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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, John Kenneth Sigvartsen, 
Inger Ulleberg, Eirik Winsents, Inger Eva 
Borgen.

Seniorgruppa: 
Arne Laugerud

25-35-gruppa:
Håvard Buttingsrud (leder), Mette Maudal, 
Lars Schei, Karin Solbakken, 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

Møtekomiteen:
Dag Aasland (leder), Kjersti Lepsøe, Gerd 
Skoe, Ingebjørg Tinjar, Mette Martinsen

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

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

Tillitsvalgte i 2010 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

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

Hyttestyret Selsli:
Margaret Carpenter (leder), Magny Bakken, 
Torbjørn Hals, Mats Eirik Hansen, Wenche 
Johansen, Åse Nordrum, Jan Rognerud, Arild 
Storheim, Eivind Wist, Helge Vaadal

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

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:
Erling Hestad (leder), Jorunn Jervan, Hanna 
Sandven

NB! Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte til 2011 blir delt ut på årsmøtet, eller kan fåes på KOT-kontoret.
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Hovedstyret – årsmelding 2010

Hovedstyret i KOT vil takke alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid og god 
innsats i 2010! Det er lagt ned en imponerende dugnadsinnsats i foreningens mange 
arbeidsområder, og 2010 har vært et år preget av mye god aktivitet.

Ved utgangen av 2010 har vi 2035 medlemmer. Antallet har vært svært stabilt noen år.

Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden, pluss en befaring på Kolsjø. Vi har avholdt 
årsmøte, høstmøte, utvidet styremøte og tillitsvalgtmøte. Leder har hatt jevnlige møter 
med kontorleder. Ola, Nina og Mette har deltatt på møte for østlandsforeningene.

Hovedstyret har hatt et sterkt fokus på budsjett og regnskapsarbeid. Vi har skiftet 
regnskapsbyrå, til Exacta Services AS. Vi har gjennomgått og lagt om kontoplanen i 
budsjettet slik at den samsvarer med regnskapets kontoplan og er mer hensiktsmessig.

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Mental Helse Kongsberg.

Etter henvendelse fra kommunens kulturkontor har Ola Heldaas fra KOTs styre deltatt i 
skikurs og turarrangementer for asylsøkere og flyktninger. Disse har vært gjennomført 
i samarbeid med Røde Kors og flere frivillige. Det har vært ukentlige skikurs og turer på 
Heistadmoen i vintermånedene og ukentlige fotturer rundt i Kongsbergs nærområder vår 
og høst. Skikursene har vært meget populære. På fotturene har det vært noe varierende 
deltagelse, men de som har vært med, er blitt bedre kjent i Kongsbergs omgivelser. 
Deltagerne får også anledning til å praktisere sine norskkunnskaper og lærer litt om
Kongsberg historie.

I mai arrangerte vi grunnleggende turlederkurs, med instruktør fra DNT Oslo. 13 deltakere 
hadde ei inspirerende og lærerik helg.
I november fulgte vi opp med førstehjelpskurs for turledere, med instruktør fra Røde Kors. 
11 deltok her.

En del tillitsvalgte deltok i markeringen av jubileet for turismen i Norge 200 år.

Grasrotandelen: 18 spillere har gitt oss 13.446 kr i 2010.

I mai arrangerte vi «Opptur 2010». Det var andre gangen vi var med på denne lands-
dekkende turdagen for åttendeklassinger. 340 elever fra Kongsberg, Hvittingfoss og Veggli 
hadde en populær og vellykket turdag. Ruta gikk fra Raumyr, via Langevannstoppen til 
Brennsetra og tilbake igjen. Ca. 15 frivillige fra KOT gjorde en flott innsats!

Årets trimopplegg - HytteTuren2010 – gikk ut på å samle bokstaver fra de seks hyttene 
våre, og sette sammen til et ord. Alle som hadde vært på alle hyttene i løpet av året, og 
sendt inn rett ord, fikk kalender i premie. Hovedpremien, gavekort på 500 kr hos Sport1, 
ble trukket. Styret vil vurdere et trimopplegg med noe lavere terskel for neste sesong.

Vi har laget ny Strategi- og handlingsplan for KOT, som gjelder for 2011 - 2015, basert på 
vår forrige strategiplan og innspill fra tillitsvalgte.

Hovedstyret v/Nina Søia



KOT-kontoret / administrasjonen årsmelding 2010

KOT-kontoret på jernbanestasjonen har hatt åpent onsdager, torsdager og fredager 
gjennom hele året. Vikarer har vært Jill Arild og Ole Jakob Kjørstad. Vi holdt stengt i uke 
27, 32 og 33. Til neste år vil vi forsøke å ha kontoret bemannet gjennom hele sommeren 
og høsten.

Henvendelsene til kontoret har som vanlig variert med sesongene. Publikum henvender 
seg i skranken, pr. telefon og pr. mail. 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.

Brosjyrer om kulturminnestiene, som vi laget til Kulturminneåret 2009, er trykket i nytt 
opplag (spleis m. Lågdalsmuseet).

Ny hytte- og rutebrosjyre er laget. Tor Dalaker Lund har skrevet teksten, Mette redigert og 
formgitt trykksaken. Denne erstatter vår gamle brosjyre fra 1998, og vil forhåpentligvis bli 
en populær hytte- og turguide for området vårt.

Mette og Tor DL har deltatt i arbeidsgruppe som har planlagt nye skilt til skiløypenettet 
Funkelia–Knuten.

Mette har deltatt på 10 styremøter, hyttetur for hovedstyret, møte for østlands-
foreningene, DNT-daglig leder-møte, Opptur-samling (DNT), orienteringsmøte hos 
kommunen om arbeider på Knutefjell, dagsseminar om universell utforming 
(fylkeskommunen), og et møte med FNF Buskerud. Har også assistert ved turlederkurs.

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.

Vi har også vært meget synlige i lokalpressen i 2010: 12 større oppslag i Laagendalsposten 
(papiravisa), 11 mindre artikler, og 10 egenproduserte småsaker gjennom MinLp og 
leserbrev. I tillegg kunngjør vi arrangementene våre i annonser, i DET SKJER-spaltene, i 
flere nettkalendere, og i MinLp.

Jeg har laget plakater/brosjyrer/pdf-filer til å markedsføre kanoutleien, seniorgruppa og 
bedriftstilbud på hytter, og turprogrammene.

Våre 7 kanoer m/årer og vester kan leies av medlemmer for en billig penge. I 2010 har vi 
hatt en utleie på 30 «kano-dager». Det blir en utfordring for 2011 å gjøre tilbudet bedre 
kjent.

Mette Martinsen



Byggekomiteen Kolsjø - årsmelding 2010
 
Første halvår 2010 var en stri motbakke for prosjektet vårt ved Kolsjø og bruken av den 
utvalgte tomta  vår: «Karlstjennsroa».
Vi greide ikke  få  Kongsberg kommune/Teknisk etat til å innse at  prosjektet vårt var verdt 
en dispensasjon fra bokstaven i Strandloven. Ennå om målgruppene våre var  barn og 
barnefamilier, folk med  noe redusert bevegelighet, og almenne friluftsinteresser.

Vi mottok avslaget fra Teknisk Etat i januar.  Vi anket avgjørelsen, og fikk nytt avslag tidlig 
mars, fra samme. Herfra var saken da sendt  direkte videre mot Fylkesmann for endelig 
beslutning.

Vi reagerte på dette,  samt  at  anken ikke ble behandlet politisk organ, dvs UMU, som var 
vår adressat. Etter dette fulgte atskillig kontakt  med kommunen.

Resultatet var at anken vår ble trukket tilbake  fra sluttbehandling  hos Fylkesmannen.
I praksis betydde dette at  «Karlstjennroa» nå var  lagt på is.

I samme tida dukket opp signaler om Statsskog kunne være interessert i et samarbeid med 
KOT om videre drifting av Pråmvika.
Som de fleste vil kjenne til, ligger Pråmvika vakkert til i vannkanten,  østsida av Kolsjø, et 
par kilometer sør for «Karlstjennsroa».
På seinhøst i 2010  sendte Statskog et første utkast til  en ordning og et samarbeid  om 
Pråmvika. Vi har bekreftet interessen vår, og jobber  videre med dette nå  i 2011.

Det er atskillig som skal falle på plass, for å rekke fram til en felles og god ordning for både 
KOT og Statsskog i Pråmvika. Men klarer vi det, mener vi det er jobben verdt.

                                                                                      Byggekomiteen v/Tor Melhus

Naturvernkomiteen - årsrapport 2010

I 2010 har komiteen hatt 2 møter, men også hatt en del kommunikasjon med e-poster.
Komiteen har hatt et nært samarbeid med bystikomiteen og bl.a. behandlet 
Sentrumsplanen, reguleringsplanen for Kvarten, veiplanene på Knutefjell, plan for 
flomsikring av Teknologiparken og plan for ny adkomst til Esco.

Komiteen har deltatt på flere seminar/kurs; 2 seminar om Naturmangfoldloven, seminar 
om ny plan- og bygningslov, vassdragsseminar, naturfilosofisk seminar, forvaltningsplan 
for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, seminar om universell utforming og seminar om 
oppfølging av vanndirektivet i Vestre Viken vannregion.

Komiteen har drøftet aktuelle oppgaver for 2011 og foreslår at den nye komiteen, i 
samarbeid med bystikomiteen, prioriterer evaluering av kommunens Grønn Plan og at 
denne vurderes i forhold til kommunedelplanen og sentrumsplanen. Hensikten med 
dette må være at KOT kan lage en innstilling til kommunen om bevaring av sentrumsnære 
naturområder og tilrettelegging av turveier basert på universell utforming.

Naturvernkomiteen v/Bertil Anderson



Fellesturer - årsmelding 2010

Dato Tur deltakere turledere
31. januar Utenfor sti og spor - Skrim 12 deltakere 2 ledere
12. - 14. mars Imingfjell - Kongsberg 11 deltakere 2 ledere     
21. mars Utenfor sti og spor - Holtefjell 3 deltakere 2 ledere
16. april Skitur Finse - Kjekkja - Tuva 7 deltakere 2 ledere
09. mai Helgeroa - Nevlunghavn 34 deltakere 3 ledere
02. juni Haus Gabelåsen - kveld 26 deltakere 2 ledere
06. juni  Andersnatten                            8 deltakere  2 ledere
20. juni  Knuten Vest                            11 deltakere  2 ledere
04. august  Sandsvær - Ormevannet      25 deltakere  2 ledere
25. august  Grottene under Skrim                 25 deltakere  2 ledere
27.-29. august Bygdin - Yksendal - Fondsbu 1 deltaker 2 ledere 
05. sept.  Skirveggen                             2 deltakere  2 ledere
03. okt.  Styggemann  avlyst
10. okt.  Geologitur - buss  37 deltakere 2 ledere

Som dere ser av ovesikten, er det god plass på mange av turene. Vi vil derfor utfordre 
medlemmene til å delta på en eller flere av de spennende turene vi har i år.
 

                                     Tore Røstad Petersen        
  

Møtekomiteen - årsmelding 2010

Interne møter
To møter ble avholdt for å forberede høstmøtet, 9.6.2010 og 14.9.2010.

Høstmøtet
Høstmøtet ble avholdt på Laagdalsmuseet tirsdag 26/10.
Det kom ca. 125 personer. 

Randi Fosso åpnet med noen ord fra styret. Da innslag med kulturskolen måtte utgå pga. 
manglende flygelet (som det står i kontrakten at kan lånes, men som uten varsel var til 
reparasjon) gikk Ulf Myrvold rett på sak og viste «Hvem skriker i Juvlijuvet». Han fremførte 
også vise- og bluessang.

Blomster ble overrakt til jubilant Unni Mundal Kulberg.

Utvidet styremøte
Leder i Møtekomiteen deltok på utvidet styremøte 11.11.2010.

Tillitsvalgtmøtet
Dette møtet ble avholdt på Røde Kors Huset 25.11.2010. Vi serverte fruktfat (oppskåret), 
kringle, kaffe og twist. Det kom 36 personer.
Olav Såtvedt viste bilder gjennom året.

Møtekomiteen v/ Dag Aasland



25-35-gruppa - årsmelding 2010

Turaktiviteten i 2010 var høyere enn i 2009. 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 ble gjennomført etter planen. Kveldsturen til 
Styggemann var den desidert mest populære. Hytteturen til Gol og Bålturen i november 
var preget av sterk kulde, noe som nok førte til noen frafall. 

Tur        måned antall deltakere   turleder
Hyttetur til Gol jan/feb 3 stk Erlend
Kveldskitur Knuten  feb 5 stk Bjørn Inge
Skitur Skrim  mars   5 stk Dag
Kveldstur til Styggemann  mai 14 stk Håvard
Kveldstur på Knuten august 2 stk Håvard
Tur på Blefjell oktober 7 stk Håvard
Båltur november  4 stk Håvard                         
Førjulstur Sveinsbu desember 5 stk Håvard

I alt 45 deltakere på de 8 turene.
Håvard Buttingsrud

Seniorgruppa - årsmelding 2010

Seniorgruppa har møter hver torsdag formiddag i eget rom på Frivilligsentralen. Her er det 
kaffe, prat og planlegging av turer.

I 2010 var det i alt 25 møter og turer, der gjennomsnittlig 10 personer deltok.

Turer blir planlagt på seniortreffene, og er gjerne onsdagen etter. Det har vært tur på 
Beveråsen, tur til Sleikebekk, og en tur til Beckerkjøkkenet. I høst var det tur til Kalhovd, 
med to overnattinger. 

KOT/NiK Bystikomiteen - årsmelding 2010

Arbeidet har som vanlig bestått i inspeksjon og vedlikehold av skiltingen av TUR-STIER 
rundt om i byen. Det er ca. 220 skilt.

Videre er det inspeksjon og rydding av stiene langs Lågen, med litt søppelplukking og litt 
forbedring med klopper over bløtere partier.



Det er ryddet langs en del stier, nemlig Stertebakke – Jonsekollen, Stretaliveien til Raumyr 
skole, fra Bævergrendveien opp mot Vibehaugen, og fra Furulund ut mot Lågen + et par 
korte strekninger ved Madsebakken og ute i Gomsrud. 
Gras-slått og krattrydding er utført fra Industritunet oppover langs østsiden av Lågen, med 
kommunens ryddesager.

Vi har prøvd å få anlagt en sti fra Svartås retning mot Funkelia, men det stoppet opp.

Sti-forbindelse fra «Bølgen» sørover forbi renseanlegget mangler fortsatt. Folk må ut 
i veien, på asfalten. Vi har presset på i denne saken i et halvt år, men den kommunale 
kverna maler langsomt.

Ellers har vi tatt opp spørsmålet om «løypelabbing», det vil si folk som går i skiløypene 
uten ski. Vi har foreslått overfor kommunen at en kjører opp spesielle traseer til det bruk. 
Det ser ut til at vi som en begynnelse får kjørt opp med kommunens scooter en slik løype 
på Gamlegrendåsen, samt gangveien på vestsiden av Lågen nordover til Skavanger (den 
gml. flyplassen). 
Videre blir det kjørt opp med scooter – fra Håvet over Storåsen til Rundetjern og sørover 
igjen mot Funkelia, bekostet av KOT.

Komiteen har hatt 3 møter i år, og det er utført ca 190 timer dugnad av komiteens 
medlemmer + ca. 25 timer av andre. 

Komiteen er nå hørings-instans i kommunen og har avgitt uttalelser når det gjelder 
sentrumsplanen, reguleringsplan 361R – Kvarten, om flomsikringsplan for Kongsberg 
Teknologipark og angående ny avkjørsel til ESCO fra Gomsrudveien.

Bystikomiteen v/Hermod Skogen

Merkekomiteen  -  årsmelding  2010

Merkekomiteen i KOT har i 2010 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og 
skiløyper. Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, 
og fordi stadig flere stier trenger plankelegging eller kavling. 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.                                                                                                                              
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.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende aktiviteter nevnes:

•	 Plankelegging i stien fra Knutehytta i retning Jonstjern.

•	 Omlegging av stien nordvest for Karlstjern på strekningen Meheia – Kolsjø på grunn av 
skogsdrift.



•	 Rydding og etablering av ny sti like nord for Kolsjø. Den gamle stien var fullstendig 
borte etter skogsdrift.

•	 Rydding og nymerking på stien fra Brånabekk mot Knuten etter skogsdrift.

•	 Stien fra Ormetangen til Skrimsvannet fikk en ekstra omfattende opprustning. 

•	 I skiløypa mellom Øvre Fjellstul og Daggrø er det satt opp flere nye skilt, og merkinga 
er supplert både med merkeband og staur. Dette er en problematisk strekning, da alle 
de oppkjørte løypene på kryss og tvers lett skaper forvirring.

•	 Skiløypa fra Meheia til Lisetrene og Knuteløpstraséen har gjennomgått en omfattende 
opprustning. Fra Brånabekk til Lisetrene har metallmerkene fått ny rødmaling, og 
traséen er supplert med merkeband. Fra Lisetrene til Knuteløpstraséen nord for 
Rundetjern har ei gammal løype gjenoppstått. Her var alle gamle merker borte. 
Ved Rundetjern ble det etablert et nytt løypekryss. Den gamle løypa fra krysset ved 
Orloktjern og ned til krysset ved Lisetrene har fått ny merking. For øvrig er det satt opp 
skilter ved jernbaneundergangen på Meheia, like vest for Brånabekk, ved Lisetrene og 
nord for Rundetjern.

•	 Flere nye skilter: Ved skiløypa fra Nordstul parkering til Vasshølet, nederst i 
Helvetesdalen og ved stien ved Steingrunnvannet på Meheia. 

•	 På grunn av en vedvarende rasfare og ekstra djup løssnø som gjorde det håpløst å kjøre 
ut kvisten, ble ikke løypa fra Vasshølet til Sigridsbu / Bletoppen merka.

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

•	 Vi har bistått DNT sentralt med korreksjoner av det årlige «Kvistekartet«. 
 

Oppgaver i 2011
•	 Vanlig vedlikehold av stier og skiløyper.

•	 På seinhøsten ble det registrert hogst i stien mellom Ormetangen og Grønli. Her 
trengs det en omfattende opprydding.

•	 Merke skiløypa mellom Vasshølet og Sigridsbu/Bletoppen med kvist i februar.

•	 Hogge merkekvist.

•	 Plankelegging i stien mellom Sørstul og Langedalen – samt nederst i den ytre stien fra 
Sigridsbu.

•	 Plankelegging eller kavling på flere blaute steder i stien mellom Ravalsjø og 
Sørmyrseter.

•	 Vurdere å bygge klopp over bekken fra Revlivannet på strekningen Hukasetra – Eriksbu.

•	 I forbindelse med KOTs hytteplaner ved Kolsjø bør vi begynne å rekognosere for å 
etablere nye stier. Kommer hytta langt sør i Kolsjø (f. eks. Pråmvika), kan det være 
aktuelt også å merke sti om Slåttemyrene til Saggrenda.

                                                                        Merkekomiteen v/Tor Dalaker Lund



Barnas Turlag - årsmelding 2010

Barnas Turlag har som mål å få barnefamilier ut på tur i våre nærområder og på våre 
hytter, og for å nå de målene arrangerer vi turer på kvelder og i helger ca en gang pr. 
måned. 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 noen turer 
som vil fungere som en god markedsføring for foreningen og Barnas Turlag.

I 2010 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 er «turledere» Søndagen avlyst pga kulde

14.02                Ski på Skrim.  Turleder Terje Konningen  23 deltakere

13.03-14.03     Skitur med overnatting på Selsli. Turleder Espen Kvernmo 
                         og Ellen Sønderaal 7 deltakere

25.04.              Sykkeltur                 Turleder May-Britt Helgerud    30 deltakere

20.05-21.05     Knøttetur med overnatting i telt ved Elsedam
                          Turledere Ellen og Per Gustafsson og Aud Kari Borge 25 deltakere

02.06.               Klatring på siloen. Samarbeid med klatreklubben.
                         Turleder Ellen Sønderaa 25 deltakere

20.08-21.08     Kanopadlekurs i samarbeid med kajakklubben.
                         Turleder Terje Konningen 20 deltakere

22.08.               Familiedag på Øksne i samarbeid med Statskog ca. 160 deltakere
                         Natursti, pilkast, tauløype og informasjonsarbeid
                         Turledere Aud Kari Borge og Ellen Sønderaal

11.09-12.09     Kanotur Sandoren med overnatting
                         Turledere Terje Konningen og Einar Øygard  8 deltakere

17.10.              Høsttur/båttur på Knuten
                         Turledere Hilde Moholth og May-Britt Helgerud 70 deltakere

22.11.              Måneskinnstur til gapahuken på Kongsgårdmoen
                         Turledere Ellen og Per Gustafsson 30 deltakere

19.12.              Juletrehogst i Jondalen
                         Turledere Aud Kari Borge og Ellen Sønderaal 70 deltakere

Det har også vært arrangert 10 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.

Flere i styret for Barnas Turlag har i år deltatt på KOTs turlederkurs (5 personer) og 
førstehjelpskurs (6 personer). 



Det er mange med i styret for Barnas Turlag, slik at belastningen med å arrangere turer 
har vært liten for den enkelte, noe som oppleves fornuftig og gjør at man beholder gløden.
Sammensetningen er veldig fin med tanke på kvalifikasjoner og interesser, og ideene er 
mange for videre turopplegg.

Det har vært opprettet en Facebook-gruppe for Barnas Turlag, og vi regner med større 
deltakelse der framover enn de 25 som er med nå. Dette er en fin måte å supplere 
informasjon om våre turer.

Vi har hatt som mål å få til noen turer tilpasset litt eldre barn, og vi er ikke kommet 
så langt med det. Men for 2011 har vi lagt opp til en overnattingstur/aktivitetstur på 
Sæteren gård i Bærum for barn over 10 år. Dette har vi forventninger til, og blir det god 
deltakelse der, er vi klar for å legge til rette for mer for den aldersgruppen.

Ellers har vi mange gjengangere på 2011-programmet, fordi turene er gjennomført med 
stor suksess tidligere. I tillegg har vi noe nytt og noe som er tatt opp igjen fra tidligere år. 
Det er en ivrig og flott gjeng som har bidratt i 2010.

Barnas Turlag v/Ellen Sønderaal

Sørmyrseter - årsmelding 2010

Generelle forhold
Det har vært god orden på setra hele året. Folk vi møter er meget fornøyde, noe som er en 
fininspirasjon til oss frivillige.

Inspeksjon og dugnader
Vi har fortsatt inspeksjon en gang pr. måned. Sist år hadde vi god dugnadshjelp utenfor 
styret: folk fra Tyrkia, Serbia og USA stilte opp og deltok aktivt i forskjellige gjøremål. Også 
i år tarvi ut ved fra området nær hytta. Trolig blir 2011 siste året og neste vinter er det 
aktuelt å frakte inn ved fra bygda.
Solcelleanlegget er montert og fungerer utmerket. Vi har også sommeren 2010 arbeidet 
med å sikre bedre vanntilførsel. Ny plastslange blir lagt ned til sommeren.

Besøk
Vi registrerer multikulturel trend i besøkene på Sørmyr. Besøk fra «hele verden», men lite 
fra Kongsberg.
Overnattinger 2010:  469.      Dagsbesøk 2010:  74.

Inntektene er stabile, noe vi er fornøyde med.

Hyttestyret v/Rolf Sørby



Øvre Fjellstul - årsmelding 2010

Generelle forhold
Øvre Fjellstul er i god stand,  med det løpende vedlikeholdet som hyttekomiteen utfører. 
Hyttestyret, som består av ni aktive medlemmer, 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. 

Inspeksjoner og dugnader
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, i gjennomsnitt opp mot en gang i 
måneden. I alt har det vært nedlagt ca 290 dugnadstimer på eller i forbindelse med Øvre 
Fjellstul i løpet av 2010. 
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, men den kalde vinteren har tæret mer 
på vedlageret enn tidligere. Det er mulig at det må kjøpes litt ved for å dekke behovet 
for vinteren 2011. Ingen store vedlikeholdsarbeider på selve hytta, men det er utført 
reparasjon av noen stoler med mer. Ny krakk/benk til badeplassen er snekret. Skigarden 
må nå jevnlig repareres. Muligens må vi vurdere skigardens fremtid. Noe sengetøy er 
byttet ut. 

Besøk
Antall bokførte overnattinger har vært 257, og 28 dagsbesøkende. Muligens ytterligere 
noen i forbindelse med julen. Dette er økning i overnattingsbesøk i forhold til 2009, hvor 
antallet var 232, dvs en økning på over 10%.

Oppgaver i 2011:
Vanlig tilsyn, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute og inne, utskifting av noe 
sengetøy, vedhogst. 

Hyttestyret v/Ragnhild Joachimsen

Sveinsbu - årsmelding 2010

Generelle forhold
Hytta er i god stand. 

Inspeksjoner og dugnader
Det har vært jevnlig inspeksjoner, ca 2 pr. måned.
Det har vært 2 dugnader med forefallende vedlikehold, rengjøring, messingpuss mm.

Besøk
Antall besøkende (fjorårstall i parentes) 
Totalt 292 (328) overnattinger og 64 (54)dagsbesøk. 

Oppgaver 2011
Få opp nytt utebord.

Hyttestyret v/Lars Gåsefra



Eriksbu - årsmelding 2010

Generelle forhold
Hytta er i god stand og godt vedlikeholdt, men noen vesentlige oppgaver står vi foran i 
nær framtid på grunn av hyttas høye alder. Det gjelder først og fremst isolering av gulv 
og skifting av gulvbelegg. Dette er en oppgave som er større enn hyttestyret kan makte å 
gjøre alene på dugnad.
Vi vil bruke 2011 til grundig gjennomgang og planlegging, og med gjennomføring i 2012. 

Vi gleder oss over stadig positive tilbakemeldinger fra gjester på hytta, men fortsatt er 
merkingen fra Kjørkjevann et problem for mange. Etter så mange år med klager, burde vi 
ikke kunne løse dette?

Inspeksjoner og dugnader
Vi har hatt 15 inspeksjoner i tillegg til vårdugnad, ved-dugnad og høstdugnad. Hyttestyret 
har god 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 kan ikke fullroses.

Besøk
Ingen store endringer i besøkstall i 2010.

PS. Ikke glem sikringsbu-plan for Eriksbu!

Hyttestyret v/Signe Ruud

Selsli - årsmelding 2010

Generelle forhold
Begge hyttene er i god stand.

Inspeksjoner og dugnader
Det har vært jevnlige inspeksjoner hele året. Hyttene har som regel blitt funnet i orden.
Hyttestyret har gjennomført én vårdugnad og én høstdugnad. 
På dugnadene har det blitt foretatt rengjøring, beising, skifting av sengetøy og vanlig 
vedlikeholdsarbeid. Vedhogst er en del av alle våre dugnader. 

Knuteløpet
Knuteløpsdagen var det åpen hytte på Selsli. Vi serverte gratis kaffe og saft i en god, varm 
hytte. Tiltaket ble igjen satt stor pris på av de mange skiløperne som kom innom. 

Besøkstall
I 2010 var det 276 overnattinger og 33 dagsbesøk. I 2009 var tallene 230/49.

Oppgaver i 2011
Vedlikehold og vedhogst.

Hyttestyret v/Margaret Carpenter



Sigridsbu - årsmelding 2010

Generelle forhold
Begge hyttene er generelt i meget god stand.

En ny ovner kjøpt inn til hovedhytta.
Den ble fraktet opp sammen med 2 favner ved i august. Ovnen skulle vært byttet på 
høstdugnaden, men det ble oppdaget at  vi manglet noen deler, så det er utsatt til 
vårdugnaden.

Inspeksjoner og dugnader
Det var i 2009 jevnlig inspeksjoner på Sigridsbu. I sommer og tidlig 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, do-tømming, rydding rundt 
hyttene osv. 

Besøk 
Sigridsbu hadde i år 2010 ca. 1000 besøkende.

Hovedoppgaver i 2010
Normalt vedlikehold.
Scootertransport opp med propan, sengetøy samt annet forbruksmateriell
Bytte ovn i hovedhytta.

Hyttestyret v/Jon Østerbø


