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STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2016 

 

Referat fra det 85. ordinære årsmøte i Larvik og Omegns 

Turistforening 15. mars 2016   

på Grand Hotel 
 

 

Årsmøte 
Til stede 63 personer. 

 

1. Åpning: 
Foreningens leder Tore Fjeldskår, ønsket velkommen til de 63 fremmøtte. 

Medlemmenes forslagsrett til årsmøtet ble bekjentgjort i Østlands-Posten og på vår nettside 

iht. vedtektenes § 5 den 01.02.16 med frist for innsending av saker 15.02.16.  I henhold til 

vedtektens § 7, ble innkalling til årsmøtet annonsert 29.02.16 med påminnelse den 11.03.16. 

Innkallingen ble godkjent. 

 
 

2. Konstituering: 

Valg av møteleder: 
Øystein Tomter ble valgt til å lede årsmøtet. 

Valg av referent: 
Bente Dolven ble valgt til referent. 

Valg av to personer til å underskrive protokollen: 

Anne Lise Saga og Thor Myhre ble valgt til å undertegne protokollen. 

Valg av tellekorps:  

Svein Erik Eriksen og Morten Berger fra valgkomiteen, ble valgt til tellekorps. 

 

3. Årsberetningen 2015: 
Følgende beretninger ble lest opp/kommentert: 

 Styret ved Tore Fjeldskår 

 Hyttekomiteene ved Tom Mangelrød 

 Aktivitetskomiteen ved Ellen Næss 

 12-toppern ved Tor Arne Paulsen 

 Barnas Turlag ved Lena Holte Fidjestøl 

 Trilleturene ved Lena Holte Fidjestøl 

 DNT ung ved Ellen Næss 

 Seniorgruppa ved Bjørn Jeksrud 

 Løypekomiteen ved Tom Egil Thorstensen 

Årsberetningen ble godkjent. 

 

 4. Regnskap: 

Rolf Omsland presenterte LOTs regnskap for 2015. 

Foreningens salgs- og driftsinntekter for 2015 var på kr 2.461.253,-. 

Totale driftskostnader utgjorde kr 2.384.827. Finansinntekter utgjorde kr 45.492,-. 

LOTs resultatsregnskap viste dermed et overskudd etter finansinntekter på  

kr 121.918,-. Regnskapsresultatet overføres egenkapitalen. 
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Bernt Muset henviste til revisjonsberetningen. Per Fuhre Pettersen mente at regnskapet burde 

vært mer detaljert og at forsikringsverdiene på LOTs hytter burde vært presentert i en note til 

regnskapet. Årsmøtet støttet ikke dette innspillet. 

Regnskapet ble godkjent. 

 

5. Forslag: 
Det var kommet inn to forslag til årsmøtet inne fristen: 

Øystein Tomter leste opp forslaget fra Jan Halvorsen Holum, Edgar og Lillian Skow: 

 

«Til styret i LOT. 
Vi har vært hyttevertskap på Lauvesetra i dag, søndag 10. januar, og har reagert sterkt på to nye 
bestemmelser styret har satt i verk: 
 

1 Kaffen skal koste penger 

2 Hunder skal ikke inn 

 
Vi mener at så store endringer i praksis må avgjøres av generalforsamlingen før det eventuelt settes i 
kraft. 
 
Ang punkt 1: 
Det har alltid vært en glede for vertskapet å si: "Vær så god! Kaffen er gratis". Som takk legger de noe 
i bøssene. Dette "noe" kan bli ganske mye på en søndag. 
 Alle gjestene i dag syntes det var OK å betale, men det kom inn kr 0.- i "kaffebøssene". 
Alle de som uttalte seg om bestemmelsen, syntes at dette var en svært negativ endring, selv om kr 
10.- er en meget liten sum.  
Det er ikke prisstørrelsen det kommer an på, men den meget store forskjellen i gjestfrihet. 
 
Ang punkt 2: 
Vi har et stort og rommelig rom for hundefamiliene på Lauvesetra. Mange familier har hund i dag, og 
de liker som regel å gå på tur. 
Men noen kroker for hundeparkering utendørs, er ikke på langt nær så hyggelig som å kunne ta 
hunden med inn. I dag som det var så "ufyselig" å sitte ute, så vi flere hundeeiere som ikke kom inn i 
det hele tatt. 
Hundene i det ene rommet, og de som er allergiske for hunder, kan holde seg i de to andre rommene. 
 
Vi er overbeviste om at LOT gjør seg selv en stor bjørnetjeneste ved å innføre slike endringer.  
Vi henstiller til styret å ta disse to sakene opp til avstemming på første generalforsamling, og vente 
med endringene til folk har fått sagt hva de mener om saken. 
Arne og Solfrid Skovro var til stede og ville gjerne være med i denne uttalelsen. 
 
Larvik 10. januar 2016. 
 
Med hilsen Jan Halvorsen Holum, Edgar og Lillian Skow.» 
 

Sak 2: Hund på Lauvesetra ble behandlet først 
Tore Fjeldskår presenterte styret innstilling og begrunnet dette: 

«Selv om styret er noe i tvil om dette forslaget er en årsmøtesak, går det inn for å 

realitetsbehandle saken direkte. Styret mener selv å ha foretatt en balansert vurdering forut 

for sin «hundenekt-vedtak». Det har vært episoder med støy, biting og slåssing der hunder 

har vært involvert og det har vært klager fra allergikere. Men ikke minst finner styret det 

uforsvarlig å tillate hunder i en hytte med økene grad av servering; jevnfør pølser på Kom 
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deg ut-dager, brød på bakedager, vafler på søndager og julekaker i desember. På den annen 

side har styret forståelse for hundeeiere som finner det problematisk å ikke kunne ta med 

hunden inn. Man må imidlertid ikke glemme at prinsippet om å ikke tillate hunder stort sett 

følges på de aller fleste liknende steder i og utenfor DNT.   

Når styret gjorde sitt «hundevedtak» ble dette koplet til et tilleggs-vedtak om å bygge en 

romslig gapahuk – med særlig tanke for hundeeiere. Gapahuken er under planlegging. Om 

det skulle bli flertall for å tillate hunder i søndre delen av Lauvesetra som før, finner det 

sittende styret - med referanse til innledende argumentasjon - det nødvendig å måtte foreta 

bygningsmessige inngrep slik de to rommene mor vest stenges med en skyvevegg og får en 

egen utgangsdør. 

Konklusjon: Styret holder fast ved sitt vedtak om å ikke tillate hunder på Lauvesetra. «     

 

Deretter ble det åpnet for debatt om saken.  

Det ble så votert over saken. De som støttet styrets innstilling ble bedt om å avgi stemmetegn. 

Det ble et klart flertall for styrets innstilling. 

  

Sak 1: Betaling for kaffe på dagsturhyttene: 

Tore Fjeldskår leste opp styret innstilling: 

«Når det gjelder forslaget om «gratis kaffe» er styret av den formening at dette er en sak som 

ligger innenfor styrets naturlige fullmakter – med andre ord at dette ikke er en årsmøtesak. 

Istedenfor å avvise forslaget i utgangspunktet, velger imidlertid styret følgende prosedyre: 

1) Årsmøtet avgjør om dette forslaget - som ikke dreier seg om prisen på kaffe, men om selve 

kaffeordningen – er en årsmøtesak. 

2) Om årsmøtets flertall svarer ja på dette spørsmålet, realitetsbehandles forslaget ved ny 

avstemming. 

Selv om styret forstår forslagsstillernes argumentasjon om raushet og tradisjon, mener styret 

at den gamle kaffe-ordningen er moden for fornyelse av flere grunner. For det første er 

bøssene på veggen som alternativ betalingsmåte i ferd med å overleve seg selv. Folk, særlig 

den yngre garden, bruker mindre og mindre kontanter, noe som i seg selv svekker muligheten 

for fulle bøsser. Videre er det bare et tidsspørsmål før betaling med kort og mobiltelefon 

presser seg fram. Og da er det tungvint etter nettopp å ha betalt for andre varer, å foreta en 

ekstra transaksjon mot en «bøssekonto».  For det andre mener styret at «bøsseordningen» er 

urettferdig. Noen gir lite eller ingenting, andre gir middels eller mye. Det er både rimelig og 

rettferdig å betale for det man kjøper - som ellers i samfunnet. Turistforeningen har hundrevis 

av folk som jobber gratis for medlemmer og publikum for øvrig samt store kostnader til hytter 

og løyper. Hvorfor skal kaffen da være gratis som et utgangspunkt?   

Konklusjon: Styret holder fast ved sitt vedtak om betaling for kaffe på dagsturhyttene.» 

 

Det ble åpnet for debatt om trinn en i avstemmingen. Deretter ble det votert over hvorvidt 

dette er en årsmøtesak. De som mente at dette var en årsmøtesak ble bedt om å avgi 

stemmetegn. 

Kun tre personer stemte for dette. Saken ble derfor ikke videre behandlet. 

 

 

6. Budsjett: 

Rolf Omsland presenterte LOTs budsjett for 2016. Det budsjetteres med et underskudd 

på kr 1.010.880,-som forklares med bl.a. økte kostnader til reparasjon/ vedlikehold av 

hytter og turløyper. Per Fuhre Pettersen mente at budsjettet burde vært mer detaljert. 

Budsjettet ble godkjent. 
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7. Valg:  
Valgkomiteen har bestått av Svein Erik Eriksen, Morten Berger og Marit Sande Riis. 

 

Svein Erik Eriksen presenterte komiteens forslag til representanter i styre, råd og utvalg for 

2016-2017. 

 

Styret:   

Leder Tore Fjeldskår Gjenvalg for 1 år 

Nestleder Bjørn Reisz Gjenvalg for 2 år 

Hyttesjef Tom Mangelrød Gjenvalg for 2 år 

Løypesjef Tom Egil Thorstensen Gjenvalg for 2 år 

Aktivitetsleder Ellen Næss Ikke på valg, 1 år igjen 

1. vararepresentant Rolf Omsland Gjenvalg for 1 år 

2. vararepresentant Eivind Skurdal Gjenvalg for 1 år 

Aktivitetskomite 

Leder: Ellen C. Ness 

Hilde Eskedal 

Maiva Fjeldskår 

Randi Holand 

Marianne Hvaal Larsen 

Espen Kittelsen 

Elin Hvaal 

Hanne Gade Ringdal 

Eva Thrane Nielsen 

Øyvind Grøn 

Per Lund 

Morten Berger 

Ragnar Lie 

Mette Flaaten 

Mediakomite 

Maiva Fjeldskår 

Anne Grete Holt 

Anne Lise Saga 

Hyttekomiteer: 

Hyttesjef LOT Tom Mangelrød 

  

Eikedalen 

Leder: Gunnar Krohn Andersen  

Henning Simonsen 

Turid Breisand 

Reidun & Thor Myhre 

Berit Sivertsen 

Anne Bohlin Andersen 

Rita Farmen 

Dag Birger Farmen 

Arne Eikenes 
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Lill M. Simonsen 

Bjørn Lysnes 

Anne-Marie Lysnes 

Tor Lund 

Tua Lund 

Arild &Mette W. Petersen 

Lauvesetra 

Leder: Arne Skovro 

Solfrid Skovro 

Reidun & Aage Gjone 

Magnhild & Oddne Tveita  

Ingrid & Jan Kaasa 

Bjørn van Gasteren 

Presteseter 

Leder: Hans Otto Janshaug 

Jan Vidar Skaug 

Guttorm Eggen 

Helge Didriksen 

Per Olav Runningen 

Tone Lomsdal Næss 

Heidi M. Jensen 

Rita Lomsdal 

Iselin Mikkelsen 

Ivarsbu 

Leder: Ola Rustad 

Ronald Lindgren 

Signe Lindgren 

Bjørn Fredheim 

Per Otto Holmsen 

Øivind Kongsteien 

Gro Kongsteien 

Hans Rolf Frøyd 

Arild Helgerud 

Helena Helgerud 

Thor Gunnar Holt 

Ole Bjørn Emdal 

Anne Larsen Emdal 

Anne-Lise B. Eriksen 

Padlehytta 

Eva Thrane Nielsen 

Steinar Islann 

Turid Bjørnum 

Anne Grete Holt 

Randi Holand 
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Løypekomiteer 

Løypesjef LOT: Tom Egil Thorstensen 

  

Kyststien i Brunlanes 

Rolf Omsland: Løypeleder 

Gunnar Nilsen 

Tor Gunnar Holt 

Einar V. Andersen 

Svein Bronebakk 

Rolf og Ellen Omsland 

Erik Løwe 

Mette & Finn M. Andersen 

Bernt Museth 

Ken Mamelund 

Ragnar Lie 

Arild Bratlie 

Halfdan Riiser 

Roar Evje 

Tom Aasrum 

Vindfjell-Omholtfjell 

Jan Vidar Skaug: Løypeleder 

Ole Wiik 

Hans Lauritz Sogn 

Nora-Marie Sogn Wiik 

Gustav Pedersen 

Henning Vergedal 

Per Harald Vergedal 

Jan Erik Bårnes 

Rune Strand 

Nils Petter Holt 

Terje Christensen 

Eikedalsmarka 

Thor Myhre: Løypeleder 

Arne Eikenes 

Henning Simonsen 

Thor Holbein 

Trond Tanum 

Jan Larsen 

Kjell Martin Langø 

Rune Gummerud  

Vestmarka 

Steinar Gokstad: Løypeleder 

Bjørn Dihle 

Ole Kristian Frøystveit 

Gunnar Nilssen 
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Jan Larsen 

Hans S. Hansen 

Erik Hagen 

Anders Lunde 

Tjølling Valby /Holtefjell  

Jan Birger Bjørnøy: Løypeleder 

Leif Løwe. Materialforvalter 

Einar Klepaker 

Kjose 

Jørgen Abrahamsen 

og to til… 

Fjordstien 

Gunnar Strand: Løypeleder 

Jan Kaasa 

Tore Svendsen 

Morten Halvorsen 

Tore Forsberg 

Vindfjellstien 

Totto Osland: Løypeleder 

Eirik Lester Nilsen 

Hans Olav Holt 

Kåre Aasestad 

Kyststi Tjølling  

« kommadogruppe» 

Tom Egil Thorstensen løypesjef/prosjektansvarlig 

Ragnar Lie: Løypeleder 

Rolf Oskar Omsland: Grunneiekontakt 

Rolf Chr. Thrane Nielsen 

Einar Klepaker 

Anders Brekke Andersen  

Eirik Lester Nilsen 

Svein Erik Eriksen 

Thor Holbein  

Kjell Martin Langø 

Per Tore Holgersen 

Leif Løwe 

Jon Hognestad 

Øystein Skalleberg 

Jan Birger Bjørnøy 

Malmøya 

Eirik Lester Nilsen: Løypeleder 

Einar Klepaker 

 
 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
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Styrets forslag til revisorer: 

Inge Bergeland: Gjenvalg for 2 år 

Bernt Museth:   ikke på valg, ett år igjen. 

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Styrets forslag til valgkomite for foreningsåret 2016/ 2017: 

Svein Erik Eriksen trer ut av valgkomiteen. 

Det har ikke lyktes styret å finne en ny person til komiteen. Styret fikk derfor årsmøtets 

fullmakt til å finne en ny person i løpet av året. 

Valgkomiteen for 2016/2017 blir bestående av: 

Morten Berger( leder) og Marit Sande Riis  

 

Til informasjon: 

Leder LOTs seniorgruppe: Bjørn Jeksrud 

Leder Barnas Turlag:  

Leder DNT ung: Solveig Irene Skjærvik 

 

Møteleder Øystein Tomter hevet årsmøtet. 

 

Tore Fjeldskår takket for fornyet tillit og overrakte blomster til avtroppende leder i Barnas 

Turlag: Lena Holte Fidjestøl. 

Han inviterte så til en enkel bespisning. 

 

Etter årsmøtet inviterte styret til et medlemsmøte med følgende temaer: 

1. Hedersutmerkelser: 

     LOTs hedersmerke i sølv ble tildelt Ellen Næss og Steinar Gokstad for flott innsats for   

    foreningen gjennom en årrekke. Steinar Gokstad var ikke tilstede på møtet.  

     LOTs dugnadspris for 2015 gikk til Thor Gunnar Holt og Tor Arne Paulsen blant annet for  

     sitt initiativ og arbeid med Toppturer i Larvik, samt ide og gjennomføring av  

     Romjulstravern» 2015. Thor Gunnar Holt var ikke tilstede på møtet. 

3. Vinnere av 85 klippen: Magnhild Tveita, Morten Berger og Ronald Lindgren. 

4. Vinnere av 12 toppern: Elise Kristine Solberg (voksen) og  

Mikkel Staksrud Haslekås (barn). Ingen av disse var tilstede. 

5. Presentasjon av DNTs samarbeidspartner Gjensidige. 

Anette Solberg Cudrio orienterte kort om de gode rabattene DNT medlemmer får på  

forsikring i Gjensidige. 

6. Ordet fritt: Styret fikk med seg mange gode innspill og ideer til sitt videre arbeid. 

 

Larvik 15. mars 2016 

 

 

________________________________                        _____________________________ 

 

Thor Myhre                                                                     Anne Lise Saga 

 

 

Bente Dolven 

referent 
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ÅRET 2016 
 

Etter valg på årsmøtet 15. mars 2016, har styresammensetningen vært slik: 

Styreleder:   Tore Fjeldskår  

Nestleder:   Bjørn Reisz 

Hyttesjef:   Tom Mangelrød  

Løypesjef:   Tom Egil Thorstensen 

Aktivitetsleder:  Ellen Næss 

1. vararepresentant:  Rolf Omsland 

2. vararepresentant:  Eivind Skurdal 

 

 

 

Medlemmer: 

 

I 2016 har LOT hatt en medlemsvekst på hele 9,7%. 

Medlemsmassen var per 31.12.2016 2.735 medlemmer fordelt slik: 

 

Medlemskategori 2016 2015 

Familiemedlem (hoved) 87 0 

Familiemedlem (husstand) 287 0 

Hovedmedlem 1.045 1.103 

Barn (0-12 år) 130 170 

Skoleungdom (13-18 år) 84 118 

Ungdom (19-26 år) 69 64 

Honnør  501 462 

Husstand 514 558 

Livsvarig 18 18 

Totalt 2.735 2.493 

 

Nytt av 2016 er at vi tilbyr familiemedlemskap. Medlemskategoriene barn, skoleungdom og 

husstand har færre medlemmer i 2016 enn i 2015 og dette kommer av at noen har gått over til 

familiemedlemskap og nå ligger under kategorien familiemedlem (hoved) eller 

familiemedlem (husstand).  

Det er gledelig å se at mange har benyttet seg av denne muligheten og at medlemsmassen 

fortsetter å vokse. 

 

 

 

Styrets arbeid i året som har gått: 

 

Styret i LOT - og dermed også foreningen som helhet - kan se tilbake på et år med høy 

aktivitet. Selv om en del av energien i et foreningsstyre ikke går direkte på publikumsnære 

forhold, er styrets grunnfokus hele tiden på folks tur- og naturopplevelser. Det følger også av 

styrets organisering; med løypesjef, hyttesjef og aktivitetsleder som definerte roller.    

Styret har hatt 10 styremøter i 2016, der sakstilnærmingen har to perspektiver:  

 Vedtakssaker knyttet til strategi, utvikling og drift 

 Orienteringssaker knyttet til oppfølging, kvalitetssikring og kontroll 
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Styrets medlemmer har deltatt på en rekke møter og arrangementer i året som er gått;                                                    

lokale, regionale og nasjonale, eksterne og interne, formelle og uformelle, i offentlig og privat 

regi.  

Uten å gripe mye for mye inn i «sektorrapportene», som følger seinere i årsberetningen, 

trekkes følgende momenter fram for driftsåret 2016: 

 LOT passerte 2700 medlemmer, som er ny rekord og som utgjorde en større økning i 

prosent enn gjennomsnittet for DNT 

 LOTs innholdsrike turprogram for 2016 ble gjennomført tilnærmet i sin helhet og med 

god oppslutning både for Barnas Turlag, DNT ung, DNT voksen og DNT senior  

 Malmøya-delen av Kyststi-Tjølling ble ferdigstilt og innviet 

 En del av Gusland-kyststien i Brunlanes er lagt om (vekk fra riksveien) og innviet 

  Et samarbeidsprosjekt omkring øyhopping sommerstid i Helgeroa-

/Langesundsfjorden ble startet   

 «150-klippen», som henspeiler på DNTs 150-årsjubileum i 2018, ble introdusert og 

løper fram til jubileet 

 «Romjulstraver’n» ble gjennomført for andre gang 

 Prosjekt «12-toppern’n» utvikles, utvides og fortsetter 

 Padleklubbhytta, som LOT har leid på deltid i fire sesonger, men som 

Miljødirektoratet krever revet ved festekontraktens utløp i 2020, vil bli et 

sommerhyttetilbud for publikum likevel i 2017. LOTs snuoperasjon skyldes positive 

lokalpolitiske signaler, noe som i neste omgang kan snu direktoratets vedtak. 

 En utskifting av møbler og ovner på både dagstur- og overnattingshyttene er foretatt    

 25-årsjubileet for landets første kyststi (Brunlanes) ble markert av impliserte aktører; 

der iblant LOT  

 En utvidelse og oppgradering av lokalene i Storgaten 50 - med nytt møte-/kursrom, 

ekstra kontorplass og lager - ble foretatt 

 En 40% stilling er opprettet fra 1 januar 2017 som avlastning for daglig leder og som 

følge av et høyt aktivitetsnivå og økt medlemsøkning 

 Torsdag er fra 1 januar en fjerde ukentlig åpningsdag for publikum  

 LOTs bidrag til Poesiparken ble avduket i Indre havn  

 LOTs toårige formannskaps-periode i DNT Vestfold, som medførte betydelig 

merarbeid i forbindelse med et krav fra Vestfold Fylkeskommune om etablering og 

deltidsbemanning av et felles sekretariat og en felles tiltaksplan, utløp 31 desember 

2016.  

 DNT Vestfolds fireårige «Prosjekt fellestiltak» løper etter planen. I 2019 skal 

prosjektet grundig analyseres og DNT Vestfolds framtid (innretning, dimensjon og 

fokus) avgjøres 

Nedenfor listes noen forhold som – i tillegg til turprogrammet og øvrige driftsplaner - skal 

iverksettes i 2017: 

 Presteseter vil bli oppgradert i betydelig grad 

 Dagsturhytte, som tilbud sommerstid, planlegges avklart 

 Kyststi Tjølling planlegges ferdigstilt 

 En større gapahuk skal bygges på Lauvesetra – blant annet med tanke på turgjengere 

med hund  
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Styret vil benytte anledningen til å takke både tillitsvalgte og ansatte for uvurderlig innsats i 

2016 - til beste for medlemmer og publikum for øvrig. 

En årsberetning har per definisjon fokus på det tilbakelagte – med mye vekt på administrative 

forhold. For ikke å glemme det som ligger foran oss – med vekt på kjerneoppgaven, 

turopplevelser, gjentas også denne gangen lederkommentaren i LOTs turprogram for 2017:  

«Den Norske Turistforening (DNT) - og dermed også Larvik og Omegns Turistforening 

(LOT) og andre lokale turistforeninger - er stolte av sitt verdigrunnlag: STIEN (Spennende, 

Troverdig, Inkluderende, Enkelt, Naturvennlig). Med dette som utgangspunkt har det vokst 

fram et turkonsept som ivaretar både kropp, sjel og sinn; nemlig stress- og støyfrie vandringer 

i skog og mark, på fjell og vidde. Det er treffende at turistforeningenes visjon er: 

«Naturopplevelser for livet». 

Det finnes et landsdekkende rute- og hyttenett som medlemmer og publikum for øvrig har 

tilgang til – enten enkeltvis eller i fellesskap. Turprogrammet, som du nå sitter med, lister opp 

alle LOTs fellesarrangementer i 2017; sortert på dato og på kategoriene Barnas Turlag, DNT 

ung og DNT voksen og DNT senior. Velger du å ferdes på egen hånd i Larviksdistriktet, kan 

du benytte deg av det lokale sti- og løypenettet, som er godt merket og preparert. Ytterligere 

hjelpemidler er papirkart og digitale kart (jevnfør UT.no). Kanskje finner du inspirasjon i 

lokaltilbudene: «12-topper’n» og «150-klippen», som begge er omtalt et annet sted i dette 

programmet. 

Men uansett om du velger individuelle opplegg eller fellesarrangementer, er det bare opp til 

deg selv om du vil berike liver ditt med «Naturopplevelser for livet». God tur!» 

 

 

 

Gaver og tilskudd: 

 

Larvikbanken har etter søknad gitt kr 15.000,- til delfinansiering av møbler i vårt nye 

møterom. 

LOT mottar årlig driftsstøtte fra Larvik kommune.  

Via DNT sentralt mottar vi Frifondmidler til vårt barne- og ungdomsarbeid og støtte til 

OPPTUR og Kom deg ut-dagene, samt kr. 126,170 i mva. kompensasjon. 

Vestfold Fylkeskommune har gitt støtte til Seniorgruppas torsdagsturer, hovedforeningens 

nærturer, Opptur og tur til Presteseter med våre nye landsmenn.  

Fra Gjensidige og Vestfold Fylkeskommune, har vi fått utbetalt kr.52.000,- til remerking av 

kyststien i Brunlanes gjennom Turskiltprosjektet. 

Etter søknad, har LOT mottatt kr. 8695,- fra DNT Vestfold til delvis dekning av kostnader 

forbundet med sommerturlederkurs for to av våre ungdomsturledere.  

Foreningen har mottatt kr. 134,627 i mva. kompensasjon fra Det kongelige 

Kulturdepartementet i forbindelse med rehabilitering av Eikedalen. 

Vi mottar også støtte fra Grasrotandelen, Norsk Tipping. I 2016 utgjorde dette kr. 15.916,31. 

I forbindelse med Lena Holte Fidjestøls bortgang, mottok Barnas Turlag kr. 7850,- i 

minnegave. 

Hovedforeningen har gitt et tilsvarende beløp. Midlene skal gå til lekeapparater for barn 

utenfor Eikedalen og Lauvesetra. Arbeidet starter opp våren 2017. 

 

LOT er svært takknemlig for støtten til vår virksomhet. Uten denne støtten ville vi ikke 

kunnet holdt et så høyt aktivitetsnivå.  
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Nasjonale turdager: 

 

LOT har arrangert to Kom deg ut-dager i 2016.  

Vinterens arrangement gikk av stabelen 7. februar. Grunnet regnvær uteble storinnrykket, 

men omtrent 120 små og store trosset regnet. Ca. 70 personer leverte svarkort for turtippen og 

50 personer gikk til Lauvesetra fra andre veier. Det var aktiviteter som «skiskyting», aking og 

pølsesalg. Skiskytingen var populær og flere tok mange runder.  

 

Høstens arrangement 4. september var på Framnesodden. Omtrent 500 personer deltok. Det 

var god stemning og mange aktiviteter, slik som padling i regi av LOT, stand up paddle i regi 

av padleklubben, førstehjelpsopplæring i regi av Røde Kors og kart og kompass i regi av 

Hedrum O-lag. Vannaktivitetene var svært populære. I tillegg sto LOT for klatring, fisking, 

sekkeløp, turtipp og lassokasting. Det ble solgt pølser og vafler og servert gratis saft og kaffe.  

 

OPPTUR for alle 8. klassinger i Larvik og Lardal ble arrangert 4. mai. Det var 553 elever 

påmeldt. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med elevene i 2. klasse på idrettslinja på 

Thor Heyerdahl videregående skole, som hadde planlagt mange fine aktiviteter knyttet til 

turene. Det ble gjennomført 6 ulike turer i våre nærområder, blant annet i Vestmarka, 

kyststien, Bjønnes og ved Seilerhytta. Takk til medhjelpere fra LOTs seniorgruppe med 

Øystein Tomter i spissen, og elevene på Thor Heyerdahl vg. skole, som gjør det mulig for 

LOT å gjennomføre et så stort arrangement på dagtid midt i uken! 

 

Sekkeløp på Kom deg ut-dagen 04.09.16. Foto: Kristin Oftedal 
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Økonomi: 

 

Larvik Regnskapsbyrå AS har ført LOTs regnskap i 2016. Bente Dolven har kontert og 

klargjort bilagene. Rolf Omsland har vært regnskapsansvarlig i styret. 

Foreningens salgs- og driftsinntekter for 2016 var på kr 2.529.441,-. Totale driftskostnader 

var på kr 2.367.942,-. Årets finansinntekter var på kr 16.745,-. 

Resultatregnskapet for LOT 2016 viser dermed et overskudd etter finansinntekter på kr 

178.244,-. Regnskapsresultatet overføres egenkapitalen. 

Per 31.12.2016 har LOT en totalkapital på kr 4.925.287,-, en egenkapital på kr 4.211.329,- og 

en kasse-/bankbeholdning på kr 4.093.228,-. Dette utgjør en svært god likviditet og soliditet. 

 

 

Sekretariat: 

 

Bente Dolven er daglig leder av vårt kontor på Storgata 50, i en 80 % stilling.  

Daglig leder deltar på dagligledermøter i regi av DNT sentralt og andre aktuelle møter. 

I tillegg deltar hun på LOTs styremøter og møter i DNT Vestfold (tidligere 

Samarbeidsutvalget for Turistforeningene i Vestfold). Daglig leder fungerer som sekretær og 

kasserer for LOTs styre, og har ansvaret for alle søknader om midler til foreningen. 

I inneværende år har styreleder i LOT hatt ledervervet i DNT Vestfold og Bente har hatt 

sekretærfunksjon for DNT Vestfold inntil prosjektleder ble ansatt 01. mai 2016. 

Kontoret har i 2016 vært åpent for publikum mandag og onsdag kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 

10.00-16.00. 

 

 

Møter: 

 

Det er avholdt 9 styremøter i 2016. På disse møtene ble til sammen 67 saker behandlet. 

LOTs årsmøte ble avholdt 15. mars. 

14. oktober ble det arrangert dugnadsfest for alle våre dyktige dugnadsarbeidere. 

3. november ble Eikedalsmøtet for komiteer og grupper gjennomført. 

 

Dialogmøte med grunneiere i Tjølling ble gjennomført i april og mai. Tom Egil Thorstensen 

har hatt flere møter med grunneierne ang. kyststien i Tjølling. 

Olsokmarsjen/Nesjarmasjen ble gjennomført 29.07.16 og Tore, Maiva og Solveig bidro ved 

start og mål. Kyststijubileumet ble markert på Rakke 04.09.16. 

 

 

Eksterne møter der styret har vært involvert: 

 

09.01.16 Møte i DNT Vestfold Tore Fjeldskår  

Bente Dolven 

11.01.16 Medlemsmøte frivillighetssentralen 

 

Tore Fjeldskår 

18.01.16 Møte med grunneiere kyststi Tjølling Tore Fjeldskår 

Tom Egil Thorstensen 

18.02.16 Møte om turskiltprosjektet Tom Egil Thorstensen 

02.03.16 Møte VFK/DNT Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

04.03.16 Møte om øyhopping – aktive 60+ Bjørn Reisz 
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07.03.16 Fellesmøte FNF Tore Fjeldskår 

08.03.16 Møte med VFK for ny samarbeidsavtale Tore Fjeldskår 

31.03.16 Daglig ledermøte Bente Dolven 

31.03.16 Dialogmøte med grunneiere i Tjølling Tom Egil Thorstensen 

04.04.16 Årsmøte i Frivillighetssentralen Tore Fjeldskår 

04.04.16 2 møter med Larvik kommunefor å finne gårdsbruk 

til Farmen 

Tore Fjeldskår 

07.04.16 Oppfølgingsmøte om aktive 60+ og øyhopping, 

sliperiet 

Bjørn Reisz 

19.04.16 Møte i DNT Vestfold Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

26.04.16 Planlegging av ny nettside for DNT Vestfold Tore Fjeldskår 

01.06.16 Info ang DNT Vestfold, Idrettens hus 

 

Tore Fjeldskår 

06.06.16 Møte i DNT Vestfold Tore Fjeldskår 

09.06.16 Møte i Vindfjellsamarbeidet Eivind Skurdal 

09.-12.06.16 DNT landsmøte i Lom Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

13.06.16 Møte i aktivitetskomiteen Ellen Næss 

16.06.16 Møte ang. løypeplan Vestfold Tom Egil Thorstensen 

Rolf Omsland 

20.06.16 Møte med daglig ledere i Vestfold og Kristin Solberg Bente Dolven 

20.06.16 Møte med DNT Vestfold ang. Nesjarmarsjen Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

27.06.16 Møte ang. Nesjarmarsjen Tore Fjeldskår 

09.08.16 Møte om kyststijubileum den 04.09.16 med Larvik 

kommune 

Rolf Omsland 

09.08.16 Møte om kyststijubileum Tore Fjeldskår 

08.08.16 Løypesjefmøte Tom Egil Thorstensen 

18.08.16 Møte med løypesjefene i Vestfold Tom Egil Thorstensen 

24.08.16 Løypeledermøte Tom Egil Thorstensen 

04.09.16 Kyststijubileum Tore Fjeldskår 

Tom Egil Thorstensen 

06.09.16 Møte i DNT Vestfold 

 

Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

12.-13.09.16 Daglig leder-møte 

 

Bente Dolven 

28.09.16 Kurs i politisk påvirkning Bente Dolven 

22.-23.10.16 Styreledersamling 

 

Tore Fjeldskår 

26.10.16 Møte ang. etterbruk av jernbanetraseen Tore Fjeldskår 

02.11.16 Møte ang. arealplanen for Vestfold Bjørn Reisz 

08.11.16 Møte DNT Vestfold Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

10.11.16 Styremøte i DNT Vestfold Tore Fjeldskår 

Bente Dolven 

11.-12.11.16 Seminar stiens rettsvern: Scandic Park Sandefjord Rolf Omsland 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 

 

Turistforeningenes aktivitetstilbud er regulert ved ”Lov om kontroll med produkter og 

forbrukstjenester” (Produktkontroll-loven) med tilhørende internkontrollforskrift. 

DNTs medlemsforeninger har en aktsomhetsplikt (kunnskapsplikt) og opplysningsplikt. 

Kravene i internkontrollforskriften er der for å bidra til at disse to pliktene etterleves.  

Dette medfører at LOT må foreta en risikovurdering av alle sine turer. Denne vurderingen 

skal gjøres skriftlig i forkant av turene. Det er utarbeidet et skjema som skal benyttes av LOTs 

turledere til dette. Skjemaet skal leveres til LOTs kontor i forkant av turen og oppbevares der.  

LOT deltar jevnlig på kurs og seminarer der HMS inngår som tema. På den måten styrkes 

foreningens kunnskap og bevissthet løpende. 

 

Sikkerhet i LOTs løyper: 

LOTs løypenett gås over årlig, og broer og klopper kontrolleres. Eventuelle feil og mangler 

repareres fortløpende. LOT har for tiden spesielt fokus på kursing (for eksempel forsvarlig 

håndtering av motorsager) og bruk av verneutstyr. 

 

Sikkerhet på LOTs hytter: 

De fleste hyttekomiteene har gode rutiner for internkontroll, men også her er det behov for 

videre oppfølging. Vi må dokumentere at røykvarslere sjekkes med jevne mellomrom, 

brannslukningsapparater er i orden, vannet har god kvalitet, gasslanger til kokeapparater er 

tette, ovner er i orden osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larvik, 08.03.17 

 

 

  

 

 

Tore Fjeldskår 

Styreleder 

 

 

 

 

 

Bjørn Reisz                                     

Nestleder 

Tom Egil Thorstensen 

Løypesjef 

 

 

 

             

Ellen Næss 

Aktivitetsleder 

Rolf Omsland 

1. vararepresentant 

Tom Mangelrød 

Hyttesjef                                                            

Eivind Skurdal 

2. vararepresentant 
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Komiteenes beretninger 
 

HYTTEKOMITEEN 
 

Når det gjelder drift, vedlikehold og anskaffelser knyttet til de enkelte LOT-hyttene har det 

igjen vært et aktivt år. De enkelte hyttekomiteene har med stor innsats og omsorg ivaretatt 

sine respektive eiendommer og verdier - både innvendig og utvendig. Dette er gjort i henhold 

til planer og budsjetter. Eventuelle føringer fra hovedstyret er lojalt blitt fulgt opp. For 

nærmere detaljer viser jeg både til styrets rapport og de enkelte hytterapportene. 

 

Når det gjelder LOTs hyttestrategi – foreningens overordnede planer for hytteporteføljen og 

utviklingen av denne – trekkes fram følgende forhold, som dels er berørt ander steder i 

årsberetningen: 

 LOT ønsker å ha et permanent sommertilbud i form av en dagsturhytte. I påvente av 

Padleklubbhyttas endelig skjebne i Miljødirektoratet, driftes denne hytta også i 2017-

sesongen.  

 LOT ønsker seg en overnattingshytte midtveis mellom det som kan kalles «øvre og 

nedre terreng»; det vil si i Skjærsjøområdet. Dette er i tråd med kongstanken innen i 

turkretser om å ha et komplett rutenett av stier/løyper og hytter «fra fjord til fjell». 

 Endelig nevner jeg at Presteseter står for tur med tanke på en mer omfattende 

oppgradering. 

 

Til slutt vil jeg rette en takk til alle som har bidratt med dugnad på LOT-hyttene i 2017. 

Uten at dere hadde stilt opp, ville den nåværende hyttedriften vært vanskelig.  

 

 

Tom Mangelrød 

Hyttesjef 
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LAUVESETRA 

 

Følgende aktiviteter/ arrangementer er gjennomført i 2016: 
Tradisjonen tro er det gjennomført 2 bakedager (15. mars og 25. oktober). Seniorene sørget 

for smør og ost på fersk brød. 

Ca. 75 deltagere på årets dugnadsfest. Det er fortsatt kapasitet til å ta med noen flere 

dugnadsfolk dvs. at vi skal kunne ta +/- 90. 

25 åpningsdager inkl. nyttårsaften. I overkant av 50 gjester var innom på nyttårsaften noe som 

kanskje er en indikasjon på at man kan utvide antall åpningsdager i perioder med flott turvær.  

1 bakedag med servering til seniorgruppens torsdagstur 3. november.  

Seniorgruppa’s julefest innledet juletiden med juletre både inne og ute. 

Juletrefesten for små og store 2 juledag samlet et stort antall gjester som vanlig er.  

 

Følgende aktiviteter er utført av hyttekomiteen:  

- Vårdugnad med rydding og rengjøring innendørs, skifte av olje på 

strømaggregat/plenklipper. 

- Gjennom sommeren er uteareal holdt i orden med plenklipping.  

- Tørrved er tilrettelagt for baksthuset (Torleifsbu) 

- Beisning av Torleifsbu er gjennomført 

- Levering av ca. 3 favner ved er stablet på plass i vedskjul 

- Hovedrengjøring av setra ble gjennomført i slutten av september, klar til sesongstart. 

- Pynting og forberedelse til dugnadsfest og seniorgruppens julefest 

 

Øvrige endringer: 

I sammenheng med hundeforbudet bevilget styret penger til ny gapahuk i 2016. Dette 

prosjektet er foreløpig utsatt, men kan komme på plass i 2017.  

4 nye ovner (rentbrennende) ble montert i begynnelsen av 2016. 

Utskifting av 2 ytterdører er gjennomført i 2016. 

 

Kuriositet: 

Måren som ikke motsto godlukten fra Torleifsbu etter en bakeaktivitet er utstoppet og plasser 

i Hoggærstua. Måren fikk selskap av en mink og en hønsehauk gitt av familien Thorstensen.  

 
 

Dugnadstimer utført 2016: 

Timer utført av søndagsvertskap: 516 timer, Timer utfør av hyttekomiteen: 461 timer 

Totalt: 977 timer   

 

Stor takk til helgevertene og komiteens medlemmer for godt utført arbeid 2016.   

 

For Lauvesetra hyttekomité 

Arne Skovro 
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IVARSBU 

 

Vi har som vanlig på vår- og høstdugnadene vasket, ryddet, byttet sengetøy, tømt og byttet 

beholderne på do. I sommer kjørte vi inn ca. 10 favner med ved.  

Vi har fått montert to nye rentbrennende ovner i Hovedhuset. Vi har laget en ny «slipp» til 

båten. Den fungerer bra, og båten ligger nå støtt uten å skure mot steinene. 

Antall besøkende i 2016 har vært 559 på kvarterene og 917 på hovedhuset. Etter at det ble 

åpnet for andre enn Larviksmedlemmer har antall overnattinger økt.  

Det er en veldig stabil dugnadsgjeng med liten avgang, og jeg vil takke dem for alt arbeidet de 

legger ned.  

Antall dugnadstimer ca. 560. 

 

For Ivarsbukomiteen 

Ola Rustad 

 

 

PRESTESETER 

 

 

Sesongen startet med komitémøte 19/5. Vi hadde dugnad 11/6, med rydding av busker, trær 

og gras rundt hytta. Det som var skikket til ved, ble kappet, klyvd og stablet ute for tørk. 

Rengjøring ble foretatt og lageret med forbruksmateriell ble etterfylt. Utearealet er holdt i 

orden gjennom sommeren, med gressklipper og trimmer. Provisorisk gjerde ble satt opp. 

Vinterens vedforsyning kom på plass. Ny gasskomfyr ble hentet i Larvik og montert. 

Gassflasker er byttet. Vaske og skiftedugnaden helgen 4 - 6/11 måtte avlyses, da det var meldt 

og det kom 70 cm snø på Presteseter. Museaktiviteten var stor på høst og forvinter. 

Åtestasjoner og feller måtte etterfylles og tømmes, minst en gang i uken. Der hvor en kom til 

ble åpninger og hull tettet. Vi greide å holde det i sjakk uten at noe ble ødelagt. 

Hytta skal nå pusses opp, og arbeidet starter til våren. Det blir spennende.  

Antall besøkende i 2016 har vært 15 i kvarteret og 655 i hovedhuset. 

Til slutt vil jeg takke medlemmene i gruppa for innsatsen i år, og velkommen til ny dyst neste 

år med større aktivitet på dugnadsiden. 

 

 

For Presteseterkomiteen 

Hans Otto Janshaug 

 

 

 
Presteseter. Foto: Jan Vidar Skaug 
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EIKEDALEN 

 
På Eikedalshytta har det vært et aktivt og greit år, dugnadsgjengen har virkelig hatt en stor 

jobb. Hytta har hatt bra besøk i sesongen, gapahuken har vært benyttet mye i åpningstiden og 

ellers. 

 

Følgende har blitt utført på Eikedalshytta i 2016: 

 

HMS! Flyttet nødutgangskilt i 2 etg. pga. flyttet brannstige, batterier i brannvarsler, 

kontrollerte slokkeutstyr. Skiftet UV. lysrør og vannfilter, har tatt vannprøve av drikkevannet. 

 

Rep. gressklipper og sørvis på 3 stk. grasklippere. 

Vasket av bord og benker ute. 

Rep. av veien til hytta. Klippet kanter.  

Tatt inn ved for vinteren.  

Satt opp 7 nye benker ute på fjellet og på vestsiden av hytta. 

Renset kloakktank, må skifte på sikt. 

Klippet og ryddet opp rundt hytte, ned til Hallevannet. 

Renset bål plass, gruset gapahuken. 

Demontert og montert ovn inne, dårlig trekk. 

Montert dragon på pipe. Meget bra trekk i ovnen. 

Skåret ned 4 trær, etter snøfall over ledninger til eget lys. 

Malt vinduer i vindfang på hytte 2 strøk. 

Malt venstre do 2 strøk. 

Flekkmalet vindskier på taket hytte. 

Montert nye vindskier på uthus. 

Demontert og montere trapp til 2 etg. slitasje falt ned. 

Fjernet gammel forbrennings ovn ute. 

 

Den 3.11. fellesmøte for alle gruppene smurte komiteen rundstykker og serverte kaffe og 

kaker til 48 personer. 

 

Hytta har blitt fin ute og inne mye skryt fra medlemmene av møbler og hytte. 

 

Satt opp juletre og pyntet hytta for julen, hele dugnadsgjengen avsluttet med risgrøt og 

julenisse. 

 

Dugnadstimer: Søndagsåpen i sesongen: 608 timer 

Hyttekomiteen dugnad: 870 timer.  

 Totalt: 1478 timer.  
 

Jeg må få takket dugnadsgruppa for stor innsats i 2016. 

 

For Eikedalen hyttekomité   

Gunnar Krohn Andersen. 
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PADLEKLUBBHYTTA 

 

Medlemmer av hyttekomiteen har vært Turid Bjørnum, Steinar Islann, Anne Grete Holt, 

Randi Holand, Tom Mangelrød og Eva Thrane Nielsen. 

Dugnad for generell rengjøring, lufting og rydding ble avholdt 06.06.2016. Da hadde vi hatt 

styremøte i forkant for avklaring av alt som skulle handles inn før nok en sommersesong. 

Det ble ordnet opp etter alle kunstens regler og alle varer på plass. Nå hadde vi til og med 2 

doble vaffeljern.  Arbeidsinstruksen (som er meget utførlig) ble beholdt med kun små 

justeringer. Tom ordnet med vannpumpa slik at vi fikk vann til rengjøring. 

Hvor lenge var vi i paradis etter en vellykket dugnad med 100% oppslutning fra Komiteen?  

Kun noen timer. Neste dag fikk vi beskjed om at det hadde vært innbrudd og hærverk på 

hytta. Stor rute knust, stjålet alt fra vinglass, stettfat, grønnsåpe til skurekluter. Dessuten rot 

overalt. Heldigvis tok Glassmester Harald Odberg jobben med å lage ny rute og få satt den på 

plass (gratis). Stor takk. 

 

Startet opp hytta søndag 19.juni med "Ruslærn". Deretter holdt vi åpent hver søndag ut 

september og hver onsdag ut august til sammen 93 timer. Resten av året er det ingen som 

passer på plassen (8499 timer). 

Ca. 40 frivillige har vært engasjert i kaffetrakting, vaffelsteking og annet salg. Ikke minst blir 

det brukt mye tid på å rydde etter andre som er på Framnesodden utenom åpningstid. All 

søppel blir, som på de andre hyttene våre, tatt med hjem av den enkelte hyttevakt slik at det 

ikke er noe forsøpling.  Hytta i seg selv forurenser jo ikke. 

Jevnt godt besøk hele sommeren og alle som kom, syntes de har hatt en flott tur. Spesielt artig 

med masse førstegangsbesøkende som hadde hørt om stedet fra andre. 

Den store dagen var som vanlig "Kom deg ut-dagen" med ca. 500 besøkende fra 1-åringer til 

80 +. Da ble det aldri slutt på vaffelkøen, men det er sånn vi vil ha det. 

 

Tusen takk til alle de smilende frivillige som stiller opp og vi sees til ny, vellykket sommer i 

2017. 

 

Eva Thrane Nielsen 

Hytteleder 
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AKTIVITETSKOMITEEN 
 

Aktivitetskomiteen har stått for planlegging og gjennomføring av turene i 2016. 

Allerede høsten før i oktober-november setter man opp ansvarlige turledere fra komiteen og 

forespør andre personer og samarbeidspartnere om de kan hjelpe oss med å arrangere turer. 

Det er mange velvillige som bidrar til at vi får et program med mange forskjellige typer turer, 

både i Larvik og Lardal samt Telemark. 

Turer til Lardal og Hvarnes må være med hvert år, men vi vil gjerne vise fram de bynære 

områdene med Eikedalsmarka og Vestmarka også. Det er godt å ha med særdeles godt kjente 

turledere på disse turene. I år har vi blant annet hatt en tur «Fra tjønn til tjønn i Vestmarka» 

der Steinar Gokstad førte an på en tur på ukjente stier. 

Tur til Malmøya i mai, med åpning av den nye blåmerkede løypa ved ordføreren, var en fin 

tur midt i konvalltida. 

I 2016 ble det også arrangert en helgetur til Rjukan Fjellstue. Verten Thor Nicolaisen tok oss 

med på tur i Sabotørruta, og mer levende og interessant historieforteller skal man lete lenge 

etter. Søndag gikk vi turen fra fjellstua til Gvepseborg. 

Ruslær-arrangementer har vi hatt og trenden med mange barn som er med har fortsatt. Svært 

hyggelig. 

Sykkeltur og vandring langs kysten fra Eftang til Kjerringvik var også populært. 

I Kvelde var vi med på åpne en fin turløype bl.a. langs Lågen som noen ildsjeler i Kvelde Vel 

har ryddet. 

Vi har også stått for å arrangere de to nasjonale Kom deg dagene i 2016, henholdsvis på 

Lauvesetra i regnvær i februar og på Padlehytta i september. 

Juletrefesten 2. juledag slår ikke feil og flere hundre vil ut å lufte seg og møte kjente denne 

dagen. 

Vi har samarbeidet med Hedrum O-lag, Larvik soppforening, Larvik padleklubb, Røde Kors 

og mange samarbeidsvillige personer og turledere. 

Vi håper og tror at mange, både medlemmer og ikke medlemmer har satt pris på tilbudet til 

Larvik og Omegns Turistforening 2016. 

Vi takker alle som har bidratt med dugnadsinnsats som turledere og tilretteleggere på våre 

arrangementer. 

For aktivitetskomiteen 

Ellen Næss 
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12-TOPPER’N m.m. 
 

Det var ingen nye topper denne sesongen slik at toppturpakka var uforandret siden 2015. 

Salget av toppturpakker har derfor sunket da folk kunne bruke fjorårets pakke, men bare 

skaffe seg nytt stemplingskort. I tillegg ligger alle toppturene på nettet og svært mange ser 

på nettsidene og benytter seg av de tilbudene som finnes der. 

 

Trafikken til toppene ser ut til å være stabil eller økende etter hva gjestebøkene viser og 

bruken av stiene til toppene. I desember teller vi opp gjestebøkene så vi kan sammenligne 

trafikken fra tidligere år, og vi synes det er gledelig å se at hele familier eller treningsgrupper 

har skrevet seg inn, og at enkelte besøker toppen nesten ukentlig eller faktisk daglig. Det er 

også godt å se at utlendinger besøker toppene, enten de bor her eller er besøkende i Larvik. 

 

Vi må innse at ganske mange som besøker toppene ikke skriver seg inn i bøkene, men er 

fornøyd med naturopplevelsen og helsegevinsten uten å dokumentere den. 

Gjestebøkene viser: Vettakollen: 473, Musekollen: 501, Lauvesnyta: 342, Vardeberget: 218, 

Salsås: 3298, Hummerberget (nedre kasse):733, øvre kasse: 491, Jordstøyp: 218, Holtefjell: 

232, Haugskollen: 327, Knappen: 596, Rolighetsåsen: 663, Martineåsen: 584, Oseberget 

761, Fredriksro: 475, Ruketuten: 508. Tilsammen 10 415 besøk. 

 

ROMJULSTRAVER`N ble arrangert i år også, og Hummerberget, Vardeberget og Salsås 

ble trukket ut. De som hadde gjestet disse toppene og skrevet seg inn med navn, dato og 

telefonnummer, deltok i trekningen av Bygavekort på hhv kr. 500, 400 og 300 kr. De tre glade 

vinnerne har hentet sine gevinster. 

 

24 personer har levert sine hullete klippekort til LOT-kontoret, og de deltar i trekningen av 

div. premier som deles ut på årsmøtet. 

 

Fra 2017 er det tre nye topper: 

Kjerringfjellet øst for Herfellbukta og Ula, "Farris Panorama" eller Sunneglovkollen nord 

for nedre Ono i Vestmarka, og Tyriås øst for Gavelstad i Lardal. 

Til Kjerringfjellet er det ikke merket sti fra Ula i påvente av kyststien i Tjølling som vil 

passere avstikkeren opp til Kjerringfjellet. Dette fjellet er et friområde med en fantastisk 

utsikt, så gled dere! Adgangen dit fra Ula er beskrevet i toppturpakka og på nettet. 

 

Vi har nå 18 toppturer som var målet vårt, så heretter vil vi annethvert år skifte ut noen. 

Toppturpakkene vil fortsatt selges fra de samme butikkene og LOT-kontoret, og prisen vil 

fortsatt være lavterskelpris kr. 100,- og vi håper det kan være en god gaveidè. 

 

Til slutt må 150-KLIPPEN trekkes fram. Dette er et tiltak knyttet til DNTs 150års-jubileum. 

12-topper’n utgjør basis for de ulike «klippstedene» i 150-klippen som løpet fra mai 2016 til 

jubileumsdagen 21.01.2018. I tillegg kan man få klipp fire steder på kyststien, på 

dagsturhyttene og på alle LOTs turer og arrangementer.  

 

Toppturene driftes av Tor Arne Paulsen, Thor Gunnar Holt og ny mann fra 2017: Espen 

Andreassen. 
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BARNAS TURLAG 
 

 

Barnas Turlag hadde 24 turer på programmet i 2016. Årets første tur var en ski- og akedag i 

solskinnsværet i januar. Store og små hygget seg med aktiviteter og stekte pølser på bålet. 

Turen ble gjentatt i mars og det ble nok en fin dag på Sky. I april sto bakedagen for tur, og 

barna fikk prøve seg på baking i bakerovnen på Thorleifsbu. Dette er en populær aktivitet 

hvert år. I mai sto en ny utfordring for tur, da Barnas Turlag inviterte til seljefløytetur. Selv 

om seljefløyteturen ble litt våt, møtte 20 store og små opp for å lære kunsten å lage 

seljefløyte. Barna lærte en regle for å få det til og reglen ble framført under bankingen på 

barken. Etter noen forsøk hadde alle fått laget minst en fløyte hver. Det ble til slutt et helt 

orkester! 

 

I juni sto både gårdsbesøk og klatring for tur. På gården var det sauer og lam, noen katter og 

en hund, og det ble både grilling og natursti. Uteklatringen forgikk i Hauanåsen. De eldste 

barna i Barnas Turlag og de yngste ungdommene i DNT ung ble invitert. Slik fikk vi visket 

vekk litt av skillet mellom gruppene. 

 

Nok en tur ble arrangert i august der også de yngste ungdommene ble invitert. Da dro 30 

deltakere til Ivarsbu på Skrim. Flere familier var takknemlige for å få hjelp til å komme i gang 

med friluftslivet. Rundt hytta ble det aktiviteter som turer med båten, spikking, bål, 

hengekøye og fisking. På søndag gikk gruppa tur, og delte seg opp i en «flat» tur og en 

topptur. Slik kunne både de eldste og de yngste få seg en fin tur. 

Turen til Ivarsbu var så etterspurt at det ble satt opp en ekstra tur i oktober. Noen kom igjen 

etter forrige tur og noen var nye.  

 

Det ble også arrangert tur til Ulfsbakktunnelen i september og grottetur i Askeskogen i 

Brunlanes i november. Tradisjon tro ble aktivitetsåret avsluttet med et juleverksted på 

Eikedalen. Her fikk barna med seg fin julepynt hjem og det ble servert hele 30 kg grøt.  

 

Takk til dere som har stilt opp som turledere eller kjentmenn for Barnas Turlag i 2016! 

 

For Barnas Turlag 

Solveig Skjærvik 
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TRILLETURER 
 

Trilleturene er et tilbud til hjemmeværende mammaer og pappaer. Turene er markedsført på 

facebookgruppene «Barnas Turlag Larvik», «Hjemme med baby i Larvik», LOTs hjemmeside 

og ØP-puls. Det var planlagt 8 trilleturer fra mars til juni og 6 av disse ble gjennomført. Fordi 

turlederne gikk ut i arbeid og vi ikke fant nye turledere ble det ikke arrangert trilleturer på 

høsten. 

 

Turene startet fra parkeringa på Rømminga kl. 11.00 på torsdager og gikk opp til Lauvesetra, 

en strekning på ca. 4 km én vei. Veien opp til hytta er bred og fin uten trafikk slik at flere 

trygt kan gå i bredden. På Lauvesetra var det lunsjpause hvor medbrakt mat og drikke kunne 

nytes.  

Turleder har hatt nøkkel til hytta, slik at turdeltakerne kunne komme inn for å spise, amme og 

skifte dersom det var kaldt ute.  

 

Bildet er fra årets første trilletur i mars der 15 turdeltakere møtte opp. 

 

Katarina Idland Mikkelsen, Monica Gundersen, Kari Engeland Kristiansen og Tonje Harriet 

Drevland har vært turledere i 2016. 

Takk for innsatsen! 

 

For Trillegruppa 

Solveig Skjærvik 
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DNT UNG 
 

Larvik og Omegns Turistforening hadde planlagt følgende turer for DNT ung Larvik i 2016: 

 

DATO AKTIVITET ALDER ANTALL 

30.-31. januar Trugetur til Trollsvannstua 13-26 år 6 ungdom 

26.-28. februar Skitur Skrim, overnatting Ivarsbu 16-26 år 8 ungdom 

05.-07. august Tur til Gaustatoppen og strikkhopp i Rjukan 16-26 år Avlyst 

06.-09. oktober Langtur på Hardangervidda i høstferien 16-26 år 16 ungdom 

25.-26. november Julebord på Eikedalen 16-26 år Avlyst 

 

I 2016 har vi vært fire ungdomsturledere: Johanne Bratfoss Sørensen, Torbjørn Dolven, 

Øystein Skjærvik og Solveig Skjærvik. To turer ble avlyst grunnet for få påmeldte. I januar 

dro vi til Trollsvannstua for å gå på truger, men islagte stier og veier gjorde at vi heller burde 

kalt det en broddetur, en fin tur var det uansett. I februar gikk turen til Skrim med ski på beina 

og i oktober dro vi til Hardangervidda. Denne turen var populær hadde venteliste. På 

Hardangervidda fikk flere ungdommer prøvd seg på en lengre tur for første gang.  

To ungdomsturledere bidro også på klatring i Hauanåsen med Barnas Turlag, som var en av 

turene som ble arrangert for barn og ungdom i overgangen mellom turgruppene. 

 

Øystein og Solveig deltok på DNT ungs landsmøte 31. mars-03. april i Lønsdal utenfor Bodø. 

Der ble DNT ung Larvik, sammen med de andre ungdomsgruppene i Vestfold, tildelt 

Veiviserprisen for samarbeidet i DNT ung Vestfold. Dette samarbeidet har fortsatt i 2016. 

DNT ung Vestfold sto for et stort arrangement med mange ulike aktiviteter på Trollsvannstua 

på høsten, der 30 ungdom i alderen 13-26 år deltok. Alle fire turledere fra Larvik bidro blant 

annet ved å arrangere ferskingkurs denne helgen. 

 

Alle fire turledere deltok på regional samling på Knutsrød i Horten 20.-21. august. Øystein og 

Johanne tok sommerturlederkurs 16.-28. august og 9.-11. september. Ungdomsgruppa har nå 

tre sommerturledere og en grunnleggende turleder. 

Opptur ble gjennomført, og alle Larviks og Lardals ungdomsskoler deltok.  

 

Takk til alle som bidrar slik at vi kan fortsette å ha et turtilbud til ungdom! 

 

Solveig Skjærvik 
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SENIORGRUPPA 
 

Seniorgruppa i LOT hadde i 2016 i alt 32 gjennomførte aktiviteter. Gruppa består i alt av ca. 

320 medlemmer. I LOT er det i alt 501 med honnørmedlemsskap, men ikke alle disse er 

medlem av Seniorgruppa. Det oppfordres til at flere «melder seg inn» i Seniorgruppa. Disse 

har fortrinnsrett hvis arrangementene er fulltegnet, noe det har vært ved et par anledninger.  

For å gjennomføre aktiviteten for 2016 er det etter et grovt overslag nedlagt ca. 900 

dugnadstimer blant turledere, kontaktpersoner, styre, styringsgruppe, valgkomité og 

arrangementskomité. 

 

Årsmøtet: 

Ble avholdt på KUF-huset 28.januar med i alt 53 deltakere og enkel servering. Øystein 

Tomter ble valgt til ordstyrer og Olav Holt til referent. Styrets årsberetning for 2015 og 

regnskapsoversikt ble fremlagt og godkjent. Det ble avholdt valg i henhold til vedtektene. Det 

nyvalgte styret ble bestående av: Leder Bjørn Jeksrud, nestleder Anna-Marie Nord, 

aktivitetsleder Jan Kaasa, sekretær Bente Hvatum og styremedlem Helge Barhaughøgda. Til 

valgkomiteen ble Harald Såstad, Olav Holt og Inger Martinsen valgt. Til 

arrangementskomiteen for hagefesten og førjulsfesten ble følgende valgt: Jan Kaasa (leder), 

Ellen Kilvær, Solveig Lund, Olav Holt, Ingrid Kaasa. 

 

Styringsgruppa: 

Til meget god hjelp for styret i all planlegging har disse vært med på styremøtene: Kåre 

Sandboe, Olav Holt, Inger Lise og Mons Mjelde og Karin Barhaughøgda, Ragnvald 

Martinsen og Nina Fauske. Styringsgruppa har i 2016 gjennomført i alt 8 møter. I tillegg har 

det vært avholdt møter med arrangementskomiteen i forkant av hagefesten og førjulsfesten. 

T.o.m. 4.april avholdt styringsgruppa sine møter på Laurvig Hospital, men fra 23.mai har vi 

hatt våre møter i LOTs nye lokaler i Storgata 50.  

 

Arrangementene: 

Som tidligere år hadde vi turer hver torsdag vår og høst og annenhver torsdag om vinteren. 

Ellers var det en snøfattig vinter, så det ble ikke arrangert skiturer, men disse ble altså erstattet 

med fotturer i nærområdet. Det var stor interesse for de andre påmeldingsturene, som var 

meget interessante og innholdsrike. Noen få kan nevnes: 

Vi arrangerte en båt- og fottur til Jomfruland (28.04) sammen med seniorgruppa i Skien. Men 

med 50 deltakere fra hver lokalforening, var vi altså opp i ca. 100 mennesker, noe som er over 

smertegrensen for gjennomføring, men som allikevel, til tross for ustabilt vær, var vellykket.  

På en fottur i nærområdet (08.09) var vi opp i alt 70 deltakere. Det samme antallet var det på 

Brødbakedagen på Lauvesetra (03.11). Det var god oppslutning med i alt 60 stk. på 

Kyststiryddinga den 21.04. Vi har hatt en overnattingstur med buss til Hamar (31.08-01.09). 

Den ble meget hyggelig og vellykket med i alt 34 deltakere. 

 

Hagefesten (16.06.) i teltet på Laurvig Hospitalet ble også i 2016 en meget hyggelig fest med 

i alt 42 feststemte. God mat, dans, allsang og gladmusikk av Steinar Ahlin. Allsang og 

drodlerier ledet av Einar Berntsen. Takk til arrangementskomiteen for montering og 

demontering av telt, stabling av stoler og ellers avvikling av festen. 

Førjulsfesten (25.11) på Lauvesetra var tradisjonell og meget hyggelig med i alt 42 personer. 

Til tross for noe upraktisk transportavvikling. Meget god mat og fin underholdning av Einar 

Berntsen. I tillegg til arrangementskomité, fikk vi god hjelp av Lauvesetrakomitéen for 

praktisk hjelp på hytta. (Flere bør melde seg til dugnad på slike fester). 
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Etter en samlet opptellingen av total antall deltakere på turene, har det deltatt i alt 1370 

turgåere. Det vil si over 40 personer i snitt per tur. Noe som må sies å være meget moro og 

meget bra. Mange nye medlemmer har kommet til. 

 

Det vises for øvrig til turprogrammet for 2016 og vi ønsker å takke alle turledere, 

guider, kontaktpersoner og styremedlemmer som stiller opp for at vi skal få en fin 

naturopplevelse! 

 
Når   Hva og hvor                                                           Ant. delt.                     Turleder + evt. guide 
28.01.*   Årsmøte, Kuf-huset. Enkel servering.                            54  

 
 

04.02. * Eikedalen, fottur. Kåsør: Øystein Tomter. 

(Om St. Petersburg).   
42        Turleder: Bjørn Jeksrud 

18.02.     Fottur: Gopledalen 23  Turleder: Bjørn Jeksrud 
03.03.     Fottur i Bøkeskogen i tett snødrev.                        5  Turleder: Anna-Marie Nord 
17.03.     Fottur Stavern, Verftet, Rakke, Grevle.                  19  Turleder: Bjørn Jeksrud 

 
31.03.* Fottur til Damgården, servering av vafler.             33  Turleder: Jan Kaasa 

 
07.04.* Barkevik – Ødegården.                                                61  Turleder: Kåre Sandboe 

 
14.04.     Flatstrand-Sukkersletta-Oterøya.                              43   Turleder: Bjørn Jeksrud 

 

21.04.     Kyststirydding.                                                              60  Ansvarlig: Jan Kaasa 

 

28.04.* Jomfruland. Båt- og fottur m/Seniorgruppa fra 

Skien. 

50  Turleder: Bente Hvatum 

 

05.05.* Kr. Himmelfartsdag med Bøkefrokost, 

deretter fottur til flere poesipark-installasjoner.  

 

25  Turleder: Øystein Tomter 

Guide: Knut Gulliksen.                                                  

12.05.* Malmøya inkl. Viksfjord. Båt- og fottur.  48  Turleder: Jan Kaasa. 

Guide: Erik M. Nielsen 

19.05.*  

 

Eftang – Holtefjell.                                                32  Turledere: Ragnvald og 

Inger Martinsen. 

26.05.                                                  

 

Heisetra i Andebu 34  Turledere: Olav og Hans 

Olav Holt  

02.06.*  

 

Oscarshall (m/guiding) + fottur i 

Bygdøyparken. Busstransport..                    

53  Turleder: Jan Kaasa 

09.06.    

 

Holhjemområdet/Ødegårdsbukta.                  52  Turleder: Nina Fauske 

16.06.*  

 

Hagefest, Hospitalet.                                         42  Ansvarlig: 

Arrangementskomitéen 

18.08*    

 

Fottur Svinevika – Håkavika.                             52  Turleder: Kjell-Peder 

Midttun 

25.08*  

 

Fot- og båttur til Arøya.    55  Turleder: Øystein Tomter 

Guide: Knut Rimstad 

31.08 – 01.09*  

 

Busstur til Hamar m/ en overnatting. 

Domkirkeodden (m/sang) og Atlungstad 

Brenneri (m/smaking og lunch).                                    

34  Turleder: Øystein Tomter 

08.09.   

 

Fottur på Vikerøya.                                             70  Turleder: Rolf Huseby 

15.09.  

 

Fottur Valby / Guriby og Kaupangtraktene.   42  Turleder: Per Arne Grøtterød 

22.09*  

 

Omvisning Oddane fort.  46  Turleder Kjell-Peder Midttun  

Guide: Hallvard Oddane  

29.09.  

 

Dagstur med buss til Lifjell. Fottur. 

Epleshopping i Gvarv. 

47  Turleder: Bjørn Jeksrud 
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06.10*  

 

Byvandring Langestrand.                        35  Turledere: Anna-Marie Nord 

og Øysten Olaussen 

13.10   

 

Fottur Kveldeområdet-avslutning i oppvarmet 

grillhytte. 

45  Turleder: Magne Bye 

20.10   

 

Fottur Martineåsen.                                               40  Turleder: Jan Kaasa  

27.10   

 

Fot- og topptur til Lauvesnyta.                             40  Turleder: Kåre Sandboe  

03.11*  

 

Brødbakedag på Lauvestra.                         70  Turledere: Jan Kaasa og 

Oddrun Thorstensen 

10.11*  Foredrag på Grand Hotel m/lunch. 

Foredragsholder Tor Bjørvik:» Trafikken på 

Farris i gamle dager.»   

45  Kontaktperson: Øystein 

Tomter 

17.11   

 

Fottur fra Lovisenlund og grilling i gapahuken 

i Bjørndalen. Deltakerne tok med egen mat og 

drikke.                                                                                 

35  Grillmester: Bjørn Jeksrud 

25.11*  

 

Førjulsfesten på Lauvesetra.                                    42  Ansvarlig: 

Arrangementskomiteen 

 

 

Økonomi: 

Seniorgruppas økonomi er alminnelig god. Saldo pr. 31.12.2016 var kr.13.538,18. 

I tillegg kom oppgjør fra Larvik kommune for rydding av Kyststien kom inn på seniorgruppas 

konto 10.01.17: kr. 20.384,91. 

Dette er en meget viktig bærebjelke for Seniorgruppas økonomi. Og det er gledelig at så 

mange av medlemmene slutter opp om den samfunnsnyttige dugnaden med liv og lyst. 

 

Andre saker: 

Styrets leder har deltatt på styremøter i LOT. Flere av gruppas medlemmer har deltatt som 

hjelpere i arrangement som Kom Deg Ut-dagen og OPPTUR (med 8 kl.). (Det trengs gjerne 

flere frivillige til disse arrangementene). 

Vi takker LOTs styre og daglig leder Bente Dolven på LOTs kontor for godt samarbeid. 

 

For styret i seniorgruppa  

Bjørn Jeksrud 
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LØYPEKOMITEEN 
 

Løypekomiteen har lagt bak oss nok et aktivt år for å vedlikeholde løypene for turfolket og 

ikke minst foreningens aktiviteter. Stor honnør til aktive dugnadsfolk! Vi ha fått mange nye 

medlemmer. 

 

Kyststien fylte 25 år, noe som ble behørig markert og applaudert. En etterlengtet omlegging 

av stien på Gusland ble fullført og det er satt opp ca. 300 nye turskilt der i tillegg til en 

generell oppgradering og vegetasjonsrydding. Kyststien har også fått en forlengelse via 

Helgeroafergene over til Bamble Turlags løypenett. Rolf Omsland har løypeleder-ansvaret. 

4,2 km kyststi på  

 

Malmøya ble innviet av ordføreren i mai. Første del av kyststi Tjølling er klar. Løypeleder 

Eirik Lester Nilsen har hatt ansvar for plettfri gjennomføring. 

 

Elvestien fra Bommestad til Faret er fullstendig rehabilitert i det rasutsatte området av Larvik 

kommune og fremstår som en sann naturopplevelse nå. Den er også merket og skiltet på 

denne strekningen.  Oppgradering og skilting nedstrøms skal i gang nå under kyndig ledelse 

av Tore Forsberg. 

 

Snøfallet i desember har gitt oss enorme utfordringer for å få ryddet stier og løyper. Sammen 

med en driftig dugnadsgjeng fra Nanset IF har våre folk nå ryddet vindfall/snøbrekk i over en 

måned. Nå begynner det å bli bra! 

 

I Øvre terreng har Jan Vidar Skaug og hans folk stått for oppgradering med merking og 

skilting i tillegg til generelt vedlikehold. 

 

Vindjellstien, Vestmarka, Valby/Holtefjell, Kjose og Fjordstien har fått generelt 

vedlikehold med fokus på merking. 

 

Vardeberget-løypa har fått nytt løypelederpar ved Anders og Hanne som allerede er godt i 

gang med vedlikeholdet. 

 

Arbeidet med oppgradering av Bystien ble igangsatt senhøstes av Seniorgruppa, under kyndig 

ledelse av Bjørn Jeksrud. Arbeidet skrider godt framover. En overraskende ny bytur-

attraksjon.    

 

Arbeidet med Kyststi Tjølling siger framover. Larvik kommune har satt på mer ressurser og 

politikere og byråkrater prioriterer saken men det fattes fortsatt viktige beslutninger og 

økonomiske bevilgninger for å få fortgang i saken. Vi har avholdt en rekke dialogmøter der vi 

har møtt ca. 50 grunneiere. Vi har et godt samarbeide med Tjølling historielag om infotavler 

og har holdt foredrag med over 100 deltakere. Vi har god støtte av Kjerringvik vel.  Likevel 

settes vår tålmodighet på en hard prøve! Vi har jobbet ufortrødent med prosjektet i litt over tre 

år og hadde forventet bedre resultater. 

 

Vi har skaffet oss lager for verktøy, maskiner, utstyr og varebilen hos Arbo Høegh i 

Kanalgata, en etterlengtet og praktisk lagringsplass. 
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Ny kyststi-brosjyre med oppdatert kart kom i fjor sommer. Vi har søkt om og fått innvilget 

store summer til løypearbeidet, og fortsetter med det. De aller fleste prosjektene vi satte oss 

fore å gjennomføre for et år siden, er nå utført. 

 

Løypesjefen deltar i løype-prosjektet i Vestfold. Det er avviklet Merkekurs med ca. 30 

deltakere. Stor takk til Anne Lise Saga som jobber med oppdatering av alle våre løyper til 

Kartverket. 

 

Vi har fått til og oppnådd mye foregående år, alt takket være en formidabel innsats av en stor, 

ivrig og alltid velvillig dugnadsgjeng. En stor takk til dere alle sammen. 

 
 

Tom Egil Thorstensen                                                                                                                                   

Løypesjef 

 

 

 

 

 
Elvestien. Foto: Jan Birger Bjørnøy 
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HEDERSBEVISNINGER 
 

Æresmedlem: 

Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan utnevnes til æresmedlem i LOT. 

Denne æresbevisningen henger svært høyt. Prisen deles ut på LOTs årsmøte. 

 

Følgende personer har tidligere blitt utnevnt til æresmedlemmer i LOT: 

G. A. Treschow 

Einar Nord 

Thorleif Pettersen 24. oktober 1980 

Ellen Refsholt 

Innvotert livsvarig medlem: Thor Heyerdahl 

Øystein Tomter, 16. mars 2015 

 

LOTs hedersmerke: 

Personer som over lang tid, har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret, tildeles 

foreningens hedersmerke. Prisen deles ut på LOTs årsmøte. Prisen ble første gang utdelt på 

LOTs årsmøte i 2015.  

LOT har vært velsignet med svært mange flotte dugnadsfolk opp gjennom tidene, og styret 

fant fort ut at det ville bli vanskelig å fremheve noen. Vi har derfor måttet sette en 

forutsetning om at de som skal få denne prisen, fortsatt er aktive i en eller annen form for 

dugnad for foreningen. Vi har også lagt vekt på at prisvinnerne skal ha påtatt seg et lederverv 

i styret eller i en komité. 

 

Mottakere av prisen: 

Kåre Sandboe,  2015 

Thor Holbein,  2015 

Ola Rustad,  2015  

Ellen Næss,  2016 

Steinar Gokstad, 2016 

 

Dugnadsprisen  

Prisen deles ut til medlemmer som har gjort en ekstra stor dugnadsinnsats i inneværende år. 

For eksempel i forbindelse med ombygging av hyttene, ei ny løype eller andre prosjekter 

utover det arbeidet som normalt gjøres i de ulike komiteene. Prisen deles ut på LOTs årsmøte 

Prisen ble første gang utdelt i 2015. 

 

Mottakere av prisen: 
Per Arne Grøtterød,  2015 (dugnadsprisen 2014) 

Thor Gunnar Holt, 2016 (dugnadsprisen 2015) 

Tor Arne Paulsen, 2016 (dugnadsprisen 2015) 

 



34 

 

 
 

 

 

 

 



35 

 

VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 
 

 

§ 1 Formål 

Larvik og Omegns Turistforening har som formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert 

friluftsliv. Formålet oppnås ved  

- opparbeide og merke ruter for fotturer og skiturer. 

- utarbeide turbeskrivelser og drive veiledning. 

- å bygge og drive turisthytter. 

- arrangere turer, møter og kurs. 

- Verne om naturen. 
 

§ 2 Medlemmer 

Foreningen har følgende medlemskategorier: 

 - Hovedmedlem    

 - Student / ungdom (19- 26 år) 

            - Skoleungdom(13-18 år) 

            - Honnørmedlem(over 67 år) 

            - Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem.  

            - Barnas Turlag(0-12år) 

            - Livsvarig medlem        

 

Larvik og Omegns Turistforening er tilsluttet Den Norske Turistforening. DNT’s landsmøte 

fastsetter medlemskontingenten. 

 

§ 3 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, 

nestleder og 3 styremedlemmer. De 3 styremedlemmene skal være leder for henholdsvis 

løypekomiteene, hyttekomiteene og aktivitetskomiteen. Varamedlemmene deltar i styremøtene 

med tale- og forslagsrett.  
 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Styret forvalter foreningens midler på beste måte. Styret trekker opp retningslinjene for 

foreningens drift, og treffer avgjørelser i alle saker som ikke hører inn under årsmøtet. 
 

Styret inngår kontrakter på vegne av foreningen, ansetter folk og setter opp instrukser.  
 

Styret kan tilsette forretningsfører/sekretær.  

Styret er de ansattes nærmeste overordnede. 
 

Styret utpeker foreningens representanter til landsmøtet i DNT. 
 

Foreningen forpliktes ved underskrift av lederen eller 2 styremedlemmer. 

 

§ 4 Valg av styret 

Leder, nestleder og de 3 øvrige styremedlemmene velges ved særskilt valg for 2 år av gangen. 

Varamedlemmene velges for 1 år av gangen. 

Det ene året er leder og 1 styremedlem på valg, mens nestlederen og 2 styremedlemmer er på valg 

det andre året. 

Ved valg av styret kreves at kandidatene får over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. 
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§5 Medlemmenes forslagsrett 

Et hvert medlem kan sende forslag til styret. Årsmøtet averteres i Larviks aviser 6 uker før 

årsmøtet med varsel om at forslag skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Styret 

forelegger forslaget med sin innstilling for årsmøtet. 
 

§ 6 Valgkomité 

Valgene på årsmøtet forberedes av en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomiteens leder og 2 

medlemmer velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Funksjonstiden er slik at minst 1 

medlem fungerer videre. Valgkomiteens leder innkaller til møte innen 15. januar. 

Valgkomiteen samarbeider med styrets leder og komitésjefene. 
 

§ 7 Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av mars måned. Det skal innkalles til årsmøte ved annonse 

i Larviks aviser med minimum 14 dagers varsel. I innkallingen skal kort nevnes de saker og 

forslag som skal behandles. 
 

På årsmøtet behandles: 

- Årsberetningen 

 - Regnskapet med revisors beretning 

 - Valg av: - leder 

   - nestleder     

   - løypesjef 

   - hyttesjef 

   - aktivitetsleder 

   - 2 vararepresentanter til styret 

   - 2 revisorer    

- medlemmer til løype-, hytte- og aktivitetskomité, leder og  

  2 medlemmer til valgkomiteen. 

- forslag fra medlemmer eller styre. 

- eventuelt. 
 

Årsmøtet fatter vedtak med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme 

utslaget. Til vedtektsendring kreves ¾ flertall av de fremmøtte. 

Alle medlemmer over 18 år har stemmerett. 
 

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig, unntatt når det bare foreligger 1 forslag, og ingen 

forlanger skriftlig avstemming. 
 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller etter skriftlig forlangende av minst 

25 medlemmer. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære og kan bare behandle den eller 

de saker som er nevnt i innkallingen. 
 

§ 9 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen er gyldig bare når det gjøres vedtak på 2 påfølgende årsmøter og med 

¾ flertall etter at forslag om oppløsning er nevnt i innkallingen. Blir oppløsningen vedtatt må 

saken opp på neste ordinære årsmøte. 
 

For at vedtaket om oppløsningen skal være gyldig, må det vedtas igjen med 

¾ flertall på neste ordinære årsmøte. 
 

Ved endelig vedtak om oppløsning overføres foreningens midler og drift til DNT. 
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VEDTEKTER FOR LOTS UNGDOMSGRUPPE 

 

§ 1 Medlemmer 
DNT/LOTs ungdomsmedlemmer kan bli medlem av ungdomsgruppa. 

 

§2 Formål 

Å arbeide for å gi ungdommen flere muligheter til aktiviteter enn de som LOT vanligvis tilbyr 

sine medlemmer. I samarbeide med DNT kan det være fjellklatring, brevandring, bygge snehuler 

for overnatting m.v. Videre vil det sosiale samvær bety mye for miljøet i gruppen. 
 

§3 Ledelse 

Ungdomsgruppa velger selv sitt styre. LOTs leder er nærmeste kontaktperson. 
 

§4 Kontingent 

Medlemmene betaler ingen ekstra kontingent for å være med i gruppen. Utgifter ved 

arrangementer dekkes av deltakerne. 
 

§5 Sekretariat 

LOTs sekretariat hjelper til med skrivearbeide m.v. 
 

§6 Årsrapport og regnskap 

Ungdomsgruppen forelegger årsrapport og regnskap for styret i hovedforeningen i god tid før 

LOTs ordinære årsmøte. 
 

§7 Oppløsning 

Hvis gruppen oppløses, tilfaller eventuelle midler LOT. 

 

 

 

VEDTEKTER FOR LOTS SENIORGRUPPE 
 

§1 Medlemmer 

Medlemmer av DNT/LOT som er pensjonister eller uføretrygdet, kan bli medlemmer av 

seniorgruppen.  
 

§2 Formål 

Seniorgruppens formål er å arbeide for økt sosialt samvær. Dette søkes nådd ved arrangement av 

formiddagstreff, turer og reiser. 
 

§3 Ledelse 

Årsmøtet, som er gruppens øverste organ, holdes i januar. Årsmøtet velger et styre med fem 

medlemmer: Leder, nestleder, aktivitetsleder, sekretær og et styremedlem. Dessuten velges en 

valgkomité med tre medlemmer. Årsberetning og regnskap behandles. 
 

§4 Økonomi 

Medlemmene betaler ingen ekstra kontingent for å være med i gruppen. Utgifter ved 

arrangementene betales av deltakerne, eventuelt med tilskudd av midler som skaffes til veie ved 

dugnader, gaver, sponsormidler og lignende. Regnskap og revisjon ivaretas av LOT, dog slik at 

transaksjoner vedrørende gruppens aktiviteter gjøres på en egen konto, som bare angår 

Seniorgruppen. Utskrift av denne kontoen skal til enhver tid være tilgjengelig for gruppens styre. 

Styret forelegger årsrapport og regnskap for styret i hovedforeningen i god tid før LOTs ordinære 

årsmøte. 
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§5 Sekretariat 

LOT’s sekretariat er også sekretariat for seniorgruppen. 
 

§6 Oppløsning 

Hvis gruppen oppløses, tilfaller eventuelle midler LOT. 
. 
 

 

 

 

 


