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Hovedstyret: 
Leder: Nina Søia. Nestleder: Randi Fosso. 
Styremedlemmer: Ola Heldaas, Tor Melhus, 
Berit Hillestad Pedersen, Ole Jakob Kjørstad 
og Eirik Winsents. Varamann: Berit Torgersen.

Turkomiteen:
Fellesturer: Leder: Tore Røstad Petersen. 
Turledere: Are Hulbekkmo, Bjørg Dahlviken, 
Steinar Gregersen, Eirik Winsents, Inger Eva 
Borgen, Ole Jakob Kjørstad.

Seniorgruppa: 
Arne Laugerud

25-35-gruppa:
Håvard Buttingsrud (leder), Erlend Barskrind, 
Bjørn Inge Verås, Dag Aasland

Barnas Turlag:
Ellen Sønderaal (leder), Terje Konningen, 
Aud Kari Borge, Ellen B. Gustafsson, Per 
Gustafsson, May-Britt Helgerud, Hilde 
Moholth, Espen Kvernmo, Ragne Hvidsten

Merkekomiteen:
Tor Dalaker Lund (leder), Odd Braaten, 
Reidar Demmo, Liv Ellfsen, Bente Engedahl, 
Ole Foss, Terje Fossan, Arve Fretheim, Kjell 
Hervig, Erling Hedstad, Lise-Berit Hestad, 
Are Hulbekkmo, Jorunn Jervan, Øivind 
Kulberg, Grete Schau Nielsen, Jon Sandness, 
Hermod Skogen, Jorunn Skovly, Erik Skovly, 
Filip Svilaas, Rolf Sørby, Bjørn Engen, Geir A. 
Bergesen.

Møtekomiteen:
Dag Aasland (leder), Gerd Skoe, Ingebjørg 
Tinjar, Sverre Corneliussen, Mette Martinsen

Naturvernkomiteen:
Bertil Anderson (leder), Marit Johansen, May-
Brit Skirbekk

Bystikomiteen:
Helge Olsen (leder), Hermod Skogen, Bertil 
Anderson, Jon Kr. Nilsen, Nils Tore Østerbø, 
Karen Martinsen, Sverre Corneliussen, 
Oddvar Grongstad

Tillitsvalgte i 2011 har vært:

Sti og spor:
Tor Dalaker Lund, Olav Såtvedt, Arve Fretheim, Mette 
Martinsen

Revisorer:
Bodil Yttervik og Tone Helen Dahlen

Web master:
Espen Pettersen

Materialforvalter:
Ellen Sønderaal

Hyttestyret Sveinsbu:
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Tor Didriksen, 
Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker Lund, Berit Hedenstad 
Noreng, Ulf Petter Noreng, Øyvind Røtvold, Nina 
Søia, Kirsti Ulrikke Warem, Sigrid Lindkjølen

Hyttestyret Sørmyrseter:
Rolf Sørby (leder), Mette Maudal, Tor Melhus, Stein 
Strømseng, Torill Såtvedt, Kaya Cecilie Færder

Hyttestyret Selsli:
Margaret Carpenter (leder), Magny Bakken, Torbjørn 
Hals, Mats Eirik Hansen, Wenche Johansen, Jan 
Rognerud, Arild Storheim, Helge Vaadal, Geir A. 
Bergesen

Hyttestyret Sigridsbu:
Jon Østerbø (leder), Anne Berg Aicher, Erich Aicher, 
Håvard Buttingsrud, Sverre Corneliussen, Jørn 
Kristoffersen, Andreas Thorvaldsen, Svein Ormåsen, 
Lars Schei, Marianne Østerbø

Hyttestyret Eriksbu:
Signe Ruud (leder), Vebjørn Ruud, Randi Fosso, 
Harald Bjertnes, Sylvi Leikvam, Lars Lein, Tove Rye, 
Einar Øygard, Ellen Sønderaal, Andreas Wagner, 
Erlend Haug

Hyttestyret Øvre Fjellstul:
Ragnhild Joachimsen (leder), Jon Ivar Berg, Petter 
Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, Anne Synøve Pedersen, 
Terje Pytte, Dag Sandvik, Heidi Sørli, Geir Ølnes

Valgkomité:
Jorunn Jervan (leder), Hanne Ljøterud, Hanna 
Sandven

NB! Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte til 2012 blir delt ut på årsmøtet, eller kan fåes på KOT-kontoret.
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Hovedstyret – årsmelding 2011

Vi har totalt 2054 medlemmer – stabilt antall de siste åra.

Møter:
11 styremøter hovedstyret
Høstmøtet 25.10: Film fra Trillemarka v/Torgeir Bech Lande. Bilder fra «Året rundt med 
Barnas Turlag», presentert av Ellen Sønderaal, ca. 85 deltakere
1 utvidet styremøte 08.11. Orienteringer fra alle styrer og komiteer, presentasjon av nytt 
betalingssystem på hyttene. 14 til stede
1 befaring Pråmvika 
1 tillitsvalgt-møte 22.11. Info fra styret, lysbilder fra kanotur v/Eirik Winsents. 33 deltok.
1 årsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte 
Leder har hatt jevnlige møter med daglig leder
1 person (Rolf S.!) representerte KOT på DNTs landsmøte i Geiranger i juni.

Grasrotandelen (tippepenger): Vi har nå 24 spillere, som støttet oss med 12.838 kr i år.

KOT ble i 2011 tildelt Kongsberg kommunes Inkluderingspris. Prisen ble vi tildelt for 
vårt engasjement og våre aktiviteter som bidrar til at KOT er åpen og tilrettelagt for 
at alle kan nytte godt av et aktivt friluftsliv. Overrekkelsen av selve prisen fant sted på 
kommunestyrets møte 18. januar.

I samarbeid med Røde kors og Kongsberg kommunes Integreringsseksjon i Kulturtjenesten 
bidrar KOT med turledere til Turgruppa for «nye nordmenn». De har ukentlige turer i 
nærmiljøet og skikurs om vinteren. Naturgruppa har turer to ganger i måneden tilrettelagt 
for barn med psykisk utviklingshemming og deres familie.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Mental Helse Kongsberg.
Partnerskapsavtale for folkehelse med Buskerud Fylkeskommune inngått.

Deltatt på offisiell åpning av Frivilligsentralens rundløype på Gamlegrendåsen.

Opptur (turdag for 8. klassinger) avlyst i år, vanskelig å skaffe nok frivillige til en onsdag 
formiddag. Nye satsingsfelt: nasjonal turdag KOM DEG UT-dagen om høsten, og turdag 
sammen med Bergverksmuseet.

Nytt og forenklet betalingssystem på hyttene: bankgiroene erstattet av en ny blankett, 
samt ny kontantkonvolutt. Plakat på norsk og engelsk til oppslag på hyttene. Prisene satt 
opp til nivå med resten av landet.

Ønskedrømmen: KOTs ønske om ekstra fokus på realisering av Pråmvika, nådde ikke opp i 
TV 2’ Ønskedrømmen, men ønsket og drømmen er fremdeles høyst aktuelt satsingsfelt for 
KOT.

KOT-kontoret flyttet inn i nye lokaler i september. Vi leier nå av Bergverksmuseet. Har fått 
bedre plass til å ta imot medlemmer og publikum, og plass til å holde møter.

Ellen Langaas Jensen er tilknyttet KOT som fast vikar og ekstrahjelp.

Ekstraordinært årsmøte 9. november: Sak: Bygningsmessige utfordringer på Eriksbu.



Vedtak: «Saken avvises nå. Styret for Eriksbu må i forbindelse med ordinært årsmøte legge 
frem dokumentert økonomisk oversikt over denne bygningsmessige utfordringen på hytta, 
skifting av gulv. Dette skal implementeres ibudsjett for 2012.»

I tillegg ble det på samme møte innvilget / oppfordret til å få bragt inn ved til Eriksbu med 
helikopter så snart dette ble godkjent av Rollag kommunestyre.

Status Pråmvika
Etter forrige avslag om bygging ved Kolsjø har byggekomiteen i løpet av 2011 laget ny 
søknad til Kongsberg Kommune / Buskerud Fylke om dispensasjon fra byggegrensen 
mot Kolsjø for å føre opp ei hytte i Pråmvika. Denne hytta vil ligge på samme tun som 
Statskogs hytte.
Dispensasjon er innvilget og det vil på årsmøtet bli redegjort for planene for det videre 
arbeide med hytteprosjektet.

Nina Søia

KOT-kontoret/administrasjonen - årsmelding 2011

KOT-kontoret har hatt åpent onsdager, torsdager og fredager gjennom hele året. 
Ferievikarer var Olav Såtvedt og Ellen Langaas Jensen. Ellen har blitt tilknyttet kontoret 
som fast vikar og ekstrahjelper.

KOT-kontoret flyttet inn i nye lokaler i Hyttegata 3 i september. Vi har fått bedre plass til å 
ta imot folk, og en arbeidsplass med romsligere og triveligere forhold. Lokalene egner seg 
også godt til møter med opptil 8-10 deltakere.

Henvendelsene til kontoret har som vanlig variert med sesongene. Publikum henvender 
seg i skranken, pr. telefon og pr. mail – både medlemmer og ikke-medlemmer. Kontakten 
med bortimot 100 tillitsvalgte er en viktig og givende del av virksomheten ved kontoret. 
Salg fra kontoret er hovedsakelig kart, samt litt bøker og småting.

Vi har laget to utgaver av medlemsbladet ”Sti og spor”, januar og juni.

Vår fyldige brosjyre «Hytter og ruter» er sendt ut til alle medlemmer, og delt ut i store 
antall, og har fått god mottakelse.

Nettsida vår, www.kotdnt.no, har blitt jevnlig oppdatert med nyheter og innsendte bilder 
fra arrangementer og turer, samt forhåndsstoff om det som skal skje. Vi har mellom 1000 
og 2000 sidevisninger i uka gjennom mesteparten av året.

Vi har vært svært synlige i lokalpressen i 2011: 11 store oppslag og 13 mindre saker 
har handlet om våre aktiviteter. 4 ganger er vi nevnt i sammenheng med andre. Vi har 
våre arrangementer i DET SKJER-spaltene. Vi har selv laget saker til MinLp, både som 
forhåndsomtaler og i etterkant av turer og arrangementer.

Mette har deltatt på 10 (av 11) møter i hovedstyret, 1 utvidet styremøte og tillitsvalgt-
møte, samt årsmøte og ekstraordinært årsmøte. Deltatt på jubileumsmarkeringer på Øvre 
Fjellstul og på Selsli, samt seniorgruppas 15-årsdag. Tre møter med fylkeskommunen ifm. 



partnerskapsavtalen for folkehelse. Møte med fylkeskommunen for friluftsorganisasjoene. 
Daglig leder-møte med DNT. Infomøte med Kbg kommune om Ønskedrømmen. 
Friluftsfaglig dag, DNT. Jevnlige møter med styreleder. Har møtt fast i Møtekomiteen.

Samarbeidet med kommunens Frivilligsentral om å få i stand skilting og merking av runde 
i  Storåsen som helårs sti (kommer på plass til våren.)

Mette Martinsen

Naturvernkomiteen - årsmelding 2011

I 2011 har komiteen av forskjellige årsaker vært svært lite aktiv. Det tiltenkte 
hovedprosjektet med gjennomgang av kommunens grønnplan og vurdering i forhold 
til kommuneplanen og sentrumsplanen er ikke gjennomført. Målsettingen med 
dette prosjektet var at KOT skulle lage en innstilling til kommunen om bevaring av 
sentrumsnære naturområder og tilrettelegging av turveier basert på universell utforming. 
Forhåpentligvis vil komiteen følge opp dette prosjektet i 2012.

Komiteens oppgaver i 2011 har bare vært knyttet til uttalelser til reguleringsplaner 
sammen med bystikomiteen og og KOT`s hovedstyre. Dette gjelder bl.a. planer for 
Kampestad, Skalstadlund, Kongsberg Bruk og ny E-134.

Bertil Anderson

Fellesturer - årsmelding  2011
 
Dato                    Tur                                                        deltakere             turledere
 
6. februar Utenfor sti og spor - Sondalsfjella  16  2
6. mars  Utenfor sti og spor     4  2
25. - 27. mars Imingen - Kongsberg   19  2
1. - 3. april Dyranut,Kjeldebu,Krekkja,Haugastøl    9   3
1. mai  Nalum - Rakke - Stavern   32  2
25. mai  Dronningkollen - kveld                          56   2
27. -  29. mai Hvittingfoss - Kvelde      7   2
19. juni  Knuten vest       2   2
22. juni  Fiskumvannet - Hokksund - kano 12  2
24. august Grottene under Skrim - kveld  14  2
7. september Gomsrud - Sundet - kveld  27  2
9.- 11.sept. Stigen gård - Aurland   11  3
2. oktober Styggemann     57  2
18. oktober Fantefjell - Skrim   10  2
 
Det har vært god oppslutning om de fleste turene i 2011. Været har ofte avgjørende 
betydning for deltakelsen. Vi har mange fine og varierte turer også i 2012 - ofte utenfor 
alfarvei. Så benytt muligheten til å være med på en eller flere turer.
 

                                                                                Tore Røstad Petersen
 



Møtekomiteen - årsmelding 2011

Interne møter:
To møter ble avholdt for å forberede høstmøtet, 10.5.2011 og 13.9.2010.

Høstmøtet:
Høstmøtet ble avholdt på Laagdalsmuseet tirsdag 25/10.
Det kom ca. 85 personer, som vi synes var et bra antall. 
Nina Søia åpnet med noen ord fra styret. Så viste Ellen Sønderaal bilder fra Barnas Turlag. 
Året rundt med Barnas Turlag. Torgeir Beck Lande fortalte og viste film om Trillemarka. 
«Trillemarka – eventyrskog og artsmangfold».

Utvidet styremøte:
Leder i Møtekomiteen deltok på utvidet styremøte 8.11.2011.

Tillitsvalgtmøtet:
Dette møtet ble avholdt på Røde Kors Huset 22.11.2010. Vi serverte fruktfat (oppskåret), 
kringle, kaffe og twist. Det kom ca 30 personer. Erik Winsents viste bilder fra kanotur i 
Midt-Norge.

Dag Aasland

25-35-gruppa - årsmelding 2011

Turaktiviteten i 2011 var omtrent som i 2010. Deltakelsen på turene var veldig variabel. 
Det positive er at vi har sett noen nye ansikter. Vi har imidlertid en utfordring i å få opp 
aktiviteten blant de yngre i gruppa og å få nye personer til å være med å planlegge/
arrangere turer.

Det ble gjennomført 8 turer.  Alle turene unntatt en ble gjennomført etter planen. Turen 
til Jotunheimen ble flyttet til Norefjell pga. dårlig vær. Kveldsturen til Styggemann var den 
desidert mest populære i år som i fjor.  

Kveldskitur Knuten    feb             5 stk  Bjørn Inge
Skitur Selsli     mars  2 stk Dag
Kveldstur til Styggemann  mai  15 stk Håvard
Kanotur - Lågen    juni  5 stk Håvard
Skjennåsnatten    september         5 stk Bjørn Inge
Teltur Norefjell (oppr Jotunheimen)   8 stk Håvard
Sykkeltur Kongsberg   september 2 stk Bjørn Inge
Båltur Storåsen    november 4 stk Håvard                        
Førjulstur Sigridsbu   desember 5 stk Håvard 

Håvard Buttingsrud



Seniorgruppa - årsmelding 2011

Seniorgruppa har møter hver torsdag formiddag i eget rom på Frivilligsentralen. Her er det 
kaffe, prat og planlegging av turer. I 2011 var det 26 torsdagsmøter, med gjennomsnittlig 
frammøte på ca 10 stk. 

Seniorgruppa hadde 13 turer. På sommeravslutningen ved Buvatnet (hos et av 
medlemmene) deltok 17. 

I oktober ble seniorgruppas 15 års jubileum markert på seniortreff med bagetter og 
bløtkake.

Arne Laugerud

Bystikomiteen - årsmelding 2011

Arbeidet har som vanlig bestått i inspeksjon, rydding og vedlikehold av «Tursti»-skiltene 
rundt om i byen. Det er ca. 220 skilt. Skilt og staker forsvinner og må erstattes.

Videre har det foregått rydding av tilvekst langs stiene med tilhørende søppelplukking og 
litt forbedring med klopper over bløtere partier.

Av litt mer konsentrert og omfattende rydding og dugnadsarbeid nevnes:

Passasjen mellom Stertebakke og Jonsekollen,
Fra Kløversvingen mot Krossbanen
Klopping/kavling på Fauleplass 
Eilertsløkka til Langkjennveien 
Fjernet vindfall ved Kongsgårdmoen og Kleppfoss
Ny klopp ved Kunstbekkutløp/Rundetjern
Forbedret stien i området Kleppfoss med kavling
Skriverplassevja utbedret med stor klopp m.m 

PS: Materialer for utbedring av klopper fra Skriverplassevja til Laugerudevja, har vi fått. 
Materialene ble fraktet over Lågen, fra Sandveien til Skriverplassevja – med velvillig hjelp 
av Brannvesenet’s dykkergruppe og deres båt. Stor takk til Brannvesenet v/Rune Toverud.

Bystikomiteen er en høringsinstans for noen av kommunens reguleringsplaner. I året 2011 
er det gitt uttalelser for fem planområder: Kampestad, Skalstadlund, Kongsberg Bruk, 
flomsikring i Næringsparken, ny E-134 gjennomgått.

Løypelabbing er blitt et anerkjent begrep når det gjelder vinterturer ”uten ski”. Tilbudene 
er mange og forholdene er gode for slike turer i våre nærområder. Snømengder hindrer 
ikke at utallige turgåere benytter de tilrettelagte traseene. Omtale i Lp så vel som på KOT’s 
web sider har gitt resultater. De mest aktuelle turene er:
Fauleplass og Langvannstoppen, Rundetjern og Storåsen,  Madsebakken rundt, 
Laugerudmoen rundt, Kullebunn til Flyplassen



Kommunen har kjørt og vil kjøre opp to av løypene, mens KOT bekoster runden over 
Storåsen. 

Komiteen har hatt 1 møte i år, og det er utført ca 230 dugnadstimer av komiteens 
medlemmer + ca. 20 timer av andre. I dette ligger også noen timer i fbm arbeidet med 
høringsdokumenter. Likeledes arbeid med informasjon til publikum v/innlegg av artikler til 
Lp, MinLp og til Mette/KOT-weben - om turer og turforslag.

Det ble også invitert til «tur uten ski» til bl.a. Langvasstoppen 2 ganger med god 
deltagelse.

Helge Olsen

Merkekomitéen – årsmelding 2011

Merkekomiteen i KOT har i 2011 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og skiløyper. 
Standarden på sti- og løypenettet er stort sett slik vi ønsker det. Vi har nå ansvaret for om 
lag 190 km stier og om lag 185 km skiløyper.

Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi stadig 
flere stier trenger plankelegging eller kavling. Den svært regnfulle sommeren øker behovet 
for planker og kavler betydelig. Skogsdrift gir oss ofte litt store utfordringer og mye ekstra 
jobbing. De som driver ut tømmeret, har plikt på seg til å fylle igjen hjulspor og for øvrig 
rette opp skader i terrenget. Dette skjer dessverre ikke alltid, og ofte bare etter intenst 
mas og påtrykk fra KOTs side. Litt for ofte blir dette oppryddingsarbeidet mangelfullt eller 
slurvete utført.

I de skiløypene som går i Statskogs eiendommer, får vi ikke lov til å bruke fastmerker i form 
av metallskilt. Der må vi bruke røde merkeband. Det er for det første en mye dårligere 
måte å merke på, siden banda ofte blir skjult av snø, og er dessuten svært tidkrevende 
fordi det er vanskelig å få fatt i band av god nok kvalitet. Enten går de i oppløsning, eller 
de mister fargen. Derfor må merkinga i store deler av løypenettet suppleres hver eneste år.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende nevnes:

•	 Nymerking av stien fra Vindmosdalen mot Eiangen omtrent til fylkesgrensa mot 
Telemark. Der overtar Telemark Turistforening.  Her var det tidligere ikke tillatt med 
merking i naturreservatet. Etter at reservatet nå har blitt en del av det nye Skrim / 
Sauheradsfjella naturreservat, har vi fått tillatelse til å merke.

•	 Ny bru er bygd over bekken fra Revlivannet på stien mellom Einarstjønn og Eriksbu. 
Brua ligger få meter nedafor utløpsosen. Materialene ble kjørt inn på vinterføre.

•	 Telefonløypa har blitt opprusta et par steder: Like nedafor berghaldene ved Sachsen 
har vi lagt kavler i de verste blauthøla. Litt lenger ned er ei bru blitt reparert og 
ytterligere en strekning har fått kavler.

•	 Det ble foretatt omfattende hogst på seinhøsten i skiløypa fra Brånabekk i retning 
Lisetrene. Vi rakk akkurat å rydde og nymerke før snøen kom.

•	 Skiløypa fra Vasshølet til Søtdalskrysset fikk en ekstra omfattende opprustning.



•	 Skiløypa fra Vasshølet til Sigridsbu ble ikke kvista i 2011. Vi har bestemt at den inntil 
videre ikke blir kvista. DNT sentralt slår ettertrykkelig fast at enhver løype kvista av en 
turistforening, er 100 % rassikker. Det kan vi ikke garantere. Forholda fra Vasshølet og 
vestover kan forandre seg på noen få timer.

•	 På grunn av de vanskelige snøforholda med ekstra djup og løs snø, ble ikke plankene 
som ligger på Nordstul parkering kjørt ut denne vinteren heller. De skal brukes nederst 
i den ytre stien fra Langedalskrysset mot Sigridsbu og på stien østover fra Langedalen 
mot Surløyte.

•	 I forbindelse med eventuell ny hytte i Pråmvika har vi så smått begynt rekognoseringa 
i terrenget med tanke på nye stier.

Framover:

•	 Vanlig vedlikehold av stier og skiløyper

•	 Plankelegging i stien mellom Sørstul og Langedalen – samt nederst i den ytre stien fra 
Sigridsbu. Plankene må kjøres ut i vinter.

•	 Omfattende opprusting av stien fra Hukasetra til noe forbi Revlivannet. Planker 
planlegges kjørt inn i løpet av vinteren.

•	 Omfattende opprusting av stien fra Ravalsjø om Sveinsbu til Sveinsbuvarden. Planker 
planlegges kjørt inn i løpet av vinteren.

•	 Telefonløypa trenger ytterligere opprusting, både med kavling og grøfting.

•	 Stien mellom Ormetangen og Sørmyrseter er veldig våt og blaut flere steder. 
Spesielle regler gjelder for reservatet. Derfor må vi få kontakt med miljøavdelingen 
hos Fylkesmannen i Buskerud for å klargjøre hva vi har lov til. Ut fra forskriftene for 
reservatet er det ingen grunn til å tru at vi ikke får lov til å legge planker og/eller 
kavler.

•	 Vi må fastmerke så mye som mulig av skiløypenettet. Der metallskilter ikke er tillatt, 
kan vi flere steder bruke staur (eventuelt med fastspikra skilt). Det er viktig å finne 
fram til merkeband som holder bedre enn de vi nå bruker.

•	 Dersom det viser seg at KOT kan realisere sine hytteplaner ved Pråmvika i Kolsjø, bør vi 
intensivere rekognoseringa for å etablere nye stier, eventuelt finne igjen gamle – som 
stien mellom Fossvannshytta og Kolsjø. På litt sikt kan det også være aktuelt å merke 
sti om Slåttemyrsetrene til Saggrenda.

Tor Dalaker Lund

Barnas Turlag - årsmelding 2011

Barnas Turlag har som mål å få barnefamilier ut på tur i våre nærområder og på våre 
hytter, og å få mange til å bli glad i naturen og turelivet. For å få til dette arrangerer vi 
turer med forskjellig vanskelighetsgrad og innhold. Målet er å ha en tur pr. måned i snitt 
– noen måneder blir det flere turer, og i sommerferien har vi ingen. Vi ønsker å tilby et 
bredt utvalg av turer, slik at det er tilbud for de med små barn, litt mer utfordringer for 
de med større barn, overnattingsturer, tematurer  og turer som vil fungere som en god 
markedsføring for foreningen og Barnas Turlag.



I 2011 har vi hatt følgende turer på programmet:

09.01.-10.01 Overnattingstur for styret på Raje. Familiedag for 
  alle på  søndag på Haugplassen. Hele styret arrangerer
   - aking, «skiskyting», bålkos    75 deltakere 

20.02  Ski til Sveinsbu.  Knallvær og fine skiløyper  30 deltakere

19. - 20.03 Skitur med overnatting på Sørmyr.      8 deltakere
  
22.05.  Sykkeltur i byen og over Bølgen                  56 deltakere
  Sykkelbyen hadde arrangement på kirketorget i
  etterkant med bl.a. sykkelaktiviteter

25. - 26.06 Overnattingstur til Sigridsbu med toppetur til  23 deltakere
  Bletoppen søndag

20.08.  Padlekurs i samarbeid med kajakklubben  9 deltakere

27. - 28.08 Knøtte-telttur. Mammaer og barn på telttur i  13 deltakere
  skikkelig regnvær ved Elsedam

04.09  Kom-deg-ut-dagen - felles nasjonal turdag  110 deltakere
  Sachsen - Kongens Gruve dam - Funkelia
  Flott opplegg, til tross for regn og tåke

21.09.  Nykommeren MATKURS, turmat uten pølser.  50 deltakere
  Vellykket kveld ved Skrimhuken

16.10.  Søndagstur til Langevannstoppen   60 deltakere
  
10.11.  Måneskinnstur til Sachsen    30 deltakere

18.12.  Juletrehogst i Jondalen     85 deltakere

Til sammen har vi hatt 549 deltakere i 2011 – et fantastisk resultat!

Det har også vært arrangert  turer med en liten gruppe faste deltakere, kalt Naturgruppa. 
Dette har Aud Kari Borge og Bertil Andersson hatt ansvar for. Gruppa er et fint tiltak for de 
som har litt spesielle behov.

Det er stadig aktivitet på vår Facebook-gruppe for Barnas Turlag, og vi har 76 deltakere der.

Vi har hatt som mål å få til noen turer tilpasset litt eldre barn, og planla en tur til Sæteren 
gård i Bærum. Den helga var det veldig dårlig vær, og ingen meldte seg på. Vi ser at det er 
vanskelig å få til et miljø som gjør at de fra 10 år syns det er attraktivt. 

Programmet for 2012 er variert og spennende, noe nytt og mange gjengangere fra 
tidligere år.  Det er en ivrig og flott gjeng som har bidratt med entusiasme, gode ideer og 
stor turglede i 2010.

Ellen Sønderaal



Sørmyrseter - årsmelding 2011

Sørmyrseter er i god stand, og har hatt normal tilstrømning av gjester gjennom 2011. 
Protokollen viser 436 gjester, fordelt på 498 (469) overnattingsdøgn og 74 (63) dagsbesøk. 

Hyttestyret har i tillegg til månedlige inspeksjoner av hytta hatt dugnader i juni og 
september. Arbeidsoppgaver har vært vedsamling, beising, og generelt vedlikehold både 
utenfor og inne i hytta. 

Solcellepanel er montert og flere lyspunkter er installert rundt i hytta. I oktober var  
Statens Naturoppsyn (på vegne av Fylkesmannen Buskerud) på befaring for å peke ut 
hvilke trær vi kan felle og bruke til ved.

Hyttestyret v/ Rolf Sørby
 

Øvre Fjellstul - årsmelding 2011

Øvre Fjellstul er i god stand, med det løpende vedlikeholdet som hyttekomiteen utfører. 
Hyttestyret består av ni aktive medlemmer, og vi arbeider fortsatt i den ånd at hytta og 
området skal bevares mest mulig slik det tradisjonelt har vært på setervollen. «Estetisk 
råd» passer på at alt nytt tilpasses setermiljøet på stedet. 
 
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med seks inspeksjoner, to dugnader og 
jubileumsfeiringen. I alt har det vært nedlagt ca 360 dugnadstimer på eller i forbindelse 
med Øvre Fjellstul i løpet av 2011. 

Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med rengjøring («rundvask»), 
skifting av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid og vedhogst. Vi holder hytta med nok 
ved ved å rydde skog i utkanten av setervollen. Til tross for en kald vinter med høyt forbruk 
av ved holdt beholdningen ut sesongen. Lageret er nå fylt opp igjen, og vi regner med at 
det er tilstrekkelig for vinteren 2012. Ingen store vedlikeholdsarbeider på selve hytta. Vi 
fortsetter med jevnlig reparasjon av skigarden. Mer av sengetøyet er byttet ut. 

Det var i sommer 40 år siden KOT inngikk leieforholdet på Øvre Fjellstul og startet arbeidet 
med å gjøre i stand setra for overnattingsbesøk. Jubileet ble markert med fellestur i 
samarbeid med KOT, og det var til sammen 50 besøkende på arrangementet. Gjestene ble 
traktert med kaffe og hjemmebakte kaker, supplert med passende kulturinnslag av Toivo 
Skogheim. 

Antall bokførte overnattinger har vært 244, og 72 dagsbesøkende (medregnet deltakerne 
på jubileumsfeiringen). Muligens ytterligere noen i forbindelse med julen. Dette er en liten 
nedgang i overnattingsbesøk i forhold til 2010, hvor antallet var 257. 

OPPGAVER I 2012:
Vanlig tilsyn, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute og inne, utskifting av noe 
sengetøy, vedhogst. Ingen store prosjekter. 

Ragnhild Joachimsen



Selsli - årsmelding 2011

Begge hyttene er i god stand.
Det har vært jevnlige inspeksjoner hele året. Hyttene har som regel blitt funnet i orden.
Hyttestyret har gjennomført én vårdugnad og én høstdugnad. Det har blitt foretatt 
rengjøring, beising, skifting av sengetøy, reparasjoner og annet vedlikeholdsarbeid. Vi 
jobber med vedhogst på alle våre dugnader men må kjøpe noe ved i tillegg for å dekke 
behovet. 

Knuteløpsdagen var det åpen hytte på Selsli. For tredje år på rad serverte vi kaffe og saft til 
de mange skiløperne som kom innom.

I september hadde vi et arrangement for å markere 30 års jubileum for Selsli. Det ble en 
veldig hyggelig dag til tross for det ufyselige været.

I 2011 var det 212 overnattinger og 56 dagsbesøk. I 2010 var tallene 276/33.

Oppgaver i 2012
Vedlikehold og vedhogst
Ny ytterdør monteres på hovedhytta
Nytt gulv i gangen.

 Margaret Carpenter

Sigridsbu - årsmelding 2011

Begge hyttene er generelt i meget god stand.
Det var i 2011 jevnlig inspeksjoner på Sigridsbu. I sommer og høst oftere enn ellers i året 
pga. stor pågang av gjester. Hytta er funnet i stort sett god stand til tross for et meget 
høyt besøk fra juni og ut til begynnelsen av november.

Hyttestyret har hatt to fellesdugnader, vår og høst. Da hyttene er i meget god stand, ble 
det forholdsvis enkle dugnader med vanlig vask, sengetøyskift, rydding rundt hyttene osv. 
Det ble i august satt opp en ekstra dugnad for å få fraktet opp 6 favner ved. Dette ble en 
kostbar affære, men var nødvendig.

Ovnen som ble kjøpt i 2010 ble byttet på vårdugnaden.
 
Sigridsbu hadde i år 2011 ca. 1060 registrerte overnattinger.
Det var 173 registrerte dagsbesøk + utrolig mange som bare var der.

Hovedoppgaver i 2012: 
Normalt vedlikehold.
Scootertransport opp med propan, sengetøy samt annet forbruksmateriell.

 Jon Østerbø



Sveinsbu – årsmelding 2011

Hyttene er i god stand. Noen hadde tatt seg bryet med å fjerne kassa på Sveinsbu, men 
det var lite penger som ble borte. Ny kasse er på plass. Nytt, solid utebord er på plass.
Det er i alt blitt nedlagt ca. 340 timer dugnad.

Hyttene har blitt inspisert ca.2 ganger pr. måned og det har vært 2 dugnader med 
forefallende vedlikehold, rengjøring, messingpuss og rydding.

Totalt 308 (292) overnattinger og 108 (64) dagsbesøk.

Oppgaver 2012:
Vanlig vedlikehold, bytte trappa til hovedhytta samt vurdere utvendig behandling med 
Tjeralin.

  Lars Gåsefra

Eriksbu - årsmelding 2011

Hytta er i god stand og generelt godt vedlikeholdt, men trenger nå noen vesentlig 
utbedringer.
Vi har hatt 14 inspeksjoner i tillegg til vårdugnad, ved-dugnad og høstdugnad. Hyttestyret 
har full oppslutning om dugnadene og gjør en flott innsats.
For noen år siden laget vi et lufte- og tørkestativ for sengetøyet (gjenbruk av det gamle 
sauegjerdet) Det fungerer suverent og gjør at vi kan henge ut teppene hvis det bare er 
oppholdsvær.
1 2011 endte besøkstallet på 728. 

I slutten av oktober gikk vi tom for ved og ble nødt til å stenge hytta. Til tross for dette har 
vi hatt 50 registrerte besøk etter høstdugnaden 16.oktober. 
Signe og Vebjørn avsluttet året med nyttårsfeiring og ved-dugnad på Eriksbu.

Det er første gang vi har opplevd å gå tom for ved! Den raskt smeltende snøen på våren 
hindret oss i en planlagt scootertransport med påfyll, og den våte og kalde sommeren og 
høsten bidro til mer forbruk av ved enn normalt. Dette ble en nyttig erfaring.

PLANER FOR 2012
24. september 1967 var det offisiell åpning av Eriksbu. Det betyr at hytta er 45 år i 2012.  
I begynnelsen av oktober, nesten på 45-årsdagen, starter vi den store jobben med isolering 
og nytt gulv. Det er en utbedring som vi skal ha glede av i minst 45 nye år. 
Vi har valgt et tidspunkt som er gunstigst i forhold til bruken av hytta og til hyttestyrets 
behov for  klargjøring og koordinering av dugnadsinnsatsen i forbindelse med jobben. 

Taknedløpene på vestsiden bidrar med store  vann-mengder under hytta. Dette må vi løse
før gulvet isoleres og legges nytt. Vi har planen klar.
Uthuset trenger nye vindskier og israft, samt ny taktekking og takrenner. Dette bør gjøres i 
2012. 
Det ville være til stor hjelp for oss om snekker kunne ta jobben med vindskier og israft, for 
det vil bli en stor belastning på hyttestyret dette året.

PS. Ikke glem sikringsbu-plan for Eriksbu!
Signe Ruud
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