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leder i ToT

innHold PrakTiske oPPlysninger

en eneste stor familie 
Den Norske Turistforeningen er på mange måter som en enormt 

stor familie. Vi opplevde det på landsmøtet i Lom 2. helgen i juni 

og vi opplever det hele tiden i vår egen forening. Enten det gjelder 

samhold på turer, gamle bekjente i dugnadsgjenger eller når 

familier møtes og leker som de gjør i blant annet Barnas Turlag. 

I TOT har jeg nylig fått en litt mer nær opplevelse av begrepet 

familie. Den siste vaffelsøndagen på Trollsvann før sommeren var 

jeg der med min samboer for å nyte været, en vaffel, og ikke minst 

det jeg alltid setter stor pris på; en prat med vaffelvaktene og 

dugnadsfolket. Denne vaffelvakten skulle vise seg å være noen spesiell. For å gjøre en lang 

historie kort kan den oppsummeres slik: 

Vaffelvakt Bjørg: «Hva sa du at du het? Barhaughøgda? En Barhaughøgda her? 

Nei det går ikke an å hete Barhaughøgda her!?» 

Meg: «Ja, min far er fra Nes på Romerike og heter Helge, jeg flyttet ned hit for over 25 år siden»

Bjørg: «nei, Helge?  Vi er søskenbarn! Nå vil jeg klemme deg!»

Det endte med at jeg også fikk møte min tremenning og hennes mann. TOT er en eneste stor 

familie og familie tar vare på hverandre og hjelper hverandre. Nå skal det også sies at min far 

sitter i styret i seniorgruppen til Larvik og Omegn Turistforening. 

Som leder i TOT har jeg ikke bare gleden av å møte dugnadsfolket og selv hjelpe til på dugnad, 

jeg representerer foreningen på mange måter. I lett regnvær var jeg med da miljøvernminister 

Vidar Helgesen klippet snoren for overtakelse av den siste private eiendommen på Skallevold-

stranden og jeg har vært i fylkesmann Erling Lae sin avskjedslunsj der også kommunalminister 

Jan Tore Sanner var til stede. Det er alltid stas å representere den røde T, uansett anledning. 

Jeg ønsker alle en god sommer og vel møtt til neste vaffelsøndag etter ferien, hvem vet, 

kanskje du er i familie med den som steker vafler?

Per  – 26. juni 2016
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Heisann turglade barn og voksne
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sommerferien begynner å nærme seg slutten, men sommeren er ikke over! 
siden Turbo var på sykkeltur på Veierland i begynnelsen av juli, har han tatt det ganske rol-
ig, men om et par uker skal han endelig ut på tur igjen. da skal han være med på den årvisse 
pappa-turen med kano og overnatting (kanskje) under åpen himmel! Han gleder seg som.... en 
unge - på tur!! Tidligere i år har han vært sammen med mange, mange greie barn på tur, både 
i akebakken, på skitur på fjellet, på øytur på bolærne og han har laga søppelkunst på Hvasser. 
utover høsten kommer flere muligheter, med teltleir på Trollsvann, kveldsmat i skogen på en 
helt vanlig hverdag og en lysfest midt i julestria. Han håper veldig på å se enda flere av de 
500 medlemmene våre på disse turene!

 Turbohilsen fra BT-leder Live (live@pedersenfamilien.net)

Ca 35 unger og voksne hadde pakket sekker, 
telt og proviant. Vi møtte opp på Vallø og blei 
kjørt ut i ribb av Thomas fra fyrtilfyr på lør-
dags formiddag.
Vi fikk kjøre fort, og det var moro med rare 
overlevelsesdrakter som alle måtte ha på i 
båten. 
 I Jensesund fikk vi i oppdrag av Elisabeth på 
Jensesund gjestehavn. Det var kommet inn
forferdelig masse plast og søppel på stren-
dene. Det var viktig at fugl og andre dyr ikke 
spiste dette, for da ble de syke. Vi fikk utdelt 
plastikkposer og fortalt hvor det var mest 
søppel. Ungene samlet inn masse plast og 
vi gjorde klart så det kunne bli hentet av 
Skjærgårdstjenesten. Så fikk vi is i belønning 
og avisa skreiv om oss!
Vi samlet leker i ei trillebår og alle ungene 
delte på det de hadde tatt med. Vi balanserte 
på line, de største ungene arrangerte leker for 
de yngste, vi hadde badekonkuranse som 
barna vant mot de voksne, gikk på tur i skogen 
og lette etter en grav på en topp, klatra i de 
store trærne, lette etter skatter med metall-
detektor, spiste godteri, grilla, lekte i vikinge-
leiren og koste oss. 

 Etter en finfin natt i telt, avslutta vi med konku-
ranse: hvem hadde finni den fineste tingen på 
øya, den rareste og styggeste. Alle vant fine 
Barnas Turlag premier. 
Vi gleder oss til ny tur til Havgapet neste år!

Med barna på øytur til Vestre Bolærne

Foto: Tone Pedersen.

■  LIVE H. PEDERSEN
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Lørdag 11. juni inviterte Barnas turlag i 
Horten til rockekonsert med Mikkel og 
reverockerne. Stedet var turisthytta på 
Knudsrød ved Borrevannet, et fantastisk 
sted i solsteika. 

Rundt tre hundre mennesker i alle aldre, 
fra nesten nyfødt til godt voksne olde-
foreldre var å se på sletta mens Mikkel, 
Bjella og Flua rocket opp gamle barne-
sanger og skapte god stemning blant de 
oppmøtte. 

Det ble både allsang og latter, og vi 
takker naboforeningen for en morsom 
opplevelse. 

Vi gjentar det gjerne ved en senere 
anledning.

Rockekonsert
■  Tekst og foto: Mariann Førsund-Hansen
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■  Lars Jensen

Helgen 23.-25.september arrangerer vi, i samar-
beid med de øvrige UNG foreningene i Vest-
fold, en høstcamp for alle ungdommer fra 13-26 
år på Trollsvann.
Her kan du bade, gå tur, padle, leke, konkurrere 
og mye mer. Ta med deg en venn eller to og bli 
med da vel. 
Høstleieren er for alle, uansett om du går mye 
på tur eller ikke, om du har telt eller aldri har 
sovet i telt. 
Vi vil arrangere flere turer og kurs, bl.a et fersk-
ingkurs der du bl.a. vil lære å tenne bål.

Høstleir for ungdom

Følg med på vår Facebookside 
https://www.facebook.com/DntUngTonsberg/

Kontaktinformasjon 
DNT Ung Tønsberg:
Hjemmesiden vår: https://tot.dnt.no/DNTung/
Facebook: https://www.facebook.com/DntUngTonsberg/
Instagram: https://www.instagram.com/dntungtonsberg/
E-post: tur@tot.no

Hva skjer når man tar en youtuber og putter på ham fjellstøvler, goretex klær og nesten dytter ham 
utfor elleville utfordringer i naturen?
Kan Truls ende opp med å like naturen? 
Første episode kan du se på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=m3-dRutCmlE

“Truls mot naturen”
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Er du mellom 15-26 år og ønsker å få arbeids-
erfaring før studiene er ferdig og du skal ut i 
verden?
Bli med oss i ungdomsgruppen, da vil du få 
egne oppgaver og viktig erfaring som du kan ta 
med deg videre i arbeidslivet.
Som styremedlem i ungdomsgruppen får du 

Arbeidserfaring?

Felles høstmøte i år?

■  Lars Jensen

ulike kurs, du kan være med på turer og legge 
planer for hva DNT ung Tønsberg skal gjøre for 
ungdommen.
Vi trenger flere ungdommer, bli med og vis 
gamlisene i Turistforeningen hvordan frem-
tiden skal være! 
Kontakt oss på fb eller tur@tot.no 

Tirsdag 8. november er det planlagt høst-
møte. I år jobbes det med et samarbeid med 
DNT Horten. Utdeling fra turpass vil også skje 
samme dag. Det betyr at de av turpass-deltak-
erne som har lyst også kan være med på høst-
møtet.

Allerede nå er booket den kjente journalist, 
forfatter og fotograf  Marius Nergård Petters-
en. Han vil – som vanlig sprudlende – fortelle 
fra sitt friluftsliv.  
Detaljer kommer etter hvert på hjemmesida, så 
det er bare å holde av kvelden.

Overnattingsturer
Før sommeren har DNT ung Tønsberg hatt 5 
overnattingsturer i området rundt Trollsvann, 
Hannevold, Merkedammen og Lindsverkseter. 
Det har vært helger med sol, regn og snø. Vi har 
lært å lage taco og hamburgere på bålet, sovet 
under åpen himmel, lekt Catch the flag, padlet, 
badet og stirret inn i bålets flammer sent på 
kveld. 
Overnattingsturene fortsetter også etter 
sommeren, til bl.a Hoggerstua og Lønskollen. 
Følg med på våre hjemmesider og Fb for mer 
informasjon.

■  Kjell Stordalen



klaTring
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■  Tekst: Gro Anita Hagen

Nye muligheter for klatrerne

Klatregruppa holder til ute på Husvik hver 
onsdag i utesesongen. 
Barneklatringen starter fra kl. 17.30 og holder 
på frem til kl. 19.00, deretter er det klatring for 
ungdom og voksne til ca kl. 21.00. Vi stiller med 
utstyr og instruktører, og her er alle velkommen 
til å prøve klatring på en trygg måte uansett 
hvilken alder eller nivå en er på. Arrangementet 
er populært og mange frivillige medhjelpere 
stiller opp for at dette skal være et lavterskel-
tilbud. 
Dersom man ønsker å klatre på flere av disse 
arrangementene skal en melde seg på via 
www.tot.dnt.no under turer og aktiviteter. 
Du må være medlem i DNT. 
Vi starter opp 17.08.16 og holder på ute så lenge 
været holder. Arrangementet avlyses ved mye 
nedbør, eventuelt klatrer vi inne i Messehall A, 
når den er klar for bruk.
Klatregruppa arrangerer Klatringens dag 17. sep-
tember. Er været dårlig denne dagen forsøker vi 
igjen 18. september. På programmet her er det 

aldersinndelt klatrekonkurranse, der deltakelse 
og klatreglede, fremfor prestasjon, er det 
viktigste. Vi setter opp slakkline og har grotte-
vandring. Det vil også tennes grill, mer detaljert 
program kommer på facebook: 
Klatregruppa TOT og www.tot.dnt.no 
Dette er et gratis arrangement, men man må 
melde seg på. 

i 2015 arrangerte ToT klatringens dag på Husvikfeltet. det ble en svært vellykket dag.
lørdag 17. september står en ny klatringens dag for tur. følg med på hjemmesida.

Messehall A er ferdig rehabilitert til høsten
Vi har fått en helt ny og flott klatrevegg og et 
buldrerom. Vi har fått større klatreareal og vil 
øke kapasiteten med flere klatredager og 
grupper. Mer informasjon og påmelding 
vil komme på www.tot.dnt.no og facebook-
gruppen: Klatregruppa TOT. Her legges ut 
fortløpende informasjon om våre arrange-
menter, kurser og lignende.

Har du lyst og mulighet til å være medhjelper 
på våre arrangementer finner vi en passende 
oppgave til deg og du er hjertelig velkom-
men, meld din interesse til: 

Gro Anita Hagen gahagen49@gmail.com 
 mob 922 95 335 eller

Til høsten blir det spennende å se hvordan det blir 
bak veggene her

Svenn Salvesen  svenn@salvesens.net       
mob  997 24 125
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■  Tekst: Nina Kloppbakken  Foto: Live Firing Solheim

Klatrekveld med Aktiv og Klatregruppa
Onsdag 22. juni arrangerte Aktiv i samarbeid med Klatregruppa en klatrekveld 
for voksne på klatrefeltet på Husvik.

Klatrekvelden var åpen for både nybegynnere 
og erfarne klatrere.
Vi kan oppsummere med at det ble et vellykket 
arrangement, med til sammen 26 voksne klatre-
glade personer. 
 

Noen fikk prøve klatring for første gang, noen 
utfordret høydeskrekken, noen frisket opp 
gamle kunnskaper, mens andre var litt mere 
drevne klatrere. Det ble en kveld med mye god 
mestringsfølelse, god stemning og mye klatring. 
Med fotografen hengende over og i fjellveggen 
fikk vi også tatt noen fine bilder.

Vi minner samtidig om at Klatregruppa i TOT 
starter opp klatring på Husvik igjen hver onsdag 
etter sommerferien. 
Fra kl. 19.00 er det klatring for voksne og det er 
bare å møte opp. For nærmere informasjon: se 
hjemmesiden til TOT.

Fra høstens program
Onsdag 10.08 17:50 Ryksåsen, Re kveldstur Bagstevold (kart senere)

Tirsdag 23.08 17:50 Bustingen, Andebu kveldstur P-plass – info senere

Onsdag 07.09 17:50 Tyriåsen, Andebu kveldstur Trollsvann p-plass, Andebu

Tirsdag 20.09 17:50 Storås, Stokke kveldstur Furulund kafe, Stokke

Onsdag 05.10 17:50 Kyststien Hella  kveldstur med bål, Golfbanen, Borgheim,
  med topp og bål pølser og muffins Nøtterøy
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■  Tekst og foto: Ørjan Førsund-Hansen

Denne gang på sykkeltur

Som flere andre Vestfoldfamilier har vi også 
“På tur i Vestfold” del 1 og del 2 i bokhylla. Den 
har gitt oss en del inspirasjon og turtips til turer 
i helger og ferier. For meg som ikke er innfødt 
Vestfolding er disse turtipsene en finfin måte å 
bli kjent med og oppdage nye deler av nær-
området. Ordet “tur” i vår familie er ikke ens-
betydende med langtur, toppturer og stra-
basiøse oppdagelsesferder, men heller det å 
komme seg ut døra og bevege seg i både kjent 
og ukjent terreng. Nok om det. 

Personlig har jeg en interesse for historie, noe 
av det er greit overførbart til andre, men en 
annen del av det er ikke det. Eksempelvis er 
min fascinasjon for bunkerser fra 2. verdenskrig 
ikke noe jeg har lyst å dytte på andre. Vestfold 
har flust av krigsetterlatenskaper hvis man vet 
hvor og hva man skal se etter. Første gang jeg 
leste om Vardås fort på Nøtterøy, var i På tur i 
Vestfold og jeg ble med en gang nysgjerrig. 
Fra Eik i Tønsberg, hvor vi bor, er det rundt 14 
kilometer hver vei og en relativt grei tur hvis 
man er normalt sprek.

Turen gikk fra Eik i Tønsberg, via Tønsberg 

sentrum over Kanalbrua. Man kan enten sykle 
via Teie eller Borgheim. Jeg valgte løypa via 
Borgheim til, og tenkte at jeg kunne sykle via 
Teie på retur. For de som ikke er kjent anbe-
faler jeg enten å ha med GPS eller kart, for 
løypa er på ingen måte selvforklarende eller 
skiltet. Turen gikk til Borgheim, så i landlige 
omgivelser på Semsveien til Bergan, fra krysset 
på Bergan i retning Oserød/Torød helt til man 
kommer til Oserødveien. Her svinger man av 
og må for første gang sykle på bilvei. Frem til 
Oserødveien er det greit med sykkel/ gangsti. 
Man sykler Oserødveien til man ser et lite skilt 
med “Vardåsveien”. For de som velger å gå er 
det visstnok lurt å parkere på Oserød skole og 
gå derfra. Som nevnt er det ingen skilting eller 
merking, så her bør man alliere seg med en GPS 
eller noen som kjenner området. 

Litt tilfeldig kom jeg over den første av tre 
kanonstillinger etter først å ha syklet feil. 
Man kan gå eller sykle til alle stillingene, men 
i lokal målestokk er dette kupert og med bratt 
stigning. Vardås er Nøtterøys høyeste punkt. 

De to nedre stillingene inneholder kun betong-
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fundamentene, men er verdt et besøk. Den øvre 
stillingen finner man ved å følge Vardåsveien 
mot toppen. Her har man satt opp en enkel 
informasjonstavle og gjort litt ut av området. 
For meg som er interessert i dette var området 
verdt et besøk kun på grunn av personlig inter-
esse og motivasjon, og området er visstnok et 
populært turområde. 

Hvis jeg skal sette fingeren på noe så må det 
være at man godt kan skilte bedre og eksponere 
området og historien bedre.

Turen hjemover gikk langs Kirkeveien via Teie 
torg, dette tror jeg er en kortere løype. Personlig 
vil jeg allikevel anbefale å sykle tilbake langs 
Semsveien via Borgheim. Kirkeveien opplevde 
jeg som mer trafikkert, med mange påkjørsler 
for bil og preget av mye anleggsarbeid. 

Personlig så sykler jeg iført vanlig treningstøy, 
med en hybridsykkel til 5000 og er i normalt 
god form. Turen kom på et sted mellom 25-30 
kilometerer i kupert terreng, med gode sykkel-
stier de fleste steder og mye å se på for de som 
er interessert i dette. En trenger altså ikke fancy 
utstyr for å få en fin tur ut av dette!

Ung = 5 tøffe jenter har prøvd seg i den flotte 
klatreveggen på Husvik. Vi ser Frida på veg opp 
Lucifer og Tiri på veg opp Klara. 
Det passet jo fint at klatrerutene hadde jen-
tenavn når det bare var jenter som klatret og 
sjefen var jente. Hvor var gutta!

Ung i klatreveggen
■  Foto: Kathinka Weyns
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■  Kjell Stordalen

En passe kort nærtur
På landsmøtet i Lom var ett tema tilrettelegging av turer i nærmiljøet. Dette har vi 
vært opptatt av lenge. Og i Tønsbergdistriktet har vi mange, flotte turmuligheter.

Vi har Grevestien, Kyststien, kulturstiene osv 
og et av de aller siste tilskuddene er kulturstien 
rundt Berg fengsel. Her er det kulturlandskap og 
her er det historie. 
Stien er tilrettelagt for et par år siden av Inter-
essegruppen Berg interneringsleir. Ved stien 
finner vi minnesmerke og her finner vi 
minneplater rundt om i løypa som forteller litt 
om den triste historien fra krigstiden.
 

Dette er en fin liten kveldstur på 1-2 timer. 
Starten foregår ved porten til Berg Fengsel, 
her er det en liten P-plass og her står det store 
minnesmerket. 
Så fortsetter den gjennom et fint skogholt hvor 
du nok får besøk av sauene som holder kultur-
landskapet ved like. 
 

Nordover, dernest vest over jordene før man 
går sydover gjennom skogen igjen. Det føles 

litt spesielt når man kommer ned på den gamle 
jernbanelinja som ligger igjen til minne om den 
gang jødene kom med tog hit under krigen og 
ble jaget oppover bakken til brakkene i leiren. 
 

Så går det opp i skogen igjen mot det hvite hus. 
Et deilig terreng med rik flora og skog.
Dernest kommer man inn på den gamle 
adkomstveien fra Jarlsberg og Tomsbakken. 
Nå har det blitt en smal, koselig sti, også her 
med rik flora.
Lenger bortover støter man på nok et kultur-
minne, brenneridammene til Jarlsberg. Her er 
infotavler og her er stien utbedret. Riktignok er 
skogen og veksten mye tettere nå enn for 50 år 
siden da skolene hadde sine faste skidager her, 
men likevel et fint område for turgåing. 

 

Vel oppe på Hortensveien så er det bare kort vei 
tilbake til start. Og – det har akkurat vært en 
passende kveldstur. 

God tur!



bilder PÅ Tur
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Leder Per på tur inn Leirdalen – landsmøtedager i Lom.

En gammel buestilling som kom fram etter at isbreen trakk seg tilbake. 
Ligger i Mimusbrunnr klimapark i Juvfonna. Aurlandsdalen kan også anbefales.

Aktiv på Lønnskollen.Aktiv på Styggemannshytta.
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– hvordan startet interessen din for klatring?
Jeg begynte vel å klatre som lite barn da 
familien bodde på Vesterøya i Sandefjord. 
Her var det mange fine svaberg. 

– men TOT da?
Min første opplevelse med klatrevegg innendørs 
var i Messehall A. Der holdt TOT klatrerne til. 
Og der var alle velkommen uansett alder eller nivå. 
Det var et kjempefint miljø. 

Jeg skjønner at klatring har fortrinn foran 
fjellet generelt, men spør likevel om hva som er 
favorittområdene hennes:

Ja, jeg har blitt “bitt av basillen” og klatret over 
hele Norge. Favoritt klatrested er Kalymos i Hellas 
og - Romsdalen. Særlig er Skogshorn med ruten 
Overraskelsen en klatretur med en sjelsettende 
retur. Den har satt klatrespor hos meg. 

– du er veeeeldig opptatt av gruppa?
TOT Klatregruppa har siden jeg kom i kontakt med 
den vært veldig givende og jeg har også fått anled-
ning til å utvikle meg som klatrer gjennom å være 
delaktig i styrets arbeid. 
Per i dag jobber vi med en ny klatrevegg i messehall 
A, dette er veldig spennende og resultatet ser ut til 
å bli bedre enn vi tenkte oss. 

– hvordan er hverdagen din?
Hver onsdag klatrer vi ute på Husvik, og veldig 
mange kommer for å prøve klatring på en trygg 
og sikker måte. Vi har et godt samarbeid med 
grunneier Winther-Hansen og vedlikeholder bolter 
og andre installasjoner i fjellet på hans eiendom. 
Jeg benytter også anledningen til å takke for tilgang 
til vannpost fra hans eiendom.

Jeg behøver ikke spørre mer, for det kommer 
fortløpende:

■  Tekst: Kjell Stordalen

Klatring er nok stikkordet
Gro Anita Hagen – 45 år – har vært klatregruppas representant i TOT-styret 
siden 2013 – bortsett fra et lite avbrekk pga skade. 
Gro Anita er levende opptatt av gruppa, så når jeg forsøker å få noen data for 
intervju så faller det helt naturlig for henne stort sett å fokusere på gruppa.

Lørdag 17. september skal vi holde Klatringens dag 
på Husvik. Meld deg og din familie på via 
www.tot.dnt.no.
Her blir det klatrekonkurranse, grottevandring, 
slakk line mm. Griller vil stå klare så ta med litt å 
varme på de. Hjertelig velkommnen til klatredag -

– sier lederen i klatregruppa TOT, som også har 
fått tildelt TOT’s flotte kniv som takk for inn-
satsen i gruppa de siste årene.
Jeg avslutter med at den største saken det siste 
året altså er etablering av ny, flott  klatrevegg 
i Messehall A. Her har Gro Anita også hatt en 
lang finger med i spillet.
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■  Tekst: Anne Lene Stulen  Foto: Kathinka Weyns

DNT fyller 150 år i 2018
Allerede nå har arbeidet med å planlegge feiringen startet. Vi ønsker også å være med på 
dette og vil tenke ut turer og aktiviteter som kan fenge både medlemmer og ikke-medlem-
mer. Vi ønsker å gjøre vårt tilbud kjent for alle.
Fredag er stort sett avsatt til forum hvor ulike tema blir presentert, delegatene fra TOT 
prøvde å få med seg mest mulig av de ulike temaene. Et av temaene var samhandling. Det 
er et ønske i «DNT familien» å kunne øke samarbeidet mellom foreningene, mellom DNT 
sentralt og foreningene og innad i foreningene. Det utarbeides verktøy som skal skulle 
forenkle dette.
(se også side 22)

Fra selve landsmøte kan det nevnes saker som:

Resolusjon:
Etter innspill fra DNT ung og DNT Oslo og Omegn ble det vedtatt en resolusjon for integre-
ring. De ønsker at det rundt om i landets kommuner legges til rette for integrering slik at 
flyktninger og innvandrere i høyere grad kommer ut og tar del i friluftsliv og bidrar med de 
ressurser de har. 

DNTs nye natur- og miljøvernstrategi:
Dette er et svært godt gjennomarbeidet dokument med viktige målområder med følgende 
overskrifter: Energi- og vassdrag, Stillhet i naturen, Vern og bevaring av natur og landskap, 
Sikre rammevilkår for naturvennlig friluftsliv og Miljøsatsing i egen virksomhet. Her må 
også TOT ta sitt ansvar og følge opp.

Delegatene fra Vestfold samlet på ett brett.
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Seniorene har gått i 20 år og går fortsatt . . .

Vi har vekslet på å være turledere og turene har 
gått i vårt nærområde med forskjellige kjent-
menn og -damer.   Vårt nærområde er Andebu, 
Stokke, Slagen, Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. 
Vi har også turer til Hortensområdet.
Vi har gått den fine nye turløypa i Andebu, 
rundt Askjemvannet.  Vi har greid å veksle 
løypene slik at vi har gått både langs kysten og 
i innlandet. I år er det blitt 13 turer i alt.

Det har vært finvær de fleste gangene, og flere 
nye turgåere har dukket opp hver gang. 

Det har i vårhalvåret vært en gruppe på 7 som har administrert seniorgruppa. 
Dette har fungert fint og vi har hatt mange hyggelige turer.

I gjennomsnitt har det vært 54 deltakere som 
har kost seg gjennom løyper på 6 til 9 km.

Når dette leses så har vi også vært gjennom 
sesongavslutningen med en tur til Oslo - langs 
Akerselva - og deretter middag på restaurant 
«Rorbua» på Aker Brygge.
Så: er du klar for høstsesongen? Den er rett 
rundt hjørnet og starter 17. august med tur til 
Østre Bolæren. Turprogrammet er klart fram til 
fjellturen. Avslutningen er tradisjonell - 
Karlsvika 2. november.

Høstturen
I år går turen til Bergsjøstølen 5. - 8. september. Buss tur/retur Tønsberg. 
Vi smører med nistepakke om morgenen og går sammen om dagen og har flere pauser underveis.  
De som synes det blir for lang tur, kan gå på merket sti på egen hånd. 
Vi ønsker også velkommen til seniorer som ikke har gått på tur med oss før. 
Kontakter for høstturen: Wenche Petterson, tlf 47408306 og Tove Hansen, tlf 92059292.
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TOT 110 år

Det er alt 10 år siden TOT i stor stil feiret sine 
første 100 år. Det er ikke mange som er 110 år 
så litt kake burde spanderes også denne gangen, 
syntes vi. 
Trollsvann var et naturlig sted å feire bursdag, 
så via en rask invitasjon og litt kakebaking ble 
dagen klargjort. Riktignok valgte vi søndag og 
det var 10. april, men da kom det bortimot 200 
som hadde lyst på litt kake – og en tur ute i det 
fri selvsagt.

Et enkelt program med natursti bygget på 
historien vår og hvor alle fikk premie. 
Litt leker for barna var det også. Men kaka var 
jo det vesentligste – i tillegg til turen. 
Flere av den eldre garde dukket opp og fikk seg 
en hyggelig mimrestund i det fine været. 
Grillene var i full virksomhet hele tiden og 
vaflene fikk også ben å gå på.
Ordfører Bjarne i Andebu var kanskje den 
sprekeste, han kom på sykkel hjemmefra – og 

Den 9. april 1906 ble Tønsberg Turistforening stiftet.
Vi fant ut at det faktisk var 110 år siden og inviterte på kake.  

Mmmm . . .
Skal du på fjellet i høst? 
Da er det sikkert ikke lenge før du 
finner noen av disse fristende ….

rakk akkurat det siste 
kakestykket. Ordfører 
Petter i Tønsberg hadde 
tatt med seg barn og 
barnebarn. Så det ble 
akkurat slik vi ønsker det 
en søndag – en deilig, 
koselig og avslappende 
dag ute i det fri.

- en hyggelig mimrestund.

Line var spennende.

Ordfører Petter og gutta.

Ordfører Bjarne 
kom syklende.
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Fortsatt dugnader i TOT
Har du vært på de flotte hyttene til TOT?
Har du gått i noen av de mange, fine, oppmerkede løypene som holdes i hevd?
Har du vært med på en eller annen av de mangfoldige turene som arrangeres?
Har du smakt på de deilige vaflene som serveres hver helg?
Kort sagt: er du kjent med hva som ligger bak de 11.029 dugnadstimene som ble utført av 
frivillige i TOT i 2015?
Utrolige 11.029, men likevel er det fortsatt plass til flere og fornyelse av ”staben”. Det 
er kanskje ikke like lett å få kontakt bestandig, det beste tipset da er å ta kontakt med 
TOT-kontoret, så kan de formidle kontakt videre til de som steller med:

- ettersyn og vedlikehold av de 7 hyttene:
På Darrebu er det behov for å fylle opp hyttekomiteen. Her står litt snekker- og malerarbeid for tur.
På Trollsvann er det bestandig mange besøkende, her trengs regelmessig ettersyn. Malerarbeid står 
også for døra. Det vil bli invitert til en større dugnadsdag, bl.a. for veding.
Hannevoldhytta har nettopp fått nytt overnattingsrom i uthuset.

-servering av vafler på søndagene enten på Tjønneberget eller på Trollsvann:
På Trollsvann får vaffelfamilien disponere hovedhytta fra fredag kveld til og med søndag hvis de har 
lyst.

Prøv da vel, da får du en gratis dytt til å komme litt ut blant hyggelige folk ute i det fri  

egil i kjent stil.

de har holdt på i noen år nå.

Veding må til.

kåre fikser skilt.

Venter på 
turpass-
folket.

Tellef med 
malerkosten.

i kulturløypene.

ToT’s vafler 
er deilige.

løypene skal klargjøres.

-turledelse/planlegging av turene våre:
Det utdannes fortløpende nye turledere i gruppene. Har du lyst?
I tillegg trengs hjelpende hender på alle turer, ikke minst på turpassturene. 

-vedlikehold av de over 100km med løyper i Andebu, på Skrim, i Lardal, i Tønsberg:
Spesielt i Andebu trengs det supplering, de forsøker nå å få til faste ryddedager i løypa.
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■  Kjell Stordalen

Ansiktsløftinger
Det er alltid noe å gjøre på hyttene våre – og stadig foregår det også noe.
Hoggerstua på Lindsverksetra er siste tilskudd på hyttene, den er nylig istandsatt. Hytta er 
trivelig og blir brukt flittig. 

Hannevoldhytta fikk nytt inngangsparti sist år og innvendig har den også fått ansikts-
løftinger. Der er det fikset opp og nå er det lyst og trivelig inne. 

Glemmes skal heller ikke at den nye vann-
pumpa ute på Trollsvann fungerer veldig 
bra, og vannet smaker deilig. Så nå slipper 
man å tenke på å ta med seg vann.

Når vi legger til at prisene for overnatting 
er redusert en god del på TOT’s hytter i 
forhold til standardpriser, 
ja – da er det ingen grunn til ikke å benytte 
seg av de fine hyttene våre?

I uthuset er man på det nærmeste ferdig med et ekstra rom for overnatting.

Annekset på Trollsvann har også fått litt new look idet vi har klargjort et lite vaskerom in-
nerst i gangen. Videre er deler av vegg mellom kjøkken og stue tatt ned slik at det også her 
har blitt lysere og triveligere. Ny vedovn er det også.
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En flott nasjonalpark utenfor stuedøra
I skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme er det flott. I 2013 ble det etablert nasjonalpark der, 
Færder Nasjonalpark. 20. mai arrangerte TOT fredagskjapp til øya Sandø utenfor Sandesund på 
Hvasser. Halvparten av øya inngår i nasjonalparken. 
Det ble en flott tur gjennom vakker natur og kulturlandskap. På nordspissen finnes ei badestrand 
som minner oss om syden. Videre sydover er det på østsiden en flora og ei strandlinje som er 
spesielt fin.

Pål Otto Hansen hos fylkesmannen i Vestfold er i tillegg til å være aktivt turistforeningsmedlem, også 
involvert i nasjonalparken. Han guidet TOT gjennom øya på fine stier, og han tegnet og fortalte slik 
at det ble en fin tur.
På vestsida av øya ligger gården og en del fritidsbebyggelse. Opp gjennom århundrene har man hørt 
om Hvasserlosene. Det var mange av dem og noen bosatte seg også på Sandø. I 1917 ble øya kjøpt 
opp av fem venner. I 1950-åra ble øya fredet og i 2006 ble den ubebodde del innlemmet i Ormø-
Færder landskapsvernområde. I de seneste årene så har man gjennom beiting søkt å holde kultur-
landskapet  i hevd. Og det har man klart.

Har du båt, så klarer du å komme deg ut til øya, men det er ingen lett landgang der.
Under turen så ble det snakk om muligheten for å legge til rette både for båttransport og for iland-
stigning i nasjonalparken generelt. Den kommende Færder kommune har allerede begynt å tenke 
tanken, men TOT vil nok også markere dette behovet.  Det er mange flotte øyer i nasjonalparken og 
det trengs altså ei hensiktsmessig brygge her og der.

badestranda på sandø.

en spesiell flora. sandø gård.
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■  Tekst: Ulf Rødvik  Foto: Kjell Stordalen

Kom deg ut igjen
Tradisjonen tro arrangeres høstens Kom Deg Ut-dag fra Trollsvannstua.
Tidspunkt er søndag 4. september mellom kl. 11 – 15.
TOT har fått med seg flere gode samarbeidspartnere for å arrangere en hyggelig utedag for hele 
familien.
• 4H Vestfold vil ha gøyale aktiviteter for den yngre garde.
• Tønsberg Husflidslag følger opp suksessen fra i fjor med å la deltakerne få prøve seg på gamle 
 håndarbeidsteknikker.
• Tønsberg Soppforening har soppkontroll og deler ut smaksprøver fra naturens spiskammer.
• Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps tar hånd om sikkerheten.
I tillegg blir det selvsagt Tur-tipp, kanopadling, grilling, bading, bærplukking og en trivelig dag i 
solveggen på Trollsvannstua.
Og hvem vet – kanskje kommer ”Turbo” på besøk …..

Friluftslivets uke 3.–11. september 2016
I Friluftslivets uke får både store og små muligheten til å bli med på spennende arrangement og 
friluftslivsaktiviteter i regi av Tønsberg og Omegn Turistforening. 
Friluftslivets uke har som mål å få flest mulig ut i naturen, ha det gøy og skape gode minner for alle 
som er med, og at flere skal bli kjent med natur og friluftslivsmulighetene der de bor.
Tønsberg og Omegn Turistforening har flere ulike aktiviteter som dere kan delta på denne uken: 

Søndag 04.09: Kom deg ut – dagen på Trollsvann.
Mandag 05. til torsdag 08.09: Seniorgruppa arrangerer høsttur 
til Bergsjøstølen i Ål.
Onsdag 07.09: AKTIV har kveldstur til Tyriåsen og Klatregruppa 
har klatretilbud for alle på Husvik.
Fredag 09. til søndag 11.09: Barnas Turlag arrangerer høstleir 
på Trollsvann.
Fredag 09. til søndag 11.09: DNT ung Tønsberg drar på overnattingstur til Hoggerstua.
Søndag 11.09: Turpasstur på Nøtterøy vest.
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■  Anne Lene Stulen

DNT i Vestfold
Det har i mange år vært et samarbeid mellom de 5 turistforeningene i Vestfold (Holmestrand, 
Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg), og tidligere het dette samarbeidet «Samarbeidsutvalget 
for Turistforeningene i Vestfold» (STV etablert i 1981). For et par år siden skiftet dette navn til DNT 
Vestfold. 

Det har alltid vært planer og ønsker om å få til noe i fellesskap i fylket, og samarbeide mer over 
kommunegrensene. Noe har fungert greit, men det har også vist seg å være vanskelig å få gjennom-
ført de planene som legges.
På bakgrunn av dette, og etter rådslagning med fylkeskommunen, ble det besluttet å ansette en 
prosjektleder. 
DNT Vestfold har mottatt midler fra fylkeskommunen og fra DNTs samhandlings-prosjekt til dette, 
og 1. mai 2016 ble Kristin Solberg Fredheim ansatt i en 40% prosjektstilling.

DNT Vestfold har utarbeidet en strategiplan for 2015-2019 og det er målene og tiltakene i denne 
som danner grunnlaget for Kristins arbeid.
Disse målene er: 
 • planlegge, utvikle og knytte sammen sti- og løypenettet i Vestfold, 
 • øke aktivitetstilbudet til ungdom og inaktive, 
 • øke markedsføringen og kompetansen i foreningene.
Det vil bl.a. bli lansert en egen nettside for DNT Vestfold.

Tønsberg og Omegn Turistforening har tro på at dette kan være begynnelsen på et større og mer 
helhetlig DNT-tilbud i Vestfold. Et samarbeid som vil komme våre medlemmer til gode.

Nå er TOT også på det nærmeste ferdig med å sette 
opp de nye, fine skiltene som er anskaffet via tilskudd 
fra Gjensidige-stiftelsen og fylkeskommunen. 
Skiltene er grønne og har hvit skrift. 
I tillegg til å vise hvor du skal så står det også oppgitt 

distanse. Skiltet har et merke som viser 
om det er sommerløype, vinterløype 
eller helårsløype. 
Det er først og fremst skiltene i Andebu 
og Re som har blitt fornyet.

Nye skilt lyser opp i løypene

finner vi stien, 
mon tro?
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Blir du TOT-medlem nr. 5000?!

TOT-butikken

Utleie

Skal du på tur? 
Du finner byens desidert beste 
kartutvalg i TOT-butikken på brygga. 
Her får du også litt hjelp med tur-
planleggingen. 
Du kan også få kjøpt andre småting 
så som lakenposer, kompass, kart-
mapper, turtallerken osv osv. Vi har 
også effekter for Barnas Turlag.
Kjekt å vite.

TOT er landets 10. største turistforening. 
Fra spede 45 medlemmer i 1906 stanset 
medlemstallet i 2015 på 4990, en økning 
på 6.7% fra året før. De senere år har 
medlemstallet økt jevnt og trutt. Det er 
svært mye som tyder på at 5000-grensen 
passeres – eller allerede har gjort det - i 
år. Da blir TOT opptatt blant ”De store”. 
Styret forbereder seg på dette. Ett er sik-
kert: medlem nr. 5000 vil bli høytidelig 
og tydelig markert og det kommer nok til 
å vanke noen goder også …

Visste du at du på TOT-kontoret også kan avtale leie av kano, kajakk, barnepulk, transportpulk, 
truger og lauvo?
Se nærmere på hjemmesida tot.dnt.no (merk ny hjemmesideadresse)

Det beste kartutvalget som finnes …

medlemmer
Her er medlemstallet pr. 01.07.2016:

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

   174 2043   113   610     50 363     207    834    574 4968 01.07 -16

 2228   132   578     51 486     261    966  4702 01.08 -15

 2317   148   595     51 552     276  1036  4990 31.12  -15



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Fra årsberetningen for 1916
Besøket ved hytten på Askim har i 1916 vært meget godt – paa Skotvedt derimot noget mindre. …

Man har en kontant beholdning i Sparebanken av kr. 539,85 eller, efter dækning av husleien for 1917, 300 kr, 
en disponibel beholdning av c. 250 kroner. Restansene utgjør kun 10-15 kroner. …

Man besluttet at indta den bestemmelse i reglene for bruken av hyttene, at de besøkende som ikke gaar til ro senest 
kl. ½2, paalægges at køie til samme tid og uten unødig forstyrrelse av de øvrige.

ToT-ProTokollen for 100 År siden

På tur 
for 46 år 
siden . . .

Blir du med på måneskinnsturen med fakler i år?
1981


