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1. STYRET
Etter valg på årsmøtet 26. februar 2015 og konstituering samme dag ble styret for 2015 slik:
Styreleder
Per Barhaughøgda
ansvar sekretariat, presse, DNT Vestfold
Nestleder
Thore Sletvold
ansvar oppfølgning av økonomi
Styremedlem
Kjell Stordalen
ansvar TOT’n og informasjon
-«Hans Gunnar Skorge
ansvar hytter og løyper
-”Siri Dillan Børresen
ansvar koordinering av turtilbud
Varamedlem
Edvar-Ståle Otterstrøm
ansvar FNF
Tiltredende styremedlem Live H. Pedersen
valgt av Barnas Turlag
-«Nina Klopbakken
valgt av Aktiv 30-50+
-«Kathinka Weyns
valgt av Klatregruppa
-«Yngvar Solli
valgt av Seniorgruppa
-«Erik Wie
for DNT ung Tønsberg
Senere på året trådte Siri D Børresen ut av styret og Edvar-Ståle Otterstrøm rykket opp som fast medlem.
Funksjonen til styremedlem turtilbud ble i stor utstrekning fulgt opp av Kjell Stordalen. Etter sykepermisjon trådte
også Gro Anita Hagen inn for Klatregruppa og Kathinka Weyns erstattet Erik Wie for Ungdomsgruppa.

Den sentrale saken for styret i 2015 er Sandefjord og Opland Turistforenings plutselige og noe
overraskende anmodning om umiddelbart å få overta alle TOTs medlemmer som ville bli liggende
innenfor de nye kommunegrenser for Sandefjord kommune. Styret stilte seg avvisende til dette idet
medlemsgrenser er delt inn etter hensiktsmessige postnummer, igjen basert på de geografiske
arbeidsområder man har. Det er ikke naturlig at en forening skal ha inntekten for medlemmene, mens en
annen forening skal ha utgiftene for driften i medlemsområdet. Som kjent har Andebu vært et av TOT’s
kjerneområder siden starten i 1906.
TOTs arbeid og tilbudene som er gitt i 2015 har tatt utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen.
Det har blitt gjennomført flere arrangementer for Friluftslivets år 2015, det er drøftet tiltak for å få i gang
DNT ung Tønsberg igjen og det har vært administrative saker slik som utvidelse av stillingsprosenten
ved kontoret og med det behovet for nye butikk- og kontorlokaler. TOTs vedtekter har fått en liten
oppussing og det er foretatt en gjennomgang av sikkerhetsinstrukser i foreningen.
TOTs tillitsvalgte, turledere/kjentmenn og dugnadsfolk har i 2015 nedlagt om lag 11029 (10593)
dugnadstimer med dette arbeidet.
TOT er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) og deltar i samarbeidsorganet for turistforeningene
i Vestfold, nå benevnt DNT Vestfold. TOT er også med i Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold.
2. SEKRETARIAT
TOT leier butikk- og kontorlokaler av Tønsberg kommune v/Havnevesenet i Nedre Langgt. 36
på brygga i Tønsberg. TOT leier også en container på denne plassen til oppbevaring av utstyr.
TOT har i 2015 hatt Anne-Lene Stulen ansatt som daglig leder i 100% stilling. Ulf Rødvik er
ansatt som kontormedarbeider i 80% stilling hvorav 40% gjaldt arbeid for Forum for Natur og
Friluftsliv (FNF). TOT var vertskap for FNF Vestfold og solgte sekretærtjenester dit. Fra 1.
september sluttet Ulf Rødvik i FNF og gikk over til 80% i TOT.
Styremøtene holdes i kontorlokalene til Redningsselskapet som holder til vegg i vegg. Flere
komiteer har også avholdt sine møter der. TOT har egen hjemmeside med adresse
www.tot.dnt.no (ny adresse fra 14.12.2015) og en facebookside med adresse DNT TOT –
Tønsberg og Omegn Turistforening. Daglig leder har hovedansvaret for oppdatering av disse.
Daglig leder har deltatt på ett daglig ledermøte (16.04.2015), vinterforum (20.-21.01.2015) og
hytte- og ruteseminar i Oslo (16.-17.11.2015) i regi av DNT sentralt, og vært utsending til
Landsmøtet 4.-7. juni. I tillegg deltar hun bl.a. på styremøter, møter i DNT Vestfold, hytte- og
løypemøter, budsjettmøter, brosjyremøter.
Daglig leder og sekretær tilpasser feriene sine og sørger for at kontoret stort sett er betjent.
Finn Rasmussen, Anne Helene Lund og Kjell Stordalen har fungert som vikarer.
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3. MEDLEMMER
Medlemstallet har hatt en økning på 6,7 % i 2015.
Det offisielle medlemstall pr. 31.12.2015 var 4.990 (4.678).
Medlemsmassen fordeler seg slik:
2317 (2232) hovedmedlemmer, 148 (128) ungdomsmedlemmer, 291 (276) skoleungdomsmedlemmer, 595 (545) honnørmedlemmer, 1036 (949) husstandsmedlemmer.
I tillegg er det 51 (52) livsvarige medlemmer og 552 (496) i Barnas Turlag.
Eivind Skjold og Hans Kr. Høijord ble utnevnt til æresmedlemmer i 2015, og Jørn Solberg, Egil
Rygh og Finn Rasmussen fikk gullmerke.
Hedersprisen (kniven) ble i 2015 tildelt Tove Hansen og Viggo Bjørnsgaard.
TOT har i sin 109-årige historie utnevnt 16 æresmedlemmer. 31.12. 2015 er det 9 gjenlevende:
Tore Asplin (1986), Arne Robertsen (1998), Karin Robertsen (1998), Christian Foyn (2002),
Steinar Støfring (2008), Kjell Stordalen (2008), Kåre Johansen (2011), Eivind Skjold (2015) og
Hans Kr. Høijord (2015).
4. ØKONOMI
Regnskapet er ført av Andebu Regnskapskontor ved Hogne Kjærås. Daglig leder konterer og
klargjør bilagene og regnskapskontoret fører dem og utarbeider rapporter. Regnskapet er
revidert av Alf Steinar Kjærås og Anne Helene Lund. Kontaktperson mellom styret og
sekretariat i økonomiske saker har vært Thore Sletvold.
Resultatregnskapet for TOT 2015 viser et overskudd etter finansinntekter på kr. 373.871
TOT hadde totale driftsinntekter på kr. 3.589.567 og driftsutgifter på kr. 3.250.687.
Finansinntektene utgjør kr. 34.991.
Avskrivninger på driftsmidler er utgiftsført med kr. 140.268.
Foreningens eiendeler er pr. 31.12.2015 på kr. 4.446.539.
Bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.2015 er på kr. 3.492.462.
76 dugnadstimer
5. MØTER
A. STYREMØTER
Styret har avholdt 13 styremøter, 11 i 2015 og 2 i 2016. I disse møtene er til sammen 103 (79)
saker behandlet. Møtevirksomhet inklusiv forarbeid til møtene utgjør ca.
409 dugnadstimer
B. EKSTERNE MØTER / KURS/ REPRESENTASJON
05.01
12.01
21.01
31.01
12.02
16.04
08.- 10.05
21.05
04.-07.06
27.06
10.08
29.09
25.08

Tønsberg kommune FÅ – Kjell Stordalen
3 timer
DNT Vestfold møte –Finn Rasmussen
4 timer
FNF AU møte – Finn Rasmussen
4 timer
Østlandsmøte – Finn Rasmussen
4 timer
Førstehjelpskurs: Kjell Stordalen, Nina Klopbakken, Svein Olsen, Nick Bull, Gro Eia,
Brit Lønmo, Åshild Johansen, Hjørdis Rasmussen, Yngvar Solli, Finn Rasmussen
40 timer
FNF AU møte – Edvar-Ståle Otterstrøm
2,5 timer
Ambassadør- og grunnleggende turlederkurs – Per Barhaughøgda, Kathinka Weyns, Aud Bråten 36 timer
DNT Vestfold møte – Per Barhaughøgda, Kjell Stordalen, Anne-Lene Stulen
10 timer
DNT Landsmøte – Per Barhaughøgda, Thore Sletvold, Hans Gunnar Skorge, Kathinka Weyns,
Nina Klopbakken, Edvar-Ståle Otterstrøm, Live H. Pedersen, Anne Lene Stulen
210 timer
Åpning Færder nasjonalpark m/dronning Sonja – Per Barhaughøgda
5 timer
FNF AU møte – Edvar-Ståle Otterstrøm
2,5 timer
FNF AU møte – Edvar-Ståle Otterstrøm
2,5 timer
DNT Vestfold møte – Per Barhaughøgda, Kjell Stordalen, Anne-Lene Stulen
10 timer
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30.08
9. - 11.10
17. 10
16. - 18.10
17.11
30.11

Hælja Hime i Andebu – Live H. Pedersen, Yngvar Solli, Kathinka Weyns, Per Barhaughøgda
UT-danningskonferanse Gjendesheim – Per Barhaughøgda, Kathinka Weyns, Svein Olsen
Verdens ryggdag i Tønsberg – Per Barhaughøgda, Kahtinka Weyns
Ambassadør- og grunnleggende turlederkurs – Live H. Pedersen, Gro Anita Hagen,
Rune Paulsen, Morten Onsvåg
FNF AU møte – Edvar-Ståle Otterstrøm
FNF AU møte – Edvar-Ståle Otterstrøm

32 timer
32 timer
8 timer
84 timer
2,5 timer
2,5 timer

494 dugnadstimer
C. INTERNE MØTER
26.02.
19.03.
22.06.
23.11.

03.12.
24.11/15.12

Årsmøte – Styret
Vårmøte – Kjell Stordalen, Per Barhaughøgda
Klatregruppa - Thore Sletvold, Kjell Stordalen, Gro Anita Hagen, Trond Øynes,
Øyvind Stigum Trøan, Svenn Salvesen, Kathinka Weyns,
Edvar-Ståle Otterstrøm, Nina Klopbakken, Live H. Pedersen, Yngvar Solli
Hytte-Løype møte – Hans Gunnar Skorge, Kåre Johansen, Kjell Stordalen,
Christian Foyn, Edvar-Ståle Otterstrøm, Egil Rygh, Viggo Bjørnsgaard,
Ferdinand Juell, Tore S. Rasmussen, Rune og Elisabeth Gunnerød, Åse Hagen
Per Barhaughøgda, Ulf Rødvik, Anne-Lene Stulen
Takk-for-hjelpen møte – Per Barhaughøgda, Kjell Stordalen (+ styret)
Vedtektskomiteen – Rune Frank Andersen, Edvar-Ståle Otterstrøm,
Live H. Pedersen, Ivar Rød

35 timer
8 timer

44 timer

52 timer
10 timer
22 timer

171 dugnadstimer
6. HYTTER
A. DARREBU
Darrebu er beliggende på Skrim, 615 moh, med 8 sengeplasser. Den har status som ubetjent hytte med
standard DNT -nøkkel. TOT eier hytta med ca 15 mål stor tomt.
Ferdinand Juell har hatt ansvar for hyttetilsyn i 2015.
Pr. 31.12.2015 har det vært 191 (196) overnattinger/besøk på hytta. I tillegg kommer overnatting
i forbindelse med Skrimløpet, dagsturer, dugnadsdager m.fl. Hytta benyttes i stor grad av
unge og av foreldre med barn. Det er utført generelt ettersyn med hytta, samt fraktet opp 2 lass med
ved. Snurredassen er tømt.
38 dugnadstimer
B. TROLLSVANNSTUA
Trollsvannstua ligger ved Trollsvannet i Lardal, i grensen mellom Lardal og Andebu, 176 moh.
TOT eier hytta med ca. 4.7 mål tomt. I tillegg festes et areal i bakkant. Eiendommen består av
Trollsvannstua, Annekset, gapahuk, toalettbygg samt båthus m/scootergarasje. Annekset har 8
køyeplasser og er låst med DNT standardnøkkel, stua har 14 køyer og 10 plasser på hems.
Den er låst med egen nøkkel. I gapahuken er det plass til 20 personer.
Hyttetilsynet 2015 besto av Kåre Johansen som leder samt Torgeir Gjølberg, Elisabeth Gunnerød,
Rune Gunnerød, Åse Hagen og Kjell Stordalen.
Det har vært holdt møter i hyttetilsynet 07.04, 28.05 og 05.12.
Stua er fortsatt reservert for vaffelsalg i helgene mens foreninger, skoler og bedrifter kan leie
Stua for friluftsformål mandag – fredag.
I 2015 har det vært 132 (108) overnattinger/besøk i Annekset, og hovedhytta har hatt om lag
395 (187) overnattingsgjester, hovedsakelig skoleklasser. I tillegg har det vært et svært stort
antall dagsbesøkende. Plassen er innbydende og flittig benyttet av unge og gamle. Det var ikke
uvanlig med full parkeringsplass i helgene hvilket vil si både 100 og 200 glade turgåere.
Trollsvann har vært vertskap for kom-deg-ut dager 01.02 og 06.09, videre måneskinnstur 06.11,
høstleir for BT 11.-13.09 og frisklivsturer.
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Dugnadsarbeidet har i 2015 foruten fortløpende arbeid og vedlikehold slik som vask, maling,
plenklipping, tømming av søppel, veding - bestått av dugnadsdager 06.06, 17.10 og 05.12.
Dessuten er det ivaretatt 4 spesielle prosjekter som er finansiert via spillemidler, boring etter
vann/oppsett av vannpumpe – utskiftning av 3 vinduer på Stuas nordvegg – innredning av
vaskerom/bad i Annekset samt tetting av tak på Gapahuken. Disse arbeidene er gjort på
dugnad bortsett fra boring etter vann som ble satt bort. Dette prosjektet ble ekstra utfordrende
og vi måtte også trå til selv for å komme til mål. Alle prosjektene er på det nærmeste ferdigstilt.
Annekset har fått ”new look” idet en del av den gamle stallveggen mellom kjøkken og stue/sov
er fjernet. Oppussing, utskifting av møbler samt en ny vedovn sammen med nytt vaskerom gjør
at Annekset nå ser svært så tiltalende ut.
Det har vært mye nedbør i 2015 og ved to anledninger har vannstanden steget med 2 meter slik
at bord og stoler forsvant ”til sjøs”.
Ukentlig ettersyn er delt regelmessig og likelig mellom hyttetilsynets medlemmer.
Det er notert 78 (75) dugnadsdager, hvor det er bokført i alt 693 + 198 =
891 dugnadstimer
Deltakere på dugnader har i tillegg til tilsynet vært Elin Svendsrød, Dag Wendelboe, Hans Gunnar
Skorge, Thore Slettvold, Torunn Monsen, Tellef Lund, Sven-Rune Helgesen, Nina Hotvedt, Hans Kr.
Høijord, Anne Høijord og Bente Stordalen.
Vaffelservering
Vaffelservering organiseres via TOT-kontoret. Den er svært populær, det har blant annet
reaksjonene når vi ikke har fått tak i vakter, vist. Servering har skjedd de fleste helgene 34 (32).
714 dugnadstimer
C. TJØNNEBERGET
Tjønneberget er beliggende syd på Hvasser i Tjøme kommune, 40 moh. Eier Tjøme kommune.
Hytta er fra 01.01.2010 leid gratis (mot vedlikehold og oppsyn) i fellesskap med Oslofjordens Friluftsråd.
Jan Erik Pettersen er ansvarlig vaktmester/hyttetilsyn for både OF og TOT.
Også i 2015 har det vært stor aktivitet på Tjønneberget. Det har vært regelmessige dugnadssammenkomster hver mandag (bortsett fra midt på sommeren), og det har vært åpent hus med
vaffelsalg hver lørdag og søndag fra påske til ut oktober.
Samtidig har Oslofjordens Friluftsråd hatt full virksomhet med utleie av 1.etg. i hele sommerhalvåret. Også TOT’s lokaler har vært leiet ut som møtelokale til noen av OF’s gjester når dette
ikke har kommet i veien for TOT’s egne aktiviteter. Samarbeidet fungerer fint, og TOT og OF
har funnet en grei fordeling av kostnader og vedlikeholdsarbeider.
Av arbeider som er gjennomført i perioden kan nevnes:
- utvendig maling av lager bunkere
- utbedre vindskier og takrenner på pumpehus og bunkere
- installere ny pumpe i pumpehuset
- rydde stien til pumpehuset for nedfallstrær
- sette opp ekstra kleskroker på badet
- utbedre hull i veien i svingen i toppen av bakken med freste masser (får av kommunen)
- fjerning av kratt langs vei
- satt opp to nye utelys på hytta
- ferdigstilt anlegg av nytt uteområde nord for hytta (fyllmasser bekostet av Tjøme kommune)
- lage stativ for pilkast etc.

I tillegg kommer selvsagt vanlig vedlikehold som rengjøring og klipping av plener etc.
Det har også i år vært gjennomført en rekke arrangementer i samarbeid med andre foreninger
og enkeltpersoner:
- Praktisk geologiforelesning om Oslofjorden og områdene rundt ved Christian Foyn.
- Historiefortelling av lokale kjennere fra Hvasser og Brøtsø Historieforening hele seks søndager i forbindelse med
vaffelsalget.
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Vaffelsalget har også i 2015 vært populært blant turgåerne på Hvasser. Vi har solgt vafler og
kaffe for omtrent det samme som i 2014 – litt i underkant av 40.000 kroner. Arbeidet fordeles
mellom dugnadsgjengens medlemmer og deres respektive, og ikke minst en engasjert gjeng av
frivillige som Bjørn har skaffet. Vaffelsalget er viktig for oss – både som et populært tilbud til
turfolket, men også som en god inntektskilde for de arbeidene vi gjennomfører på anlegget.
Totalt ble det i 2015 utført dugnadsarbeid på anlegget med 477 timer fordelt på 10 mann,
Jan Erik Pettersen, Ole Johan Eide, Bjørn Liverød, John Iversen, John Studsrød, Terje Hansen, Tom
Bjerke, Bjarne Cranner, Rolf Andersen, Jan Simonsen.
I tillegg gikk det med 612 timer til salg av vafler fordelt på ca. 30 personer.
1089 dugnadstimer
D. STYGGEMANNSHYTTA
Styggemannshytta på Skrim disponeres av TOT. Den er beliggende på Styggemannen, 871 moh.
Hytta er til utleie gjennom kontoret. Det er løypegjengen på Skrim som holder hytta vedlike.
Hytta leies ut til en fast døgnpris og må bestilles på forhånd. Nøkler hentes og leveres på
kontoret. I 2015 var Styggemannshytta utleid 142 (-) overnattinger (71 mot 61 gg utleid).
Det er utført vanlig vedlikehold, dessuten en betydelig transport av ved opp til hytta. Siste tur
17.04.2015 med til sammen 20 sekker. Låskassa i innerdøra er skiftet.
45 dugnadstimer
E. HANNEVOLDHYTTA
Hannevoldhytta disponeres av TOT, den ligger i Lardal 340 moh og leies av Hans Martin Hannevold.
Hytta har 4 sengeplasser og DNT-standardlås.
Egil Rygh og Viggo Bjørnsgaard har hatt tilsyn med hytta.
Pr. 31.12.2015 har det vært 37 (61) overnattinger og 10 registrerte dagsbesøk på hytta.
Hytta er et flott tilbud til medlemmer som ønsker en overnatting i stille omgivelser, i beste
norske hyttetradisjon, og med en fantastisk utsikt mot Lågendalen.
I 2015 har hovedoppgaven vært å bygge takoverbygg over inngangspartiet, med terrassegulv.
I dette arbeidet ble det gravet og forskallet/støpt betongfundamenter på fjell og satt opp søyler
og takverk i impregnert materialer. Det ble påsatt ny kledning og rafter på sydvegg, og montert
splittpanel på himling over terrasse og på gesimser. Tilslutt satt opp benker. Dette ble et
betydelig arbeid (tungt) med bæring av materialer fra veien og opp.
For øvrig hugget ved (3 store furuer er felt), som er skåret opp og kløyvd. Holder for flere år.
331 dugnadstimer
F. HOGGERSTUA PÅ LINDSVERKSETER
Lindsverkseter er en gammel seterstul i Lardal kommune, 325 moh. Det er 2 hytter der hvorav den ene,
Hoggerstua, siden 10.01.2013 har vært i TOTs eie. Hytta har 13 sengeplasser og DNT-standardlås.
Egil Rygh og Viggo Bjørnsgaard har hatt tilsynet med hytta. De har hatt bistand av Jan P.
Simonsen, Steinar Støfring og Kåre Johansen.
Pr. 31.12.2015 har det vært 122 (36) overnattinger og 8 registrerte dagsbesøk på hytta.
I 2015 har det blitt montert ny ovn i gangen (mot vaskerom). Brannmursplate er montert på
trevegg og stålrørspipe med isolert takhatt er montert av blikkenslagerfirma.
Områdene ute på nord- og østsiden er fylt opp med matjord, gjødslet og tilsådd. Det var
nødvendig å drenere ut området på vestsiden på nytt pga. vannoppkomme.
Totalt ble det trillet ut ca 8-10 m3. Utegrill er oppmurt og bålpanne montert.
Stativ for solcelleskjerm er montert på tak over toalettbygg, det var nødvendig å heve skjermen
for å få mer sol, dette har medført bedre lading av batteriene.
For øvrig er det hugget 3 favner med ved, oppskåret, kløyvet og opplødd og også utført vanlig
vedlikehold og jevnlig tilsyn.
302 dugnadstimer
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G. VARMESTUER/ANNET
Taraldsbu på Skrim leies av Fritzøe Skoger som varmestue for løypegjengen på Skrim.
Digerhaugstua på Skrim lånes av S. Pedersen mot vedlikehold. Benyttes av løypegjengen.
7. LØYPER
A. SKRIM
Christian Foyn er løypesjef for gjengen på Skrim som består av Bjørn Johnsen, Bjørn Thrane, Nils
Stensvold, Rune Lauritzen, Rune Johansen og Tom Freitag.
Løypegjengen har ansvar for 33 km vinterløyper, 27 km sommerløyper og 6 km kombinert løype.
I 2015 har løypegjengen videreført prosjektet med myrbroer. Videre arbeid med myrbroene
skjer i nært samarbeid med Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Buskerud. 212 myrbruer à
2,5m er kjørt ut og plassert i terrenget.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Løypekjøringen f.o.m. 16.01.2015 t.o.m. 28.03.14
Ordinære helger (310, vi har kjørt med doble vakter),
Skrimløpet (60), Vinterferien (30), Påsken (0)
Transport og utplassering av merke-bambus
Utkjøring av myrbruer
Administrasjon og planleggingsmøter
Transport og vedlikehold to scootere etc.
Omlegging av sommersti v/Kongstjern
Utplassering av myrbruer sommer
Rydding og transport ved og avfall Darrebu
Synfaring med Statens naturoppsyn
m. fl.

(400 timer)
( 30 timer)
( 30 timer)
( 25 timer)
( 45 timer)
( 20 timer)
(90timer)
( 9 timer)
(25 timer)

Total bokført dugnadsinnsats blir etter dette
674 dugnadstimer
B. ANDEBU
Det har ikke vært noen løypesjef for løyper Andebu i år, men et samarbeid mellom flere. Kåre
Johansen og Tore Stein Rasmussen har tatt hovedansvaret for driften av stier og løyper vest og
sør i området, mens Egil Rygh og Viggo Bjørnsgaard har hatt ansvaret for nordområdet.
Det er ca. 70 km med sommer- og vinterløyper.
Vinterløypene har vært kjørt under Kåres ledelse og med deltakelse av Viggo Bjørnsgaard, Jan P.
Simonsen og Hans Gunnar Skorge.
På sommerløypene har det blitt utført rydding og nymerking, spesielt i ferske hogstområder i
SV, og også i områder hvor det har vært gravearbeider. To visningsturer for nye/vordende
løypedugnadsfolk er gjennomført. Nye myrbroer er lagt ut V for Lindsverkseter og
løypejustering V for Eikedalseter er gjennomført.
Disse har vært med i løypekomiteen for 2015: Kåre Johansen, Tors S. Rasmussen, Edvar-Ståle
Otterstrøm, Rune og Elisabeth Gunnerød. I tillegg har disse bidratt på flere dugnader: Sigrid
Grennes og Torunn Monsen. Barmarksarbeidet og vinterkjøring utgjør til sammen:
308 dugnadstimer
C. KULTURLØYPER I SLAGEN
Kommunens løyper i Slagen har hatt Finn Carlsen som TOTs kontaktmann.
I løpet av 2015 har det som vanlig vært jobbet med vedlikehold og befaring på de bestående
løyper, og også blitt slått mye gress, merket og ryddet.
Det har bl.a. blitt satt opp gapahuk, merket og ryddet ny trase Strandenglia, satt opp ny tavle
ved Fram, lagd ny klopp over Markebobekken, skiftet bord på klopper Storemyr, omlegging av
sti fra Rørosveien til Ollebakken, ny bru over Slagensbekken, ny trase ved nytt boligfelt i N.
Slagen.
De som har vært med i ryddearbeidet fra TOT er: Finn Carlsen, Arne Robertsen, Kåre Johansen,
Steinar Støfring, Ivar Olesen, Per Stange, Lars Burud, Svein Huflåtten og Per Roar Hansen.
-7-

632 dugnadstimer
8. TURER/ARRANGEMENT
A. SKRIMLØP - 51. gang
Skrimløpet for 2015 ble gjennomført 8. mars. Ansvarlig for løpet er Trond Engen.
På tradisjonelt vis var start ved Omholt parkering og mål ved Darrebu hvor det ble delt ut
merker og diplomer. Vi gikk dessverre tom for noen av valørene så vi måtte ta opp bestilling og
ettersende. I etterkant ble det også bestilt flere merker av ulike valører for å fylle opp lageret
slik at dette ikke skjer på neste løp i 2016. Det var to løypetilbud, en på 7 km og en på 14 km.
Røde Kors var som vanlig på plass og klare til å bistå hvis uhellet skulle være ute. Det ble
registrert 274 startende som er 65 flere enn i 2014. Denne gangen var det 107 som gikk for første
gang. I år som i fjor gjentok vi suksessen med felles bål og grilling av pølser i målområdet. Det
var oppholdsvær og forholdsvis mildt, og både løyper og merking var som vanlig veldig bra
selv om det var litt bløtt innimellom. Oppsummert så var det en flott dag på ski for store og
små, og takket være en erfaren dugnadsgjeng fikk vi Skrimløpet i havn nok en gang.
Totalt var det 274 (209) deltakere.
 Antall nye løpere: 107 (52)
 2. gang: 26 (31) stk
 3. gang: 27 (20) stk
Foruten løypegjengen var det i alt ca





10. gang: 8 (4)
15. gang: 2 (2)
20 gang: 3 (0) stk
180 dugnadstimer

B.TURPASS
I 2015 har turpasskomiteen bestått av: Wenche Petterson, Gro Hagen, Yngvar Solli, Torhild Lakseide,
Finn Carlsen samt Kjell Stordalen. Sistnevnte har tatt hovedansvar. I tillegg har en rekke trofaste
medhjelpere bidratt, i alt 21 stk. Det har vært møte i komiteen 08.04 (17t) og 20.10 (11t).
I TOTs 57. turpassesong var det igjen svært mange og fornøyde familier å se i turpassløypene.
Folk blir godt kjent i nærområdene våre og mange legger også ut på eget initiativ utenom
turene. Samarbeidet med Horten har vært utmerket.
2632 (2410) barn og voksne har deltatt på en eller flere av de 8 turene.
I sesongen ble det innlevert 47 (49) kort med mer enn 5 turer og det er følgende premiering:
1 krus for 45 år (1), 1 krus for 25 år (2). Dessuten 4 gullmerker (7) og 3 sølvmerker (3).
Avviklingen var slik:
19. april

- HoOT

KarlJohansVern

560 deltakere

En flott start på sesongen med mye folk og fint vær

10. mai

- TOT (Torhild Lakseide)

Hvasser

370 deltakere

Det er svært mange som ikke kan unnvære den årvisse turen på
Hvasser. Vaflene fikk ”bein” å gå på når folket kom til Tjønneberget

31. mai

- HoOT

Kyststien

350 deltakere

Sol.

14. juni

- TOT (Dag Wendelboe)

Merkedammen

200 deltakere

En spennende tur til Lindsverksetra hvor det krydde av folk
på tunet som koste seg med vafler

30. august

- HoOT

Hortensmarka

150 deltakere

Nok en fin dag med fint turvær og deilige vafler på Knutsrød …

13. september - TOT (Yngvar Solli)

Arnadal

175 deltakere

-ds-, igjen deilig tur i deilig vær!

27. september - HoOT

Skaanevetan

502 deltakere

Tradisjonell tur.

11. oktober

- TOT (Wenche Petterson)

Vollen

Et fint turområde, litt ukjent for de flest. Igjen fint turvær
med litt vind, men mange nye turpassere!
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325 deltakere

463 dugnadstimer
C.FREDAGSKJAPP
Med Kjell Stordalen som ansvarlig ble det gjennomført 3 nye fredagskjapper i nærområdet i
2015, det 35. året på rad – og med Tore Asplin som den naturlige medhjelper.
Det ble igjen 3 fine fredagskvelder hvor mange fikk innblikk i litt kulturhistorie som man ikke
hadde kunnskap om tidligere. I alt 112 (180) deltok slik:
24. april
08. mai
29. mai

Ringshaug/Vallø En fin tur på kyststien med avslutning på Vallø hvor det var
info og guiding både på batteriet og på historielagets museum. Spennende. (65)
Undrumsås Fredagsskjapperne på topptur – til Tønsbergs høyeste topp, Signalen 145moh. (17).
Turleder: Yngvar Solli.
Kloppåsen Fin tur i litt ukjent terreng som ble avsluttet på golfbanen ved Reine. (20)
Turleder: Kristian Asplin.

47 dugnadstimer
D. MÅNESKINNSTUR
Hyttetilsynet på Trollsvann v/Kåre og Kjell hadde ansvar for årets måneskinnstur som gikk av
stabelen 7. november. Været var truende, men likevel var det mange som tok turen og fikk en
fin opplevelse med litt hvitt på bakken. Rundt 200 (230) store og små kranset området med sine
fakler. Vel 20 bål ble tent på plassen. Det var 12 medhjelpere med i alt
80 dugnadstimer
E. NASJONALE TURDAGER
KOM-DEG-UT dagene
Kom-deg-ut dagene ble i 2015 arrangert 1. februar og 6. september på Trollsvann med kontorets
Ulf Rødvik som ansvarlige.
Under vinterens KDU-dag ble Friluftslivets år markert med tradisjonelle vinteraktiviteter av
over 500 barn og voksne.
På høstens KDU-dag deltok nesten 600 i spennende aktiviteter med blant annet Tønsberg
Husflidslag, 4H og Tønsberg Soppforening.
Det var ca. 22 dugnadsfolk i sving på hver av disse dagene, og totalt 1100 deltakere.
260 dugnadstimer
OPPTUR
Onsdag 6. mai gikk 550 8. klassinger fra 6 skoler en tur på 10 kilometer med start og mål ved
Hella Badepark. Arrangementet ble som vanlig trygt ledet av Tore S. Rasmussen med god hjelp
fra Seniorgruppa.
102 dugnadstimer
F. KOMMUNETOPPENE
Arild Hansen er ansvarlig for kommunetoppene og toppturprosjektet.
I 2006 satte foreningen fokus på kommunetoppene i Vestfold, totalt 14 topper.
I 2014 og 2015 ble de fleste av toppturene merket og ryddet, og det ble satt opp toppturkasse på
toppene. Det mangler ett par topper hvor vi ikke har fått godkjenning til merking og skilting
enda, men det jobbes videre med dette. Skibergfjell mangler også skilt, her må det bores for å få
festet skiltstolpen. Det er en omfattende jobb å gå gjennom alle navn i bøkene for å plukke ut
dem som har gått alle toppturene, over 1.000 besøkende på flere av toppene. Enkelte har sendt
inn lister med oversikt selv, noe som har vært til god hjelp.
Det er mange som har tatt en tur på en eller flere topper i 2015 også, 6.911 personer mot 5.859
personer i 2014. En økning på 1.052, opp mot 15%.
Alle toppturbøkene ligger nå ute hele året, det trengs da bare en innhenting hvert år.
Det er brukt 120 timer på å hente inn og legge ut toppturbøkene og 130 timer til merking og
rydding.
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250 dugnadstimer
G. FOLKEHELSE
Prosjektet samarbeid med frisklivssentralene administreres av kontoret v/Ulf Rødvik.
TOT har også i 2015 samarbeidet med Frisklivssentralene i Tønsberg, Nøtterøy og Stokke. I
februar ble det gjennomført fire trugeturer både på dag og kveldstid, fra Holt gård, Risås og
Fon. To turer måtte avlyses på grunn av lite snø.
21. mai var det tur til Skibergfjell med 45 deltakere, og 24. september gikk den tradisjonelle
turen fra Merkedammen til Trollsvann av stabelen. I år gikk 90 deltakere turen via
Lindsverkseter. Ved ankomst Trollsvannstua ble det servert middag til slitne, men glade
turgåere. Turledere på alle turene har vært Glenn Hermansen og Ulf Rødvik, med god hjelp fra
ansatte på Frisklivssentralene. I tillegg bidro 4-5 frivillige med servering på Trollsvann.
20 dugnadstimer
H. ANDRE DAGSTURER/ARRANGEMENTER
13.01
10.- 12. 04
14. 06

Åpning Friluftslivets år – Finn Rasmussen, Bente Stordalen,
3 fra klatregruppa, Kjell Stordalen
Kurs i klatring for funksjonshemmede Per Barhaughøgda, Kathinka Weyns, Gro Anita Hagen
Villblomstenes dag på Vallø – Finn Rasmussen

150 deltakere

32 timer

3 deltakere
50 deltakere

48 timer
5 timer

85 dugnadstimer
9. KLATREGRUPPA
Gro Anita Hagen har vært leder av klatregruppa, med Kathinka Weyns og Trond Øynes som
nestledere. Øvrige styremedlemmer var Didrik Kristiansen, Øyvind Stigum Trøan, Per
Barhaughøgda, Kathinka Weyns, Svenn Salvesen, Carl Christian Grøndahl, Rune Paulsen, Morten
Onsvåg og Per Einar Hole. Sikkerhetsansvarlig har vært Didrik Kristiansen.
Klatregruppa TOT har gjennom flott innsats fra frivillige bygd seg opp til en stor gruppe med
klatreinteresserte i alle aldre og på forskjellig nivå. Felles er gleden over å mestre og prestere
klatring på eget nivå. Spesielt er det klatringen ute på Husvik onsdager, som trekker
nybegynner og mer erfarne klatrere, veldig godt besøkt. Klatregruppa arrangerte klatring under
FÅ2015, med primus motor, Kathinka Weyns. Hun fikk hentet inn en av Norges beste klatrere
Paula Voldner, dette var stort for de unge talentfulle klatrerne våre.
Innesesongen har vært noe begrenset da Messehall A er under rehabilitering, men vi har leid
oss inn hos Studentsamskipnaden på Bakkenteigen og holdt to veldig godt besøkte
arrangement der og forsetter med en klatring i måneden utover i neste år frem til vi starter opp
igjen ute på Husvik. Vi har startet med en strategiplan 2016-2018 for klatregruppa og med den
ønsker vi å heve kompetansen blant de frivillige, noe vi allerede har startet med i år og flere har
vært på kurs hos DNT og NKF. Vi har innrapportert 1312 timer dugnadsarbeid, men det reelle
tallet ligger nok på rundt 1500 timer da reisetid og ikke registrerte frivillige, men like fult
medhjelpere ikke er med i beregningen. Så en kjempeflott innsats blant de frivillige.
19.06 monterer TOT og Klatregruppa klatretak på ny buldrevegg i Tønsberg kommunes nye
lekepark Monseløkken. Gruppa bidrar også aktivt både faglig og økonomisk i kommunens
planer om ny klatrevegg i renovert Messehall A. Ellers har det vært årsmøte 08.01 og internt
møte 22.06 med i alt 26 dugnadstimer. Medvirkning i FÅ15 ga i alt 93 dugnadstimer.
1324 dugnadstimer
10. BARNAS TURLAG
Antall medlemmer i 2015: 552 barn.
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Leder for Barnas Turlag har vært Live Halstensgård Pedersen. Vi har ikke valgt noe formelt
styre, men kommuniserer, planlegger og gjør for det meste avtaler via mail og telefon. Det har
vært avholdt ett møte i løpet av året, da to nye turledere fikk bedre innblikk i det
dugnadsdrevne arbeidet og var med på planlegging av turprogrammet for våren 2016 sammen
med erfarne turledere. Til sammen er vi nå en gruppe på ca 10 personer som planlegger,
organiserer og gjennomfører turer i Barnas Turlag, der hver og en bidrar etter interesse,
kapasitet og egen kompetanse.
Barnas Turlag takker særlig Kyrre Johansen, Sveinung Fjose, Knut Bråten, Mats Grorud og Lena
Kolstø for godt bidrag i løpet av året. I tillegg har vi hatt noe hjelp til planlegging og
gjennomføring av andre personer på enkelte turer. Foreldre/foresatte stiller dessuten alltid
velvillig opp underveis når turlederne ber om det. Og vi må for all del ikke glemme barna selv
som mer enn gjerne tar i et tak som «junior-turledere» og organiserer både skattejakt, bli-kjentleker, formingsaktiviteter og generelt fungerer som assistenter i praktisk arbeid og som
trivselsagenter på flere av turene. Takk til dere alle!
Turprogrammet for BT har vært variert, og gitt noe for alle aldre og nivåer, ved sjøen, i skogen
og på fjellet, både dagsturer i nærmiljøet og overnattinger, i telt eller på hytte. Vi har hatt lite
avlysninger foregående år, og kun én avlysning pga for få påmeldte. Andre turer som ikke er
gjennomført, har å gjøre med forhold vi ikke kan styre. Aktivitetene har ellers vært jevnt fordelt
utover i året, og totalt sett har vi hatt flere deltakere på våre arrangementer i 2015 enn året før.
BT var dessuten representert på Kom deg ut-dagen i februar, samarbeidet med OTO om Finn
fram-dagen i april og stilte på Hælja hime-arrangementet i Andebu i august.
Oppmøtet og deltakelsen på turene har også i år variert noe, men det har vært en fin økning
siden i fjor. I løpet av året har vi blitt mer aktive på facebook-siden vår, både med oppdatert
turprogram, deling av linker og andre poster og innlegg. Dessuten er det opprettet en åpen
gruppe, der det er enklere for alle medlemmene i gruppa å poste spørsmål og kommentarer. Vi
har i liten grad annonsert og markedsført turene våre i Tønsbergs Blad i år, og opplever at vi
når bedre ut til publikum via facebook og TOTs nettside, særlig når enkeltpersoner deler
facebook-linker videre med sine venner og bekjente.
I 2015 arrangerte Barnas Turlag 10 egne turer med ca 470 deltakere (359 i 2014) (både barn og
voksne registreres) og det er brukt til sammen ca 430 dugnadstimer (394 i 2014) i tillegg til
administrering av turlaget, korrespondanse blant våre dugnadsfolk m.m.
Dato
25.01
01.03
06.- 08.02
28.- 30.03
19.04
17.- 18.04
08.- 10.05
21.06
17.- 19.07
21.- 23.08
11.- 13.09
18.- 20.09
Okt.-des.
13.12

Hva/hvor
Ski- og akedag i Botnemarka
Skitur med pølsebål
Hytte til hytte-tur på Skrim
Påsketur til Liomseter
Finn fram-dagen
Vårtur i havgapet, Mellom Bolæren
Mammatur til Tjønneberget
Sykkeltur på Kyststien
Over Besseggen
Pappatur med kano på Kolsjø
Høstleir på Trollsvann
Dresintur i Numedal
I klatreveggen i messehallen
Lysfest og Lucia i Eikskogen
Til sammen
Styremøter, planlegging, diverse organisering
Totalt

Delt.
Ca 200
Avlyst
12
8
50
27
18
7
Avlyst
14
90
12
Avlyst
80
468
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Dugnadstimer
10 timer
56 timer
106 timer
5 timer
32 timer
62 timer
10 timer
30 timer
90 timer
16 timer
14 timer
426 timer
35 timer
461 timer

466 dugnadstimer
11. DNT ung TØNSBERG
DNT ung i Tønsberg og Omegn er nok engang i sin spede begynnelse, i regi av Kathinka Weyns
og Tiri Seim Vataker. Det er blitt arrangert 2 klatreturer for aldersgruppen 9-16 år. Disse ble
gjennomført på Oksåsen i Sandefjord og på Klatreverket i Oslo. I Sandefjord var det 4 deltakere
med familie som møtte opp til en fantastisk flott høstdag og fint samvær. Klatreferdighetene ble
utfordret til fingrene var såre og kroppen sliten. På Klatreverket i Oslo var det hele 7 deltakere
med familie som lekte seg i veggen i hele 5 timer. Den forsiktige starten med en så ung
aldersgruppe var svært vellykket.
DNT ung Tønsberg har profilert seg på Hælja Hime i Andebu og på stand en lørdag på
Tønsberg Torv.
DNT ung Tønsberg har få turledere og frivillige, enn så lenge består vi av én utdannet turleder.
Dette er for få og vi jobber med både rekruttering og etter hvert også utdanning.
Planleggingsmøter er avholdt 14.04, 19.10 og 21.11. For 2015 ble det
129 dugnadstimer
12. AKTIV
Gruppa AKTIV har vært styrt av en komité bestående av Live Firing Solheim (leder), Nina
Klopbakken (representant i styret), Helene Dahlman (turprogram), Nick Bull (økonomi) og Sjur
Huseby (sekretær). Det har vært avholdt 2 komitémøter.
Temaet for kveldsturene til AKTIV har vært ‘fra hav til vann’. Vi la derfor turer til mer eller
mindre kjente vann i distriktet, eller langs kyststier.
Gruppa har arrangert tre overnattingsturer, en trugetur til Skrim, fjellskitur til Huldreheimen
og 2000-meterplukking i Jotunheimen, og dermed fått med noe for enhver smak.
Vi arrangerte et høstmøte for deltakere (24 stk) i AKTIV, hvor alle fikk være med å lufte idéer
for kommende turer, organisering m.m. Therese og Tom Marthiniussen avslutta møtet med et
foredrag om «tøffingturen som ga mersmak» - et friår i norsk natur med flotte og morsomme
bilder av opplevelsene fra et år på tur.
I november gjentok vi fjorårets suksess hvor alle turledere/kjentmenn ble belønnet med en
hyggelig middag i stemningsfulle omgivelser i Hornstua i Ramnes. Her ble også turer for 2016
planlagt.
AKTIVs turer i 2015:
Dato

Turleder

Type tur

Hvor gikk turen?

20.01

Nick Bull

Trugetur

Undrumsdal

10

14

11.02

Gro Eia

Trugetur

Fon

2

15

24.02

Live Solheim

Trugetur

Merkedammen

5

5

14.03

Live Solheim

Trugetur m/overn.

Skrim

57

10

14.04

Helene Dahlman

Kveldstur

Tjøme

8

20

16.04

Knut Bråten

Langhelgetur, fjellski

Huldreheimen

106

9

29.04

Sjur Huseby

Kveldstur

Brygga Hella t/r

2

4

12.05

Therese Backe Martiniussen

Kveldstur

Borre

12

8

27.05

Sjur Huseby

Kveldstur

Grorud

4

5

12.08

Brit Lønmo

Kveldstur

Andebu

6

8

16.08

Live Solheim

Langhelg topptur

Jotunheimen

118

15

25.08

Trude Eia

Kveldstur

Melsomvik, kyststien

5

9

09.09

Gro Eia

Kveldstur

Rundtjern

4

12
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Dugnadst.

Deltakere

20.09

Knut Bråten

Søndagstur

Pikstein

10

7

22.09

Helene Dahlman

Kveldstur

Kynnavannet, Tjøme

8

5

07.10

Helene Dahlman

Kveldstur

Utsikten, Horten

8

9

Turene utgjør 377 dugnadstimer, i tillegg kommer det om lag 80 timer til møter, planlegging
og administrative oppgaver.
457 dugnadstimer
13. SENIORGRUPPA
Seniorgruppa startet opp for 19 år siden, og i 2015 var det 20 års jubileum.
Yngvar Solli har vært leder av gruppa og han har vært ansvarlig for at seniorturene gikk sin
gang i 2015.
Onsdagturene startet opp 8. april i år og gikk fram til Sankthans. Da var det avslutningstur som
gikk til Bokekroa i Larvik hvor det ble servert kaffe og rundstykker. Videre til Porsgrunn
porselensfabrikk der det var omvisning og mulighet til å handle. Så innom Vindfjelltunet for en
god middag før det var retur til Greveskogen. Det deltok 42 personer på denne turen.
Etter ferien startet gruppa opp 12. august. Den 9. september var det høsttur til Torsetlia, med
18 deltakere. Her ble det noen fine turer på dagen og spørrekonkuranse om kvelden.
Avslutningen for 2015 den 4. november var som vanlig på Karlsvik gård. Her møtte det opp 95
personer, der i blant styreleder Per Barhaughøgda. Seniorgruppa feiret da sitt 20 års jubileum,
og det ble bildefremvisning fra gamle turer. Steinar Støfring fortalte fra starten og frem til
Margit Skjold tok over, Gro Hagen fortalte fra den perioden og fram til Yngvar Solli tok over.
Det ble delt ut blomster til den som startet gruppa og til turledre og hjelpere.
Det har hvert 18 turledere og 9 hjelpere i 2015. Det har vært gjennomført 12 turer på våren og14
på høsten. Det har vært med 1.386 deltakere i år. På det meste var det med 83 personer og minst
var 17 personer. Gruppa starter opp igjen i april når snøen er borte.
Yngvar Solli takker for et fint år med veldig fine turer og hyggelige turgåere. Han har nå valgt å
trekke seg som leder, og ønsker den nye lederen lykke til med turene i det nye året.
559 dugnadstimer
14. NATURVERN
Styret har via sin ansvarlige når det gjelder naturvernspørsmål og kommuneplaner, EdvarStåle Otterstrøm, samt delvis Kjell Stordalen og Klatregruppa, i 2015 gitt høringsuttalelser vedr;
1.
2.
3.
4.
5.

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tønsberg
Sentrumsplan Tønsberg
Adferdsregler Stokke
Catskiing : DNT sentralt koordinerer de ulike innspill
Forvaltningsplan Færder nasjonalpark

17 dugnadstimer
15. TOT’n OG INFO
Styrets TOT’n ansvarlig, Kjell Stordalen har ledet arbeidet med faste bidrag fra gruppene samt
kontoret v/Anne-Lene Stulen. Barnas Turlag og Aktiv 30-50+ har vært en del av den faste
redaksjonskomiteen. Dessuten har 11 andre også gitt sitt bidrag til bladet.
I alt tre nummer på hhv 24, 16 og 24 sider ble laget. I nr. 1 og 3 ble TOTs turprogram tatt inn.
Opplaget har vært på 4000. Bladet sendes som bilag med Fjell og Vidde samt med vanlig
postforsendelse til medlemmer i Barnas Turlag. Dessuten er det lagt ut på enkelte kontorer og
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det er tilgjengelig på hjemmesida. Bladet når dermed alle de 4900 medlemmene våre.
Medlemsbladet legger vekt på å ha et variert innhold som gjenspeiler foreningens virksomhet.
Daglig leder har ansvar for hjemmesiden samt en egen facebookside, Kjell Stordalen har bistått
med å følge opp hjemmesiden. DNT har i 2015 laget et nytt grunnlag for foreningenes
hjemmeside. Kathinka Weyns og Anne Lene Stulen har med dette som grunnlag laget ny
hjemmeside for TOT. Denne ble åpnet i desember til erstatning for den gamle.
Det er laget en del PP-presentasjoner om foreningen som er benyttet på møter og stands, blant
annet under Friluftslivets År 2015. Under arrangementene våre, spesielt under turpassturene, er
det delt ut brosjyrer o.l. slik at vi også når en del ikke-medlemmer med informasjon.
I 2015 ble en ny brosjyre «Velkommen til TOT» endelig ferdig i regi av Kjell Stordalen og AnneLene Stulen. Den er distribuert til en del offentlige kontorer, til kommunene samt til skoler, den
er lagt ut på hyttene våre og den er delt ut under turpassturene. Brosjyren har blitt svært godt
mottatt.
393 dugnadstimer
16. TUR OG LØYPEKART
Tore S. Rasmussen er foreningens kartansvarlige.
Skrim-kartet (1:25000/2007) er snart modent for ny revisjon og utgivelse.
Til nå har vi laget ajourførte utsnitt av hovedkartet; Omholt P - Styggemann (2012) og Omholt
P - Presteseter (utført 2015).
Trollsvann-Merkedam-kartet (1:20000/2005). Arbeidet med revisjon og nytrykk av kart med
bakside pågår. Gammelt kartgrunnlag i SV og tilpass til ny teknikk (GPS/sporing) har forsinket
fremdriften. Foreløpig er det utført en «slim-utgave» med ajourført kartinnhold og løypenett .
Turkart over Tønsberg (1: 25000) er under utførelse ved kartfirmaet til Anders Fossøy,
Notodden. Kartet er planlagt utgitt 2016.
9 dugnadstimer
17. ANNET
A. AVTALER OM SPORTSUTSTYR
TOT har avtale med følgende sportsforretninger om diverse rabatt på kjøp av sportsutstyr:
Sport 1 Revetal – 20%

B. VALGKOMITEEN
Valgkomiteen har bestått av: Rune Frank Andersen og Finn Rasmussen.
14 dugnadstimer
C. UTLÅN AV UTSTYR
Fra kontoret kan medlemmene låne/leie utstyr. Det har vært følgende utlån i 2015:
Kano – 3 (2). Kajakk – 3 (6). Lavo – 2 (1). Barnepulk – 1 (1). Transportpulk – 3 (2). Truger 2.

Tønsberg, 27. januar 2016
Per Barhaughøgda (leder) – Thore Sletvold (nl) – Kjell Stordalen – Edvar-Ståle Otterstrøm – Hans Gunnar Skorge
Live H. Pedersen – Kathinka Weyns – Gro Anita Hagen – Nina Klopbakken - Yngvar Solli
- 14 -

- 15 -

TØNSBERG OG OMEGN TURISTFORENING - STYRE OG KOMITEER.
Valgt på årsmøte 26. februar 2015 med senere justeringer – samt oppnevninger i styret og utvalg
*STYRET
Per Barhaughøgda
Thore Sletvold
Kjell Stordalen
Edvar-Ståle Otterstrøm
Hans Gunnar Skorge
Live Halstensgård Pedersen
Kathinka Weyns
Gro Anita Hagen
Nina Klopbakken
Yngvar Solli
*Valgkomiteen:
Rune Frank Andersen
Finn Rasmussen
*Revisorer:
Alf Steinar Kjæraas
Anne Helene Lund

Teigenveien 18B
Briskeveien 4
Vierveien 1
Liaveien 20
Andebuveien 685
Kongsåsveien 14
Teigenveien 18 B
Losgaten 21
Zakarines vei 6 B
Andebu Sentrum 28

3113 Tønsberg
3158 Andebu
3118 Tønsberg
3173 Vear
3158 Andebu
3170 Sem
3113 Tønsberg
3159 Melsomvik
3123 Tønsberg
3158 Andebu

Nesbryggveien 38
Trudvangveien 30 C

3133 Duken
3117 Tønsberg

Strandveien 7b
Ringveien 9

3132 Husøysund
3174 Revetal

*LØYPEKOMITE ANDEBU
Kåre Johansen
Tore S. Rasmussen
Edvar-Ståle Otterstrøm
Rune og Elisabeth Gunnerød

Tjøllinggt.21
Kirkeveien 216
Liaveien 20
Symreveien 8C

3112 Tønsberg
3140 Nøtterøy
3173 Vear
3154 Tolvsrød

*LØYPEKOMITE SKRIM
Christian Foyn
Tom Freitag
Bjørn Johnsen
Bjørn Thrane
Nils Stensvold
Rune Lauritzen
Rune Johansen

Parkveien 10
Munkerekkv. 67
Tanstadvn. 21
Fjærholmvn 36
Stangebyvn. 1
TomWilhelmsensv.18
Skuleveien 3

3120 Tønsberg
3115 Tønsberg
3140 Borgheim
3132 Husøysund
3140 Borgheim
3120 Tønsberg
3120 Nøtterøy

Løypesjef

*LØYPER SLAGEN
Finn Carlsen

Barkveien 1

3114 Tønsberg

Kontaktperson

HYTTETILSYN:
*DARREBU
Ferdinand Juell

Bloksbergveien 20

3132 Husøy

Leder

*LINDSVERKSETER - Hoggerstua
Egil Rygh
Hellalia 13
Viggo Bjørnsgaard
Ørsnesallen 6

3142 Vestskogen
3120 Nøtterøy

Leder

*TROLLSVANN – stua og annekset
Kåre Johansen
Tjøllinggt.21
Kjell Stordalen
Vierveien 1
Rune og Elisabeth Gunnerød
Symreveien 8C
Torgeir Gjølberg
Fjellveien 9
Åse Hagen
Ospeveien 2

3112 Tønsberg
3118 Tønsberg
3154 Tolvsrød
3121 Nøtterøy
3158 Andebu

Leder

*HANNEVOLDHYTTA
Egil Rygh
Viggo Bjørnsgaard

Hellalia 13
Ørsnesallen 6

3142 Vestskogen
3120 Nøtterøy

Leder

*TJØNNEBERGET
Jan Erik Pettersen
Ole Johan Eide

Brøtsøveien 142
Søndre Tenvikvei 3

3148 Hvasser
3140 Nøtterøy

Leder

*STYGGEMANN

Løypegjengen Skrim

*TURPASSKOMITE
Wenche Petterson
Torhild Lakseide
Yngvar Solli
Kjell Stordalen

Narverødveien 55D
Stauperveien 42
styret
styret

3124 Tønsberg
3145 Tjøme

I tillegg deltar også:
Finn og Ragnhild Carlsen,
Gro Hagen, Dag Wendelboe

*BARNAS TURLAG
Live Halstensgård Pedersen

leder

*SENIORGRUPPA
Yngvar Solli

leder

*KLATREGRUPPA
Gro Anita Hagen

leder

*DNT UNG TØNSBERG
Kathinka Weyns

leder

*AKTIV
Live Firing Solheim

leder

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Barnas Turlag
DNT ung Tønsberg
Klatregruppa
AKTIV
Seniorgruppa

fg. leder
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*NATURVERNKONTAKT

Edvar-Ståle Otterstrøm

*DNT VESTFOLD

Per Barhaughøgda

*FNF VESTFOLD

Edvar-Ståle Otterstrøm

*TOT`n
Kjell Stordalen
Live H. Pedersen
Kathinka Weyns
Nina Klopbakken

Styret - red.ansvar
Barnas Turlag
DNT ung Tønsberg
Aktiv

