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Larvik og Omegns Turistforening
Storgata 25, 3256 Larvik, tlf. 33 18 76 50    
http://lot.dnt.no     larvik@dnt.no
Vårt kontor i Storgata 25, er betjent tre dager pr. uke:
Mandag og onsdag 10.0017.00, fredag 10.0016.00.

Kontaktinformasjon:

Årsmøtet avholdes 
tirsdag 16.mars.

Dugnadsfest fredag 8. oktober.
Eikedalsmøtet torsdag 

4. november.

Mange av våre arrangementer ble avlyst i 2020, 
men vi tar det igjen, og så fort det lar seg praktisk gjennomføre vil
noen av jubileumsarrangementene finne sted.

I jubileumsåret fikk vi enda flere medlemmer – og nå har vi 
passert 3000! Det viser at vår virksomhet fenger flere.
Larvik og Omegns Turistforening har et spennende og inkluder
ende turtilbud for alle uansett alder, interesser og form. Gjennom
et mangfold av turer og aktiviteter, stier og hytter gir vi deg natur
opplevelser for livet.

Vi ønsker å få flest mulig ut i naturen, samtidig som vi ønsker å ta
vare på den. Det oppfattes ofte som et dilemma. DNT  som Larvik
og Omegns Turistforening er en del av  vil hindre naturinngrep og
forstyrrelser som påvirker muligheten til et allsidig og opplev
elsesrikt friluftsliv. Vi skal ha en tydelig og sterk stemme for å sikre
natur og friluftslivsinteressene og opprettholde naturmangfoldet.
Et av de store prosjektene i 2021 blir å renovere Padlehytta, som
vi kjøpte av Larvik Padleklubb. Vi skal gjøre stedet mer innbyd
ende, og sikre at dette nærtilbudet blir opprettholdt, til glede for
våre trofaste gjester.

Vi håper du finner noe du vil delta på 
i turprogrammet 2021.
Her er det noe som kan passe til alle genera
sjoner og alle funksjonsnivå. Vi ser deg 
gjerne sammen med oss, så ta kontakt!

God tur!
Knut Hj. Gulliksen, styreleder, 
Larvik og Omegns Turistforening

Vi gleder oss til normal aktivitet!
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DNT tilrettelagt Larvik.
DNT Tilrettelagt er friluftsliv tilrettelagt for 
utviklingshemmede og bevegelsesreduserte. 
Vi fokuserer på sosialt samvær, natur og friluftsliv. Turene er
rullestolvennlige og avsluttes med mat rundt bålet. 
Ta med egen mat. Turene går på tirsdager kl. 18.00‐20.30, 
med unntak av overnattingsturene. Passer for alle aldre.
De som har behov for hjelp må ha med egen ledsager. 

Mer informasjon om turene finner du på http://lot.dnt.no og
http://vestfold.dnt.no/tilrettelagt når turen nærmer seg.

er et tilbud til deg som liker å gå tur og samtidig bli bedre kjent i
Larviksområdet. Toppturpakken kan du få kjøpt på LOTs kontor og
noen andre utvalgte steder. For kun kr 100, får du kart med tur
beskrivelse til 18 toppturer spredt i hele Larvik kommune. Du kan
også bruke appen Sjekk UT for å samle toppturer og finne andre
turforslag.

Trilleturer med barnevogn! Har du foreldrepermisjon og har lyst
til å komme deg ut på tur med barnevogna? Trilleturene passer
for hjemmeværende mammaer og pappaer med små barn. Her
treffer du andre hjemmeværende og blir en del av et hyggelig 
trillemiljø. Ta med sitteunderlag, varme klær, mat og drikke. Vogn
med litt store hjul passer best. Turmålet kan variere gjennom
året, blant annet til LOTs hytter hvor vi kan komme inn for en 
rastepause. Turleder har nøkkel til hytta. 
Pappaer og venner er også velkomne.

Mer informasjon om datoer og hvor
trilleturene går, vil bli lagt ut på LOTs
hjemmeside http://lot.dnt og 
facebook: Barnas Turlag Larvik.

12.01 Bjørndalshuken 
09.02 Bøkeskogen 
05.07.03 Vintercamp, Heisetra
09.03 Månejordet
13.04 Ulfsbakk
11.05 Mølen
11.13.06 Sommercamp
08.06 Padletur, Hallevannet
02.05.07 Sommertur
27.29.08 Høstcamp, Trollsvann

14.09 Haugeneåsen
12.10 Ula
09.11 Gon
14.12 Grøtfest, Eikedalen
14.09 Haugeneåsen
12.10 Ula
09.11 Gon
14.12 Grøtfest, Eikedalen

Toppturer

Trilleturer
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Første halvår:

Andre halvår:

17.01 Skidag i Brattli 
Jan./feb. Aketur i samarbeid med DNT ung, 1018 år 
06.02 Kom deg utdagen på Lauvesetra 
Mars Livet i fjæra og strandrydding 

m/Naturvernforbundet Larvik 
06.03 Snekre fuglekasser med Carlsen Fritzøe 
21.03 Bakedag Lauvesetra
April På leting etter insekter i skogen
18.04 Ruslær Rakke
09.05 Dagstur til Knappen, Hvarnes 
09.05 Ruslær Vikerøya
17.05 Borgertoget
19.06 Tur til Gon 

05.08.07 Friluftsskole, 1013 år  
15.08 Ruslær Kjose
09.12.08 Friluftsskole, 1013 år
Aug/sept Fugletitting på Mølen 

m/Birdwatching Norway 
05.09 Kom deg utdagen på Skautvedt 
18.19.09 Overnattingstur til Presteseter 
10.10 Ruslær Eikedalen
20.10 Måneskinnstur til Ølbergholmen 
17.10 Tur til Salsås 
24.10 Bakedag Lauvesetra
31.10 Høstruslær i samarbeid med Hedrum Olag
07.11 Høstruslær i samarbeid med Hedrum Olag
16.11 Reflekstur i Vestmarka
04.12 Grøtfest på Eikedalen
26.12 Juletrefest

Bli medlem:
Barnas Turlag Larvik gir mange flotte opplevelser, og medlem‐
skap koster kun kr 140,‐ per år (0‐12 år). Familiemedlemskap
koster kr 1300,‐. Meld deg inn på dnt.no/medlem eller kontakt
vårt kontor. Følg oss på facebook: Barnas Turlag Larvik. 

Årets aktivitetslederkurs for Barnas Turlag holdes 20. april.

Vi ønsker flere frivillige. Ta kontakt! 
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Jan./feb. Skøytetur, 1326 år
Jan./feb. Aketur i samarbeid m/Barnas Turlag, 1018 år
10.11.04 Hyttetur til Heisetra, 1326 år
17.05 Borgertoget
Juni/juli Dagstur med SUP (stand up paddle), 1626 år
Sommerferien Basecamp Vestfold
05.08.07 Friluftsskole, 1015 år
09.12.08 Friluftsskole, 1013 år 
20.22.08 Tur til Norefjell, ung voksen (20+)
Aug. Vindsurfing, 1626 år
04.09 Natt i naturen
Høstferien Sykkeltur på Rallarvegen, 1626 år
Okt. Hyttetur, 1826 år
Nov. Aketur, 1326 år
26.11 Grønn fredag
Des. Hengekøyetur m/utekino og julekos, 1326 år

Følg oss på facebook: DNT ung Larvik
Fast søndagstur, 1326 år: Ungdomstur alle søndager med DNT
ung Vestfold. Hver siste søndag i måneden er DNT ung Larvik 
turledere. All ungdom er velkommen uansett bosted. 
DNT ung Vestfold samarbeider om tilbud til ungdom. 
Du finner alle turer på http://vestfold.dnt.no/dntung 
DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom i 
alderen 1326 år. Medlemmer får ½ pris på overnatting på DNT
hytter i hele landet, og rabatterte priser på LOTs turer. 
Bli medlem: Ungdom 1318 år betaler kr 225, per år. Ungdom
1926 år betaler kr 370,. Meld deg inn på dnt.no/medlem 

Foto: M
alin Heian
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Første halvår
07.02 Kom deg utdagen på Lauvesetra
16.03 Årsmøte
14.03 Skitur
21.03 Bakedag Lauvesetra
11.04 Prestskjeggen
18.04 Ruslær Rakke
25.04 Blåveistur Barkevik
02.05 Langtur Oseberget – Stavern
09.05 Ruslær Vikerøya
17.05 Borgertoget
24.05 Byvandring med 

Larvik Historielag
30.05 Tur på Malmøya
06.06 Ruslær Holemyra i Svarstad
13.06 Villblomstens dag
03.07 Kurs i kart og kompass

Andre halvår

Arrangeres søndager vår
og høst. Start mellom kl.
10.0012.00. Ca. 68 km 

merket rundtur i 
variert terreng. Familie

vennlige turer med
spørsmål til alle. 
Startkort kr 20, 

voksen, barn gratis.

Ruslærturene

20.22.08 Tur til Norefjell, ung voksen (20+)
15.08 Ruslær Kjose
22.08 Ut på tur med Kjell Einar Aadnevik
29.08 Tur i Lågendalen
04.09 Kurs i kart og kompass
05.09 Kom deg utdagen på Skautvedt
12.09 Vettakollene, topptur/langtur
19.09 Tur i Kvelde
26.09 Ut på tur med Anna Karin Hauge
03.10 Tur til Farrisstien
10.10 Ruslær Eikedalen
17.10 Tur i Tjølling
24.10 Bakedag Lauvesetra
31.10 Høstruslær i samarbeid med Hedrum Olag
07.11 Høstruslær i samarbeid med Hedrum Olag
26.12 Juletrefest Lauvesetra

Bli medlem: Medlemmer får friluftsmagasinet Fjell og Vidde, 
rabatter på mer enn 500 DNT‐hytter, rabatt/prioritet på
turer/arrangementer og medlemspris i LOTs turbutikk og DNTs
nettbutikk. 
Du gir også et viktig bidrag til merking og vedlikehold av stier
og støtter DNTs naturvernarbeid. Medlemskap koster kr 725,‐
per år for hovedmedlem, kr 400,‐ for husstandsmedlem 
og kr 1300,‐ for familiemedlemskap.

Meld deg inn på dnt.no/medlem 
eller kontakt LOTs kontor.
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Første halvår:

28.01* Årsmøte på Kufhuset kl. 11.00, servering
11.02 Bøkeskogen rundt
25.02 Vestmarka
11.03 Kyststi Brunlanes
25.03 Martineåsen
08.04 Kyststirydding
15.04 Barkevik/Ødegården
22.04* Brunvall med vafler
29.04 Bystien  "mot klokka"
06.05 Ulfsbakkområdet
13.05* Bøkekroafrokost kl. 10.00 

og Poesiparken kl. 11.00
17.05 Borgertoget
20.05 Ulaområdet
27.05 Fjordstien
03.06 Gon  Seilerhytta

Sjekk http://lot.dnt.no for eventuelle endringer i programmet. 
Turene er planlagt med koronatiltak. Derfor er turene primært
lagt til Larviks nærområde, uten kompiskjøring/buss/båt. 
Møtetidspunkt er torsdager kl. 11.00, hvis ikke annet er 
spesifisert, og frammøtestedet blir opplyst på nettsiden og face‐
bookgruppen. Arrangementer som passer for dem som ikke er så
lette til bens, er merket med stjerne*. Turprogram for andre
halvår kan hentes på LOTs kontor etter sommeren.
Bli medlem: Medlemskap koster kr 570,‐ for honnør og kr 400,‐
for husstandsmedlem. 
Følg oss på facebookgruppen: LOT seniorene på tur.

H
åper program

m
et faller i sm

ak og at m
ange blir m

ed på turene!  
Følg oss på Faceebook også!

Eikedalshytta: Foto Hennings Simonsen
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Hyttene vare!
Serveringshytter
Dagsturhyttene Lauvesetra og Eikedalen holder
åpent kl. 11.0015.00 søndager i vintersesongen, Padlehytta er

åpen i sommersesongen. Hyttene er flotte turmål og møtesteder.
Salg av kaffe, mineralvann, lefser og sjokolade. Betjenes av nytt
vertskap hver helg, et arbeid som skjer på dugnad. Ta kontakt 
dersom du vil være hyttevakt.
Se nettsiden for åpningstider og oppdatert informasjon. 
Hyttene kan måtte stenge på kort varsel grunnet koronavirus.

Overnattingshytter
Utleie av hyttene Ivarsbu på Skrim og Presteseter ved Kopavannet i
Lardal. På Ivarsbu finner du Hovedhuset (13 sengeplasser), Båt
huset (8), Hunderommet (6) og Smia (4). Presteseter har Hoved
hytta (18 sengeplasser) og Kvarteret (4). 
Informasjon om priser, booking og covid19 tiltak finner du på
http://lot.dnt.no/hytterogruter eller kontakt LOTs kontor.

o

PresteseterIvarsbu
Padlehytta Lauvesetra

Foto: Henning Simonsen
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Alle våre turledere bør ta kurs, minimum på nærturledernivå. 
Vi ønsker også å utdanne nye turledere. Turlederkursene er 
modulbasert.           Ta kontakt for mer informasjon! 

20.04 Aktivitetslederkurs Barnas Turlag
08.09.05 Ambassadør + Grunnleggende turlederkurs
08.06 Ambassadør + Nærturlederkurs
09.06 Livredningskurs
15.06 Årlig livredningsprøve (oppfriskning)
28.29.08 Grunnleggende turlederkurs
07.09 Ambassadør + Nærturlederkurs
10.12.09 Sommerturlederkurs del 1
01.03.10 Sommerturlederkurs del 2

Vil du bli turleder?

Foto: Vera W
aale Brendsrud
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Deltakelse på turene skjer på eget ansvar. Deltakere plikter å
vurdere om de er fysisk i stand til å gjennomføre turene.
Kontakt turleder dersom du er usikker på om turen passer ditt
nivå. Alle turer med påmelding er bindende.

Grunnet covid‐19 må vi ta forbehold om endringer og evt. 
avlysninger i årets turprogram. Detaljopplysninger om turene 
finner du på vår nettside http://lot.dnt.no når turen nærmer seg.
Her vil du også finne eventuelle endringer i programmet. Alle
turer har påmelding eller kontroll med antall deltakere dersom
det fortsatt er restriksjoner pga. covid‐19. Ingen anledning til 
deltakelse for personer smittet av korona, i karantene eller med
luftveissymptomer/nedsatt allmenntilstand. Ta med egen 
håndsprit og hold avstand. 

God tur!

Turopplysninger
og pamelding ...

FO
TO

: Vera W
aale Brendsrud

O
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Kontaktinformasjon: 
Larvik og Omegns Turistforening
Storgata 25, 3256 Larvik
Tlf. 33 18 76 50
http://lot.dnt.no 
larvik@dnt.no

Turbutikken din!

FOTO: TorArne Paulsen

I turbutikken hjelper vi deg med turveiledning,
hytteutleie, salg av lokalkart og turkartserien. 
Vi selger også annet enkelt turutstyr som turbøker, kompass, 
kartmapper, lakenposer, hengekøyer med mer. 

Vårt kontor og turbutikk i Storgata er betjent tre dager per uke:
Mandag og onsdag kl. 10.0017.00, fredag kl. 10.0016.00.
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Byggmesterfirma

Martinsen & Østby  AS

www.op.no
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