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leder i ToT

innHold PrakTiske oPPlysninger

Som ny styreleder i TOT er det mange ting å 
glede seg over. Vi har solide medlemstall.
Det er stort sett bra med deltagelse på turer 
og aktiviteter og det er høy aktivitet i TOT med 
tanke på nye og spennende aktiviteter.
Ingen tvil om at interessen for friluftsliv er sterk i den 
norske «sjela».
Når også forskere kan dokumentere mindre stress ved 
friluftsliv er det bare å komme seg ut  – 

ref: https://www.norskfriluftsliv.no/na-bevist-naturen-kurerer-stress/
Allikevel er det viktig å poengtere at TOT er tuftet på frivillighet og innsats fra medlemmer.

For å sitere en av mine forgjengere: du kan bidra så ofte du vil, men vi trenger deg!  Vi ser at det 
nærmer seg et lite generasjonsskifte i foreningen og det er en utfordring vi må ta tak i.

Å være med som frivillig kan alle klare. Det tar ikke mye tid, mange hyggelige og kanskje nye 
bekjentskaper, frisk luft og akkurat den mosjonen du selv ønsker.
Og kan du ikke selv så inviter gjerne venner, naboen eller kollegaen. 
Alle er velkomne både som medlemmer og som frivillig.

Vi som medlemmer og frivillig har en fin mulighet til å være både en god ambassadør og 
rekrutterer. Merk for øvrig også at TOT har fokus på naturforvaltning og miljøspørsmål. 
Fremover blir dette bare viktigere og viktigere og TOT skal være med og gi sitt bidrag.

I forbindelse med jubileumsåret 2018 var det invitert til turfest i Oslo spektrum 19. januar. 
Sammen med årets bursdag markerte dette et flott jubileum.
Dette ble noen supre arrangementer hvor en virkelig føler seg som en del av noe fint 
Overalt i Norge har de forskjellige lokallagene mange aktiviteter. 

Turprogram finner du her i TOT`n og på nett.
Jeg håper å treffe dere på noen av disse arrangementene.

Tønsberg, 5. mars 2018
niels
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Hvis du titter på turprogrammet på 
side 11 og 12 så finner du sikkert en 
eller annen tur som ser spennende ut 
for deg. Det er gøy å være ute i skog og 
mark – og i fjellet. På turene til Barnas 
Turlag i TOT så vil du møte – Turbo 
selvsagt – og mange barn på din alder. 
Du vil sikkert få det gøy. Ta med deg en 
venn eller venninne og prøv da vel!

 

Bålgodt
Klar for litt avveksling fra svidde pølser og 
halvstekte ostesmørbrød på bålet?!? 
Neste gang foreslår vi følgende:
Legg noen skiver av favorittosten din og kokt 
skinke på en tortilla-lefse. Litt ketchup og 
oregano kan bli godt sammen med dette. 
Brett eller rull lefsa sammen og pakk inn i 
aluminiumsfolie. Grill pakken i utkanten av 
bålet eller over rist (om du legger den over 
flammene eller rett i glørne, blir den fort 
svidd). Etter en liten stund er osten smelta og 
tortilla-lefsa deilig myk og varm. 
For de som vil ha enda litt mer smak og kan-
skje en litt mer voksen variant, er det ekstra 
godt med et tynt lag grønn pest, chevre 
eller hard cheddar, spekeskinke og ruccola. 
Kjennes nesten litt luksuriøst…! Bon appétit!

live H. Pedersen:

Hvis du eller foresatte lurer på noe så kan dere ta kontakt med lederen vår,
Live Halstensgård Pedersen på live@pedersenfamilien.net.

Med vennlig hilsen fra Turbo 

På bildet sees Jørgen (7), Ole, Aksel (10), Ingrid, 
Erle (7) og Sigrid (5)  Fotograf: Atle Wold
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Vel framme 
tok leken fort 
av, ungene 
lot seg ikke 
begrense 
nevneverdig 
av trang-
bodde 
forhold. 
Til slutt måtte 
de likevel 
kapitulere 
og blei sendt 
til sengs.

Allerede før klokka halv åtte lørdag morgen 
var de ferdig oppladet, og de fleste på vei 
ut i snøen. Foreldrene satt lettere slukøret 
igjen inne i hytta, og nøt en kopp kaffe før 
frokost… De dystre spådommene for vind og 
temperatur som enkelte foreldre hadde vært 
litt bekymret for, slo heldigvis ikke helt til, 
så på vei til Ivarsbu fant vi fram til «vår faste 
plass» ved Krokvann. Det er jo ikke skikke-
lig tur uten bål og pølser, må vite! Ungene 
gravde snøhule og sto på ski ned den bratte 
skråninga – men ville snart av gårde igjen. 

 Det er mulig spenningen med neste hytte, 
Ivarsbu, var større motivasjon enn det 
gnistrende skiføret…

Inne på Ivarsbu er det litt romsligere, så her 
var det også plass til å leke larver i sove-
posene, i tillegg til mer gjemsel og litt spill. 
Et par barn og voksne var ikke helt ferdige 
med å gå på ski, og gled raskt ned til den 
spennende og litt skumle brua over utløpet 
av Vesle Stølevann, før de gikk tilbake til hytta 
og hyggelig stemning rundt middagsbordet. 
Men ungene hadde brukt opp det meste av 
energi og det var neimen ikke mye lørdags-
godt de orka før de i halvsøvne krøyp til 
sengs. Ikke lenge etter fulgte jammen noen 
av de voksne etter. Det tar visst på å være på 
tur med Barnas Turlag…!
Søndag opprant med strålende vintervær, 
nesten påskestemning! Noen måtte 
dessverre skynde seg hjem, og fikk ikke nytt 
vær og skiføre fullt ut. Men de fleste tok seg 
tid til en god pause i sola før de var tilbake 
på parkeringsplassen. Da var minnebanken 
fylt opp, turgleden styrket og nye vennskap 
etablert!

Fra hytte til hytte på Skrim
Med en slik god, gammeldags vinter vi har hatt i år, var det duket for en perfekt fjelltur på 
Skrim i starten av mars. Mens skumringen la seg over snødekte trær fredag kveld, la sju 
forventningsfulle barn i alderen 5-12 år og deres respektive foreldre i vei til Darrebu.

Tekst: live H. Pedersen.  foto: ole Hvitsten blytt / live H. Pedersen
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■  Martin Aske

Exit 2017
Vi hadde vår siste tur i 2017 på curling banen. 
Det var utrolig gøy og en verdig avslutning på 
2017
for DNT Ung-Tønsberg. 

Følg med på hjemmesiden for turer og 
arrangementer. 
Se turprogrammet side 13.
Følg oss gjennom Facebook og Instagram, 
DNT Ung Tønsberg heter vi! 

Vi sees på tur i 2018:

Vi rydder strand, bli med enten du er barn, 
ungdom, eller voksen. 
Følg med på nettsiden til Tønsberg og Omegn 
Turistforening for mer info. 

Helga 10.-12. august har vi kajakkurset 
«Grunnkurs hav» kombinert med en fantas-
tisk tur i Færder nasjonalpark utenfor Nøt-
terøy. Dette inkluderer to overnattinger. 
Aldersgrense 16-26 år. 
Dette arrangementet er gratis!! 
Meld deg på her: 
https://tot.dnt.no/aktiviteter/95997/854014/

Vi kommer også til å ha stand på Høgskolen i 
Vestfold, under fadderuka på Bakkenteigen. 
Kom gjerne innom å slå av en prat med oss. 
Det setter vi stor pris på!

Strandryddedagen 5. mai: Stand:

Jubileumstur med DNT Ung-Tønsberg:
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Niels Aall-Lyche på 52 er fra Nøtterøy, 
men har bodd både i utlandet og andre 
steder i Norge.
Nå har han kommet «hjem». De er en 
friluftsglad familie på 4 som bor på Teie. 
Til daglig er han togpendler til Oslo hvor han 
er i jobb på forretningssiden i IT-bransjen.

Du går en ny og spennende oppgave i møte, 
hva gleder du deg mest til?
Som styreleder ser jeg frem til å bli mer kjent med 
organisasjonen og med så mye flotte folk. 
TOT er veldrevet og har mange frivillige, men 
trenger alltid flere.. Jeg har i mange år brukt 
tjenestene til turistforeningen og synes det var på 
tide at også jeg bidro.

Gruer du deg også?
Jeg tenkte vel at det var mye nytt å ta tak i og sette 
seg inn i og må innrømme jeg var litt engstelig for 
dette. 
Jeg ble veldig positivt overasket da jeg opplevde 
så mye støtte og hjelp, både fra tidligere og 
avtroppende styremedlemmer, men også fra sek-
retariatet. Fantastisk med så mye positivitet 
og hjelpsomhet.

Her kommer et standardspørsmål: hvordan 
ble interessen for friluftsliv vekket?
Jeg er oppvokst i en friluftsfamilie, mest med ski 
på bena, men også vandring i fjellet og småviltjakt.
Med masse turer i påskeferier, vinter og mye 
vandring i rypefjell som liten og ungdom har jeg 
nok fått sansen for dette inn som liten.
Som voksen ungdom var det hytte til hytte på DNT 
hytter i mange ferier. Men når en er oppvokst på 
Nøtterøy handler det også mye om båtturer på 
vannet. Så mine turer deles nå mellom seiling, 
skog og fjell.

■  Kjell Stordalen

Det var mange spente . . .
Hvem er / hvem blir den nye styrelederen vår? Det var nok mange som lurte på 
det når de ankom årsmøtet på Karlsvika 15. februar. Så her kommer et lite glimt.

Er det noen 
spesielle 
områder du 
liker best? 
Eidsbugarden i 
Jotunheimen er 
nok det stedet 
jeg har flest 
god minner fra 
og hvor jeg er 
stadig vekk. Vi har en enkel hytte i området og der 
finner jeg fort roen. Samtidig er jeg også «vokst» 
opp på en slektshytte i Ådalen i Buskerud. 
Der hygger vi oss ofte med familie, venner og jakt.

Men nå er det TOT, 
hva tror du om tida framover?
TOT er tuftet på frivillig arbeid og jeg ser at det er 
masse bra folk i sving. Imidlertid ser vi en nedgang 
i antall som ønsker å gjøre en innsats. 
I TOT har det vært mye bra folk som har stått på 
i mange år, men mange av disse går nå over i 
”pensjonistenes” rekker og ønsker å trappe ned. 
Vår utfordring, som sikkert gjelder mange 
frivillige organisasjoner, blir å erstatte disse. 
TOT og DNT gjør så mye bra som vi alle har glede 
av og da trenger vi flere folk.
Men TOT gjør også noen grep for å utvide tilbudet 
slik at enda flere kan få gode opplevelser i naturen. 
Tenker bl.a på skjærgården vår og ”fjord til fjell” 
løyper som TOT har en del fokus på.

Jeg tror det er viktig av vi som friluftsorganisasjon 
prøver å «se» hva folk ønsker og tilrettelegge for 
dette i den grad det er mulig.

I TOT er det muligheter til egne bidrag og ikke 
minst jobbe mot et tettere samarbeid med andre 
organisasjoner – sier Niels. 
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PÅ Tur med akTiV

7 år med AKTIV
Mens DNT feirer 150 år, er vi i AKTIV glade for de 7 åra gruppa har eksistert. 
Det blir stadig flere turtilbud og vi har mange trofaste deltakere. 
Det har vært litt prøving og feiling, men mest suksess og turglede.

AKTIV er grup-
pa for de litt 
spreke voksne. 
Gjennom 7 års 
erfaring har vi et 
stadig voksende 
turprogram. 
Trugeturene på 
kveldstid er faste 
innslag hvert 
år. Det er ikke 
alltid så mye 

snø å gå på, da har turene blitt avholdt til fots. 
Dette året har vi vært heldige med masse fin 
trugesnø. Helgetur på truger har det også vært 
flere av, til og med en med overnatting under 
åpen himmel/telt. Det blir kanskje flere av 
disse i årene fremover. Vinteren er også tid for 
ski. Påskeskitur, langhelgskitur, søndags-ski-
tur, tilbudene har variert, det samme har vær- 
og føreforhold. Noe for enhver smørekoffert.
Nå står vi foran sommersesongen og varmere 
turer. De klassiske AKTIVE kveldsturene blir 
avholdt ca annenhver uke, vår og høst. Raske 
turer på 2-2 ½ timer i nærområdet. Det er fint 
å komme seg ut og oppdage nye steder og 
treffe hyggelige turfolk. Noen blir godt kjent 
og stikker på tur sammen utenom turist-
foreningen. Så flott! Nye ansikter dukker 
opp og det gjør at det er en gruppe som 
fortsatt er i vekst. 
Av søndagsturer viser det seg at det er tema-
turer eller litt spesielle turer som slår best an. 
Rekorden er fortsatt tur til Blaafargeverket, 
med både kulturelle, historiske og spreke 
innslag. 

■  Live Firing Solheim:

Grottetur var også populært. I år håper vi på 
ny rekord; enten på ramsløktur eller når vi 
skal gå Bolærne på langs! Både Vestre-, Midtre 
og Østre Bolærne skal krysses til fots, med 
båtskyss til og fra og mellom.
Nytt i fjor var samarbeid med klatregruppa 
om en topptur og klatresamling i Åndalsnes, 
Romsdalen. Det var en stor suksess med mye 
klatreglede, spennende Romsdalseggen og 
stålende sol. Det jobbes nå med en ny samling, 
nå med fokus på klatring. Tør du bli med?

Til topps er populært! Særlig når det er snakk 
om over 2000 meter over havet. For 6. året på 
rad blir det 2000-m topptur til Jotunheimen. 
Det er en lite annonsert tur, da den gjerne blir 
fullbooket allerede i april/mai. Det har vært en 
stor suksess hvert år, selv om ikke alle plan-
lagte topper er blitt besteget. Været bestem-
mer, og det er ikke alltid på vår side. 
Humøret derimot, er alltid blidt som sola.
Til høsten skal vi igjen på helgetur til fjells. 
Vi er blitt flere turledere og kan holde flere 
turer. Herlig! Lifjell skal avlegges et besøk, 
og klart høstvær er bestilt.
Vi skal selvfølgelig være med på den store 
150 års feiringa. AKTIV skal arrangere base-
camp på Tjønneberget i juni – se side 17. 

Alle turene kan du lese mer om i turprogrammet og på tot.dnt.no.
Vi har også egen facebookgruppe: AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening.

Bli med oss på tur da vel – så vi kan holde på i 150 år til!



Kjære turvenner!
Her kommer resten av tur- og aktivitetstilbud fra TOT for 2018 med tilbud fra Barnas Turlag, Ung, 

Aktiv, Seniorgruppa og Klatregruppa. Du finner også litt om nasjonale og faste arrangementer. 
DNT feirer sine 150 år i 2018 og det er lagt opp til jubileumsfeiring. 
Du finner hele tiden alt som foregår via hjemmesida vår: tot.dnt.no. 

Eller du kan ta kontakt på mail tur@tot.no – tlf. 33 31 58 26.
Tilbudene våre passer nær sagt alle og enhver, poenget er å komme seg litt ut i det fri. 

De fleste aktivitetene er åpne for alle, men på noen kreves medlemskap. 
Ved fulltegning av turer blir medlemmer prioritert. 

Påmelding og betaling for turene skjer til TOTs kontor dersom ikke annet går fram av kunngjøringer. 

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

opptur for 8. klassinger
onsdag 2. mai
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres lærer. 
En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene 
får en smakebit av friluftsliv. 
DNT ung Tønsberg medvirker.
Program og påmeldingsskjema sendes skolene. 

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann
søndag 2. september
Den nasjonale ”kom deg ut-dagen” er en knallsuksess 
og TOT følger opp med aktiviteter for alle alders-
grupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.

Villblomstens dag
søndag 17. juni
Sammen med Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap 
ser vi nærmere på våre villblomster på Slottsfjellet.
Frammøte: Seterkafeen kl. 10.00.
Turleder: Tore Gjelsås.

TurPrOgram
2. halvår 2018

TønSBerg Og Omegn TuriSTfOrening
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Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen
Populære rusleturer med kjentmenn i nærområdet. 
Turene tar gjerne 2 – 3 timer en fredagskveld.
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
Her er lista for den 38. sesongen: 
27. april  -  Råel
25. mai  -  Gullkronene
08. juni  -  Skjerpe, Nøtterøy

Turpass for hele familien 
Flaggskipet Turpass er populære turer som har en kort 
løype på opp til 5 km og en lang løype på ca. 9 km. 
Noen korte løyper er barnevognvennlige. Turene passer 
for hele familien. Det er spennende natursti med 
premiering hver gang. Deltakelse på 5 turer i løpet av 
året kvalifiserer til diplom, flere års deltakelse 
kvalifiserer til sølv- eller gullmerke, beger eller pokaler. 
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien med 
angivelse av startsted. Start mellom kl. 09 – 12.
1. pinsedag markeres at det er 60 år siden turpass startet 
– på samme sted som i 1958, Trollsvann.
22. april TOT Hvasser 
06. mai Ho Borrevannet rundt
20. mai TOT Trollsvann -turpass i 60år!
03. juni  Ho Kyststien 

måneskinnstur til Trollsvann for hele familien fredag 26. oktober
De populære måneskinnsturene har en over 40 års spennende historie og nesten hver eneste gang har 
turen gått langs Trollsvannet. Mange ganger dukker også månen opp mens store og små sitter ved bålene 
på Trollsvannplassen og koser seg og griller pølser. 
Frammøte ved P-plassen fra kl. 18.00 hvor man kan kjøpe fakler.

ToT har en rekke faste, og populære, arrangementer som ivaretas av trofaste gjenger 
år etter år. De fleste av våre medlemmer kjenner nok til både skrimløp, fredagskjapp, 
turpass og måneskinnstur – klassikere med flere tusen deltakere i over 50 år.

ToT’s FasTe KlassiKere

19. august TOT Hella
09. september  Ho Tuftfjell   
23. september  TOT Essoskogen 
14. oktober  Ho Hortensmarka nord
Deltakelse er gratis bortsett fra kjøp av naturstikort.
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Barnas Turlag i ToT er en av de største og mest aktive 
BT-foreningene i landet, med nær 700 medlemmer! 
Vi ønsker å tilby varierte turer, med og uten overnatting, 
ved sjøen, i skogen og på fjellet, og til alle årstider. 
Turåret 2018 er allerede godt i gang, men noen detaljer 

mangler fortsatt for enkelte turer. små endringer fra det som her oppgis, kan derfor forekomme. 
Følg med på vår nettside: www.tot.dnt.no og på Facebook-sida vår (søk: Barnas Turlag 
i Tønsberg og omegn Turistforening) for utfyllende informasjon og evt. endringer. 
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre 
arrangement.  

Velkommen på tur!  
Hilsen Turbo og hans medhjelpere! 

skjærgårdstur
21. – 22. april
Våren er fantastisk i skjærgården. Denne turen har vært en flott opplevelse for mange familier i mange år. 
Vi ordner med transport til en av øyene i nasjonalparken vår og setter opp teltleir der. 
De to dagene blir fylt av spennende aktiviteter og rom for utforsking. 
Dette er en tur hvor man kan ha bruk for alt fra tykt ulltøy til badebukse! 

Villmarken kaller på Haukeli
20. – 22. april
Hos Haukeli Husky får vi en ekte villmarksopplevelse langt fra hverdagens stress, tidsjag og krav.  
Vi får ta hånd om vårt eget hundespann og suser innover vidda.  Der blir det bål og lek i snøen når hundene 
må ha en hvil i bakken. Turen er for barn/ungdom 10-16 år med foreldre.

På to hjul i svingen
9. – 10. juni
Akkurat i det sommeren kommer for fullt, er det perfekt med
en sykkel- og telttur. I flere år har Turbo sykla på Veierland, 
og her syns han det er så fint at han gjerne vil tilbake! 
Turen passer for barn fra ca 5 år som sykler på egen sykkel, 
og yngre barn i sykkelsete eller -vogn.
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med kanoer og pappaer på Kolsjø
17. – 19. august
Nok en klassiker! Selv om Turbo har vært her mange 
ganger, er vi sikre på at det finnes uoppdaget terreng, 
både til vanns og til lands - på Meheia utenfor Kongsberg. 
Det blir padling, bading, fisking, oppdagelser, bålkos 
og alt som ellers hører til. Men det er bare pappaer/onkler/ 
bestefedre som får være sammen med barna….
Påmeldingsfrist: 13.8.
Turleder: Atle Wold.
(Mammaene kan være hjemme og rydde i garasjen eller boden!)

Kom deg ut-dagen
2. september
Høstens store nasjonale turdag - konkret søndag 2.9 - 
er da det strømmer til hundrevis av barn, voksne og eldre 
til idylliske Trollsvann. 
Her kan dere faktisk møte Turbo i lys, levende live!!
Ingen påmelding.

Høstleir på Trollsvann
14. – 16. september
Hver eneste høst legger det seg en helt spesiell stemning 
over området rundt Trollsvann. Vollen utenfor Trollsvann-
stua fylles opp av telt, som det tyter lykkelige barn ut av. 
Mange barn i vårt distrikt har evigvarende gode minner 
herfra. Her er det muligheter til å delta på planlagte 
aktiviteter – eller bare utforske og oppdage skog, kratt 
og vann på egen hånd.

rimfrosttur til Hoggerstua
27. – 28. oktober
Finn frem ryggsekken og go’støvlene for en tur til 
koselige Hoggerstua på Lindverkseter! Vi møtes ved 
Merkedammen, og følger stien rundt sydspissen av 
dammen mot Lindverkseter. Vel fremme ved hytta, fyrer vi 
opp bål ute og griller, før vi tar en ettermiddagstur opp på 
Barlindkollen. Tilbake på hytta er det tid for felles middag, 
lek på uteområdet og brettspill inne når mørket faller på. 
Søndag tar vi oss tid til en god frokost før vi legger i vei 
tilbake til Merkedammen.
 
Påmeldingsfrist: 23. oktober.
Frammøte: P-plass Merkedammen kl. 11.00.
Turleder: Atle Wold.
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uNg

seNiorgruPPa
Seniorgruppa er åpen for alle som trenger og ønsker å komme seg ut på en 

lettere dagstur sammen med andre. Her kan alle være med. 
Det er sosialt, du slipper å gå alene, og du opplever nye områder.

Vi har faste onsdagsturer. 
I tilegg har vi vårtur, høsttur på fjellet og høstavslutning med bevertning.
Onsdagsturene starter opp etter påske og går til slutten av juni. 
Deretter fra midten av august til november. 
Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen Idrettspark, med avreise til dagens turområde presis kl. 10.00. 
Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsesstedet.
Turene er på 3-4 timer inkludert matpause (ta med mat og drikke), og de går i forskjellige områder hver 
gang, uansett vær. Lengden på turene er ca 6-9km.
Det koster ingen ting å delta på onsdagsturene, men vi oppfordrer alle som benytter seg av våre tilbud, 
å melde seg inn i Den Norske Turistforening.
Arbeidsgruppa har planlagt de første turene slik:
   Onsdag 11.4 – ESSO-skogen. Parkering på ESSO
   Onsdag 18.4 – Nøtterøy. Parkering ved dammene, Tenvikveien
   Onsdag 25.4 – Storemyr, Slagen. Parkering ved Fram, Åsgårdstrandsveien
   Onsdag   2.5 – Hortensmarka. Parkering ved Borre Idrettspark.
Du finner mer om turene våre på tot.dnt.no.
For mer informasjon: Kjell Bjørvik 93097921 eller Torun Landsrød 41679324

DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom. 
Er du mellom 13-26 år så er du automatisk medlem i DNT ung. 

Aktivitetsplan 2018:
 APRIL *  bli-kjent-tur/kveldstur Nøtterøy 16 – 30 år
 MAI  *  sykkeltur Verdens Ende m/overnatting Tjønneberget 16 – 30 år
 JUNI *  kano- og fottur Trollsvann m/overnatting 13 – 30 år
 AUGUST *  grunnkurs havkajakk Færder nasjonalpark m/overnatting 16 – 30 år
 SEPTEMBER *  topptur med overnatting 
 OKTOBER *  hyttetur Skrim m/overnatting Styggemannshytta 16 – 26 år
Konkrete datoer finner dere på DNT Ung Tønsberg på Facebook, Instagram, og på hjemmesida til TOT. 
Der kan du hode deg oppdatert på turprogrammet
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aKTiV
AKTIV er turgruppa for deg som er for gammel for DNT-ung for ung 

til seniorgruppa. – Vi kaller oss spreke voksne.

KlaTregruPPa
Klatregruppen TOT, også en del av DNT Fjellsport, har hatt en veldig økning 
i medlemsmassen. Vi jobber for at alle skal kunne ”møte veggen” på en sikker 
og trygg måte. Vi kvalifiserer klatreledere til å møte deg på ditt nivå og veilede.  
Vintersesongen klatrer vi inne i Messehall A tirsdager og onsdager: 
3–9 år kl. 17.30–18.15  10–15 år kl. 18.15–19.00  16 år + kl. 19.00–21.00
Når varmen kommer starter klatringen ute på Husvik med samme dager og tidspunkt.
Er du interessert i å bidra ved våre aktiviteter eller har andre spørsmål: 
kontakt Gro Anita Hagen, mobil 922 95 335  
Følg ellers med på tot.dnt.no eller på facebook.

Kveldsturer
Kveldsturene er på 2-3 timer i passe høyt tempo og lite pauser. Man skal bli litt svett på ryggen. 
I år vil noen av kveldsturene ha to turledere, hvorav en gruppe går i litt roligere tempo. 
Varighet blir ca den samme, men litt kortere avstand og kanskje en liten pause. 
Dette er ingen lavterskeltur, men et tilbud til de som ønsker å gå litt roligere enn de sprekeste.
Følg med på tot.dnt.no og Facebook (AKTIV, Tønsberg og Omegn Turistforening) 
for oppdateringer og eventuelle endringer.

Dato: Tid: Sted:  Oppmøte: Mrk:

Torsdag 26.04 18:00 Hella, Nøtterøy Nøtterøy golfbane Hurtig + lettere variant

Onsdag 09.05  18:00 Trollsvannet, Andebu P-plass Trollsvann 

Torsdag 24.05 18:00 Lønskollen, Vivestad Svinevoll   

Onsdag 13.06 18:00 Oseberg, Tønsberg Klokkeråsen skole Hurtig + lettere variant

HØST:    

Onsdag 29.08 18:00 Gretteåsen/Signalen, Tbg.  

Torsdag 13.09 18:00 Andebu  

Onsdag 26.09 18:00 Torød-Årøsund, Nøtterøy Torød kirke Hurtig + lettere variant

Torsdag 11.10 18:00 Slagenområdet  

Onsdag 24.10 18:00 Sted ikke bestemt Turen avsluttes med bål Litt kortere gangtid

Torsdag 08.11 18:00 

Onsdag 21.11   18:00 

Ikke bestemt på disse to siste turene
Følg med på Facebook eller se tot.dnt.no



TurProgram Tønsberg og omegn TurisTforening – 2. HalVÅr 2017TurProgram Tønsberg og omegn TurisTforening – 2. HalVÅr 2018

15

tot.dnt.no

søndag 29. april: ramsløktur i Holmestrandsåsene 
Kart: HOoTs turkart Botnemarka og Hillestad 2017 1:20.000.
Dette er en middels krevende tur som passer både for de som vil ha en god søndagstur samt få oppleve 
sanking av denne ville kjendisurten. Beregnet gangtid 5-6t.
Oppmøte: kl. 10.00 fra p-plass i Fjordgata, Tønsberg. Samkjøring. Vi kjører også innom p-plass utenfor 
Holmestrand stasjon og plukker opp turdeltakere ca. kl. 10.30. Fortsetter på gamle E18 mot Sande, tar til 
venstre i dumpa ved Skjervikbukta og kjører opp mot den nye tunnelinngangen på Vestfoldbanen og parkerer. 
Rute: Opp Skjerviklia, følger løype langs åsen – ned Angersklev (her vokser det masse ramsløk;så her setter vi av tid 
til plukking for de som ønsker det) – gjennom hyttefeltet ved Holm, eventuelt det gamle jernbanesporet, tilbake til 
p-plass ved tunnelen. Smaksprøver og tips til bruk av ramsløken.
Ta med matpakke og drikke for en dag, ellers blir aktuell informasjon om turutstyr etc. publisert på 
facebooksida til AKTIV i april
Turleder: Helene Dahlman; mobil 906 50 948

søndag 17. juni: Bolærne på langs
I disse ekstremturtider der alle skal gå Grønnland på langs, Canada på tvers osv, hva med litt kortreist 
turglede?  BOLÆRNE PÅ LANGS! Det går an å ha det gøy uten å fryse! 
Vi starter med båtskyss fra Tønsberg Seilforenings brygge på Fjærholmen og skysses ut til Vestre Bolærne. 
Her går vi en runde over toppen på øya med en avstikker til gravrøysene på toppen og ut til utsiktspunktet 
innover mot Nøtterøy hvor vi har første pause. Så blir det båtskyss over Jensesund til Mellom Bolærne. 
Her følger vi stien over øya forbi restene etter russerleiren fra 2. verdenskrig og er innom Grevestuen, 
jakthytta til Grev Wedel Jarlsberg som eide øya før staten eksproprierte den. Så er det båtskyss over 
Kongshavnsund til Østre Bolærne. Har får vi en fin tur over øya blant gamle forsvarsinstallasjoner og kanoner, 
med en tur ut på sydspissen av øya før vi ender opp i gjestehavna hvor det er kafeteria. 
Så er det båt tilbake til Fjærholmen igjen.

Oppmøte: klokka 10.00 på Tønsberg 
Seilforenings brygge på Fjærholmen 
utenfor Nøtterøy.
Veibeskrivelse: Kjør Fjærholmveien 
helt til du kommer til en bom, da 
rygger du 10 meter tilbake og parkerer 
på den store grusplassen på høyre side 
av veien (dere skal ikke til den store 
grusplassen på venstre side av veien 
500 meter før)
Retur tidspunkt: Kommer an på 
turfølget og været. Antar 18-20 tiden, 
så ta med mye mat.
Vanskelighetsgrad: Det er en enkel 
tur, men det blir en lang dag, så man 
må være i normalt god form for en 
«lengre tur i skogen». Det er enkelte litt kronglete partier på stiene.
Utstyr: Dagstursekk, regntøy, solkrem, badetøy, mat og drikke. 
Påmeldingsfrist: Søndag 3.juni, båtskyss må bestilles så vi må ha påmeldingene litt før turen.
Maks deltakere: 30
Pris for transport: Kr. 200,-
Turleder: Knut Bråten, telefon 915 58 796
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23.-26. august: 2000-m topptur i jotunheimen
AKTIV arrangerer sin populære 2000-m topptur hvor vi tar sikte på å bestige flere topper over 2000 meter. 
I år går turen til Spiterstulen hvor vi har fast opphold, nyter 3-retters middag og går lange dagsturer 
i området. Turene vil være krevende og ha en varighet på 8-10 timer to av dagene, og en kortere tur siste 
dagen. Du må være vant med å gå i fjellet og trives i ura, også når den er våt og glatt.
Torsdag: Felles transport i privatbiler fra Tønsberg til Spiterstulen. 
Fredag: Bretur med 2000-m bestigning.
Lørdag: Leirhøe (2330 moh) er Norges 16. høyeste fjelltopp og har en formidabel utsikt. Da det er andre mer 
kjente topper i nærheten (Norges høyeste og nest høyeste), er det færre som velger turen opp til Leirhøe. Her 
er det ingen merking, sti eller bruer. Så vi må både krysse elver/bekker og finne veien opp ura. Til gjengjeld 
slipper vi å gå i kø, og så var det utsikten da! Turen er på ca 15 km, 1230 høydemeter og vi beregner 8-9 timer. 
Søndag: Fottur opp Lomseggen til Eggjapiken. Turen starter i 
Lom sentrum og følger den bratte fjellsiden på god sti. 
Når man kommer over tregrensa blir usikten bare bedre og 
bedre nedover og utover dalen. Fra toppen ser vi også til mange 
2000-m topper. Turen tar ca 5 timer. Siden vi vil utnytte helga 
maksimalt, må det beregnes sen hjemkomst. 
Oppmøte: Shell på Korten torsdag 23.08.18 kl. 09.00 
(evnt. Kopstad kl. 09.15)
Se www.tot.dnt.no for nærmere detaljer, pris og påmelding.
Turledere: Live Firing Solheim og Nina Kloppbakken

29.-30. sept: Himingsjå – med vidt utsyn over Telemarks tak 
Kart: Lifjell v/Notodden Turlag og Notodden olag 1:30.000 (fås kjøpt på TOT-kontoret).
Helgetur med en overnatting på Notodden Turlags nye flotte hytte på Lifjell. Med denne er enda et av de nære 
fjellområdene blitt tilgjengelig for fjellturister, og en superflott og ny hytte står klar til å ta imot overnattings-
gjester.  Du har sjansen til å bli med AKTIV på oppdagelsesferd for å oppleve den nye fine hytta, turlagets 
stolthet, og terrenget rundt; et innbydende turterreng med massevis av telemarkstopper på rundt 1100 m 
som kan bestiges.
Lørdag: kl. 09.00 blir det avreise fra Fjordgata p-plass, Tønsberg med privatbiler mot Notodden og Himingsjå 
– til p-plass ved Myregvarv. 
Kl. 13.00: det siste stykket mot hytta bruker vi beina (1,3km).
Kl. 14.00: Sekkene parkeres, vi installerer oss i hytta og 
gjør klart til dagens tur til noen av de mange toppene 
i området (Slettefjell, Himingen) ca 5 t. dagslys. 
Kl. 19-20 er det felles middag på hytta organisert 
av turlederne.
Søndag: kl. 09.00: Frokost og hytterydding.
Kl. 10.30: Vi gjør oss klare til dagens tur. 
Da satser vi på å fortsette toppturene i området, 
en god dagstur på ca. 6 t.
Kl. 17.00: Avreise mot Tønsberg.
Pakketips: Vanlig turtøy for høstturer, husk godt fottøy og varmt tøy, gjerne gramasjer
Oppmøte: Fjordgata p-plass, Tønsberg lørdag 29. september kl. 09.00
Påmeldingsfrist: fredag 21. september – minimum 6 turdeltakere + 2 turledere
Turpris: Medl. kr. 500; ikkemedl. kr. 600. Transport i privatbiler + bomavgift betales til sjåfør.
Turledere: Eivind Kjølsrød, mobil 918 08 369, epost: eivind.kjolsrod@gmail.co 
Helene Dahlman, mobil 906 50 948, epost: helene.dahlman@sf-nett.no

Foto: Pernille Rød Larsen

Foto: Live Firing Solheim
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PÅ Tur med akTiV – TurProgram

2.–3. juni: 150 års Jubileumsarrangement på Tjønneberget

Fottur 
Vi tar en runde på Hvasser på 2 timer og i raskt 
tempo. 
Vi beveger oss langs stier og veier i ytterkant av 
øya og starter langs østsiden. 
Som vanlig på Aktiv’s turer vil du nok bli litt svett 
på ryggen, så husk å ta med drikke.

Via Ferrata  
Via Ferrata er italiensk og betyr jernvei/sti. 
Man følger en klatrerute hvor man hele tiden 
er sikret i en wire. Tjøme har bratte fjellvegger, 
er luftig og ruta inneholder både rappellering og 
zip line. Det er fine omgivelser og utsikt til sjøen 
og skjærgården. Det kreves ingen forkunnskaper, 
det gis opplæring i sikkerhetsutstyr (inkludert) 
og klatreteknikk, samt rappellering. 
Ruta er utfordrende, men kan avpasses den 
enkelte hvis det blir for tøft. 
Det vil være guide tilstede. Aktiviteten tar 
ca 4 timer, så ta med litt mat og drikke.
Egenandel kr. 400 for de 20 første som melder 
seg på, deretter kr. 500. 

Mer informasjon og video kan sees på : 
http://viaferratanorge.no/

Lørdag:
Sykkeltur fra Tønsberg til Tjønneberget.
Som et alternativ til å kjøre bil, blir det en 
mulighet å sykle til og fra Tjønneberget (ca 27km 
en vei). Oppmøte ved brygga, utenfor kontoret til 
TOT (Tønsberg og Omegn Turistforening), lørdag 
kl. 08.00. Tilbake turen er på søndag, etter at plan-
lagte aktiviteter er ferdig. Bagasjen kan sendes med 
bil (som står klar på brygga), så turen kan nytes 
uten overvekt på sykkel. Vi sykler samlet. Ta med 
vann og lappesaker.

Kajakktur 
Vi tar en nydelig runde på 4-5 timer i strålende sol 
og lite vind hvor vi padler litt, går i land et sted og 
har en bedre pause og padler litt til. Hvor turen går 
avhenger av været, men det blir en enkel tur uten 
lange åpne kryss. Aktuelle mål kan være nordbukta 
på Sandø, Lilleskagen, Kløvningen, Verdens ende 
eller noe annet. Her er det mye skjærgård og masse 
snadder å ta av….
Vi går ut fra den lille stranda nedenfor P-plassen 
ved Sønstegårdstranda og kommer tilbake samme 
sted.  Det er ca 100 meter å bære, så vi samles på 
P-plassen og hjelper hverandre.
Alle deltakerne må ha våttkort. Ta med mat, drikke 
og godteri. Og noe varmt og tørt til pausen.

Bli med oss på en AKTIV, hyggelig og sosial helg hvor ulike aktiviteter og sosialt 
samvær er fokus. Tjønneberget ligger på Hvasser nå i Færder kommune, omgitt av 
vakker natur og kort vei til sjøen. Arrangementet er for voksne som liker å være i 
aktivitet. Kanskje du også liker å utfordre deg selv litt? Nå har du mulighet til å prøve 
noe du kanskje ikke har gjort før.
Du kan enten overnatte på Kystledhytta, eller sette opp telt. I hytta er det sengeplass til 17 personer. 
Det vil være begrenset antall teltplasser, vær tidlig ute med å bestille plass.
Vi arrangerer aktiviteter lørdag og søndag. I tillegg blir det fellesmiddag lørdag kveld.
Du kan enten melde deg på en av dagene (dagspass) eller hele helgen (helgepass). Dagspass inklu-
derer deltakelse på aktiviteter, utenom via ferrata, samt kaffe, kaker og saft i løpet av dagen.  
Helgepass inkluderer i tillegg middag lørdag kveld og overnatting i hytte eller eget telt. 
Pris for helgepass er kr. 150,-
Pris for dagspass er kr. 50,- 
Parkering på P-plassen ved Sønstegårdstranda. 
Kjør til Tjøme, Hvasser og Oppegårdsveien så langt dere kommer.
For nærmere informasjon om kjøp av dags- og helgepass, påmelding til arrangementer samt 
bestilling av overnatting, se hjemmesiden til Tønsberg og Omegn Turistforening. 

VALGBARE AKTIVITETER:

Fortsetter på neste side . . .
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ToT PÅ Tur

Ny sesong, nye muligheter
TOT har hatt og har et variert turtilbud slik at det alltid er noe å finne som passer langt 
de fleste. Vil du rusle, vil du gå toppturer, vil du ha med deg spennende kulturhistorie, 
vil du klatre, vil du ut med barn eller barnebarn, vil du . . .

Fottur
Denne dagen går vi en tur på ca. 4 timer på 
Hvasser og Brøtsø. Vi prøver å legge turen mest 
mulig på stier og småveier, men må følge trafikkert 
vei noen kortere strekninger. Vi finner fram på 
steder og stier de færreste kanskje har gått.
Turen starter langs øst- og nordsiden av Hvasser 
og krysser så over brua til Brøtsø. Her beveger vi 
oss over koller og gjennom spennende natur på 
vestsiden av øya. Langs nord og østsiden er det 
vekslende terreng med småskog og fjellrabber. 
Det blir en liten rast underveis, så ta med mat-
pakke og godt med drikke. Vi pleier å holde godt 
tempo på turene med Aktiv, så du må regne med å 
bli litt svett. Men vi tar småstopp underveis for å 
nyte naturen og fylle på med væske.

Sykkeltur Tjønneberget – Tønsberg
Se hjemmesiden til TOT for nærmere informasjon. 

Søndag:
Orienteringskurs
 Passer for alle uavhengig av forkunnskaper og 
fysisk form. Vi gjennomgår kartteori som måle-
stokk, farger, karttegn og lærer om kompassbruk og 
hvordan ta kompasskurs. Så blir det tid til å øve seg 
på bruk av kart og kompass og finne poster som er 
satt ut. Dette blir lærerikt og moro!
Alt av kursmateriell vil bli utlevert. Har du eget 
kompass anbefaler vi at ut tar det med. 

Klatring 
Klatregruppen i Tønsberg og Omegn Turistforen-
ing ønsker deg velkommen til å prøve klatring på 
en liten klippe på Hvasser. Vi stiller med utstyr og 
sikrer deg forsvarlig. Kom og bli med, klatring er 
for alle. Velkommen. 

■  Kjell Stordalen

Kort sagt, vil du ut så finner du helt sikkert et tilbud hos oss. Og etter at snøen har lovet å forsvinne 
så er det nå like før det braker løs igjen. Det rikholdige turprogrammet forteller det meste. 
Barna har vært i gang, klatregruppa er i gang, AKTIV er i gang.
Og snart skal seniorene samt de faste klassikerne starte opp. Og alle vil være med å markere 
Turistforeningens 150 års jubileum.
Fredagskjappene er inne i den 38. sesongen, denne gang er det nærområdene som er plottet inn. 
Verken Skjerpe eller Råel er kanskje de områder som er oftest besøkt når du skal ut en tur, men også 
her er det fint turterreng. Disse turene viser gjerne den jevne turgåer nye steder å gå. Men det blir 
nok Gullkronene som er rosina i pølsa dette året, her er det flora, fauna og historie så det holder.
Turpass starter sin 60. sesong, imponerende jubileum det også i dette DNT-jubelåret.
Tradisjonen tro så blir starten på Hvasser for n’te gang, den bærer sitt navn med rette, vårens 
vakreste tur – uansett vær!
Selve turpassjubileet foregår på dagen 60. år etter den første turen – og i samme løype. 
Det betyr 2. pinsedag og det betyr Trollsvann. 60 år er imponerende, men det er sannelig også de 
som har vært med på turpassturer i snart 50 år!
Vi gleder oss, og vi gleder oss til å se deg i løypa!

Forts. 2.-3. juni: 150 års jubileums-
arrangement på Tjønneberget
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seniorene

Bli med på onsdagsturene i jubileumsåret
Start onsdag etter påske med tur i Moutmarka. Se turprogram side 13.
I 2017 gikk vi 20 onsdagsturer. Været har vekslet fra regn og sludd, til nydelig vår- og høstvær med 
deilige sommertemperaturer.
Turene er varierte og går på stier og veier i nærområdene og nabokommunene, med lokalkjente 
turledere, som kan fortelle litt om lokalitetene vi går i. Har du hørt om junkeren som druknet 
i myra ved Klostervann i Høyjord, og om den fagre møy som gikk i kloster i sin fortvilelse. 
Eller om Amerika i Slagen, porsen ved Adalstjernet.
Turene passer for deg som er sprek senior og er nysgjerrig på nye turområder. Vi går i all slags vær.
Vårsesongen avsluttes i slutten av juni med busstur. Første uka i september har vi bestilt 3 dagers 
fjelltur til Guriset Høyfjellshotel på Golsfjellet. Fjellturene våre er så populære at vi regner med å 
leie hele fjellstua.
Vi avslutter sesongen i november med tradisjonell tur i ESSO-skogen før bespisning og sosialt 
samvær på Karlsvika Gård.
Høres dette spennende ut? Bli med oss i på tur i jubileumsåret.

■  Jan Otto Andreassen:

DNT 150 år
Også TOT skal selvsagt være med på både å markere og feire at en av landets 
største frivillige organisasjoner har rundet 150 år 21. januar 2018.

Våre turgrupper tilbyr en ekstra aktivitet som skal være åpen for alle og gjennomføres 
i vårt nærområde.
 • På side 17 kan du lese om hva AKTIV tilbyr på Tjønneberget 2.-3. juni.
 • DNT ung Tønsberg arrangerer kajakk kurs som passer for alle, og med overnatting 
  i telt/lavo i Færder nasjonalpark. 
 • TOT samarbeider med flere andre foreninger i år og har foreløpig satt opp kurs 
  (onsdag 2. mai kl. 18.00) og tematur (søndag 6. mai kl. 08.00) sammen med Vestfold 
  Ornitologiske Forening. Her vil dere få muligheten til å lære mer om fugler (sang, biotop, 
  trekk). I kort avstand fra Tønsberg by har vi en variert og rik flora og et svært egenartet 
  fugleliv. Kurset og turen vil gå i Ilene området (og Gullkronene) som har vernestatus for 
  Ramsar områder (en internasjonal avtale om forvaltning av viktige våtmarksområder).
 • Det blir også tur med Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap, Villblomstenes dag, 
  søndag 17. juni kl. 10.00, på Slottsfjellet.
 • Kart og kompass kurs settes opp lørdag 5. mai og fotokurs i samarbeid med Tønsberg 
  Kameraklubb settes opp 20. og 21. oktober. Lær å ta flotte bilder på dine turer!
 • Et nytt og spennende prosjekt er vårt samarbeid med Tønsberg kommune om å tilrette-
  legge 6-10 “kortreiste” turer i folkehelsens tegn. Turene vil antagelig ha start fra kontoret, 
  og gå i ulike områder. De skal være lette å gå, lette å følge, og lede ut til flotte turområder.

  Følg med på våre nettsider tot.dnt.no.

■  Anne-Lene Stulen:
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Mange av de nye sa ja, og flere har allerede fått 
prøvd (kjørt) seg. Det har vært en formidabel 
og krevende vinter. Men løypekjørerne har 
ikke gitt seg, ei heller hyttetilsynene. Både på 
Darrebu og på Trollsvann lå det opp mot 1 ½ 
meter snø på takene.

 

Og trærne tålte verken vind eller snø, så 
motorsaga måtte være fast følgesvenn når man 
var ute på oppdrag. På Skrim var snødybden 

■  Kjell Stordalen

Dugnad duger
Tirsdag 28. november møttes 19 nye interesserte for å høre litt mer om hva 
dugnad i TOT kan innebære: turmedhjelper, hyttetilsyn, løypetilsyn, styrearbeid.

over 2 meter! Det var ikke krevende bare for 
de tillitsvalgte, det var nok like krevende for 
scooterne. 
På kom-deg-ut dagen gikk det med mange 
timer i forkant med snømåking slik at folket 
kunne  komme fram til Trollsvannhytta. Men 
det var ingen klage å høre. Jobben ble gjort – 
til glede for mange.

DNT Vestfold

Gjennom gode tilskuddsmidler viser det seg 
at prosjektleder Mats Kneppen fortsatt kan 
finansieres i 80% stilling også i 2018, noe som 
blant annet medvirker til at Ung-satsingen 
kan fortsette. Så langt har samarbeidet om 
Ung-gruppene i fylket vært veldig positivt, 
det er faktisk venteliste for å være med i 
prosjektet ”unge naturtalenter”. Prosjektet 
utdanner sommerturledere som forplikter 
seg til å gjennomføre noen turer for ungdom. 
Det har vært en positiv gruppe som har gått 
inn i dette med liv og lyst. Ung-gruppene i 

foreningene våre har laget en imponerende 
aktivitetsliste for inneværende år hvor både 
Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord 
og Larvik sammen skal gjennomføre 4 turer 
hver eneste måned.
Du finner info om disse på vestfold.dnt.no/
dntung eller på facebook: DNT Ung Vestfold.
Et annet av hovedprosjektene i tiltaksplanen 
er at man skal samarbeide om å ivareta og 
utvikle sti-og løypenettet i fylket, herunder 
kyststier og fjord-til-fjell stier. Også dette 
arbeidet har man kommet godt i gang med.

DNT Vestfold har laget rapport om det som har skjedd i 2017 og det er også 
utarbeidet forslag til tiltaksplan for 2018 – sammen med et tilhørende budsjett.

Samarbeidet om DNT Vestfold er en direkte fortsettelse av ”samarbeidsutvalget for turistforeningene i 
Vestfold” som ble startet i 1981. Man har nå kommet så langt at det gjennom tilskuddsmidler har vært 
mulig å finansiere en prosjektstilling som kan drive arbeidet framover. Det er ingen tvil om at dette har 
vært positivt for turistforeningsarbeidet i Vestfold.
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Snø, snø, snø – og snart våren
Det var flere som var helt sikre på at det ville bli bra med snø denne vinteren. Jeg 
lurer på om de samme folka kan fortelle meg når snøen blir borte igjen – slik at 
det blir mulig å gå tørrskodd i skog og mark  . . .

■  Tekst: Kjell Stordalen - Foto: Kathinka Weyns og Per Barhaughøgda

Sannelig min hatt så har vi kost oss i vinter, og noen har jobba, natt og dag.
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Fra årsmøtet

Heder
TOT har en rekke trofaste 
slitere som har holdt liv i fore-
ningen i mange år. På årsmøtet 
ble som vanlig noen av disse 
hedret. Det finnes tre kategor-
ier hederspriser. Høyest henger 
æresmedlemskap (det er 
9 æresmedlemmer i dag), 
dernest hedersmerke 
(gullmerke) for lang og 
tro tjeneste. Til slutt er det 
TOT-prisen/”kniven” for en 

Årsmøte for 2017 ble avholdt 15. februar på 
Karlsvika med Rune Frank Andersen som møte-
leder. Lederen vår, Thore Sletvold, gikk gjennom 
en fyldig årsberetning. Her kommer fram at det i 
2017 ble nedlagt 12521 timer med dugnad, impo-
nerende. Videre viser regnskapet et lite overskudd, 
dette til tross for at man i budsjettsammenheng 
ønsket å bruke litt av den solide egenkapitalen. 
Den er nå på 3 mill. Men for 2018 er det i 
budsjettsammenheng lagt opp til nødvendige 
investeringer på rundt 400.000 kroner.

Også valgene ble greit gjennomført. Det nye styret ser slik ut:
Styreleder: Niels Aall-Lyche (1 år) - ny
Styremedlem med økonomiansvar: Edvar Ståle Otterstrøm (2 år), 
Styremedlem med ansvar for turer og aktiviteter: Annichen Pettersen (2 år) – ny
Styremedlem med ansvar for hytter og løyper, Helga Daler - ikke på valg
Styremedlem med ansvar for TOT’n og info, Kjell Stordalen - ikke på valg.
Varamedlem: Åse Hagen (1 år) - ny.  
 
I tilegg til disse så er følgende valgt fra de ulike gruppene:
Barnas Turlag  - Live Halstensgård Pedersen
Ungdomsgruppa - Martin Aske 
AKTIV  - Svein Olsen (ny)
Seniorgruppa - Jan Otto Andreassen
Klatregruppa - Gro Anita Hagen 

Fungerende leder Thore Sletvold ble takket av for sporty inntreden fra nestledervervet da leder-
funksjonen ble ledig på høstparten.

spesiell innsats siste år.
Hedersmerke (gullmerket) ble 
tildelt to trofaste vaffelselgere 
på Trollsvann gjennom mange 
år, nemlig Bjørg Solberg og 
Bjørg Smedsrud. Videre fikk 
AKTIVs Nina Kloppbakken 
også hedersmerket.
Årets TOT-pris (kniven) gikk 
til Trond Øynes fra Klatre-
gruppa og Ivar Olesen fra 
kulturløypene. 
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■  Kjell Stordalen

Nye lokaler

DNT og TOT har de siste år hatt en jevn og imponerende medlemsvekst. Siste år var den på hele 9.0%. 2018 
startet litt annerledes idet DNT har endret på innkrevingsrutinen. Det ble nok en del misforståelser som 
gjorde sitt til at innbetalinger skjedde litt tregere. Men pr. 1. mars har trenden tatt seg litt opp igjen så det er 
ingen tvil om at friluftsliv appellerer. 
De konkrete tallene pr. 01.03.16 – 01.03.17 – 01.03.18 er således: 4.157 – 4.854 – 4.617.

Nå er det i boks, både 
trivelige kontorer, mer 
lagerplass, møterom og 
ikke minst en koselig 
butikk. Det er bare å 
komme innom for en prat.

Det er nok fortsatt kart-
utvalget som scorer høyest. 

Du finner ikke et slikt 
omfattende utvalg noe 
annet sted. Så skal du på 
tur, ta turen også innom 
kontoret på Brygga. Her 
kan du få en hyggelig tur-
prat i koselige omgivelser. 
Du kan også logge deg inn 
på en PC hvis du trenger å 
sjekke ut ting på internett.

Høstmøte
Også det andre kombinerte høstmøte og tur-
passavslutning sammen med DNT Horten på 
Bakkenteigen i november ble vellykket. Denne 
gang var det vår egen Ulf Rødvik som kåserte 
og viste flotte bilder fra sine turer i Nepal, 
Kashmir og Bhutan. Ikke tvil om at forsam-
lingen fulgte med og var imponert over det 
de så og hørte. Det betyr at konseptet turpass/
høstmøte har kommet for å bli, så det er bare 
å glede seg til neste november.

Medlemmer

Fam ho Hoved U19-26 Honnør Livsvarig Barn Skole/U Husstand    Fam hus Total           år

   254 1700     91   599     51 257     151      715    799 4.617 01.03 -18

   230 1857   108   609     50 305     190      764    741 4.854 01.03 -17



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Årsmøte 1968
Det var det 61. årsmøte som ble avholdt i Frimurerens lokaler tirsdag den 2. april 1968. 

Det var fremmøtt 44 personer……
4. Regnskap 
viste et overskudd kr. 6.953,37. Likeledes ble referert regnskap for Darrebu med egenkapital  47.280,13.

5. Valg
Formann Lars Pande (gj.v). Styret ellers gjenvalgt. Ingen forslag på nye styremedlemmer fra årsmøtet. 
Løypesjef  Dalsroa: Sigurd Thorstad.  Vestfoldløpet: T. Fyksen, assistent Oddbj. Berg. 
Skrimløpet: O. Hodt m/diverse assistenter. Turpasskomite: forman Th. Egeberg. Hyttekomite Darrebu: formann 
Ole Bjønnes, Sig. Thorstad, Lars Pande, Th. Egeberg. Hyttekomite Sørmyrseter: Lars Pande, Th. Egeberg, Ths. 
Hallenstvedt. Valgkomite: Arne Fugle, Kjell Stordalen, Bente Stordalen.

ToT-ProTokoll for om lag 50 År siden

Aar 1918 den 6. februar blev holdt ordinær generalforsamling i foreningen …….
Styret avgir følgende aarsberetning for 1917: Foreningen har som eier i sit 12te aar og kan glæde sig over 

fortsat fremgang. Foreningens medlemstal var ved aarets utgang 146, hvorav 17 livsvarige.
Økonomien er god. Man har beholdninger av brændsel ved hytten paa Askim frem til næste høst og har, 

efterat husleien for 1918 er avholdt, en disponibel beholdning indestaaende 
i Sparebanken av kr. 311,45……..

ToT-ProTokoll for om lag 100 År siden

Med TOT på tur 10. juni 1983.


