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kunnskapsåret
2017 er for Den Norske Turistforening det store Kunnskapsåret. 
DNT er tross alt Norges største kunnskapsbase og «utdannings-
institusjon» for friluftsliv i Norge. Med Kunnskapsåret ønsker 
DNT å øke friluftskompetansen i vårt langstrakte land både hos 
våre frivillige men også blant medlemmer.
Friluftskompetansen mener vi skal favne alt fra små til større 
egenskaper man behøver på tur. Dette kan være matlaging på tur, 
teknikkurs i kajakkpadling for barn, ungdom, familier og voksne, 
førstehjelpskurs, skredkurs, ferskingkurs og mye mer.  
Foruten ferdigheter ønsker vi å styrke kunnskap om bevaring av 
natur og miljø og bidra til et mer miljøvennlig friluftsliv.
Det er to målsetninger med kunnskapsåret. Det ene er å få flere 
deltakere på kurs og flere medlemmer. 

De skal bygge ned barrierer for å komme seg ut i naturen. Den andre målsetningen er å sette alle i DNT i 
stand til å formidle hva hovedbudskapene for året er. 
Kan vi inspirere alle til å gjøre en friluftsaktivitet som de ikke har gjort før? Gamle tradisjoner og grunn-
leggende ferdigheter, som hvordan kle seg og hva man skal pakke i sekken, bruk av kart og kompass o.l. 
er det mange som ikke lenger får med seg hjemmefra. Som forening må vi inspirere og motivere folk til å 
tilegne seg kunnskap slik at de kan komme seg til alle våre fantastiske friluftsperler.
Funksjonsnedsettelse og utviklingshemming 
Det er spesielt én ting i TOT vi kan bli bedre på. Det er å arrangere turer og aktiviteter tilrettelagt for per-
soner med funksjonsnedsettelse. Riktignok er både Tjønneberget og Trollsvann tilrettelagt i varierende grad, 
der veiene inn enten er asfaltert eller gruslagt. Har du ulike fysiske utfordringer skal du kunne både kjøpe og 
nyte vafler hos oss, men merk at Trollsvann er hakket bedre på universell utforming. 
Når det gjelder aktiviteter oppfordrer jeg gruppene våre til både å arrangere og informere om en tur eller 
aktivitet er tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Får vi til dette i år?
Jeg ønsker også å informere om at DNT nå har lansert appen FTU. Denne vil gi deg en oversikt over hvor 
i landet du finner DNT arrangement som er tilpasset utviklingshemmede. Den gir tilgang til kalender og 
snakke ark som kan brukes til kommunikasjon for de som mangler språk. Det er stor glede og nytte i å gjøre 
denne tilgjengelig. Så spre det glade budskap! FTU kan lastes ned for både android og ios. Vi arrangerer 
ingen turer eller aktiviteter for utviklingshemmede, hvis du ønsker å gjøre noe med dette, ta kontakt med oss!
Tusen takk for tilliten dere har gitt meg for tredje gang som styreleder for Tønsberg og Omegn Turist-
forening. Med meg har jeg en dyktig gjeng med styremedlemmer som alle har sine ulike styrker og innspill 
å komme med.  Med ønske om en god sommer!

Per – 03. mars 2017
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Heisann turglade barn og voksne
live H. Pedersen:
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Nok en gang har Barnas Turlag Tønsberg satt medlemsrekord. 
Ved årsskiftet hadde vi godt over 650 medlemmer! JIPPI!!! 
Nå som turåret 2017 er godt i gang, håper vi at oppmøtet og deltakelsen vil bli minst like 
godt i år som det var i fjor. Heldigvis kan det se slik ut, med overraskende mange barn og 
voksne som koste seg på ski- og akedag i januar – selv UTEN snø! På den andre siden; årets 
vinter har stukket litt kjepper i hjulene – eller skal vi si “mose under skiene”…!? - for et par 
andre turer. Begge skiturene som var planlagt på Skrim måtte reduseres til dagsturer og 
flyttes til steder med bedre forhold enn fjellet hadde å tilby denne vinteren. Det er leit, men 
vær og føre er som kjent helt utenfor menneskelig kontroll. Og det ser visst ikke ut til at blå 
fjellrever ved navn Turbo har nevneverdig påvirkningskraft heller... Men vi håper på bedre 
tider og større hell for turene som venter oss videre utover året! 

Hilsen fra Turbo og leder Live

 
Turgodt:
Hva med en liten appetittvekker før pølser, 
pinnebrød, fiskekaker eller ostesmørbrød 
legges på bålet neste gang dere skal ut på 
tur!?! 
Turbo kan friste med ost- og baconsnacks!! 
Turbo bød på dette på fjorårets siste turer, og 
han forteller at det falt i goooood smak!

Du trenger bare to ingredienser, nemlig ost 
i terninger og bacon. Del osten i passelige 
terninger, ca. 2X2 cm store. 
Skjær opp baconet i biter som er store nok til 
å legge rundt ostebiten, gjerne på alle seks 

sider. For å sikre gode hygieniske forhold, 
kan du gjerne gjøre dette hjemme. Når du 
har fått fyr på bålet og glørne begynner 
å varme godt, stikker du en ostebit surra i 
bacon på grillpinnen din og steker over bålet 
til baconet er ferdig (eller så lenge som du 
orker...). De første gangene kan det være litt 
vanskelig å tilpasse størrelsen på ostebitene, 
baconbitene og grilltid, og du risikerer for 
eksempel at osten smelter og renner ut før 
baconet er helt ferdigstekt. 
Men med litt øvelse finner du nok ut av 
hvordan det passer best for akkurat DEG! 

GOD TUR!!
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Selv om det begynner å bli lenge siden, vil vi 
gjerne mimre litt tilbake til Turbos siste tur i 
fjor. 4. desember 2016 hadde han nemlig 
invitert til lysfest. Denne gangen gikk turen til 
Råelåsen utenfor Tønsberg, og omtrent 40 
barn og voksne fulgte stien som var opplyst 

av fakkelbok-
ser innover i 
skogen. Dere 
kan tro Turbo 
koste seg 
foran bålet, 
for her vanket 
det nemlig 
smakebit-
er både av 
grillpølser, 
bålstekte 
boller og ost- 

og baconsnacks. Med all denne gode maten 
var det bare så vidt han fikk tid til å utforske 
det fine området. Rett bak leirplassen var det 
nemlig både fjell å klatre i og en ekte hule til 
å gjemme seg i. Med andre ord var det nok å 
finne på for alle!

22. januar skulle bli en knallstart på turåret 
2017, tenkte Turbo! Da hadde han planlagt 
ski- og akedag på Vear. Men snøen hadde 
jo både kommet og gått allerede, så han var 
veldig spent på hvor mange som kom til å 
møte opp... 
Han hadde ikke trengt å bekymre seg, for det 

var minst 25 barn med voksne på slep som 
møtte opp! Bålene varmet godt, og både 
pølser, brød og fiskekaker ble varmet over 
flammene. 
Siden snøen manglet, ble det smått med 
skigåing, men mange aket på isen som lå i 
bakken. Og blei skikkelig blaute!! I skogen 
var det spent opp et bånd man skulle følge i 
blinde, her var det mye latter og forskrekkede 
utrop å høre. Noen prøvde seg til og med på 
frisbeegolf før de gikk hjem. Det var slettes 
ikke så enkelt som noen store ungdommer 
fikk det til å se ut! Men veldig moro!

Lysfest med Turbo:

Ski- og akedag – uten snø . . .!?!
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■  Martin Aske

Trugetur til Lønskollen!

I alt 17 stykker som tok trugene fatt opp-
over; 10 ungdommer mellom 13 og 26 
år, 3 ansatte ved boligene og 4 turledere. 
Det var 2,5 km opp til toppen, vi tok flere 
kvikklunsjpauser på veien. Mange hadde 
også behov for å lette litt på klærne. Da vi 
kom opp på toppen tok vi en lengre pause. 
Vi grillet pølser, lekte leker og turlederne 
informerte litt om turistforeningen. Vi satt 
også opp en slakkline som ungdommene 
fikk prøvd seg på. På vei opp skinte sola, 
men det kom etter hvert skyer. Heldigvis 
holdt de fleste seg varme ved å sitte rundt 

bålet eller være med på lekene. Når alle 
var mette på kvikklunsj og pølser, satt vi 
fart nedover igjen. Vi brukte 30-40 min 
ned til parkeringa. 

Alle vi pratet med var positive til turen. 
Det var en ny erfaring for mange å gå på 
truger, men alle mestret det med glans og 
syntes det var gøy. I tillegg til nye erfa-
ringer i den norske naturen ble mange av 
oss godt kjent med hverandre. 

Håper vi sees igjen! Takk for turen. 

Lørdag 18. februar 2017 tok vi med oss enslige mindreårige asylsøkere på trugetur. 
Sammen gikk vi en strålende tur opp til Lønskollen i sol og med 10-20 cm snø på bakken.

Styret i ungdomsgruppa
Simen S. Laane  482 72 210 – leder   
Martin Aske  917 11 872 - repr. I TOT-styret
Tiri Seim Vataker
Michelle Vermelid
Siren P. Jess  943 42 939
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Søndag 29. januar var DNT Ung Tønsberg 
på skitur på Montebello arena i Sande. 
Selv om det var varmegrader i Tønsberg 
var det likevel kuldegrader og snø der, der-
for pakket vi skiene og tok bilen fatt. 
Vi reiste fra jernbanestasjonen i Tønsberg 
kl 09, og var på parkeringa på Montebello 
arena rundt kl 10:30. Vi var totalt 5 tur-
glade ungdom i alderen 23-28 år. Rygg-
sekkene våre var fulle av ulltøy, god niste, 
varm drikke, skismøring og kvikklunsj. 
Da vi kom opp til løypa var det kommet 
noe nysnø, og vi slapp derfor å smøre med 
klister. SWIX lilla gjorde susen, for vi had-
de alle både feste og gli under hele turen! 
Rundt kl 12 gikk vi ut av løypa og fant en 
fin lunsjplass. Det var kuldegrader og litt 
snø i lufta, men vi tente ikke bål. Vi hadde 
heller med vindsekker som vi tok over 
hodene våre før vi begynte å spise. 
Selv om vi så ut som påskekyllinger i de 
gule sekkene ga de en god beskyttelse fra 
vinden og en lun varme. Smart løsning 
dersom en ikke tenner bål! 

■  Martin Aske

Skitur på Montebello arena!
Kommer ikke snøen til oss, kommer vi til snøen!

Etter mye latter, mange bilder, god mat og 
god drikke, bestemte vi oss for å begynne 
på turen tilbake til bilen. Vi hadde mange 

gode nedoverbakker i vente, perfekte for 
å kjøre kobla sammen i tog! Nok en gang 
var latteren tydelig i hele gruppa, og alle 
smilte bredt. 
På tross av overskya vær, 5 fall og noen 
kalde fingre var alle enige i at dette var en 
veldig vellykka og flott tur. 
Vi satt oss fornøyde inn i bilen med roser i 
kinna og frost i håret. 

Pakkeliste:

• Primus/stormkjøkken
• Bålmat/Pålegg/Lunsj 
 (Husk det er 2 dager. Ha med nok mat)
• Snacks/Drikke
• Toalettsaker
• Solkrem
• Kart og Kompass 
 (om du ønsker å bli kjent med det)
• Godsekk

• Gode sko
• Sovepose, eventuelt Lakenpose 
• Sitteunderlag/liggeunderlag
• Lette innesko
• Inneklær
• Uteklær 
• Håndkle
• Fiskestang (dersom du ønsker det)

Når vi skal på tur så er det om å gjøre å pakke sekken fornuftig.
Her er f.eks. tips til sekken din på vandreturen i Trollsvannområdet med overnatting på Hoggerstua 
den 10. og 11. juni.



8

tot.dnt.no

klaTring – akTiv

Klatregruppa
Klatring blir mer og mer populært i alle aldre og klatregruppa i TOT 
er i stadig utvikling.
Vi i Klatregruppa til TOT jobber for å gi et lavterskel 
tilbud og tilby en inngangsport til fjellsport for alle. 
Vi har holdt, og holder, faste klatreaktiviteter i Messe-
hall A hver tirsdag, onsdag og torsdag nå i «inne- 
sesongen». Lørdag 7. januar arrangerte vi «prøvedag», 
en åpen dag hvor alle kunne komme innom og prøve 
klatreveggen. Det ble et overveldende oppmøte. 
Mer enn 300 var innom og prøvde klatreveggen denne 
dagen. Når våren og varmen kommer tilbake vil vi 
igjen starte opp aktiviteter ute på Husvik, mer 
informasjon legger vi ut i våre kanaler når den tiden 
nærmer seg, følg med!
Har du lyst til å prøve klatring eller bidra i vårt arbeid 
med å gi barn og unge klatregleder, ta kontakt med oss. 
Gro Anita Hagen (922 98 335) eller 
Svenn Salvesen (99 72 41 25), se også linker under.
Følg med på våre kanaler for mer info og kontaktinfor-
masjon.

■  Tekst: Svenn Salvesen

Prosjekt Romsdal 2017
Vi jobber med fellestur til Romsdalen fra 29.06 til 02.07.17, så alle fjell og klatreinteresserte: 
hold av disse datoene i kalenderen.
Her vil det bli muligheter for toppturer til bl.a. Romsdalseggen og Trollveggen, klatreturer 
på kjente topper som Romsdalshorn, Torshammeren, Kvandalstinden og Bispen. 
Vi jobber med programmet og mer informasjon vil komme fortløpende utover våren.
FØLG MED i våre kanaler nevnt under! (og se side 17)

https://tot.dnt.no/klatregruppen 
https://nb-no.facebook.com/totklatregruppa

Live Firing Solheim 90 50 58 77 - Leder 
Nina Klopbaken  91 36 76 56 - Nestleder/Styret
Nick Bull  93 25 83 52
Svein Olsen  97 19 41 65
Jan-Erik Johansen     

Styret i AKTIVgruppa

–  og vi jobber med å få til et par kvelder i klatrefeltet på Husvik . . .



Kjære turvenner!
Her er tur- og aktivitetstilbud fra TOT 

for 2. halvår 2017. 
Her finner du tilbud fra Aktiv, Seniorgruppa, Ung, Klatregruppa, 

Barnas turlag og du finner litt om nasjonale og faste arrange-
menter. Flere detaljer finner du etter hvert også på hjemmesida 

vår: https://tot.dnt.no.
Ta gjerne kontakt – mail tur@tot.no – tlf. 33 31 58 26.

Dette er tilbud som passer nær sagt alle og enhver. 
Poenget er å komme seg litt ut i det fri. 

De fleste aktivitetene er åpne for alle, men på noen kreves 
medlemskap. 

Ved fulltegning av turer blir medlemmer prioritert. 
Påmelding og betaling for turene skjer til TOT’s kontor dersom 

ikke annet går fram av kunngjøringer. 

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

opptur for 8. klassinger
onsdag 3. mai
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres lærer. 
En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene 
får en smakebit av friluftsliv. Det har vært over 700 
8. klassingr som møtes en slik dag. 
Program og påmeldingsskjema sendes skolene.
 

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann
søndag 3. september
Den nasjonale ”kom-deg-ut-dagen” er en knallsuksess og TOT følger 
opp med aktiviteter for alle aldersgrupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Siste år var det 650 store og små som koste seg i nydelig vær …..
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.

TUrPrOgraM
2. halvår 2017

TøNSBErg Og OMEgN TUrISTfOrENINg

Du finner:                             Side:
Nasjonale DNT-arr .............   9
TOTs faste klassikere ......... 10
Barnas Turlag...................... 11
Ung..................................... 14
Aktiv .................................. 15
Klatregruppa....................... 17
Seniorgruppa...................... 17

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med oss på 
facebook, på hjemmesida 

tot.dnt.no, 
på mail tur@tot.no 

eller via TOT-kontoret
tlf. 33 31 58 26.
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Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen

Her er lista for den 37. sesongen.
”Fredagskjapper” er populære rusleturer i nærområdet 
på 2-3 timer med tema i regi av kjentfolk. 
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
28. april  -  Husøy
19. mai  -  Verdens Ende/nasjonalparken
02. juni  -  Tønsberg, Presterødkilen 

Turpass for hele familien 
Flaggskipet Turpass er populære turer som 
vanligvis har en kort løype på opp til 5 km og en lang 
løype på ca. 9 km. Noen korte løyper er 
barnevognvennlige. Turene passer for hele familien. 
Det er spennende natursti med premiering hver gang. 
Deltakelse på 5 turer i løpet av året kvalifiserer til 
diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten til sølv- 
eller gullmerke, beger eller pokaler.
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien med 
angivelse av startsted. 
Det blir en felles turpassavslutning og spennende 
høstmøte tirsdag 14. november sammen med Horten.
Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.
Start mellom kl. 09.00 – 12.00.

måneskinnstur til Trollsvann for hele familien 
Fredag 3. november fra kl. 18.00

Frammøte på P-plassen ved Trollsvann. 
Her fakler kan kjøpes. 

I 2017 er det 40 år siden den første måneskinnsturen ble 
arrangert – og siden har det gått slag i slag for disse tradisjonsrike 
turene – i all slags vær. Denne gang er det omtrent fullmåne og 
da kommer sikkert månen på besøk. Uansett er det en stemnings-
fylt tur med fakler langs vannet innover til Trollsvannstua hvor 
mange bål og grilling venter. Husk å ta med pølser.

ToT har en rekke faste, og populære, arrangementer som ivaretas av trofaste gjenger 
år etter år. De fleste av våre medlemmer kjenner nok til både skrimløp, fredagskjapp, 
turpass og måneskinnstur – klassikere med flere tusen deltakere i over 50 år.

ToT’s FasTe KlassiKere

Årets turer:
23. april  Ho Borrevannet rundt 
07. mai  TOT Hvasser
21. mai  Ho Kyststien
11. juni   TOT Teieskogen
27. august Ho Skibergfjell
10. september  TOT  Rakkevik
24. september  Ho Karljohansvern
15. oktober  TOT Brekkeåsen
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Barnas Turlag er for barn i alderen 0-12 år. 
Barnas Turlag i ToT er en av de største og mest aktive 
BT-foreningene i landet, med over 650 medlemmer! 
Vi ønsker å tilby varierte turer, med og uten overnat-
ting, ved sjøen, i skogen og på fjellet, og til alle årstider.

Dagsturene er alltid åpne for alle og er uten påmelding. For alle overnattingsturene kreves det at 
barna er medlemmer i Barnas Turlag. en del av turene har gratis deltakelse. imidlertid vil noen 
turer ha kostnader både økonomisk og i form av dugnadstimer, og for disse vil det kreves inn en 
deltakeravgift (faktura tilsendes på mail i forkant). 
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre arrange-
ment. Det kan komme endringer i programmet, så vi oppfordrer til å følge med på tot.dnt.no 
og facebook. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med ToT-kontoret.  

Velkommen på tur!  
Hilsen Turbo! 

Finn fram-dagen
Dato: 1. mai 2017.  
Pris: Ingen. 
Påmelding: Ingen, åpen for alle.
Turansvarlig: Nina Skovly. 

Sammen med Orienteringslaget i Tønsberg, OTO, har Turbo flere ganger øvd på å 
bruke kart og kompass og løpt rudt for å lete lett etter poster på Finn fram-dagen. 
Han får være med i år også,  men må vente på nærmere informasjon om tid og sted. 
Følg med, dette er kjempegøy! 

mammatur blant svaberg og grotter
Dato: 19.-21. mai 2017. 
Sted: Tjønneberget, Hvasser. 
Pris: Kr. 200 pr. voksen. 
Påmelding: Innen 12. mai 2017 - 
kun 20 plasser! 
Turansvarlig: Live H. Pedersen. 

Vi leier hytta på Tjønneberget, helt sør på Hvasser,
av Oslofjorden Friluftsråd, med gode senger og 
godt utstyrt kjøkken. Men selv om fasilitetene er av 
forholdsvis høy standard, skal vi ikke sitte inne hele 
dagen. Turbo vil ta oss med på skattejakt på stranda, 
inn i huler og sprekker i fjellet, vi skal kjenne sol og 
vind i kinna. Alle gutter og jenter i alderen 0-12 er 
velkomne – men det er bare mammaer, tanter og 
bestemødre som får være med. Pappaene kan være 
hjemme og male huset eller rydde i garasjen... 
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sykkeltur på Veierland
Dato: 1.-2. juli 2017. 
Sted: Veierland. 
Pris: Gratis. 
Påmelding: Innen 24. juni 2017. 
Turansvarlig: Ole Hvidsten Blytt. 

På Veierland på vestsida av Nøtterøy er det supre forhold for barn 
i alle aldre på sykkel! Her er det akkurat passe kuperte veier, 
spennende og mystisk stemning, sauer og svaner – men ingen biler!! 
Nord på øya er det en perfekt grasslette for teltovernatting, så når 
Turbo føler seg ferdig med sykkel-ekspedisjonene, fortsetter leken 
og hyggen på stranda, svabergene, i trærne og i teltene.
Turen passer godt for 5-6 åringer og eldre på egen sykkel, yngre barn bør ha tilgang på sykkelsete eller 
sykkelvogn.

Pappatur med kano
Dato: 18.-20. august 2017.  
Sted: Meheia, Kongsberg. 
Pris: Gratis. 
Påmelding: Innen 12. august 2017. 
Turansvarlig: Atle Wold.
 
Det er så godt å sitte i kanoen og gli stille over vannet mens 
det kanskje vaker en fisk rett i nærheten! Og når vi går i 
land, går vi på oppdagelsesferd eller tar et bad. 
Turen passer for barn fra 6-7 år og oppover. 
 

Høstleir på Trollsvann
Dato: 15.-17. september 2017.
Sted: Trollsvann.
Pris: Gratis, men barna må være medlem av Barnas Turlag.
Påmelding: Innen 8. september.

Turbo hevder at det ikke blir ordentlig god overgang mellom sommer og høst uten den årvisse og tradisjonelle 
leiren på Trollsvann! Så da er det bare å finne fram telt og soveposer og komme seg på tur. Her er det alltid 
muligheter for å få nye turvenner, både for barn og voksne, men ta gjerne med noen du allerede kjenner også, 
så enda flere kan bli kjent med Turbo, Barnas Turlag og det litt eventyrlige området rundt Trollsvann. Her blir 
det kanopadling, bålkos, lek, oppdagelser og spenning!
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Kveldsmattur med kulturopplevelser
Dato: 25. september 2017.
Sted: Fossnes, Arnadal, oppmøte kl. 1700.
Pris: Gratis, åpen for alle.
Turansvarlig: Live H. Pedersen.

Hvis tursekken er pakket klar før dere går på jobb/skole/barne-
hage, er det bare å putte litt mat og drikke i sekken når dere kom-
mer hjem, for så å kunne nyte noen timer ute i frisk luft før sengetid! Vi møtes ved parkeringen på Fossnes i 
Arnadal, oppdager alle de spennende kunstinstallasjonene på «Sti for øye», før vi samles på et egnet sted for 
å fylle på energilagrene. Det er usikkert om det er muligheter for bål her, så planlegg gjerne med varm mat på 
termos, tilberedning på stormkjøkken eller kanskje en engangsgrill.
 

rimfrosttur til Hoggerstua for 11-15 år
Dato: 13.-15. oktober 2017.
Sted: Oppmøte p-plass ved Merkedammen, overnatting på Hoggerstua, Lindsverkseter.
Pris: Gratis, men barna må være medlem av Barnas Turlag eller DNT Ung.
Påmelding: Innen 6. oktober 2017. Kun 13 plasser.
Turledere: Live H. Pedersen og Atle Wold.

I midten av oktober er det sannsynlig at vi har fått de første frostnettene, bakken fryser til, lufta er skarp og 
himmelen klar. Med andre ord, ideelle forhold for en hyttetur med sunne, kjekke barn og ungdommer! Denne 
turen er for de født i 2002-2006, barna født i 05 og 06 må ha med seg en ansvarlig voksen.

Kveldsmattur uten ski på beina
Dato: 6. november 2017.
Sted: Storås skiarena, Stokke, kl. 1700.
Pris: Gratis, åpen for alle.
Turansvarlig: Live H. Pedersen.

Det går an å være på tur i Storås selv om det ikke er snø og man har ski på 
beina. Her er det fine turstier og flere gapahuker å velge mellom, der vi ten-
ner bål og kobler av fra hverdagen et par timer. Om det er klarvær, får vi en 
månelys kveld sammen med Turbo!

lysfest med Turbo
Dato: 3. desember 2017.
Sted: Annonseres senere.    
Pris: Gratis, åpen for alle.
Turansvarlig: Mariann Førsund-Hansen.

Selv om Turbo ikke bruker å stresse så mye med juleforberedelser, har han hørt at 
barna – og særlig de voksne – har satt stor pris på å stresse ned med en frisk tur 
i skogen midt i julestria. Så denne helga i desember skaffer han massevis av fakkel-
bokser, tenner bålet og oppfordrer til å la julestria seile sin egen sjø i noen timer 
og heller bli med på lysfest og tur!
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DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom. Er du mellom 13-26 år så er du 
automatisk medlem i DNT ung. DNT ung Tønsberg ble i 2016 revitalisert.

Følg med på vår hjemmeside https://tot.dnt.no  og våreåre Facebook-sider under 
DNT ung Tønsberg.

Der finner du mer stoff om våre turer og aktiviteter.

uNg

søndag 21. mai: Dagstur til essoskogen og kyststi mot ringshaug
Frammøte: kl.12:30 v/P-plass Essoraffineriet.
Vanskelighetsgrad: Enkel.
Alder: Fra 16-30.
Påmelding: Maks 15 deltakere, fort deg og meld deg på. 
Plassene blir fort tatt. 

Her er oppskriften på en god søndag!
Ta 01 bussen fra Tønsberg rutebilstasjon kl.12:05. Ankomst Volden ca. 12:23 hvor turleder venter.  
Turen går fra p-plass ned mot sjøen, derfra følges stien langs kysten mot Ringshaug. 
På Ringshaugstranda blir det grilling, og muligens noe lek. Vi tilbyr som vanlig kvikklunsj. 
Fra Ringshaugstranda vender vi samme vei tilbake til Karlsvika, derfra gjennom Essoskogen til start. 
Turen er ca. 1 mil lang og vi regner med å bruke rundt 4-5 timer på turen inkl. pause. 
For spørsmål og påmelding: mart_aske@hotmail.com Mobil: 917 11 872.
Pakkeliste: Bålmat, snacks, drikke, solkrem, gode sko, en liten sekk, sitteunderlag. 
Kle deg etter værforholdene.

10. – 11- juni: Vandretur Trollsvann/overnattng Hoggerstua
Frammøte: Lørdag 10. juni kl. 09.00 på Tønsberg jernbanestasjon/kl 10.00 P v/Trollsvann.
Vanskelighetsgrad: Middels til krevende.
Alder: Fra 16-30.
Pris: 250,- for medlemmer av DNT, 350,- for ikke-medlemmer.
Påmelding med telefonnummer, DNT-nummer (hvis du er medlem) og din mailadresse til. 
mart_aske@hotmail.com Mobil: 917 11 872.
Frist: 2. juni - maks 13 deltakere, fort deg og meld deg på. Plassene blir fort tatt.
 
Lørdag: Turledere venter på frammøtestedene.
Vi går til Åletjønn, mulighet for å prøve fiskestanga, før turen går til topp 1, 
Åletjønnkollen. En god lunsj venter enten her eller på Brånafjell, 
Sandefjords høyeste topp på 399 moh. Når disse to toppene er besteget 
og lunsjen godgjør seg i magen, tar vi sikte på å finne Merkedammen. 
Herfra en kort tur til dagens mål Hoggerstua. Innlosjering og middag, 
dernest kveldsaktiviteter. 
Dagens distanse er 10 km. 
Søndag: En deilig natts søvn, så frokost. Veien hjem er kortere, ca 6 km. 
Først opp på Barlindkollen, turens høyeste topp med sine 421 moh. Lunsj og god utsikt, forhåpentligvis. 
Etter nedstigning går veien via Svartvann og over Dalseteråsen til p-plassen, senest kl. 16.00. 
Kanskje vi får tid til litt fisking. TOT stiller med brød, middag og litt kvikklunsj.
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aKTiV
Aktiv er en gjeng aktive turglade medlemmer som har blitt for gamle for ungdomsgruppa 

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

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

Dato Sted  Oppmøte  Turleder

To 20.04 Tømmerholt/Tenvik - Nøtterøy Tømmerholt IL  Jan-Erik

On 03.05 Sjøssfjell - Ramnes Ramneshallen  Siri

To 18.05 Trollsvann - Andebu P-plass, Trollsvann  Nick

On 31.05 Røssedalen - Re Fon Kirke  Gro

To 15.06 Åsgårdstrand - Horten Åsgårdstrand IF  Svein

On 23.08 Andebu  Ikke bestemt  Brit

To 07.09 Undrumsåsene - Tønsberg Gulli P-plass  Siri/Gro

On 20.09 Område ikke bestemt - Tjøme Ikke bestemt  Eivind

To 05.10 Ilene, Slottsfjellet og Gullkrona - bål P-plass Fjordgata, Korten Helene/Jan-Erik

On 18.10 Tur 1,5 – 2 t - Nøtterøy Ikke bestemt   Jan-Erik

To 02.11 Tur 1,5 – 2 t - Sted ikke bestemt Se tot.dnt.no   Live

Kveldsturer – alle starter kl. 18.00:

søndag 11. juni: Tur til sandågrotta og styggemann
Sted: Skrim.
Pris: Gratis, men vi deler på kjørekostnadene.
Oppmøte: P-plass Fjordgata, Korten, Tønsberg kl. 10.00.
Turansvarlig: Gro Eia og Helene Dahlmann.

Bli med på en 6-7 timers søndagstur på Skrim

søndag 3. september: søndagstur til Blefjell
Sted: Blefjell. 
Pris: Gratis, men vi deler på kjørekostnadene.
Oppmøte: P-plass Fjordgata, Korten, Tønsberg kl. 08.00.
Påmelding: Onsdag 30. august 2017 - maks antall deltakere 14.
Turansvarlig: Nina Klopbakken og Morten Onsvåg.

AKTIV inviterer til tur på den nasjonale ”kom-deg-ut”-dagen.
Søndag 3. september blir det dagstur på Blefjell. Utgangspunktet for 
turen er parkeringsplassen på Nordstul. 
Vi kommer til å være ute ca 5-6 timer og skal blant annet bestige Bletoppen (1342 m). 
Vi satser på en herlig høstdag på fjellet .
Turen vil være krevende med mye stigning så du bør være i normal god fysisk form.
Gi beskjed ved påmelding om du har anledning til å kjøre, eller om du ønsker å sitte på.
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17. – 20. august: 2000m topptur med aKTiV til jotunheimen
Turledere: Live Firing Solheim og Nina Klopbakken.
Oppmøte: Shell på Korten torsdag 17.08.17 kl. 09:00 (evnt. Kopstad kl 09:15).
Påmelding: innen 15. juli på tot.dnt.no. Må være medlem av DNT. Maks 14 deltakere.
Pris: 2500 kr + kjøring (500 kr betales i depositum ved påmelding).

For 5. året på rad arrangerer AKTIV 2000m topptur hvor vi tar sikte på å bestige flere topper over 2000 meter. 
I år går turen til Leirvassbu hvor vi har fast opphold, nyter 3-retters middag og går lange dagsturer i området. 
Turene vil være krevende og ha en varighet på 8-10 timer to av dagene, og en kortere tur siste dagen. 
Du må være vant med å gå i fjellet og trives i ura, også når den er våt og glatt.
 
Torsdag: Felles transport i privatbiler fra Tønsberg 
til Leirvassbu. 
Fredag: Det ikoniske fjellet Storebjørn er målet. 
Vi har leid brefører som skal guide oss opp. Bjørne-
brean til topps på 2222 moh. Det kreves ingen 
forkunnskaper om brevandring. Det som trengs av 
utstyr til breturen inngår i prisen. Stive fjellstøvler 
er å anbefale da store deler av turen går over bre 
med stegjern.
Lørdag: Det blir lagt opp til en rundtur over Tverr-
bottindane. Er vi heldige får vi med oss 3 topper 
over 2000 meter. Det er ingen luftige punkt på ruta, men en bratt ur som må forseres for å komme opp i 
høyden. Deretter går det fra topp til topp, før vi følger en bratt rygg ned igjen. 
Søndag: Turen går til karakteristiske Kyrkja, 2032 moh. Dette er et populært turmål, og et ”must” når man 
er på Leirvassbu. Turen tar 4-5 timer tur/retur. Ruta går først på sti, og deretter følges ryggen opp til toppen. 
Oppunder toppen er det et bratt klyvepunkt, men dette bør gå greit for de uten fremtredende høydeskrekk.
Retur Tønsberg, og siden vi vil utnytte helga, må det beregnes sen hjemkomst. 
 Ta med en stor dagstursekk, ca 40 liter, da det må en del ekstra utstyr med.
Ta med sengetøy og håndkle. Dette kan eventuelt leies for 85 kr (sengetøy) og 25 kr (håndkle). 
Kart: Jotunheimen vest 1:50 000.

25. – 27. august: Bli kjent med DNT/ToT-hyttene
TOT har tre hytter i indre Vestfold, - Trollsvann, Hannevold og Lindsverkseter. 
De tre er ypperlige for overnatting på en helgetur. Er du ukjent med å dra på turer 
til hytter tilhørende DNT kan du nå bli med på en fellestur i september og få en del 
annen friluftskunnskap med på kjøpet. 
 
Målgruppen er de som ønsker en innføring i 
hyttetilbudet. Det er likevel ikke en lavterskeltur. Vi 
kommer til å gå noen timer med ryggsekk i variert 
terreng. Du må derfor være vant til å gå tur og være 
i en alminnelig god form. 
Målet er at dere skal føle dere trygge nok til å dra 
på fjellturer uten organisert turleder.

(se mer tekst på side 19)
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PÅ Tur?

Fjellsport og topptursamling i Romsdalen 28. juni – 2. juli
har mulighet til å endre planer ved dårlig vær. 
Et alternativ vil være å besøke en av Norges høyeste 
klatrevegger på Norsk Tindesenter i Åndalsnes. 
Dette blir en tur for både de som ønsker å klatre, 
men også de som er godt fornøyd med å gå turer/
toppturer i flott terreng. Eller dere som har lyst til 
å gjøre begge deler. 
Vi ønsker voksne i alle aldre velkommen til å mel-
de seg på. Det er imidlertid lagt opp til lange og til 
dels krevende turer, så det kreves erfaring med å gå 
i fjellet samt god fysisk form. 
Når det gjelder klatreturer vil det i tillegg være et 
krav om forkunnskap.  
Nærmere informasjon om turene, pris og på-
melding vil komme på Tønsberg og Omeng Turist-
forening sin hjemmeside når dette er klart. 
Max antall deltakere vil være 20.  
Meld din interesse snarest til 
gahagen49@gmail.com eller nklobak@online.no 
Det kreves medlemskap i DNT. 

Klatregruppa og Aktiv ønsker dere som er klatre- 
og toppturglade velkommen til fire aktive, 
hyggelige og sosiale dager i vakre Romsdalen. 
Romsdalen er omgitt av mange fjell og det er bare å 
velge og vrake i turalternativer. 
Vi har valgt oss ut noen som vi vil ta dere med på. 
Basen for samlingen vil bli: 
Mjelva camping i Åndalsnes
der det blir overnatting i campinghytter.  
Aktiviteter som er planlagt er: 
* klatreturer med guide til kjente fjelltopper 
 i nærheten, Romsdalshorn, Kvandalstinden, 
 Torshammer og Bispen.  
* klatring på bolt i klatrefelt, Eresfjord og Julsundet 
 er alternativer 
* fjellturer / toppturer med turleder, Romsdals-
	 eggen	m.fl. 
I tillegg er området godt egnet for egne aktiviteter, 
både når det gjelder klatring og toppturer. 
Været kan vi som kjent ikke gjøre noe med, men vi 

■  Nina Kloppbakken

KlaTregruPPa
Klatregruppen TOT, en del av DNT Fjellsport, har hatt en veldig økning i medlemsmassen. 
Vi jobber for at alle skal kunne ”møte veggen” på en sikker og trygg måte. Vi kvalifiserer klatreledere til å 
møte deg på ditt nivå og veilede.  TOT har holdt klatrearrangement ute på Husvik hver onsdag.
Messehall A har gjennomgått renovering og der foregår inneklatring både i en flott buldrevegg og i en 
ny klatrevegg.
Det er nå 10 personer i styret i Klatregruppen TOT.  
Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål -
kontakt Gro Anita Hagen mobil 922 95 335 eller Svenn Salvesen mobil 997 24 125. 
Følg ellers med på https://tot.dnt.no eller på facebook.

seNiorgruPPa
Seniorgruppa er åpen for alle som trenger å komme seg ut på en lettere dagstur sammen med andre. 
Her kan alle være med, det er sosialt, du slipper å gå alene og du opplever nye områder. 
Vi har faste onsdagsturer i tillegg til vårtur, høsttur på fjellet og høstavslutning med bevertning.
Onsdagsturene starter opp etter påske og går til slutten av juni, og deretter fra midten av august til 
november. Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen Idrettspark, med avreise til dagens turområde 
presis kl. 10.00. Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsesstedet.
Turene er på 3-4 timer inkludert matpause (ta med mat og drikke), og de går i forskjellige områder hver 
gang, uansett vær. Lengden på turene er ca 6-9 km.
Det koster ingen ting å delta på onsdagsturene, men vi oppfordrer alle som benytter seg av våre tilbud, 
å melde seg inn i Den Norske Turistforening. Arbeidsgruppa har planlagt de første turene slik:
    On 19.04 – Tenvik, Nøtterøy                         On 26.04 – Veierland
    On 03.05 – Skallevold/Esso/Bliksekilen      On 10.05 – Hortensmarka
Du finner mer om turene våre på https://tot.dnt.no, 
Kontakter: Tove Hansen 920 59 292 / Torun Landsrød 416 79 324
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Hvem er jeg?

Tre generasjoner på tur . . .
Hun kommer fra Nesøya, men 67-åringen har vært Nøttlending de siste 15 år. 
En svært aktiv dame både med bakgrunn som sivilingeniør og pedagog, noe som har gitt 
henne en allsidig yrkeserfaring.

fleste trenger tilrettelegging for å komme seg ut i 
naturen. Her gjør DNT/TOT en fantastisk innsats. 
Men konkurransen om folks tid er stor. Derfor er 
det viktig å utvikle tilbudene slik at de er tilpasset 
nye generasjoner. Og kanskje enda viktigere er det 
å kommunisere sine tilbud slik at de når fram til de 
ulike målgruppene. 
Jeg har jobbet med innvandrere i mange år og 
håper å bidra til at TOT kan være en arena for 
inkludering av innvandrerbefolkningen. 
Mange innvandrere sliter med å få norske venner 
og hva er vel bedre enn en turvenn?
Har du noen gode turminner å dele med oss?
For mange år siden ble jeg med en liten gruppe 
fra Kristiansund og Nord-Møre Turistforening på 
tur til Breheimen. De skulle ut og studere andre 
lokallag sine hytter og var særlig opptatt av doene. 
Ingen hadde så bra doer som dem, konkluderte 
de. Det var en fantastisk tur med brevandring og 
overnatting på store flotte hytter og enkle selv-
betjeningshytter. 
Da jeg ble bestemor, bestemte jeg meg for å ta 
barna (som nå er 14-15 år) med på tur. 
Vi startet i Rambergskogen og har utvidet med 
stadig mer utfordrende turer. Første gangen vi 
skulle til Styggemann fra Sørmyrseter, kom det et 
forskrekkelig regnvær. Da var ungene 5-6 år. 
Vi kom oss over Jotefjell, men nedover i dalen ble 
det så mye vann at vi måtte snu. Det var på 
hengende håret at jeg klarte å få ungene over de 
største bekkene som var blitt til store elver. 
Men de koste seg og har aldri glemt den turen.

Men i en prat så kommer det fram at det er interessen 
for friluftslivet med turer i alle fasonger som har vært 
fremtredende helt siden barndommen, noe hun har 
forsøkt å videreføre både til barn og barnebarn.

Hvordan ble egentlig interessen 
for friluftsliv vekket?
Mine foreldre var ikke spesielt turinteresserte, 
men vi hadde hytte på Ustaoset og det bidro nok til 
min store interesse for å gå i fjellet og å gå på ski. 
Jeg har alltid vært aktiv og likt å være ute. Sam-
men med min gode barndomsvenninne Helene 
Dahlman (aktiv i TOT) utforsket vi Nesøyaskogen 
på kryss og tvers. Så ble det skiturer fra Sollihøgda 
og hjem og som 18 åringer hadde vi en fantastisk 
10-dagestur i Jotunheimen. Helene er fortsatt en av 
mine mest trofaste turvenninner. 
Har du noen favorittområder å gå i?
Det er nesten umulig å svare på et slikt spørsmål. 
Jeg har vært på så mange fantastiske steder. 
Da vi hadde hytte på Fagerfjell, var selvfølgelig 
Blefjell mitt lille paradis. Nå har vi hytte på Skrim 
og jeg kan ikke komme dit ofte nok.
På tidlig 90-tall begynte vi å legge fjellturene 
til Sør-Europa. Vi var på Côte d’Azur, Korsika, i 
Dolomittene, men ingenting slår Pyreneene der vi 
stadig vendte tilbake. Det er et fantastisk fjell-
område med godt klima og stor variasjon i vege-
tasjon og muligheter for overnatting. 
Men det er jo flott i Norge også …
Ja, ikke sant, hva med lokale perler?
Re-løypa om vinteren (når det er snø), dessuten 
er det «obligatorisk» med en høst- og en vårtur til 
Tjøme, særlig når vinden uler og bølgene slår høyt. 
Og så kommer det videre:
Jeg er medlem av Færder Skilag, en jentegjeng som 
møtes til utesoving (uten telt) en gang i måneden 
på ulike steder i nærområdet, type Karlsvika, Lille 
Afrika, Glaner’n, Teieskogen… 
Nå er det TOT, du har blitt styremedlem med 
ansvar for hytter og løyper. Noen tanker her?
DNT driver en virksomhet som er grunnleggende 
viktig for samfunn og individ. Vi lever i en tid der 
mange har stillesittende arbeid innendørs og de 

■  Kjell Stordalen

– sier Helga daler til ToT’n.
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ToTs HyTTer og løyPer

Er du ukjent med DNTs hyttetilbud?
TOT har tre hytter i indre Vestfold, - Trollsvann, Hannevold og Lindsverkseter. De tre er ypperlige 
for overnatting på en helgetur. Er du ukjent med å dra på turer til hytter tilhørende DNT kan du bli 
med på en fellestur og få en del annen frilufts-kunnskap med på kjøpet. Passer ikke vår tur, må du 
gjerne ta noen av turtipsene og lage din egen tur med utgangspunkt i hyttene TOT har i området.

med en pause underveis. Vi bruker litt tid på 
Hannevoldhytta for å se på en typisk hytte og 
hvordan konseptet fungerer. Hytta ligger vest-
vendt og med fantastisk utsikt utover Lågen-
dalen og mot Skrim. 

Turen går videre til Barlindkollen som gir 
deltakerne en flott utsikt mot Oslofjorden. 
Om været tillater det, og det heller ikke er for 
tørt, vil vi her prøve å fyre opp et bål og lage 
en enkel rett som du kan lage selv på senere 
turer. Vi fortsetter senere ned fra kollen og til 
Lindsverkseter som ligger nedenfor. 
Ut fra det som ble vist på Hannevoldhytta skal 
deltakerne nå selv styre med innregistrering 
og rutinene på hytta.
Kvelden går med til en kort innføring i kart 
og kompass – en kunnskap som er nødvendig 
om du skal klare deg på egen hånd i naturen. 
Likevel skal kvelden i stor grad handle om det 
som er viktigst på en fellestur – sosialt samvær 
rundt et godt måltid.
Søndag rydder vi hytta etter oss og forlater 
den i minst like god stand som den vi kom til. 
Deltakerne skal sammen føre oss til jordgam-
men ved Åletjønn ved hjelp av kunnskapene 
de fikk om kartbruk dagen før. 
Her tar vi en lunsj rundt bålet før turen går 
tilbake til bilene via Delingsdalen.
Mer info og påmelding vil bli lagt ut på 
tot.dnt.no 

Turen blir arrangert av AKTIV gruppen 
25. – 27. august. Målgruppen er de som 
ønsker en innføring i hyttetilbudet. Det er 
likevel ikke en lavterskeltur. Vi kommer til å 
gå noen timer med ryggsekk i variert terreng. 
Du må derfor være vant til å gå tur og være i 
en alminnelig god form. Målet er at dere skal 
føle dere trygge nok til å dra på fjellturer uten 
organisert turleder.
Området er et fantastisk skogsområde med 
flere flotte vann. Er du av den tålmodige 
sorten er det også mulighet å få ørret her 
(krever fiskekort). God sopp og mye bær kan 
plukkes i sesongen. Det er utviklet et godt 
merket løypenett og området kan nås fra 
forskjellige utgangssteder. På vinteren kjøres 
det skispor. Altså – området er et eldorado 
året rundt!
Denne fellesturen tar utgangspunkt i parker-
ingen ved Trollsvann. Herfra er det kun 
15 minutter å gå på skogsvei langs vannet inn 
til den idylliske plassen i nordenden av 
vannet. Her har TOT sin storstue, samt et 
anneks som benyttes til overnatting. 
Stedet er derfor et ypperlig utgangspunkt for 
både dagsturer og helgeturer. På denne felles-
turen møter du opp fredag 25. august mellom 
kl.17 og 18 og går veien inn til hytta. 
Du vil bli tatt godt i mot av turleder som skal 
være din guide denne helgen.
På Trollsvannshytta vil det bli servert en 
enkel middag og vi bruker litt tid på å bli kjent 
med hverandre.  I løpet av kvelden vil det bli 
innføring i DNT sitt løype- og hyttetilbud, 
og vi vil gi deg kunnskap om hvordan du skal 
planlegge en tur, lokalt eller til fjells, og ikke 
minst hvordan gjennomføre den. 
Etter frokost lørdag legger vi ut på tur nord-
over til Hannevoldhytta. Turen tar ca. 2 timer 

■  Tekst: Svein Olsen
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seniorene

Turene i fjor gikk i forskjellige områder, ofte 
på veier og stier som var ukjente for mange. 
I 2016 var vi i gjennomsnitt 55 spreke pensjo-
nister på hver onsdagstur. Vi har det veldig 
hyggelig med kafferast og livlig prat, nye 
venner og bekjentskaper etableres, turleder 
foran og en ansvarshavende bakerst. 
Det er viktig at alle er med.
Vårsesongen avsluttes med busstur. I fjor 
reiste vi til Oslo. Første stopp var Frogner-
parken. Deretter gikk turen til Nydalen, og 
derfra nedover langs Akerselva med guider. 
Vi avsluttet med middag på Aker Brygge.
I høst hadde vi en hyggelig fjelltur til Bergsjø-
stølen i Ål. 37 spreke deltagere koste seg i tre 
dager med nydelig høstvær. 
Vi delte oss i 2 nivågrupper, og gikk fjellturer 
mellom 8 og 12 km.
Seniorturene organiseres av en arbeidsgruppe 
med Jan Otto Andreassen (leder), Tove 
Hansen (nestleder), Wenche Petterson, 
Åshild Johansen, Åse og Kjell Bjørvik, samt 
Torun Landsrød.

■  Jan Otto Andreassen

Velkommen til ny tursesong
Bli med på onsdagsturene våre. De går på stier og veier i nærområdet og i 
nabokommunene, godt organisert med lokalkjente turledere.

  Arbeidsgruppa har planlagt de første vår-
turene. Se turprogrammet i TOT`n. 
Du finner mer informasjon på nettsidene til 
TOT, tot.dnt.no.  Her finner du de 
kommende turene, parkeringsplass (som ofte 
kan være problematisk), bilder og referater 
fra tidligere turer.
Vi vil gjerne ha innspill fra nye turfolk som 
kan guide oss i nye områder. Trenger du 
drahjelp for å komme deg ut, kan onsdags-
turene være noe for deg.  
Bli med og få nye turvenner !

Booking på Hannevoldhytta

I tillegg Hannevoldhytta i Lardal 340 moh – 
4 køyeplasser samt vedskjul med to køyer og 
plass til hund. Med kun 4 køyer inne i hytta, 
blir det fort trangt og fullt om det skulle dukke 
opp flere av gangen. TOT har derfor besluttet 
at hytta skal kunne bestilles og leies ut i sin 
helhet. Fra 1. januar 2017 ble det mulig å 
reservere og leie hele hytta. 
Utleien gjelder kun hytta og ikke uthuset/ved-
skjulet med “hundeavdelingen”. 
Her vil fortsatt DNT-nøkkelen kunne brukes. 

Hovedhytta blir utstyrt med kodelås. 
For å leie hytta må du kontakte kontoret. 
Pris er kr. 400,- for hytta pr. døgn. 

TOT drifter følgende overnattingshytter:
Styggemannshytta på Skrims høyeste pkt. 871 moh – 2 køyeplasser. 
     Hytta må bestilles via TOT-kontoret hvor man også henter egen nøkkel.
Darrebu på Skrim 615 moh – 8 køyeplasser. Standard DNT-nøkkel.
Hoggerstua på Lindverkseter 325 moh – 13 køyeplasser. Standard DNT-nøkkel.
Annekset på Trollsvann 176 moh – 8 køyeplasser. Standard DNT-nøkkel. 
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ToTs HyTTer og løyPer

50 år er passert
Og nå holder den seg like fin . . .

Ja, det måtte markeres. Det skjedde med 
bløtkake og gratis pølser – etter at man hadde 
kommet til mål i Skrimløpet. Noen var kan-
skje litt overrasket, gledelig overrasket. Andre 
var mer bevisste og visste at det ventet kake – 
derfor ble den korte løypa valgt …

■  Tekst: Kjell Stordalen - Foto: Kathinka Weyns

Nok en gang en søndag i mars med Skrimløp (i over 50 år), VM i Lathi, snøvær – alt i kom-
binasjon med markering av at det var temmelig nøyaktig 50 år siden Darrebu ble innviet.

Fotos: Tross snøvær – mange fant veien til Skrim 
og det tradisjonelle Skrimløpet.

Hyttesjef Arild inviterte inn til deilig bløtkake 
i en nyoppusset Darrebu.

Noen visste om kakene og tok raskeste vei 
gjennom løypa.

Det har vært en vinter opp og ned, – med og 
uten snø – nå er den over, nå venter våren 
med deilige vårturer blant vårens helt spesielle 
blomsterprakt.
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■  Kjell Stordalen 

Heder på årsmøte
På årsmøtet 16. februar ble det delt ut 2 gullmerker og 3 hederspriser.
Årets TOT-pris (kniven) gikk til:
Øyvind Stigum Trøan – Klatregruppa, 
Jan Erik Pettersen – leder Tjønneberget,
Hans Gunnar Skorge – st.m. hytter og løyper.

Gullmerke ble tildelt:
Jan P. Simonsen – Hannevold og Hoggerstua, 
Andebu løyper.
Viggo Bjørnsgaard – Hannevold og Hoggerstua, 
Andebu løyper.

Styret 2017

Foran fra v: Gro Anita Hagen, Klatregruppa – Kathinka Weyns, varam. – Nina Kloppbakken, Aktiv – Helga Daler, 
hytter og løyper (ny) – Live H. Pedersen, Barnas Turlag
Bak fra v: Kjell Stordalen, TOT’n og info – Martin Aske, Ung – Per Barhaughøgda, leder – Jan Otto Andreassen, 
Seniorgruppa – Thore Sletvold, økonomi (nestleder) – Edvar-Ståle Otterstrøm - turkoordinator.

Viggo.

Øyvind. Hans Gunnar og kona.
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■  Kjell Stordalen

Nye navn i komiteer

Den solide medlemsveksten blant DNT foreningene ser ut til å fortsette også i 2017. 
I februar var veksten på 12.6%, i TOT var den 16.8%..
DNT har for øvrig økt til 290.790 pr. 31.12.2016, en økning fra 2015 på 7.6 %.
Etter innføring av familiemedlemskap er det et litt annet oppsett på statistikken, det gjelder  
hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer. Og – ikke minst medlemmer av Barnas Turlag, antallet for BT 
er atskillig høyere enn tallet som fremkommer under.

Noen av TOTs gamle travere har valgt å trappe ned på tempoet og det betyr at det har kommet noen nye 
fjes i enkelte komiteer. 
På Darrebu tok Arild Hansen (hyttesjef) over sist sommer, han har bl.a. fått med seg 
Siri og Kjell Anders Lier. 
De to sistnevnte har også sammen med Tom (hyttesjef) og Signe Jørnsen tatt over på Hannevoldhytta 
og på Hoggerstua ved Lindsverkseter.  
På Trollsvann har Åse Hagen tatt på seg ledervervet. 
Arvid Brekke tar over lederposisjonen for løypegjengen i Andebu.

Fra årsmeldingen
Her er noen nøkkeldata fra årsmeldingen 2016:
 • 12642 dugnadstimer (11029 i 2015)
 • 525 overnattinger på hyttene (553 i 2015)
 • Kr. 3.158.693 som bankinnskudd og kontanter (3.492.462 i 2015)
 • Over 5000 deltakere på turer 
 • En markant økning av turgåere på de 14 kommunetoppene (8050 mot 6911)
 • En rivende utvikling av klatreinteresserte
 • Rekordantall i Barnas Turlag, 657 barn registrert
 • En ny, revitalisert og svært ivrig Ung-gruppe på plass
 • Nytt overnattingssted for turgåere med hund på Hannevoldhytta
 • Nyrenovert Darrebu på Skrim
 • En fantastisk “kom deg ut”-dag med over 650 store og små på Trollsvann
 • Ny, flott klatrevegg og buldrevegg i nyrenovert Messehall A innviet
Det har vært et aktivt år for TOT, noe også spranget på 6.4% nye medlemmer viser. 
TOT har nå hele 5.310 medlemmer.

Nye turgrupper i TOT
TOT vokser stadig og vurderer fortløpende sin organisering. Styret har besluttet å se nærmere på – og 
eventuelt etablere – lokale turgrupper i noen av medlemsområdene. Først og fremst gjelder det postnummer 
3158 Andebu hvor størsteparten av foreningens aktivitet har foregått siden stiftelsen i 1906. Dernest er det 
aktuelt også å vurdere tilsvarende på Tjøme (postnr. 3144 og 3145). Det planlegges møter om dette.

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

   198 2149   140   626     51 392     223    883    648 5.310 23.10 -16

   230 1857   108   609     50 305     190    764    741 4.854 01.03 -17

          4.157 01/03 -16

Medlemmer
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Generalforsamling
Aar 1917, den 17. februar blev holdt ….

Hr. Knut Knutsens forslag: ”Barn har kun adgang ledsaget af voksne.”
Ors Nerdrum henstilte til forsamlingen at man skulle vente 1 aar før vi greb til saadanne forholdsregler og heller overlate til 

bestyrelsen at bringe de kratigst mulige forholdsregler overfor de spesielle urostiftere som han denne gang sigtede til. 
(hyttebesøk)

ToT-ProTokoll for om lag 100 År siden

Styremøte
År 1967 den 11. april ble holdt styremøte på Dalsroa.

Følgende møtte: Lars Pande, Thorleif Egeberg, Ove Hodt, Torolv Fyksen. Ninni Nilsen  og  Øivind Skotte hadde meldt forfall.
Sak 4 Medlemsbladet

Styret drøftet saken. Man ble enige om at det f.t. ikke er aktuelt å utgi lokalt medlemsblad. Man pekte på at DNT nå utgir eget 
medlemsblad. Man vil søke enda bedre samarbeide med pressen.

Sak 6 Våre hytter på Darrebu, Sørmyr og Styggemann
Styret vil gå inn for økt bruk av hyttene, om publisering av hyttene og om reduksjon av køyprisen på Darrebu for medlem-
mene i sommertiden – fra 1. mai til 1. november. Man tar særlig hensyn til familier med barn og mener at en slik redusjon 

kan ha betydning for utnytting av hyttene i denne årstiden. Hyttestyret anmodes om uttalelse.

ToT-ProTokoll for om lag 50 År siden

Kjøpsavtaler
TOT har i dag 3 kjøpsavtaler: 
På Sport 1 på Revetal gis 20% rabatt, det samme gjelder på Olympiasport, mens det gis minimum 
15% avslag hos Klatresiden i Larvik. Medlemskort må vises fram.

Turpasstur


