangspunkt for mange turer både sommer som vinter.  

Det er ønskelig med bedre merking av løypene fra Merkedammen og evt. et oppslag for å 

markedsføre hytta bedre.  

Bygningene er i rimelig god stand, slik at det i 2019 ikke var behov for større oppgaver ut over 

rydding og ordning med ved og utstyr. Det er foretatt branntilsyn på hytta hvor del av røykerøret nå 

er utbedret. Stigetrinnene på taket gjenstår. Dette skal utbedres i 2020.  

I høst ble det gjennomført 2 søndager med salg av vafler, noe som ble god mottatt og bra besøkt. 

Dette vil vi også gjennomføre i 2020, og da ønsker vi oss flere dugnadsfolk til dette.  

                                                                                                             120 dugnadstimer 

 

G. VARMESTUER/ANNET 
Taraldsbu på Skrim leies av Fritzøe Skoger som varmestue for løypegjengen på Skrim. 
I 2019 ble dette gjort på Taraldsbu: vedsjau, maling og reparasjon av skjuldør.  
          10 dugnadstimer 

Ved Barlindtjern i Andebu er det nå bygget en flott gapahuk som har vært mye benyttet. 
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A. SKRIM  
Christian Foyn er løypesjef for gjengen på Skrim som består av Bjørn Johnsen, Bjørn Thrane, Nils 
Stensvold, Rune Lauritzen, Tom Freitag, Hans Gunnar Skorge, Jon Hognestad og Lorents Gran. 
Løypegjengen har ansvar for 33 km vinterløyper, 27 km sommerløyper og 6 km kombinert løype.  
 

I 2019 har løypegjengen videreført prosjektet med myrbroer. 18 myrbruer à 2,5m og 2 myrtrapper 
á 4m er kjørt ut og plassert i terrenget.  Den tidlige vinteren på Skrim førte til at det kunne startes 
opp løypekjøring og få testet ut den nye scooteren før jul med svært gode tilbakemeldinger fra 
kjørerne.  
1. Løypekjøringen f.o.m. 29.12.2018 t.o.m. 18.04.2019  
    Ordinære helger (420, det er kjørt med doble vakter),  
    Vinterferien (60), Påsken (40)  Før nyttår 2019 (120)   (640 timer)  
2. Transport, ut og inn med merke-bambus    (40 timer)  
3. Utkjøring av myrbruer      (15 timer)  
4. Administrasjon og planleggingsmøter    (25 timer)  
5. Transport og vedlikehold to scootere og løypeutstyr   (60 timer)  
7. Utplassering av myrbruer sommer     (50timer)  
8. Synfaring av myrbruer      (10 timer)  
9. Rydding av løyper       (180 timer) 

Totalt bokført dugnadsinnsats blir etter dette     1020 dugnadstimer 
 

B.  ANDEBU 
Det er ca. 70 km med sommer- og vinterløyper i dette området. 
Arvid Brekke er løypesjef for gjengen i Andebu som i tillegg har bestått av Kåre Johansen, Per 
Barhaughøgda, Hans Gunnar Skorge, Jan Erichsen, Tom Eriksen, Kristian Møyland, Per Hauan, Jan Ivar 
Johansen, Stein Inge Lunde, Kåre Eriksen og Tom Dahl . 
 

Det ble en litt kort og hektisk vinter for løypekjøring, men de som hadde vakt gjorde en god jobb. 
Pga av mye snø på en gang gav det store utfordringer hvor hovedtrase for løypekjøringen er 
Trollsvannstua til Merkedammen og Lindsverkseter.  
Sommerløypene ble sjekket for nedfall og ryddet, men i sommer «stjal» arbeidet med gapahuken 
ved Barlindtjern en del oppmerksomhet og tid. Gapahuken ble levert i mai på en gård i Høyord og 
fraktet inn med henger. På en stordugnad en lørdag med 11 mann i arbeid ble grunnarbeid utført 
og tømmeret laftet på plass, en flott innsats av hele gjengen. Fortsatte så med tak, ferdigstillelse og 
offisiell åpning av Erlend Larsen i september. Det er lagt ut ei «Hyttebok» i Barlindhuka, og den 
viser at gapahuken er godt besøkt. 
Det er avholdt møte med en av grunneierne hvor det ble klarert i forhold til løypetrase, og også 
avholdt et par gruppemøter. 
To mann har gjennomført motorsagkurs og fire har gjennomført ryddesagkurs. 

691 dugnadstimer 
 

C. KULTURSTIER I SLAGEN 
Kommunens stier i Slagen har hatt Ivar Olesen som TOTs kontaktmann.  
Gruppen har i tillegg bestått av: Arne Robertsen, Kåre Johansen, Steinar Støfring, 
Finn Carlsen, Lars Burud, Svein Huflåtten, Arvid Svendsen, Torbjørn Kristiansen, Jens Kaurin, Agnar 
Bekkevar, Ole-J. Nachjem og Sven Carlsen.  

Sesongen 2019 startet i mars med pølsekos og planlegging sammen med kommunen og grunneier. 
Gruppen har satt ut resten av de nye stolpene, men venter fortsatt på skiltene fra kommunen. 
Det er opparbeidet ny parkering på Husabø i samarbeid med kommunen og grunneier, og 
fundament til karttavle er klargjort.  Fundament til karttavle er satt opp på Bekketjønn også. 
Det er ryddet noe kratt og satt opp krakk på Oseberghuken. 
Flere av gruppens medlemmer har deltatt motorsagkurs, ryddesagkurs og merkekurs. 

         430 dugnadstimer 
 

7. LØYPER 
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A. SKRIMLØP - 54. gang 
Etter at Skrimløpet dessverre måtte avlyses i 2018 kom vi sterkt tilbake 10. mars 2019, da det ble 
avholdt for 54. gang! Denne gangen var det en nesten helt ny gjeng med frivillige som sto for 
planlegging og gjennomføring. Vi vil berømme Hytteeierforeningen på Skrim og da særlig Bent 
Voldstad og Svein Borge for å ta ledelsen i arbeidet. Løypegjengen på Skrim bidro som vanlig med 
tilrettelegging og preparering av den helt unike løypa der løpet går. Innsatsen deres fikk ekstra 
god avkastning da renndagen opprant med et strålende solskinn og perfekt antall kuldegrader! 
196 personer deltok (116 i 2017), av disse gikk så mange som 107 personer for første gang. 
           220 dugnadstimer 

 

B.TURPASS 
I 2019 har turpasskomiteen bestått av: Wenche Petterson, Bente Stordalen, Kjell Stordalen og med styrets 
turansvarlige Live Halstensgård Pedersen som leder.  I tillegg har en rekke trofaste medhjelpere 
bidratt, samt noen nyrekrutterte. I alt har det vært 18 turpassmedhjelpere. Det er holdt tre møter i 
turpasskomiteen. Turpass arrangeres i samarbeid med DNT Horten og er det turarrangement som 
har lengst tradisjon i foreningen. 

TOTs 61. turpassesong var begunstiget av fint turvær og det er fortsatt lagt vekt på å synliggjøre 
muligheten for en fin søndagsnærtur. Vi bestreber oss på å legge turene til ulike deler av Andebu, 
Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, samtidig som vi sørger for variasjon hvert år. Slik har deltakerne 
mulighet til å oppdage stadig nye områder, og vi får bestandig mange og positive 
tilbakemeldinger på valg av turområde. Deltakerantallet holder seg stabilt, men ekstra hyggelig er 
det å kunne registrere flere og flere barnefamilier, gjerne tre generasjoner som går på tur sammen. 
Samarbeidet med Horten har vært utmerket.  Som avslutning på sesongen ble det for 4. år 
arrangert kombinert turpassavslutning/høstmøte på Bakkenteigen 11. november.  
1890 (1904) barn og voksne har deltatt på en eller flere av de åtte turene, av disse 985 personer på 
TOTs andel av turene.   

Etter sesongen ble det innlevert 44 (36) kort med mer enn 5 turer og det er følgende premiering: 
1 krus for 35 år (2), krus for 30 år (1), 3 krus for 20 år (0), 4 beger for 10 år (4). Dessuten 1 gullmerke 
(1) og 2 sølvmerker (3) 

Årets turer: 

28. april Hvasser – TOT 
Kjell Stordalen 

En flott og tradisjonsrik åpning av sesongen. 
Det var meldt store nedbørsmengder, men vi 
slapp unna. Det ble fint turvær, men litt kjølig 
vind på formiddagen. Etter hvert kom sola og 
blomstene tittet fram - folk storkoste seg som 
vanlig. 

310 

05. mai Borrevannet rundt – Horten Flott turvær, deilig temperatur – og med 42 
syklende til turen. 

310 

19. mai Melsomskogen – TOT 
Kjell Stordalen 

Pøsregn fram til dagen, men deilig turvær. 
Spennende sti langs kysten og gjennom Oslofj. 
CC. Flott lang løype ut mot Trælsodden, nytt 
område for mange. Egen barnevognløype. 

230 

02. juni Hortens tak - Horten Flott turvær, med fin utsikt og flott flora. 203 

25. august Botnemarka - Horten Flott vær, mange fine utsiktsplasser. 154 

08. september Greveskogen – TOT 
Live Halstensgård Pedersen 

Fikk besøk av en regnskur, men ellers fint 
turvær gjennom historiske områder med 
gravfelt og Bergstien rundt Berg 
interneringsleir. 

  
215 

22. september Barkåker – TOT 
Wenche Petterson 

Fint høstvær i et flott turområde i 
Barkåkerskogen, med både på fin skogssti og i 
lettgått lysløype. 

230 

06. oktober Slettefjell - Horten Flott løype. 238 

350 dugnadstimer 
 

8. TURER/ARRANGEMENT 
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C. MÅNESKINNSTUR 
Hyttetilsynet på Trollsvann v/Kjell Stordalen sto for gjennomføringen av årets måneskinnstur. 
Den gikk av stabelen 8. november. Dagen kom med lett snøvær og i byen kom det mye snø etter 
hvert. Litt snø ble ryddet på plassen og bålplassene kom fram, i alt 20 + grillplassene ble benyttet. 
Det var trolsk og fin stemning selv om månen ikke hadde tid til å komme før kl. 23. I alt 200 (350) 
gikk med fakler langs vannet. Det var 13 medhjelpere med i alt                      
           112 dugnadstimer 
 

D. NASJONALE TURDAGER – i regi av Ulf Rødvik 

KOM-DEG-UT DAGEN VINTER 
Vinterens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert ved Trollsvannstua søndag 3. februar. Det ble en flott 
vinterdag med sol, mye snø og flotte skiforhold. De ca. 200 som tok turen fikk et variert program 
med grilling, aking, skileik, natursti og truger, men for de minste var nok besøket av «Turbo» 
høydepunktet.         78 dugnadstimer 

 
OPPTUR 
Onsdag 8. mai deltok 650 8.klassinger med lærere fra 6 skoler i Tønsberg, Re og Færder kommune 
i 8. klassenes Nasjonale skoleturdag. De gikk en tur på 10 kilometer med start fra golfbanen og mål 
ved Hella Badepark. Arrangementet fikk som vanlig god hjelp av Tore S. Rasmussen og 
Seniorgruppa. Opptur fikk også i år økonomisk støtte fra Miljødirektoratet.   
           124 dugnadstimer 
KOM-DEG-UT DAGEN HØST 
Høstens Kom-Deg-Ut dag ble arrangert i strålende høstvær ved Trollsvann søndag 1. september. 
Her deltok det over 500 fremmøtte i aktiviteter med blant annet Tønsberg Husflidslag, 4H og 
Tønsberg Soppforening. I tillegg var det grilling, natursti og kanopadling. «Turbo» tok også en tur 
innom for å hilse på barna. 
           102 dugnadstimer 
 

E. TOPPTURER I VESTFOLD 
Svein Olsen er ansvarlig for toppturprosjektet som i 2017 byttet navn fra Kommune-toppene til 
Toppturer i Vestfold. 
Appen «DNT SjekkUT» benyttes primært for å registrere besøk på toppene. Denne kan lastes ned 
gratis på Google Play og på Apple Store. Bøkene er fortsatt lagt ut i postkasser på toppene slik at 
brukere kan signere og registrere besøk i disse. Bøkene byttes ut ved behov. For å være med på 
trekning om premier må enten app benyttes, eller deltakere må selv melde inn sine besøk til 
kontoret for manuell sjekk. 
753 personer har meldt seg på kategorien «Vestfoldtopper» i appen, og det har vært 719 unike 
innsjekkinger. 5 personer har besøkt alle toppene. 

Kassen på Brånafjell er fjernet pga. klage fra en grunneier. 
           65 dugnadstimer 

F. FOLKEHELSE  
SAMARBEID MED FRISKLIVSSENTRALENE 
TOT fortsatte i år for 10. gang sitt gode samarbeid med Frisklivssentralene i Tønsberg, Færder og 
Re kommune hvor vi tar brukerne med på tur i skogen hele året. 
I løpet av vinteren ble det gjennomført til sammen 5 trugeturer fra Holt gård opp på Signalen og 
fra Fon kirke. Et par planlagte turer måtte innstilles på grunn av manglede snø. 
23. mai var det skogstur til Tyriås med start fra Trollsvann med 35 deltagere. Oppholdet på toppen 
ble kort på grunn av sur vind og lett regn. 12. september var det den tradisjonelle turen fra 
Merkedammen til Trollsvann via Lindsverkseter med 110 deltagere. Ved ankomst Trollsvannstua 
serverte seniorgruppa deilig middag til slitne, men glade deltagere.                                                   
Samarbeidet får økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. 
           20 dugnadstimer 
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Svenn Salvesen har vært valgt som leder av fjellsportgruppa også for 2019, med Line Holtan som 
nestleder. Øvrige aktive medlemmer har vært Trond Øynes (Sikkerhetsansvarlig), Øyvind Trøan 
(Kursansvarlig), Jon Dahl Rasmussen og Marius Hermansen. 
På årsmøte i 2019 ble navnet på gruppa endret fra Klatregruppa til DNT Fjellsport Tønsberg og 
Omegn.  

Det har vært nok et år med stor respons og interesse for fjellsport blant både barn, unge og voksne 
i nærområdet vårt. Det er stort sett alltid fullbooket på klatretimene for de minste, noe som lover 
godt for fortsatt rekruttering til spennende friluftsliv. 
Det har vært lagt ned en god del timer i kursing av medlemmer. I hovedsak sikkerhetskursing. 
Totalt har det vært avholdt ca 10 kurs, noe som har ført til at ca 50 personer har fått utdanning 
innen sikringsteknikk. Det var ca 50 klatrekvelder med tilbud til barn og unge i 2019. Her er det ca 
20 personer (inkl foreldre og andre frivillige) som har bidratt hver kveld i tillegg til styret i 
fjellsportgruppa. Fjellsport har også tilbudt utvidet kursing av nye klatreledere og gjennomført 
"inne til ute" kurs i 2019. 

Gruppen har ikke klart å oppnå netto økning i antall godkjente klatreledere, selv etter å ha kurset 
opp flere nye og forsøk på å komme i kontakt med flere personer. Gruppen vil forsøke å 
gjennomføre flere kurs også neste år for å øke antallet godkjente klatreledere.  

          1300 dugnadstimer 
 

 
 
 
Antall medlemmer: 695 (756) 

I 2019 har Barnas Turlag vært uten formelt valgt leder, og dermed heller ingen representant inn i 
styret til TOT. Tidligere leder, og nåværende styremedlem med ansvar for turer og aktiviteter, Live 
Halstensgård Pedersen har derfor ivaretatt kontakten mellom laget og styret, samt bistått dem med 
en del administrativt arbeid. Turledergruppa er også noe redusert fra tidligere, men heldigvis er 
nye krefter på vei inn. De som har bidratt dette året er fortrinnsvis Svenn Salvesen, Ole Hvidsten 
Blytt og Atle Wold, med Fredrik Forshaug og Åse Kristin Skorstad på god vei inn. De to sistnevnte har 
blant annet gjennomført DNTs ambassadør- og grunnleggende turlederkurs. Dessuten har 
Mariann Førsund-Hansen holdt et stødig grep om pennen og fotoapparatet med utmerkede bidrag 
til medlemsbladet TOT’n. 

Det er stort sett «klassikerne» våre som har stått på programmet i år. Som klassikere regner vi ski- 
og akedag i februar, hytte-til-hyttetur på Skrim i februar, Skjærgårdstur til Bolærne i april, 
sykkeltur til Veierland i juni, pappatur med kano på Kolsjø i august og høstleiren på Trollsvann i 
september. På de fleste turene er det svært stor interesse og god påmelding, iblant med venteliste. 
Vi opplever dog at mange melder seg av i siste liten, for eksempel på grunn av værmelding som 
antyder kraftig ruskevær, eller sykdom i familien, typiske faktorer som påvirker aktiviteten i BT, 
men som vi i liten grad kan påvirke. BT og Turbo har dessuten vært til stede på begge Kom Deg 
Ut-dagene, samt Barnas Færderfestival som arrangeres i Gunnarsbøparken i Tønsberg. Ellers har 
det særlig gjennom høsten vært jobbet med å rekruttere leder av laget og nye turledere/frivillige. 
Flere har vist interesse og vært i kontakt med oss, men det viser seg vanskelig å få dem over den 
siste kneiken og inn i gruppa. Arbeidet fortsetter på nyåret! 

I 2019 har Barnas Turlag hatt ca 280 deltakere (294 i 2018) på våre aktiviteter (både barn og voksne 
registreres). Det er brukt ca 343 dugnadstimer på turer og arrangementer (407 i 2018). I tillegg 
anslås det å ha gått med ca 70 timer til administrasjon av turlaget, interne møter, informasjon og 
kommunikasjon med turledere/frivillige, oppdatering av Facebook-siden m.m. 

           413 dugnadstimer 

 

 

10. BARNAS TURLAG 

9. FJELLSPORTGRUPPA 
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Matin Aske har vært styreleder ungdomsgruppa i 2019.  

Året startet med årsmøte, hvor daværende styreleder Simen Skrede Laane gikk av og Martin Aske 
ble klappet inn som ny styreleder for 2019. Øvrige styremedlemmer har vært Michelle Vermelid, 
Adriane Wang, Eline Mathiesen, Max T. Dinh, Anders Pettersen, Nora Helene Dingstad, Iril Bergan og 
Tiri Seim Vataker. I løpet av året har det vært økt interesse for å lede turer og det er derfor blitt flere 
turledere. I år er det 3 personer som har fått sommerturleder bevis, to fra kurs og en fra prosjektet 
Unge Naturtalenter. 
2019 har bestått av overnattingsturer, kveldsturer, hengekøyeturer, dagsturer, fullmånetur, 
topptur, lavotur og trugetur. I år ble det søkt om midler til kjøp av hengekøyer med myggnett, 
tarp og fiskestenger, alt dette til en verdi av 18000. kr. «Og jaggu fikk vi tilslag på dette, helt supert 
for oss! Takk til sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for pengene». Ungdomsgruppen ble 
invitert av Sparebankstiftelsen til å være med i en promovideo, i samarbeid med flere, blant annet 
Tønsberg Turistinformasjon. Noe som var var lærerikt og gøy! 

Ungdomsgruppen har også dette året hatt et tett forhold til de andre foreningene i DNT Ung 
Vestfold. I år har satsningsområdet vært Instagram, samhandling av turprogram, BaseCamp 16-26 
år og Onsdagsturer. Gruppen har deltatt på 3 møter og vært medarrangør av BaseCamp. Det er 
også her kjøpt inn diverse utstyr for utlån, blant annet sub-brett. 
I år har det vært deltakelse på noen av de nasjonale aktivitertene som, Kom deg ut-dagen og 
Grønn Fredag. Og også vært representert på stands, blant annet under Færderdagen på Verdens 
Ende. Det har vært avholdt fire møter, og en styresamling som ble arrangert på Darrebu.  

915 dugnadstimer 
 
 
 

Gruppa har vært styrt av en komité bestående av Live Firing Solheim (leder), Nina Klopbakken 
(sekretær og representant i styret 1.halvår), Nick Bull (økonomi og representant i styret 2.halvår), 
Eivind Kjølsrød (markedsføring og turprogram) og Jan-Erik Johansen (turprogram kveldsturer). 
På turprogrammet har det stått trugeturer, skitur, kveldsturer, ramsløktur, Store Færder, Tjøme på 
langs, 2000 meters topptur i Jotunheimen, båltur, høsttur til Norefjell og turledersamling. Sesongen 
for kveldsturene er utvidet til frem til jul, med stor suksess og god deltakelse.  
Nytt av året var tilbudet om skredkurs for skikjørere, med kompetanse fra klatregruppa. Slike kurs 
vil videreføres via Fjellsportgruppa.  
Det jobbes med satsning på kajakk. I første omgang har det vært deltakelse på møter på tvers av 
lag og foreninger. Det har også vært noen ”prøveturer” for å lodde stemningen for kajakkturer. 
Initiativ og dugnad fra AKTIV, men deltakelse i privat regi (pga manglende formell kompetanse). 
 
I tillegg til komiteens 6 dugnads folk, har 8 turledere og 5 kjentmenn/kvinner bidratt med turer i 
2019. 

713 dugnadstimer 
 
 

 

Seniorgruppa startet opp i 1996. 
I 2019 har Seniorgruppa vært administrert av en arbeidsgruppe med Jan Otto Andreassen som 
leder, Wenche Petterson nestleder, Torun Landsrød, Åshild Johansen, Brit og Svein Sørhaug. 
Onsdagsturene startet opp ved påsketider 4. april.                                                                                                         
I vårsesongen ble det gjennomført 10 onsdagsturer, og i høstsesongen 11 turer. Gjennomsnitt har 
vært ca 60 deltagere på turene. Flest deltagere på Tjøme 8. mai, hvor turen gikk til Torås Fort, 
Grevika og Verdes ende, med 78 deltagere. 
Vårsesongen ble avsluttet 26. juni med 83 deltagere i to busser til Helgeroa, kyststien videre til 
Mølen og Nevlunghavn, og avslutning i Stavern med omvisning på Fredriksvern og buffet på 
Wassilioff Hotel. 

12. AKTIV 

13. SENIORGRUPPA 

11. DNT ung TØNSBERG 
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Høstsesongen startet onsdag 14. august med tur på Hvasser og Tjønneberget. 
Første uke i september dro gruppa på en 3 dagers fjelltur til Guriset Høyfjellshotel på Golsfjellet. 
Seniorgruppa leide hele hotellet. 55 spreke seniorer delte seg i to nivågrupper og gikk flotte 
fjellturer i sol og regn på 10-15 km. 
Onsdagsturene ble avsluttet 30. oktober. Som vanlig gikk turen i ESSO-skogen, med bespisning og 
hyggelig samvær på Karlsvik Gård med 81 deltagere. 
Onsdagsturene våre har gått på stier og veier i nærområdet og i nabokommunene, godt organisert 
med lokalkjente turledere. Lengden på turene har variert mellom 6-10 km, ofte i turområder ukjent 
for de fleste. 
Arbeidsgruppa har fått gode tilbakemeldinger for en flott sesong med variert turprogram. 
           737 dugnadstimer 
 

 
 
Styrets ansvarlige når det gjelder naturvernspørsmål og kommuneplaner, Edvar-Ståle Otterstrøm, 
har gått gjennom noen plansaker. 
TOT har gitt uttalelse i sak om utbygging nord på Tjøme, om en strand langs kysten skulle 
vurderes som innmark i henhold til friluftsloven § 1a, jfr § 3. 
Det store saken gjennom 2019 har vært vindkraftutbygging.  Mange medlemmer har engasjert seg 
og det ble etablert en naturverngruppe i TOT som har vært aktive og gitt uttalelser i saken.   
TOT organiserte i samarbeid med de andre DNT foreningene i Vestfold og DNT Telemark en 
støttemarsj for naturen med start fra Vindfjelltunet og inn til Nordgardsetre, vindkraftutbygging i 
vårt interesseområde. Over 250 møtte opp, og flere holdt appeller.  
En del relevante saker av nasjonalt omfang har vært samordnet med uttalelser fra DNT.   
Regionale og lokale saker har vært samkjørt med Forum for natur og friluftsliv (FNF). 

34 dugnadstimer 
 

 
 

 
Medlemsbladet TOT'n har utkommet med tre utgaver a 24 sider, med ett opplag 4000, og det 
sendes ut med "Fjell og Vidde". Kjell Stordalen, ”redaktør” i mange år, ivaretok det første 
nummeret, etter hans uttreden fra styret ble redaktøransvaret overlatt til Jan Petter Bergan. 
Redaksjonens indre kjerne består av Mariann Førsund-Hansen, Nina Skovly, Åse Kristin Skorstad og 
Anne-Lene Stulen, og er senere supplert med Einar Anbjørn Hansen og Siri Smith-Meyer Jonassen. Alle 
grupper og komiteer leverer stoff til bladet. TOT'n er et blad av og for medlemmene, men har også 
allmenn interesse. I siste nr i 2019 ble det fokusert på temaer som allemannsretten og etikk. Bladet 
leses og det har kommet mange gode tilbakemeldinger. Redaksjonen har, med styrets velsignelse, 
planer for flere endringer i 2020. 
Infobrosjyren ”velkommen til TOT” er revidert og kommet ut i nytt opplag. Det er i løpet av året 
også laget eget turprogram, en del PP-presentasjoner. TOTs nettside (tot.dnt.no) og facebookside 
driftes av administrasjonen. 
                 400 dugnadstimer  
 

 

A. AVTALER OM SPORTSUTSTYR 
TOT har avtale med følgende sportsforretninger om diverse rabatt på kjøp av sportsutstyr: 
Sport 1 Revetal – 20%, Sport 1 Tolvsrød - 20%, Olympia Sport – 20%. 

B. VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen har bestått av: Svein Olsen 
Det har ikke vært mulig å få flere til å være med i valgkomiteen i 2019.  10 dugnadstimer 

C. UTLÅN AV UTSTYR  
Fra kontoret kan medlemmene låne/leie utstyr. Det har vært følgende utlån i 2019: 
Kano – 4 (5). Kajakk – 9 (11). Lavo – 0 (0). Barnepulk – 2 (0). Transportpulk – 7 (5). Truger 7 (2) 

16. ANNET 

15. TOT’n OG INFO 

14. NATUR OG MILJØ 



 - 13 - 

D. PROSJEKT FRA FJORD TIL FJELL 

Arbeidsgruppen består av Helga Daler (leder), Kjell Stordalen, Ivar Olesen og Jan Otto Andreassen. 
Prosjektet med å få merket en vandrerute fra Tønsberg til Skrim er inne i sitt tredje år. Traseen som 
ble valgt er klar og året startet med å sende brev til alle berørte grunneiere på strekningen fra Gulli 
til Høyjord. For å kunne merke en rute, må alle grunneiere godkjenne dette. For å få økonomisk 
støtte til merking krever Vestfold fylkeskommune at dette sikres gjennom en skriftlig avtale. 
Dessverre viste det seg at bare 10% av de rundt 80 grunneierne har skrevet under på avtalen. De 
fleste responderte ikke på henvendelsen og noen få nektet oss å legge ruta over sin eiendom. Det 
medførte at traseen måtte legges om en del steder. Fortsatt er det vanskelig å finne gode 
alternativer, men når snøen blir borte, regner gruppen med at det skal ordne seg. 
Det er vært avholdt møte med VFK og blitt enige om at TOT kan nøye seg med en enkel 
bekreftelse av et muntlig tilsagn fra grunneier. Gruppen er nå i gang med å kontakte grunneierne 
på telefon og har til nå møtt stor velvillighet. Det er et tidkrevende arbeid, men det er optimisme 
og det er håp om at prosjektet snart kan gå over i «produksjonsfasen», dvs at det kan søkes 
økonomisk støtte og sette i gang merkingen.  

98 dugnadstimer 
 

Tønsberg, 13. februar 2020 

Niels Aall-Lyche (leder) – Helga Daler (nl) - Edvar-Ståle Otterstrøm - Nina Skovly -  

Live H. Pedersen – Martin Aske – Svenn Salvesen – Nick Bull – Jan Otto Andreassen - Lorents Gran 
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TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING - STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøte 28. februar 2019 med senere justeringer – samt oppnevninger i styret og utvalg 

*STYRET 

Niels Aall-Lyche   Løvvangveien 8, 3120 Nøtterøy  Styreleder  

Helga Daler   Ramberg terrasse 17, 3128 Nøtterøy Styremedlem (nestleder) 

Edvar-Ståle Otterstrøm  Liaveien 20, 3173 Vear  Styremedlem 

Live H. Pedersen   Kongsåsveien 14, 3170 Sem  Styremedlem  

Nina Skovly   Flintveien 3, 3152 Tolvsrød  Styremedlem 
Ingen representant       Styremedlem - Barnas Turlag 

Martin Aske   Tolsrødveien 3 A, 3158 Andebu  Styremedlem - DNT ung Tbg 

Svenn Salvesen   Gauterødveien 55 A, 3154 Tolvsrød Styremedlem - Klatregruppa 
Nick Bull    Munkegaten 8 F, 3126 Tønsberg  Styremedlem - AKTIV 

Jan Otto Andreassen   Havørnveien 4 B, 3124 Tønsberg Styremedlem - Seniorgruppa 

Lorents Gran   Høyjordveien 317, 3158 Andebu  Varamedlem  
 

*Valgkomiteen 

Svein Olsen   Åsgårdstrandsveien 234, 3153 Tolvsrød   
 

*Revisorer 

Rolf Ivar Krohn    Lilleborgveien 2, 3160 Stokke 
Kaare Hansen   Solerødveien 193, 3185 Skoppum  

 

*LØYPEKOMITE ANDEBU        
Arvid Brekke   Symreveien 16, 3154 Tolvsrød  Løypesjef 

Kåre Johansen – Per Barhaughøgda – Hans G Skorge – Jan Erichsen –  

Tom Eriksen – Kristian Møyland – Per Hauan – Jan I Johansen – Stein I Lunde, 
Kåre Eriksen, Tom Dahl 

 

*LØYPEKOMITE SKRIM                

Christian Foyn   Parkveien 10, 3120 Tønsberg   Løypesjef  

Bjørn Johansen – Bjørn Thranse – Nils Stensvold – Rune Lauritzen -  

Tom Freitag – Hans G Skorge – Jon Hognestad – Lorents Gran, Jon Hognestad,  
Morten Bjertnæs, Jan Fredrik Dyre 

*LØYPEKOMITE SLAGEN 

Ivar Olesen   Barkveien 3, 3114 Tønsberg  Løypesjef 
Arne Robertsen – Kåre Johansen – Steinar Støfring – Finn Carlsen – 

Lars Burud – Svein Huflåtten – Arvid Svendsen – Evert Larsen –  

Jens Kaurin – Agnar Bekkevar – Ole Nachjem – Sven Carlsen 
 

HYTTETILSYN 

*DARREBU 

Kjell Anders Lier   Jarlsberggata 10, 3125 Tønsberg  Hyttesjef 

Hans Kr. Høijord - Tor Bartnes - Inger Grimholt 
 

*TROLLSVANN – stua og annekset 

Åse Hagen   Ospeveien 2, 3158 Andebu  Hyttesjef 
Kåre Johansen - Per Hauan – Kjell Stordalen – John Mevik - Øystein Hovland 

 

*HOGGERSTUA  

Tom og Signe Jørnsen   Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 

Roar Marthinsen – Nils Solum - Georg von Linstow 

 

*HANNEVOLDHYTTA 

Tom og Signe Jørnsen   Klipperveien 41, 3138 Skallestad Hyttesjef 

Roar Marthinsen – Nils Solum - Georg von Linstow 
 

*TJØNNEBERGET 

Jan Erik Pettersen    Brøtsøveien 142, 3148 Hvasser  Hyttesjef 
Tom Bjerke - Rolf Andersen, John Iversen, John Studsrød, Bjarne Cranner,  

Bjørn Liverød, Terje Hansen 

*STYGGEMANNSHYTTA  Løypegjengen Skrim 
 

 

*NATURVERNKONTAKT  Edvar-Ståle Otterstrøm 

*DNT VESTFOLD  Niels Aall-Lyche/Helga Daler 

*TOT`n 

Jan Petter Bergan  red.ansvar 

Mariann Førsund-Hansen - Åse Kr. Skorstad - Nina Skovly 
Einar Anbjørn Hansen - Siri Smith-Meyer Jonassen 

 

*TURPASSKOMITE  Live H. Pedersen   

Kjell Stordalen - Bente Stordalen - Wenche Petterson  

    

 

 

BARNAS TURLAG 

Ingen representant 
 

DNT UNG TØNSBERG 

Martin Aske  leder 

AKTIV 

Live Firing Solheim  leder 

SENIORGRUPPA 

Jan Otto Andreassen  leder 

FJELLSPORTGRUPPA 

Svenn Salvesen  leder

 


