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TILLITSVALGTE 2017
HOVEDSTYRET
Styreleder: Tore Gilhuus
Nestleder: Petter Naper Hansson 
Styremedlemmer: Randi Fosso, Ragnhild Joa-
chimsen, Tor Dalaker Lund, Unni Thonhaugen, 
Laila Gustavsen. Varamedlem: Camilla Otnes 

TURKOMITEEN
Geir Ølnes (leder), Are Hulbekkmo, Ulf Høye, 
Eirik Winsents, Inger Eva Borgen, Sergei Aksa-
nov, Ole Jakob Kjørstad, Liv Thone Rimork 

SENIOR TURGRUPPE
Marit Kallerud (leder), Kjell Dahlviken, Tore 
Røstad Petersen, Sverre Corneliussen, Gunilla 
Thorsen, Torill Såvedt, Else Smørgrav, Sissel 
Groven, Bjørn Schei

BARNAS TURLAG
May-Britt Helgerud (leder), Elin Svilaas, 
Ragnild Bakkegård, Per Helliksen, Ragne Hvid-
sten, Bjørn Inge Verås, Arne Bjørnevik, Gro 
Siljan Hjukse, Per Håvard Siljan Hjukse, Anne 
Kallenius, Kjetil Flom, Espen Pettersen, Sig-
mund Smøttebråten

MØTEKOMITEEN
Hanne Ljøterud (leder), Unni Kristoffersen, 
Anne Grethe Gundesø

VALGKOMITEEN
Ragne Hvidsten (leder), Einar Øygarden, Rea 
Larsen

MERKEKOMITEEN
Tor Dalaker Lund (leder), Reidar Demmo, Liv  
Ellefsen, Bente Engedahl, Terje Fossan, Kjell 
Hervig, Are Hulbekkmo, Grete Schau Nielsen, 
Rea Larsen, Rune Larsen, Erik Skovly, Erik 
Skovly, Filip Svilaas, Birgitt Fulsaas, Bjørn En-
gen, Geir Anders Bergesen, Jørn Paus Kalle-
berg, Alfred Haukås, Nina Søia, Erik Høivoll, 
Unni Kristoffersen, Arve Frethheim 

BYSTIKOMITEEN
Oddvar Grongstad (leder) Bertil Anderson, 
Bror von Krogh, Jon kr. Nilsen, Sverre Cor-
neliussen, Sverre hansen, Helge Brekke, Kjell 
Dahlviken, Jon Østerbø, Arild Skullestad, Knut 
Stephansen, Jon Erik Saugen, Roger Hansen, 
Bjørn Schei

BYGGEKOMITÉ PRÅMVIKA
Eirik Winsents (leder)Tor Melhus, Ellen Søn-
deraal, Berit Hillestad Pedersen, Dag Sandvik, 
Terje Konningen, 

HYTTESTYRET ERIKSBU
Randi Fosso (leder), Signe Ruud, Harald 
Bjertnes, Sylvi Leikvam, Lars Lein, Vebjørn 
Ruud, Einar Øygard, Ellen Sønderaal, Erlend 
Haug, Simon Beckman, Laila Bjørkesett

HYTTESTYRET SELSLI
Torbjørn Hals (leder), Åge Madsen, Magny  
Bakken, Mats Eirik Hansen, Wenche Johansen, 
Jan Rognerud, Arild Storheim, Helge Vaadal, 
Geir Bergesen, Håkon Lund 

HYTTESTYRET SIGRIDSBU
Hanna Sandven (leder), Håvard Buttingsrud, 
Jørn Kristoffersen, Lars Schei, Einar Sandven, 
Sigmund Borge Foss, Rune Øvereng, Brit  
Volden, Vidar Myrvold, Jorunn Teigen, Morten 
Høiås, Terje Scott Syvertsen, Steffen Ruud

HYTTESTYRET SVEINSBU
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Live  
Salvesen, Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker Lund, 
Øyvind Røtvold, Alfred Haukås, Kari Helene  
Kristiansen, Berit Knutsen

HYTTESTYRET SØRMYRSETER
Mette Maudal (leder), Tor Melhus, Ragnild Tei-
gen, Torill Såtvedt, Espen Pettersen, Rolf Sørby, 
Jan Kittelsen, 

HYTTESTYRET ØVRE FJELLSTUL
Espen Martinsen (leder), Jon Ivar Berg, Petter 
Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, Anne H. Antonsen, 
Terje Pytte, Tove Roland, Anne Sofie Martinsen, 
Ragnhild Joachimsen, Tove Roland

HYTTESTYRET PRÅMVIKA
Terje Konningen (leder), Ole Jakob Kjørstad, 
Aud Kari Borge, Damien Renard, Celine  
Renard, Ellen B. Gustafsson, Per Gustafsson, 
Johannes Aagard, Elle Marie Bjerke, Ørjan 
Bjerke

HYTTESTYRET DAGGRØ
Alfred Haukås (leder), Bjørn Engen, Laila Kjetså, 
Øyvind Åbø, Dea Haug Storaas, Kjetil Bøe, Knut 
Stephansen, Jørund Larsen, Hedly Olaf Baks-
jøberg, Hans Petter Sollid 

STI OG SPOR
Tor Dalaker Lund, Olav Såtvedt

REVISORER
Bodil Yttervik, Tone Helen Dahlen



GRUPPE PERSONER TIMER

Hovedstyret 8 590

Merkekomiteen 21 800

Bystikomiteen 14 206

Senior turgruppe 9 345

Barnas Turlag 13 200

DNT ung 4 220

Turkomiteen 8 150

Flerkulturell turgruppe 14 183

Møtekomiteen 3 54

Valgkomiteen 3 40

Sørmyrseter 7 400

Sveinsbu 9 300

Selsli 10 306

Pråmvika 10 100

Sigridsbu 13 440

Eriksbu 11 348

Øvre Fjellstul 9 261

Daggrø 10 476

Byggekomiteen Pråmvika 6 1400

Andre (IKT, Sti og Spor, revisjon) 5 46 

TOTALT 187 6865

DUGNADSREGNSKAP

Merk! Mange deltar i arbeid i flere styrer og komiteer. 



ÅRSMELDINGER
HOVEDSTYRET
I 2017 har vi satt ny medlemsrekord med en medlemsvekst på 7,1 %, totalt 2718 medlemmer. Vi har 
over 100 aktive frivillige som holder alt av stier, løyper, hytter og aktivitetstilbud i gang. I år har vi en 
ny turgruppe som har startet opp, dette er Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede- FTU. Den 
startet opp etter pådriv fra foreldre, som nå er turledere.  Hytta i Pråmvika er i 2017 kommet over i 
fasen med dugnadsarbeid. Det er lagt ned ett stort antall timer av frivillige der, og vi håper at hytta 
kan åpnes for bruk i jubileumsåret 2018.

Årets aktivitetssatsning med Til Topps 17 har blitt godt mottatt. Det har vært artikkel i vårt magasin Sti 
og Spor, på hjemmesiden, via plakater og oppslag, appen Sjekk ut og via Instagram.  Det har vært god 
oppsluttning av aktiviteten, det er registrert over 300 bilder på Instagram, mange har brukt appen og 
vi har fått inn en del bilder direkte til kontoret. Totalt har vi delt ut nesten 20 tskjorter til deltakere 
som har vært på flere enn 10 topper. 

Kontoret har bestått av Ingunn Våer (daglig leder) og Eva Jeanette Johnsen. Eva Jeanette sluttet i no-
vember og Kristin Rian har overtatt hennes stilling. Pr desember 2017 jobber Ingunn 70 % og Kristin 
50%.

Hovedstyret har hatt 10 ordinære styremøter, ett hyttestyremøte og et møte med valgkomitè og tur-
komitè. Det har blitt avholdt årsmøte, høstmøte og tillitsvalgtmøte. 

REPRESENTASJON

Kongsberg og Omegns Turistforening har vært representert på landsmøte i Kristiansand med Tore 
Gilhuus (leder), Petter Naper Hansson (nestleder), Eva Jeanette Johnsen (ansatt) og Ingunn Våer (daglig 
leder). Styreleder har også deltatt på styreledersamling og østlandsmøte, samt samarbeidsmøter med 
Buskerudforeningene.

Ingunn Våer har representert foreningen i blant annet «forum for opplevelser» hos Kongsberg 
Næringsforum, samarbeidsmøter med Røde kors, integreringsseksjonen i kommunen, Kongsberg 
Bibliotek og ungdomskontoret. Hun har deltatt på DNT uka sentralt, daglig ledersamlinger og konfer-
anser. 

Ingunn har også ved henvendelser hatt undervisning/foredrag om friluftsliv og Turistforeningen ved 
Kongsberg Norsksenter, hatt stand på Krona i forbindelse med arrangement av studentene og vært 
over til Notodden turlag som støtte i oppstart av hyttedrift der. 

Eva og Ingunn har sammen deltatt på Vinterforum for ansatte i DNT, samarbeidsmøter med FNF, plan-
leggingsmøter med Røde Kors i forbindelse med integreringsgruppa og samarbeidsmøter med Kongs-
berg Kommune ang turskiltprosjektet, og møter med Orienteringslaget ang ukas sykkelpost.



ARRANGEMENT OG OPPGAVER HOVEDSTYRET

Foreningen har gjennomført Opptur, denne gangen uten samarbeidsparter. En meget hyggelig og 
vellykket dag ute sammen med friville fra KOT og ungdommen! Uten samarebeid med videregående 
stiller det større krav til organisasjonen og styret for å stille med frivillige. Vi klarte dette bra i 2017, 
men håper på enda flere i 2018.

Friluftslivets uke på høsten ble i år også gjennomført med ett tett program. Vi er godt fornøyd med 
bredden i turprogrammet denne uka på høsten, selv om vi gjerne ønsker oss enda flere med på turer 
og opplegg. Det ble gjennomført #nattinaturen og Kom Deg Ut dagen. Styret inviterte også i år poli-
tikere og administrasjon i kommunen på bållunsj. Dette gir en meget god og uformell arena for samar-
beid og for politiske diskusjoner. Styret og Bystikomiteen har fortsatt stort fokus på grøntområder i 
sentrum, jernbanebrua og nedgangen til langs Lågenstien og flyplassen er temaer som løftes i slike 
forum. Det samme er den nye gangbrua over Lågen mellom Raumyr og Skavanger. 

Kongsberg og Omegns Turistforeningen har levert innspill til flere handlingsplaner og kommune del 
planer. Bystikomiten i samarbeid med styret leverer innspill på vegne av foreningen. 

Opptur Foto: Eva  J.  Johansenn

FTU: Ingunn Våer



MEDIA 

I 2017 har vi opprettet ett nytt samarbeid for bedre spredning av våre tekster. 3600.no/ Akari har blitt 
en god samarbeidspartner for administrasjonen. 2 ganger i måneden publiserer en tur eller tips fra 
KOT på 3600.no, for eksempel har en sak om Bystikomiteen hatt en rekkevidde på nesten 9000 lesere 
og 283 likes. En video om satsningen på Til Topps hadde i løpet av 5 dager en rekkevidde rett under 10 
000 og 4600 visninger. 

Gjennom egne kanaler har vi også spredning på våre artikler og aktiviteter. Hjemmesiden blir stadig 
oppdatert, vi er synlige i digitale media som Facebook og Instagram. Med over 1000 følgere på 

hovedsiden på Facebook, og flere følgere på hver av undergruppene har vi god dekning ut til inter-
esserte også her. På Instagram har taggen #KongsbergDnt snart nådd 1000 bilder. Vi har også ca 300 
bilder på årets kampanje Til Topps 17 på Instagram. Flere av våre hytter har også egen emneknagg 
opprettet av brukere av tilbudet. Vi følger og liker så godt vi kan! 

Vi har i 2017 hatt turer i Laagendalsposten fra uke 15 til uke 40, hver fredag. Her har vi hatt en blanding 
av kjente, ukjente, Til Topps 17 og litt om allemannsretten. 

Vi har også kjøpt annonseplass i stor skala 4 ganger i 2017. Logo på storskjerm under Vinterfestivalen, 
helsides artikkel i Kongsbergmagasinet 2 ganger og 1 helside i Laagendalsposten ved fulldistribusjon. 
Ingunn har også deltatt på en radiosending i NRK Buskerud om vinteraktiviteter når snøen ikke kom.

Vi har hatt flere saker i Laagendalsposten om lokale naturvernsaker og utbygging, flere reportasjer 
etter aktiviteter og noe forhåndsomtale. Vi merker at trøkket på lokalavisa har blitt større ved at det er 
vanskeligere å få omtale både før og etter aktiviteter. Det har blitt et meget aktivt kultur og idretts
miljø i Kongsberg, så det er mange som kjemper om samme spalteplass. Det er lettere å få ut budska-
pet vårt, gjennom kronikker og artikler enn det er å komme frem med tilbudet vårt gjennom 
forhåndsomtale eller reportasjer i etterkant.  

 

SAMMARBEID 

I fra uke 16 til og med uke 39 har vi foreningen i samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg og Kongsberg 
o-lag hatt sykkelposter. Til sammen har det vært oppe 36 poster, med over 3200 postbesøk, der 50 
stykker har besøkt alle postene. Totalt antall unike deltakere har i 2017 vært 207, en liten nedgang fra 
2016, men vi er godt fornøyd. 

Samarbeidet med Røde Kors om integreringsgruppa fortsatte i 2017. Det har vært gjennomført plan-
legging og oppsummeringsmøter. Vårturer, høstturer og skikurs. KOT stiller med turledere i samar-
beid med RK og står for den grafiske delen. Røde Kors står for markedsføring og praktisk gjennom-
føring.       

Vi har også samarbeid med DNT Drammen og DNT Ringerike om ungdomsaktiviteter og aktiviteter 
for de med nedsatt funksjonsevne- Klart det går. Våre medlemmer kan delta på lik linje med Drammen 
og Ringerike sine medlemmer på tilbud på tvers av foreningene. Vi hjelper også hverandre med å spre 
tilbudet ut til medlemmer.          



JUBILEUMSÅRET 2018

2018 har Kongsberg og Omegn Turistforening 130 års jubileum, og DNT blir 150 år. Dette skal markeres 
gjennom hele 2018 med forskjellige aktiviteter. Lokalt har vi valgt å sette fokus på våre stier og hytter. Det 
vil bli «reåpning» av Daggrø  og åpning av Pråmvika. Samtidig som vi har aktiviteter eller åpen hytte rundt 
om på våre hytter i løpet av året. 

Det vil også være arrangement knyttet til de faste dagene vi kjenner fra før. Kom deg ut vinter og høst og 
Opptur. I 2018 ønsker vi enda flereturledere, vi vil derfor jobbe for at de som ønsker turlederutdanning skal 
få det. Vi skal fortsette å være vaktbikkje for lokalmiljøet og de grønne lungene og stien i sentrum, og vi skal 
videreutvikle og vedlikeholde stinettet vårt.                   

                                                                                                                   

Hovedstyret og administrasjon

Pråmvika Foto: Eva  J.  JohansennDugnad på Daggrø Foto: Hans Petter

Oppsetting av nedramlede skilt ved Øvre Fjellstul Foto: Are Hulbekkmo



Merkekomitéen i KOT har i 2017 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 220 km stier og 190 
km skiløyper. Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi stadig 
flere stier trenger plankelegging eller kavling, eventuelt omlegging. Dette er jo egentlig positivt, for 
det vitner om mye trafikk på stiene. Den stadig økende bruk av sykkel i stinettet medfører betydelig 
økt slitasje og er noen steder ganske ødeleggende. Det forekommer også en del sykling på stiene i 
naturreservatene, og der er sykling forbudt. Den omfattende hogsten som foregår i vårt distrikt, fører 
ofte til problemer. Skogsmaskinene ødelegger stiene, merker blir borte, og stiene forsvinner under 
kvisthaugene.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende nevnes:
* Stien fra Einarstjønn til Eriksbu har vært årets store satsing. Planker ble kjørt opp til Butjønn høsten 
2016. I løpet av vinteren ble plankene frakta videre med snøskuter og plassert på steder som på 
forhånd var merka. I løpet av tre dugnadsdager – 17. og 18. juni og 20. august – ble myrer plankelagt, 
gangbruer bygd, myrer grøfta og steinsatt, og noen steder ble stien lagt om.

* På grunn av hogst har det vært nødvendig med ekstra innsats på stien fra Brånabekk til Nr. 8-åsen: 
Restaurering av ødelagt sti, grøfting, steinsetting og nymerking.

* For å unngå noen blaute myrer ble stien mellom Hoensetra og Hoenseterfjellet lagt om et stykke.

* Stien fra Killingskardet til Daggrø har blitt opprusta: Grøfting, steinsetting, rydding og merking.

* Ny bru har blitt bygd over Bjørkeseterbekken like nedafor stikrysset ved Bjørkeseter.

* Vi planlegger å bygge bru over Karlstjernsbekken på stien nord for Pråmvika. Planker har blitt kjørt 
ut og båret fram til byggeplassen.

* Veibygginga på Knutefjellet har medført noe nymerking. Når veibygginga er ferdig, trengs det en 
omfattende innsats på stiene: Mulige omlegginger, nymerking, plankelegging. Dessuten må brua på 
stien mellom Knutehytta og Stordammen repareres.

* Nye skilter er satt opp ved parkeringsplassen ved Ravalsjø, ved parkeringsplassen i Killingskardet, på 
stiene til og på Fjellstulfjellet og i Sachsenveiskillet. Skilter som viser til Pråmvika er satt opp ved flere 
stikryss fra Funkelia til stikrysset under Nr.8-åsen. – Hvis vi trenger flere skilt i sti - og løypenettet, vil 
vi fra nå av bruke Gjensidigestiftelsens grønne skilt. De er gratis!

Tor Dalaker Lund

KOMITEER OG TURGRUPPER

MERKEKOMITEEN

800 
dugnadstimer

Stidugnad Killingskardet til Daggrø Vegglifjell Foto: Tor Dalaker Lund



Senior turgruppe har gjennomført 15 turer i 
2017. På vårparten hadde vi en del værmes-
sige problemer som medførte endring i 
turprogrammet, men vi fant gode alterna-
tiver. Turen 18. mai til Raje måtte vi avlyste 
p.g.a. snø, og det møtte heller ikke opp noen 
deltakere denne dagen. Deltakerne virket 
fornøyde med de alternative oppleggene, og 
det var stort sett positive tilbakemeldinger.

SENIOR TURGRUPPE

TURER 2017

Dato Sted Antall 
deltagere

Anntall 
turledere

Tur-guider Turens 
varighet

30.mar Tindemyr (Notodden) 9 2 4

20.apr Kyststien Bjerkøya-Mørkassel 27 2 7

04.mai Saggrenda-Briskemyr 16 2 4

11.mai Gamlegrendåsen 12 2 4

01. jun Knuten vest 13 2 5,5

08.jun Funkelia/Roa 2 2 4

15.jun Sigridsbu 9 2 7

17.aug Sveinsbu 14 2 4,5

24.aug Helgevann rundt 8 2 4

07.sep Hajeren 12 2 1 5,5

14.sep Glomstulen/Sleiken 15 2 5,5

28.sep Bergstien/eidsfoss 15 2 6

05.ok Ekebergparken 23 2 7

19.okt Aspesetra 13 2 3,5

26.okt Kampenhaug/Kjennerudgrenda 16 2 4

Totalt 204 30 1 75,5
Totalt andall deltagere: 235

Heldigvis har vi ikke hatt uhell av noe slag på 
turene våre. Totalt antall deltakere: 235. Det 
har vært noe utskifting i turledergruppa i 
løpet av året. Den består nå av:

Marit Kallerud, leder
Else Smørgrav
Gunilla Thorsen
Kjell Dalviken
Anne Lauritzen
Sverre Corneliussen
Tore Røstad Petersen
Bjørn Schei
Torill Såtvedt
     
Marit Kallerud

344,5 
dugnadstimer

Glomstulen Sleiken, Meheia  Foto: Kjell Dalviken



BARNAS TURLAG

TURKOMITEEN

Vi har gjennomført 13 arrangementer dette 
året. Vi har hatt ca 840 deltagere og det er 
brukt ca 280 dugnadstimer. Vi hadde et ar-
rangement i samarbeid med Krona Kino som 
samlet ca 250 mennesker i parken ved Krona. 
Det var ulike aktiviteter og det var premiere 
på Karsten og Petra – ut på tur med fokus på 
fjellvettreglene.

Kom deg ut dagen vinter var i Kølabånn 
med fokus på skøyter og grilling. Det var ca 
150-200 som var innom på dette vellykkede 
arrangementet.

May-Britt Helgerud 280 
dugnadstimer

150 
dugnadstimer

 Foto: Ragne Hvidsten

Fellestur skøyter Sønstevann. Foto:  Ole Jakob Kjørstad

Gjennomført 12 turer, med alt fra 
skøytertur, trugetur, forskjellige hytte-
turer med overnatting blant annet til 
Pråmvika og kanotur. Det ble også holdt 
et orienteringskurs.

Ole Jakob Kjørstad 



UNG
2017 har vært et flott år for DNT Ung. Vi har vært på flere flotte turer og opplevd 
masse. Det hele begynte med en fin lavterskel skøytetur på Kjennerudvann, med bål og 
felles fredagsmiddag. Videre hadde vi i februar en kjempetur på ski til Skrimfjella hvor 
vi tilbrakte ei natt på Sørmyrseter, og ei natt sovende under steinhella. På begynnelsen 
av vårparten bestemte vi oss i mars for å teste skiforholda på Lifjell med stor suksess. 
Gruppa delte seg i to hvorav den ene bestemte seg for å dra på topptur, mens andre 
hadde en flott langrennstur innover fjellene før vi til slutt samlet oss for en felles mat-
bit. Med både moro i hinderløype og fisketur fikk sommeren en pangstart. 

Disse turene var etterfulgt av en lengre tur til Hardangervidda hvor turen var delt i 
to. Enkelte gikk fra Eriksbu og inn til Sønstevatn før vi så ble fraktet til Mår hvor vi 
møtte resten av gruppa. Deretter tilbrakte vi helgen langs Mårvann i flott vær og i godt 
selskap. 2. September var natt i naturen, og Eva, sammen med to turdeltagere tilbrakte 
en natt i naturen ved Kolsjø. Uka etter gikk turen til høyt og lavt i pøsende regnvær. 
Der koste vi oss og fikk litt øvelse i og se de positive sidene. Den neste turen skulle 
egentlig vært helgetur til Øvre fjellstul, men på grunn av sykdom måtte vi utsette 
denne på ubestemt tid. Derfor ble det en god pause med tanke på turer, før vi hadde 
en kakaotest på Haus Gabel åsen i slutten av Oktober. Der stakk Freia kakaoen av med 
seieren i den offisielle turkakaotesten. I November ble det ikke noen turer, men vi had-
de en turkosekveld for å planlegge senere turer og for å se en film og kose oss. Her ble 
turprogrammet satt fram til mai, da neste turkosekveld skal være. Vi avslutta turåret 
2017 med en grøttur opp til Langevannstoppen. Her koste vi oss med grøt og utsikten 
over Kongsberg.

Grønn Fredag ble for første gang gjennomført i 2017, i et samarbeid mellom Røde Kors 
og Dnt Ung Kongsberg/Administrasjonen. Dette må evalueres og evt videreutvikles 
med sterke forankring hos DNT Ung Kongsberg.

Håkon Lund

220 
dugnadstimer

DNT Ung Kongsberg på toppen av Styggemann Foto:Eva  J.  Johansenn



BYSTIKOMITEEN

206
dugnadstimer

Merking  av stier er i stor grad gjennomført i henhold til planer og mål-
setting. Nedenfor er det nevnt det som er utført/pågår i løpet av året.  

Området Funkelia – Bergmannstien – Knoffemyr – Svartåstjern- 
Korset.
I dette området er det i løpet av sommer/høst gjennomført kartlegging 
ang. behov for skilt. Disse ble bestillt og satt opp i løpet av høsten. Det 
har lenge vært en usikkerhet med hensyn til merking over mot Fred-
heim i Saggrenda, men etter møter med Fredheim personell og deres 
behov for detaljert merking med bl.a. fargekoding ble det i samråd med 
Fredheim og kommunen konkludert med at Fredheim beholder, og har 
ansvaret, for merking av sitt stisystem.

Gamlegrendåsen
Høsten 2017 er det klargjort og ryddet trase` for labbekløype, ( ca 6 
km), Stertebakke- Glogers vei. Behov for skilting + bestilling av disse 
er gjennomført. Litt avhenging av snøforhold blir skilt satt opp inne-
værende år.

Oddvar Grongstad

Foto:  Jan Storfossen

• Antall dugnadstimer i 2017: 206 timer 
• Bysti møter: 35 timer (2 møtekvelder med til sammen 17 deltagere) 
• Møter med kommunen: 4 timer.
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MØTEKOMITEEN
Årsmøtet 23.2.17
Møtet ble holdt på Vandrerhjemmet. Det var årsmøtesaker, og Jan Erik 
Auen kåserte over «Tre lærere og kulturpersonligheter gjennom det 
19-århundre».

Høstmøtet 30.10.17.
Møtet ble holdt i Sølvsalen på Krona. Rolf Utgård holdt foredrag om 
“Naturopplevelser på skøyter”Det var ca 50 personer tilstede.

Tillitsmannsmøtet 30.11.17
På dette møtet holdt Hege Ballari Rindal fra DNT Ringerike foredrag 
om Ringerikets koier. Styret og komiteene orienterer om arbeidet sitt. 
Ellers blir det tid til å bli kjent og prate med folk fra ulike komiteer.

Hanne Ljøterud

Høstmøte “Naturopplevelser på skøyter“. Foto:  Eva  J.  Johansenn



FLERKULTURELL TURGRUPPE
Turgruppa er et samarbeid mellom KOT og Kongsberg Røde kors

Skikurs 2017 - Heistadmoen 

Dette året er 7.året vi har skikurs for våre nye 
landsmenn. Rutinene og instruktørene er de 
samme som tidligere (skiglade pensjonister).
Det var stor iver ved påmelding til de 5 kursene 
som skulle gjennomføres over 5 uker i janu-
ar og februar. Første kursuke utgikk på grunn 
av lite snø. De øvrige kursene gikk planmessig 
med flest deltagere 1. kurskveld og noe færre 
de 2 neste kveldene. Været var svært skiftene 
i perioden fra under 15 grader til isføre, dette 
samt dårlig kommunikasjon gjorde at deltagelsen 
ikke ble som forventet. Deltagerne har vært fra 
Kongsberg mottak Hero og 

Kongsberg Norsksenter. 

Antall frivillige: 6

Antall deltakere: 50

Aktivitetsleder: Anne Kløvstad

Vel møtt igjen i 2018.

Kongsberg Røde Kors sammen med KOT. 
Anne Kløvstad, 
Skinstruktør.

Turgruppa 2017

Turgruppa gjennomførte de tradisjonelle tirs-
dagsturene også i 2017. Vi hadde 4 vårturer og 5 
høstturer. Som tidligere har turene blitt lagt til 
nærmiljøet. Turene har gått til Kronene i Håvet, 
Storåsen, Gruveåsen, Knutetoppen, Sveinsbu, 
bærtur til Barmen og orientering i Knutefjellet. 
Vi hadde flott tur til Gaustatoppen 9. september 
med ca 20 deltagere. Det dobbelte antall var 
påmeldt, men værmelding med snø og kraftig 
vind gjorde at det var bare de tøffeste som 
kom. Det ble leid inn en stor buss som hentet 
deltagerne på Kirketorget. Etter fotturen kjørte 
bussen ned til Tinnsjøen, der vi spiste en tradis-
jonell god kafemiddag. På alle våre turer har det 
vært en god balanse med norsk/innvandrerbak-
grunn, alle turer ble gjennomført.

Antall frivillige: 8

Antall deltakere: 4 – 20

Aktivitetsleder: Arne Koppang

Med vennlig hilsen,

Arne Koppang,  
Turleder. 

183 
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HYTTENE

ØVRE FJELLSTUL
Generelle forhold: 
Øvre Fjellstul er i god stand, ved hjelp av det løpende vedlikeholdet som 
hyttekomiteen utfører. Hyttestyret bestod i 2017 av 9 aktive medlemmer. Vår 
intensjon er at hytta og området rundt skal bevares mest mulig slik det tradis-
jonelt har vært på setervollen. Seks av våre medlemmer er på valg til våren, 
men dessverre har kun 4 av disse sagt seg villig til å fortsette. Vi har derfor 2 
«ledige plasser» i hyttestyret.

Inspeksjoner og dugnader: 
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med 10 inspeksjoner og to 
dugnader. I alt har det vært nedlagt ca 261 dugnadstimer på eller i forbind-
else med Øvre Fjellstul i løpet av 2017. Vi har planleggingsmøter i forkant av 
dugnadene. Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med 
rengjøring (”rundvask”), skiftning av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid 
og vedhogst. 

Vi rydder skog i utkanten av setervollen, og er på den måten selvforsynte med 
ved. Av forefallende arbeid kan nevnes; reperasjon av gesimskasse, ferdigstillig 
«gangsti» til bekken, reparasjon av inne-stol(er) og utebord. I løpet av 2017 er 
også mer av sengetøy byttet ut.

Besøk 
Det ser ut som besøkstallet på Øvre Fjellstul har vært noe lavere enn 2016. 
Overnattinger 178, dagsbesøk 16. 

Planlagte oppgaver i 2018: 
Vanlig tilsyn og dugnader, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute 
og inne, vedhogst. Vi fortsetter arbeidet med å bytte ut sengetøyet, da dette 
begynner å bli slitt og gammelt/hullete. Av spesielle oppgaver for 2018 er 
bytting av bærestokker på «Markusplassen», samt at det vi skal bytte israftene 
på taket. Jubileumsfeiring: Vi satser på åpen dag med en eller annen form for 
servering i forbindelse med jubileumet i 2018 søndag 3.juni.

 
Hyttestyret v/Espen Martinsen

Hytta er i god stand. Det ble montert solcellepanel på vårdugnaden, det fun-
gerer fint.Ellers er det utføtt 2 dugnader og tilsyn ca. 2 ganger i måneden.

Besøkstall: overnatting 345, dagsbesøk 38. 

Lars Gåsefra

345 
overnattinger

SVEINSBU
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SØRMYRSETER
Sørmyrseter er ei velfungerende, praktisk hytte i god stand. Hytta har hatt 
349 overnattinger i 2017 og 38 dagsbesøk, dette er litt mindre enn tidligere år.

Medlemmene i hyttestyret har månedlig tilsyn med hytta, med gjennomgang 
av hyttas status og tømming av kassa. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsop-
pgaver på disse inspeksjonsturene. Vi har hatt to fine dugnader (juni og okto-
ber), med hovedrengjøring, klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. I 
tillegg har vi én scootertransport ila vinteren for påfyll av ved, gass, og andre 
forbruksvarer. Anslagsvis er det lagt ned (minst) 400 dugnadstimer. I år har vi 
også fått laget en suveren rastebenk i solveggen (for morgenfugler).

Hyttestyret møtes jevnlig over en vaffel eller to, for planlegging av inspeksjon-
er og dugnader. Vi er en sosial og sammensveiset gjeng. I august 2017 feiret vi 
Sørmyrseters 15 års jubileum med staselig middag på hytta. Med riktig fes-
tantrekk nøt vi sensommerdagen med spekemat og gavedryss, lek og moro.

Vi har flere ideer om enkle forbedringer som kan komme gjestene på 
Sørmyrseter til gode, og håper å få realisert noe av dette i 2018.

Vennlig hilsen 
Mette Maudal, 
på vegne av hyttestyret

Foto:  Jan Storfossen

Jubileumsfest på Sørmyrseter Foto:  Jan Storfossen
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SIGRIDSBU
Hyttestyret har bestått av: Hanna Zitsell Sandven (leder), Einar Sandven, Rune 
Øvereng, Jørn Kristoffersen, Sigmund Borge Foss, Lars Schei, Håvard Buttings-
rud, Brit Volden, Vidar Myrvollen,  Steffen Ruud, Terje Scott Syversen,  Morten 
Høiås og Jorunn Teigen.

Antall personer: 13 personer, ca 440 dugnadstimer.

Generelt:  
Vi har hatt et litt roligere år, uten store prosjekter. Begge hyttene trenger 
fremdeles generelt vedlikehold,  gulvene og kjøkkeninnredningen er svært slitt. 

Inspeksjoner:  
Hyttestyret har selv tatt hyttevakt jobben denne høsten, fra uke 34 til uke 41. 
Da har vi vært  tilstede for å hjelpe til med romfordeling, og  sørge for at alle 
betaler, rydder og vasker etter seg. I denne perioden har vi ukentlig hytte
inspeksjon. I perioden medio juli til medio august har vi hatt inspeksjon hver 
14. dag, og resten av året har vi hatt månedlig inspeksjon. På inspeksjonene går 
vi gjennom hyttene, rydder og vasker. Vi tømmer kassa, fyller på med for-
bruksvarer og gjør noe vedlikehold. 

Styremøter: 
Vi har hatt et ordinært styremøte. 

Dugnader: 
Vi gjennomførte vårdugnad som vanlig, men høstdugnaden ble først utsatt 
på grunn av store snømengder og så avlyst pga stormvarsel. Vi har alltid hatt 
høstdugnad etter at høstferie ukene er over, det er mulig at vi må revurdere 
det pga værforholdene

Besøk: Sigridbu hadde 894 overnattingsbesøk og 54 dagsbesøk i 2017. 

Hovedoppgaver 2018:
Fortsette utskiftning av  møbler
Helikoptetransport av forbruksmaterial, ved og  gass.
Kjøpe inn mer sengetøy og madrasser
Normalt vedlikehold.
Annen oppjustering ihht anbefalinger fra 

Hanna Zitsell Sandven



Både hovedhytte og sikringsbu er i meget 
god stand. På vår – og høst-dugnad har 
hyttestyret utført vanlig vedlikehold, vask 
og vedsjau. Vi hadde planlagt åpen hytte 
under Knuteløpet, men løpet ble avlyst pga. 
dårlig vær. I tillegg har det vært hyppige 
inspeksjonsturer hvor hytta som oftest blir 
funnet i god orden.

Selsli hadde 252 overnattinger og 18 dags-
besøk i 2017. Tilsvarende tall i 2016 var 329 
/ 18. Nivået i antall besøkende er litt over 
gjennomsnittet for de ti siste årene.

Oppgaver i 2018 er vedlikehold og vedhogst, 
samt maling av vinduskarmer. Det planlegg-
es med åpen hytte under Knuteløpet første 
helga i mars. Besøkstall: Overnattinger: 252, 
Dagsbesøk: 18

Torbjørn Hals

252 
overnattingerSELSLI

Antall Personer Timer SUM
Vårdugnad 1 8 15 120

Høstdugnad 1 9 12 108

Knuteløpet 1 3 8 24

Inspeksjoner 9 1 6 54

TOTALT 10 306

 Foto: Jan Rognerud

ERIKSBU
Vi har hatt 13 inspeksjoner i tillegg 1 planleggingsmøter til dugnadene. 1 
vårdugnaden og 1 høst dugnad gikk som planlagt. Det har vært vanlige ved-
likehold og annet arbeid som har blitt utført. I tillegg er vindskiene malt og 
skrudd opp taknedløp, utenom felles dugnad. Det er også skiftet batterier 
til solsellanlegget som fungerer veldig bra. Hyttestyret har full oppslutning 
om dugnadene og det gjøres en flott innsats. Det ble kjørt opp ved i flere 
omganger i januar/februar, samt annet utstyr.Stadig utfordringer med bran-
nvarslerne som nå er byttet igjen? Det er i 2017 brukt ca 348 dugnadstimer 
I 2017 var antall besøk og overnatting ca 778, og antall registrerte dagsbesøk 
32, besøket har vært omtrent som i 2016. 4 skoleklasser har vært på besøk i 
perioden.

PLANER FOR 2018

Vanlig vedlikehold samt, det trengs maling/beising av hytte og uthus, ut-
vendig panel er trykkimpregnert furu, så det er ikke krise. Men det ser nå litt 
sjuskete ut, særlig uthuset. På sikt er det behov for vindtetting av hytta utven-
dig/samt skifte utvendig kledning innenfor rimelig tidshorisont. Det er mulig 
å få tatt dette samtidig som det bygges sikringsbu. Sikrings bu på Eriksbu, 
det foreligger tegninger av hytta og ca plassering, håper å starte med grun-
narbeid på tomta i 2018 med byggestart i 2019. Total kostnader er foreløpig 
estimert til ca 1 mill kr. 

Randi Fosso 
for Eriksbu styret

778 
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PRÅMVIKA
Det har vært lagt ned ca 100t timer dugnad i år. Dette har i 
hovedsak vært å beise hyttene i sommer. Videre har det vært 2 
dugnader med generell rengjøring og inspeksjoner. Det har vært 
50 personer på dags besøk. 

Terje Konningen

61 
overnattinger

209 
overnattinger

Hyttestyret har avholdt 2 styremøter, utført 8 inspeksjonsturer, og 6 dugnad-
sturer. Ila 2017 ble vi ferdig med ny utvendig kledning, 5 cm etter- isolering 
+ vindpapp, og nye vinduer på nordveggen og østveggen. Takrenner har blitt 
montert, som vil hindre vannsprut på veggen som sannsynligvis var årsak-
en til fuktig ytterkledningen. Ny kjøkkeninnredning, gasskomfyr, samt nye 
møbler til kjøkkendelen to bord og stoler har kommet på plass. 

Under ombyggingen av soverommet mot øster det blitt oppdaget en 
råteskade på bærebjelken ved ytterveggen rett over lufteluka. Delen som 
var fuktig er blitt saget bort, og vi blir nødt til å finne årsaken til skaden. Dag 
Sandvik er blitt kontaktet, og det planlegges en inspeksjonstur for å kartlegge 
skaden. Vi er så heldige og har fått hjelp av Marit Fåsetbru til å tegne forslag 
til vindfang. Inngangen vil være i fra vest noe som helt klart blir en meget 
god løsning spesielt på vinterstid med fokksnø. Samtidig vil det medføre mye 
mindre varmetap under ferdsel ut og inn i hytta. Med godkjenning fra KOT, se 
forslag til budsjett for 2018, håper vi på å kunne få dette utført ila sommeren 
2018. Annet arbeide som gjenstår er montering av ny vedovn, sliping/lakker-
ing av gulv, samt å ferdigstille det siste soverommet. Utvendig har vi begynt 
å jevne ut noe av terrenget rundt rasteplassen. På siste styremøte kom det 
forslag om å gå til anskaffelse av en bålpanne. Vi ser at det til stadighet nøres 
opp bål utenfor hytta. Et forbud mot dette tror vi blir vanskelig å få til, og 
foreslår derfor en løsning med bålpanne, samt at de som bruker vår ved må 
betale for dette. Solcelleanlegget er naturlig å plassere i tilknytning til vind-
fanget.

Det er registrert 209 overnattinger pr. 1. september og 62 dagsbesøk. Det er 
grunn til å anta at byggeaktiviteten nok har spilt en viss rolle når det gjelder 
antall besøkende. Antall dugnadstimer/inspeksjon i 2017 er 476 timer. Vi 
foreslår «åpningsfest» av hytta høstferien uke 40.

For hyttestyret,

Bjørn Engen

DAGGRØ

 



Byggekomiteen for Pråmvika har i løpet av året lagt ned ca 600 
timer i papirarbeid / møtevirksomhet.

I Pråmvika er det i løpet av året lagt ned ca 1300 timer praktisk 
arbeid,  ca 800 av disse timene er utført av byggekomiteen.

Det som er utført er overflatebehandling av alle flater inne og 
beising utvendig. Alle senger og kjøkkeninnredning er montert. 
Det er kabla og montert lys i alle rom og solpaneler, batteri og 
sentralenhet er montert. Doløsning og avløp / filtreringsanlegg 
for gråvann er også utført av byggekomiteen.

Utomhus er det ryddet regelmessig slik at tomta nå framstår 
som pen og ryddig. 

Andre bygningsarbeider som er utført er bygging av plattinger 
rundt hovedhytta og trapp ved do. Innredning av hunderom i 
uthuset er også påbegynt. Disse siste arbeidene er tjenester vi 
har kjøpt. Det er også montert 3 ildsteder i hovedhytta og satt 
opp nikkepumpe over grunnvannsbrønnen i løpet av året.

Eirik Winsents

BYGGEKOMITÉ PRÅMVIKA

Pråmvika Foto:  Eva  J.  Johansenn
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Inventar og møbler kommer på plass. Foto: Berit Hillestad Pedersen 

Full fart både ute og inne! Foto: Terje Konningen
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KONGSBERG OG OMEGNS  

TURISTFORENING



Note 2017 Budsjett	2017
Avvik	mot	

budsjett

Driftsinntekter

Salgsinntekter 1 562	716 629	200 -66	484

Leieinntekter 1 2	480 10	000 -7	520

Kontingenter/tilskudd 1,2 1	407	391 1	136	000 271	391
Sum driftsinntekter 1 972 587 1 775 200 197 387

Driftskostnader

Vareforbruk 1,3 46	305 20	000 26	305

Personalkostnader 630	497 700	000 -69	503

Avskrivninger 4 20	052 0 20	052

Frakt/transpor/ved/gass 57	276 71	600 -14	324

Kostnader	lokaler 167	989 167	500 489

Annen	leiekostnad 777 0 777

Kjøp	utstyr,	vedlikehold,	merking,	inventar	o.l.	u/akt.	grensen 1 213	053 329	700 -116	647

Fremmede	tjenester 129	216 125	000 4	216

Kontorutgifter 117	332 128	000 -10	668

Reise,	diett	etc. 77	604 96	500 -18	896

Annonsering/trykkskaer 55	152 48	000 7	152

Andre	driftskostnader 140	797 155	500 -14	703

Sum	driftskostnader 1 1	656	050 1	841	800 -185	750

DRIFTSRESULTAT 316 537 -66 600 383 137

Finansinntekter/finanskostnader
Finansinntekter 5 35	041 10	000 25	041
Finanskostnader 5,6 0 0 0
Sum finansielle poster 35	041 10	000 25	041

ÅRSRESULTAT 10 351	578 -56	600 408	178

Dsiponering av årsresultatet
Overført til annen egenkapital 10 351	578 -56	600 408	178

Sum disponert 351	578 -56	600 408	178

Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening                                                                      Organisasjonsnr. 881072262

Kongsberg	og	Omegns	Turistforening

Resultatregnskap	2017





Note 1 - Driftsresultat pr avdeling

Resultatregnskap Note 2017 Budsjett 2017 2016

Styre/adm
Driftsinntekter 2 1 422 181 1 124 000 1 215 265
Driftskostnader
Vareforbruk 8 925 20 000 0
Personalkostnader 630 497 700 000 601 348
Avskrivninger 0 0 0
Utgående fraktkostnader 0 0 0
Kostnader lokaler 104 071 95 000 104 171
Annen leiekostnad 777 0 1 715
Kjøp verktøy o.l. u/akt. Grensen 59 066 63 000 48 009
Fremmede tjenester 122 301 115 000 124 232
Kontorutgifter 110 330 111 000 116 551
Reise, diett etc. 23 245 15 000 15 669
Salgskostnader 55 152 45 000 43 796
Andre driftskostnader 97 989 83 000 73 917
Sum dirftskostnader 1 212 353 1 247 000 1 129 408

Driftsresultat 209 829 -123 000 85 857

Finansielle poster 35 041 10 000 474

Årsresultat styre/adm 244 869 -113 000 86 331

Merkekomité
Driftsinntekter 2 0 12 000 0
Driftskostnader 8 430 52 000 71 005
Driftsresultat -8 430 -40 000 -71 005

Møtekomité
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 16 605 23 500 14 839
Driftsresultat -16 605 -23 500 -14 839

Turkomite
Driftsinntekter 1 625 5 000 3 200
Driftskostnader 6 677 53 000 370
Driftsresultat -5 052 -48 000 2 830

Barnas Turlag
Driftsinntekter 2 2 550 3 000 2 750
Driftskostnader 10 170 31 000 23 570
Driftsresultat -7 620 -28 000 -20 820

Kano
Driftsinntekter 2 480 10 000 8 480
Driftskostnader 0 9 000 11 003
Driftsresultat 2 480 1 000 -2 523

Kongsberg og Omegns Turistforening

Noter til regnskapet pr 31.12.17

Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening                                                                      Organisasjonsnr. 881072262



Note 1 - Driftsresultat pr avdeling
Note 2017 Budsjett 2017 2016

Butikk
Driftsinntekter 55 294 35 000 46 312
Driftskostnader 34 880 0 22 676
Driftsresultat 20 414 35 000 23 636

Bysti
Driftsinntekter 2 0 0 0
Driftskostnader 2 441 7 000 14 502
Driftsresultat -2 441 -7 000 -14 502

Pråmvika
Dirftsinntekter 2 6 321 16 500 7 415
Driftskostnader 27 173 49 000 30 059
Dirftsresultat -20 851 -32 500 -22 643

Daggrø
Driftsinntekter 30 649 50 200 36 612
Driftskostnader 64 452 105 700 71 201
Driftsresultat -33 803 -55 500 -34 589

Eriksbu
Driftsinntekter 2 119 889 148 000 122 862
Driftskostnader 45 661 59 000 49 435
Driftsresultat 74 228 89 000 73 427

Nye Pråmvika
Dirftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 87 360 0 -2 731
Dirftsresultat -87 360 0 2 731

Selsli
Dirftsinntekter 33 793 39 000 45 911
Driftskostnader 24 916 24 000 14 605
Dirftsresultat 8 877 15 000 31 306

Sigridsbu
Dirftsinntekter 156 215 171 000 177 542
Driftskostnader 31 615 79 500 72 736
Driftsresultat 124 601 91 500 104 806

Sveinsbu
Dirftsinntekter 51 214 40 000 44 772
Drftskostnader 20 930 43 000 13 040
Driftsresultat 30 284 -3 000 31 732

Sørmyrseter
Driftsinntekter 61 677 82 500 66 435
Driftskostnader 37 667 26 500 37 827
Driftsresultat 24 011 56 000 28 609

Øvre Fjellstul
Driftsinntekter 28 698 39 000 30 972
Driftskostnader 24 721 32 600 25 712
Driftsresultat 3 978 6 400 5 260

ÅRSRESULTAT 351 578 -56 600 209 746

Kongsberg og Omegns Turistforening

  Organisasjonsnr. 881072262Årsregnskap for Kongsberg og Omegn Turistforening  



Note 2 - Driftsinntekter

Kontingentinntekter fra DNT for 2017 er kr. 936 043,- og kr. 471 348,- i andre tilskudd.

Spesifisering av tilskudd: 
Giver Formål Beløp
Kongsberg Kommune Tilskudd 2017 131 828
DNT Momskompensasjon 80 445
DNT Frifond 2017 7 500
DNT Kom deg ut høst/vinter 2017 38 000
Forum for natur og friluftsliv FU2017 10 000
Buskerud Fylkeskommune Frilutsliv 50 500
Buskerud Fylkeskommune Partnerskapsavtale  2017 90 000
Buskeurd Fylkeskommune Partnerskapsavtale 2016 60 000
Norsk Tipping Grasrotandel 3 075

Totalt 471 348

Note 3 - Driftskostnader

Beholdning av varebeholdning butikk er ikke med i balansen dvs at det er kostnadsført løpende.
Innkjøpte billetter til tidenes turfest 2018 som ikke er solgt i 2017 er oppført som beholdning i balansen pr 31.12.2017

Note 4 - Varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Bygninger

Nybygg 
Pråmvika 

under 
bygging Daggerø

Utedo 
Sigridsbu 

under bygging Sum 

Anskaffelseskost pr. 1/1 0 3 143 440 98 444 402 853 3 644 737
+ Tilgang 0 572 930 0 0 572 930
- Mottatt Tilskudd 1/1 0 -1 963 400 0 0 -1 963 400
- Avgang 0 0
Anskaffelseskost pr. 31/12 0 1 752 970 98 444 402 853 2 254 266

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 0 4 922 0 4 922
+ Ordinære avskrivninger 0 0 3 938 16 114 20 052
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 0 0 8 860 16 114 24 974

Balanseført verdi pr 31/12 7 1 752 970 89 584 386 739 2 229 299

Avskrivningssats 2 % 4 % 4 %

Anlegg under utbygging avskrives ikke før anlegg er ferdigstilt.

Depositum Pråmvika

Det er betalt et depositum for leie Pråmvika på kr 11.500,-

Kongsberg og Omegns Turistforening
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Note 5 - Finansinntekter/finanskostnader

Renteinntekter 2017 4 099
Agio 27
Utbytte på grunnfondsbevisene 4 267
Tilbakeført avsetning for utbytte for 2016 -2 000
Avsatt for utbytte grunnfondsbevis 2017 4 000
Sum finansinntekter 10 393
Reversering av tidligere nedjustert verdi på grunnfondsbevisene til ligningsverdi 24 906
Rentekostander leverandører -258
Sum finanskostnader 24 648
Sum finansiselle poster 35 041

Note 6 - Finanseielle anleggsmidler

Grunnfondsbevisene består av:

1680 andeler i Sparebank1 Buskerud-Vestfold
900 andeler i Sandnes Sparebank

Fondsbevisene hadde pr 01.01.17 en balanseført verdi på kr. 83 898,- etter fjorårets verdijustering.
Ligningsverdien har pr 31.12.17 gått opp, det er derfor foretatt en reversering av tidligere nedjustering av verdi til 
virkelig verdi, jfr. Regnskapslovens § 5-3. 

Balanseført verdi pr 01.01.11 250 743
Nedskrivning til virkelig verdi pr 31.12.16 -166 845
Reversert deler av tidligere nedjustering til virkeligi verdi 31.12.17 24 906
Balanseført verdi etter verdijustering til virkelig verdi 31.12.16 108 804

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer på kr. 67 183,- består av:

Utbytte grunnfondsbevis 4 000
Moms til gode 44 288
IF Forsikring jan-febr 18 7 057
Adobe programvare 2018 11 838

Sum andre kortsiktige fordringer 67 183

Kongsberg og Omegns Turistforening
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Note 8 - Skyldige offentlige avgifter

Skyldig forskuddstrekk 11 222
Skyldig arbeidsgiveravgift 23 202
Skyldig offentlige avgifter pr 31.12.16 34 424

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12.15 var kr. 16 877,-.

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Mottatt forskudd fra DNT for kontingenter for 2018 572 000
Skyldige feriepenger til utbetaling 2018 57 201
Sum annen kortsiktig gjeld 629 201

Note 10 - Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.17 3 184 034
+ overføring av årets overskudd 351 578
Sum egenkapital pr 31.12.16 3 535 612
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