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MØTEAGENDA
86. ordinære årsmøte i
Sandefjord Turistforening
onsdag 14. mars 2017
Sandefjord Turistforening er en selvstendig forening, som har
medlemskapsavtale tilknyttet forbundet Den Norske Turistforening (DNT). STF
er medlem av DNT Vestfold og forbundet for friluftsforeningen i Vestfold (FNF).

1. ÅPNING
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3. ÅRSBERETNING 2017
4. REGNSKAP
5. FORSLAG TIL ÅRSMØTET
6. BUDSJETT 2018
7. VALG
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STYRETS ÅRSBERETNING 2017
Foreningens virksomhet
Sandefjord Turistforening arbeider for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for barn, unge,
voksne, seniorer og mennesker med funksjonsnedsettelse.
Styrets arbeidsoppgaver for 2017 har vært:
Turprogrammet i 2017 ble utvidet med et tilbud til Friluftsliv Tilpasset
Utviklingshemmede (FTU) og et turtilbud til mennesker med funksjonsbegrensninger,
Klart Det Går (KDG).
Turprogram 2017 ble trykket opp og distribuert til alle husstander i nye Sandefjord.
Videreført prosjektlederstillingen, en tidsbegrenset 20 % stilling, med ansvar for FTU /
KDG i 2018.
Gjennomgang av foreningens risikohåndtering og ansvarsfordeling ved uhell eller ulykker
ved nærturer og andre turer samt arrangementer.
Arbeidet med en HMS - plan ble startet og skal sluttføres ved utrulling av HMS i
foreningens turer og arrangementer for 2018
Gjennomføring av de nasjonale Kom Deg Ut Dagene og Opptur
Kontakt med Tønsberg Turistforening om tilpasning av foreningens arbeidsområde,
tilpasset de nye kommunegrensene.
Utbedret nedkjørselen til Svinessaga. Anlagt parkeringsplass til 50 biler. Ervervet ny
brygge og opparbeidet ny landgang.
Ervervet kiosken på Svinessaga – kjøpt av Sandefjord Julemarked
Mottatt kr 360 000 fra Sparebankstiftelsen DNB og tilsagn om spillemidler til finansiering
av et sanitærbygg på Svinessaga
Påbegynt HC- sti og brygge fra Heisetra til Heivann
Søkt og mottatt tilsagn om spillemidler til fullføring av HC- sti og brygge ved Heivann og
til oppgradering av stien rundt Heivann.
Høringsinstans og pådriver i plan- og naturvernsaker som bl.a. nedbygging av matjord på
Virik og Haukerød.
Foreningens initiativ til fri ferdsel i strandsonen fra Buerhagan til Langeby er vedtatt etter
klagebehandling hos Fylkesmannen.
DNT- ung fått flere nye turledere og tidenes DNT ung turprogram 2018 som følge av DNT
Vestfolds prosjekt «Unge Naturtalenter».

Redegjørelse for regnskapet 2017
Driftsinntektene 2017 ble kr 1 826 081. Kontingentinntektene økte med kr 97 569 tilsvarende 12,2 %
- til sammen ble vi 2 656 medlemmer. Det kommunale tilskuddet har økt spesielt ved flere
medlemmer, størst økning av blant barn og unge.
Fylkeskommunale- og fondsmidler har gitt støtte til FTU/ HC og sanitæranlegg.
Driftskostnadene ble kr 1 859 853og og har økt, spesielt ved lønnskostnader til prosjektstillingen.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd stort kr 14 807 etter avskrivninger med kr 103 608.
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Sandefjord Turistforenings økonomi er god. Eiendeler utgjør kr 5 517 093, herav utgjør bankinnskudd
kr 3 688 394. Gjeld ved årsskiftet er kr 624 545, hvorav kr 475 000 er forskuddsbetalte kontingenter.

Organisasjonen og arbeidsmiljøet
Styret arbeider kontinuerlig med tilpasning av turtilbudet til våre medlemmer. Her inngår merking og
vedlikehold av nye og gamle stier, skiløyper, skøytetraseer og foreningens hytte og gapahuker. Styret
ser som et positivt tegn at foreningens aktiviteter øker og at flere medlemmer søker seg til
foreningen. Det er gledelig at tillitsvalgte og frivillige stiller opp på foreningens mange gjøremål. Vi
har stadig med oss flere turledere, hyttevakter, kontorvakter og dugnadsfolk.
Sandefjord Turistforening har en 100 % daglig leder stilling, en 20 % tidsbestemt prosjektstilling og en
timelønnet renholder. Arbeidet med en HMS plan ble startet i 2017.

Utsiktene for 2018
Styret er tilfreds med utviklingen i 2017. Friluftsliv står sterkt i folks bevissthet og flere melder seg inn
i turistforeningen. Det politiske miljøet i kommunen er positivt og støtter opp om vårt tilbud til
sårbare grupper i Sandefjord kommune. Sandefjord kommune har startet arbeidet med en ny
kommuneplan. Sandefjord Turistforening er invitert til å bidra til formuleringen av kommunens plan
for friluftsliv. Engasjementet for utvikling av friluftsliv i Vestfold fylkeskommune er spesielt stort. I
2018 åpnes en padle-led fra nord til syd i Vestfold fylke. Våre gapahuker på Flautangen og Søndre
Truber vil inngå i denne.
Sandefjord Turistforening har en positiv dialog med Tønsberg og Omegn Turistforening om
innlemmelse av områdene Stokke og Melsomvik i vår forening.

Sandefjord, den 25. februar 2018

Ragnar Standal

Erik Bryn Tvedt

Bente Raastad Gundersen

styreleder

nestleder

kasserer

Gunnar Hem

Kjartan Tveten Nielsen

Andreas Sund

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Monica Nordkvelle Borg
styremedlem
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Årsrapport fra komiteene
DNT Fjellsport Sandefjord 2017

Fjellsportgruppa har i 2017 fulgt tidligere års program med et differensiert tilbud med
nærturer. Målet er å engasjere bredt.
Minitoppturene er vårt faste «trim program».
Fjellsportgruppa har også i år hatt en tur med kajakk mens klatring ikke har vært på
programmet.
10-TOPPSTUREN er et av foreningens største og årlige arrangement. Det var ca 300
deltakere siste søndag i mai. Vi ser av toppturbøkene at det er mange på denne turen utenom
selve arrangementsdagen. Gjengangere har vært på enkelte topper mer enn 30 ganger.
Høstmøtet i Fjellsportgruppa ble avholdt i oktober med god deltagelse. Mer enn 15 turledere
vil være aktive i året som kommer. Flere vil ta turlederutdanning.
Turprogram 2018 ble laget med faste ukentlige nærturer. Fjelltur til Dovre i juni/juli samtidig
med HC/FTU. To klatreturer pluss flere fjellturer ble satt opp.
Naturis-gruppa har passert 100 medlemmer og ønsker å melde seg inn i vår Facebook-gruppe.
Isen var fantastisk hele vinteren 2016/17 og ga stor aktivitet på Goksjø. Ny ATV og en
ishøvel ble kjøpt inn høsten 2017. Interessen for turskøyting er stadig stigende.
Fjellsportgruppa arrangerte grunnleggende- og sommerturleder-utdanning i samarbeid med
DNT Vestfold.
for DNT Fjellsport Sandefjord
Ragnar Standal

10-toppstur-gjengen er klar til å sende 300 deltagere ut på årets eventyr
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Barnas turlag 2017
Barnas turlag i Sandefjord har hatt ca 10 turer, med til sammen 350 fornøyde
deltagere.
I 2017 har Barnas turlag arrangert turer hvor vi har benyttet oss av hele
Sandefjord kommune og litt til. Vi har hatt trilleturer for de aller minste og flere
turer for de større barna som kano- og telttur til Farris, stjernetur på Heisetra,
mammatur til Heisetra med overnatting, flere toppturer og Nissefest på
Heisetra. Vi deltok også på Barnas dag i Sandefjord sentrum.
For å markedsføre arrangementer o.l. har vi i all hovedsak benyttet oss av
sosiale medier og Sandefjord turistforening sin nettside. Vi ser at dette er en
gunstig måte for å treffe ønsket målgruppe.
Arbeidet i Barnas turlag er blitt ledet av Carola Lidahl Mendoza som også har
representert BT i styret. Følgende turledere har holdt turer i 2017:
Charlotte Isaksen, Anette Gjessing, Lene Farmen, Bjørn Erik Gigernes
Totalt antall dugnadstimer: 88 timer
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LØYPEKOMITEEN 2017
Løypene i Vestre Kodal

Løypekomiteen har hatt et krevende år med å rydde løypene i Vestre Kodal
etter et tungt snøfall i november 2016. I mye av løypenettet var det rotvelter,
toppbrekk og nedbøyde trær som møtte løyperydderne etter at snøen hadde
smeltet og før arbeidet i sommerløypene kunne begynne våren 2017.
Vinterløyper
Vinteren startet med fine snøforhold i Heiaområdet og den nye snøscooteren,
innkjøpt høsten 2016, ble flittig brukt så snart løypetraseene hadde blitt ryddet
for nedbrekte trær. Dessverre tok scooteren plutselig fyr og brant helt opp,
nederst i bakken opp til Langevannet, under en løypekjøring på kvelden 9.
februar.
Forsikringsoppgjøret gikk greit og ny snøscooter var
raskt på beltene, en pent brukt 2008 modell.
Skiløypene ble preparert og flittig brukt helt til den
siste snøflekken smeltet i begynnelsen av april.
Snøen dalte ned igjen i slutten av november, og løypene langs skogsbilveiene
fra Heia til Langevannet, Svartåaveien og Setra/Skogdalen ble raskt kjørt opp.

Sommerløyper
Rydding av sommerløypene startet i april og pågikk utover våren og sommeren.
Spesielt var Kattedalen, skogsbilveien opp til Langevannet og løypene ned mot
Damvann krevende å rydde, men stort sett i hele løypenettet lå det rotvelter og
toppbrekk. Heldigvis bidro Fritzøe Skoger med maskinell opprydding langs
skogsbilveiene.
I tillegg til rydding er noen av løypene nymerket, og nye bruer er bygget ved
Andersbonn, ved Øvre Heivann og ved Langevannsveien. I tillegg er arbeidet
med å legge bordgang over myra ved Hellenesdammen påbegynt. Her har
foreningen fått godt brukelige brukt impregnert plank av byggmester Osmund
Jensen. Materialene er kjørt opp til Langevannet og må bæres/kjøres videre.
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«Geirastadirløypa», fra Breidablikk til Gjerstad, og rundløypa fra Vaggestad til
Matskapet gapahuk er også ryddet og nymerket i 2017.
Etter hvert som medlemsmassen vokser og det fantastiske turområdet vårt i
Vestre Kodal blir mer og mer kjent, ser vi at bruken av løypenettet øker.
Løypekomiteen:
Hele løypenettet innenfor turkartet «Heia-Svartåa» er nå delt opp i 13
løyperoder, og under et fellesmøte i april ble disse fordelt til det enkelte
komitemedlem, slik at hver nå har ansvaret for sin løypeparsell.
Antall dugnadstimer i 2017: 580

Løypekomitéen har bestått av:
Kjartan Tveten Nielsen, Leif-Thore Asbjørnrød, Trygve Holthe, Ole Fredrik
Olsen, Tor Aasrum, Tore Christensen, Edit Nystein, Vidar Dale, Arne D.
Christensen, Jan Kåre Moland, Knut Trefelt og Bjørn Røed
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Seniorturer 2017
Første tur var 19. april, og det møtte opp 45 personer som var klare for et
nytt turår. Vår neste tur gikk til Rosnesodden, og her møtte det
opp 53 som ville på tur med oss. Dette ble den turen som hadde flest
deltagere i fjor.
Vi hadde i løpet av sesongen stort sett mellom 22 og 35 deltagere.
Unntakene var en vårtur og en høsttur med skikkelig regnvær og mye
vind hvor vi bare var 4 og 5 stykker som ville på tur.
Turene har vært både ved kysten og i innlandet. Vi har vært i Kvelde,
Siljan og vi har vært i Brunlanes. Resten av turene har foregått i
nærområdene.
Årets fjelltur var lagt til Storefjell, og her ble det fire dager med turgåing i
vekslende vær. Både vind og nedbør gjorde at turene ble korte de to
første dagene. Det var deilig at det var satt opp grillhytter som kunne
benyttes til rast. De fleste var ute alle dagene, men noen valgte å benytte
svømmebasseng og trimrom en dag. Turstiene var flott merket, og det
var mange tavler med avstander på de forskjellige rutene. Alf og Ågot
hadde lagt opp denne turen. Takk for fin tur.
Seniorgruppa deltok i Opptur i mai måned.
Vi hadde også høstmøte på Forsmannsenteret i begynnelsen av oktober
måned hvor vi så bilder fra årets fjelltur og tidligere turer.

For seniorgruppa
Gunnar Hem

TOTALT ANTALL DUGNADSTIMER 140
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HYTTEKOMITEEN 2017
Hyttekomiteen består av en superfin gjeng med mye arbeidsglede, felles interesse for å
holde våre to flotte hytter, Heisetra og Slirabu, i tipp topp stand. Vi har hatt noen møter
gjennom året for drøfting og diskusjon om arbeid og utbedring/fornyelser av hyttene.
Hyttekomiteen har gjennom året hatt to organiserte dugnader samt flere ikke- organiserte
små og store dugnader. Hovedtyngden av arbeid som er blitt utført på Heisetra, er arbeid
med ved.
Det er blitt gjort en fin fornyelse av hemsen på Heisetra. Her er nå madrassene på gulvet
byttet ut med senger og nye madrasser. Det er også nye dyner og puter til disse sengene.
Alle sengene har også fått hver sin leselampe. I stua er en panelovn byttet ut. Vask av
vinduer innvendig og utvendig er gjort, vår og høst. Skift og vask av sengetøy er også utført.
Det er blitt kjøpt inn ny komfyr, dab radio og grill.
Utvendig er det gjort en stor arbeidsinnsats med ved, både med felling av trær, kløyving og
stabling. Tidlig våren 2017 hadde vi en stor dugnad hvor det ble ryddet ved Heivannet etter
felling av trær i 2016. Rekkverket på verandaen er beiset, fortsetter med ryggstøttene til
våren. Heisetra ble vasket utvendig og takrennene ble renset.
På høsten hadde vi også en stor dugnad hvor vi fikk fraktet tømmeret nede ved Heivann opp
til hytta, her ble det leid inn en ATV til denne jobben. Vi har fremdeles mye ved som må
kløyves og stables, vi gyver løs på dette til våren igjen.
Nede ved Heivann ble arbeidet med en ny brygge startet, det ble satt ned påler.
I desember ble det avholdt et motorsagkurs på Heisetra, her hadde vi med flere deltagere
fra hyttekomiteen. Det ble da felt flere trær som sperret for sola inn på verandaen. Arbeidet
fortsetter til våren.
Feieren har vært og feid pipene på Heisetra og Slirabu, septiktankene er også tømt, lys på
garasjen ved Slirabu er montert, følere til utvendig belysning er byttet.
Hyttekomiteen har delt tilsynet av hyttene seg i mellom, det fungerer fint. Vi i hyttekomiteen
har også en egen gruppe på Facebook hvor vi kommuniserer med hverandre. Turer /kurs
Arrangement - antall
Deltagere - antall
Dugnad
Antall aktivitet
Antall deltagere
Antall timer totalt

1
4

27
7
420

Med vennlig hilsen på vegne av hyttekomiteen ved Monica N Borg

17

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD TURISTFORENING

2017

NEWTON CAMP 2017
Prosjektet var et samarbeid mellom Tekna, Oslofjorden Friluftsråd og Sandefjord
Turistforening. Målsetningen er å stimulere barn og ungdoms interesse for realfag, friluftsliv
og kosthold, samt øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse.

Leiren var tidlig fullbooket, og vi hadde venteliste med flere navn. En av jentene fikk plass
kvelden før. Da jeg ringte og ga henne beskjeden, var hun allerede ferdigpakket. Hun håpet
så på at hun skulle få plass. Jeg hørte bare et hyl da jeg presenterte meg på telefonen. Sånt
er selvfølgelig veldig moro!

25 særdeles flotte ungdommer (7 jenter og 18 gutter) i alderen 12-14 år var samlet til aktive
dager på Malmøya i Viksfjord, fra 7. til 11. august. Temaet var vann, og på programmet sto
bl.a tur med MS Molly, vannraketter, dronebygging, forsking i fjæra, kano og
kameratredning. Vi hadde god voksendekning. Det var ingen krangler og bare ett lite uhell.
Vi serverte rikelig med sunn og god mat, som gikk ned på høykant. Matallergi ble tatt svært
seriøst og vi hadde rikelig med gode alternativer. Vi hadde dessuten fokus på miljøvern og
sorterte all søppel.

Vi hadde tre planleggingsmøter i forkant, hvor alle parter var presentert. I tillegg hadde vi
mye korrespondanse på mail. Personlig synes jeg det er vesentlig lettere å planlegge når vi
møtes ansikt til ansikt, men det gikk allikevel fint da vi lente oss litt på fjorårets arrangement
på samme sted. Det er mye jobb å planlegge et slikt arrangement, og logistikken blir spesielt
krevende når vi skal være på en øy.

Alle deltagerne fylte ut et evalueringsskjema den siste dagen, hvor de ga terningkast over
sted, overnatting, aktiviteter, mat og lederne. Tilbakemeldingene var veldig gode.
Gjennomsnittlige terningkast er som følger; Sted 5,36, overnatting 4,92, aktiviteter 5,28, mat
5,28 og lederne 5,2. Lederne kom best ut når det gjaldt antall seksere, nemlig 13. Det var
også et stort antall 6'ere med pluss etter - hele 3 på det beste - slik at da kunne
gjennomsnittstallene blitt enda bedre!

I det nedre sjiktet var det totalt sett sju 3'ere. Disse var på de samme fire skjemaene. To av
jentene hadde svart nøyaktig det samme.
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Noen har gitt utfyllende kommentarer som "sykt bra", "syyyykt deilig" og "ekstremt gøy".
Mange vil at leiren skal vare lenger. Det er jo veldig hyggelig å høre! Mange har nevnt at de
synes det var dumt at de måtte bruke redningsvest og noen mente vi var alt for
overbeskyttende. Ellers var det noen (3) som mente at gutter og jenter burde kunne få sove i
samme lavvo. Noen mente rommene var for små og at det var irriterende med knirkende
senger (hvilket jeg er HELT enig i!). Noen mente også at man burde få velge å være mer på
rommet. Vi fikk også noen tilbakemeldinger fra foreldre som har fått strålende fornøyde
barn hjem. De er allerede klare for å melde seg på til neste års camp. Foreldrene takker for
supert tilbud.

Vi har bare gode erfaringer med samarbeidet. Selve gjennomføringen gikk også veldig bra.
Det er viktig med god voksendekning. Her var vi spesielt heldige i år. Leiren gikk med et lite
overskudd. Slik jeg ser det, var dette tidenes beste Newton camp Vestfold.

Det er alltid noe vi kan bli bedre på. Dette er notert ned i evalueringene fra lederne og
sammenkjørt som grunnlag for neste års camp. Prosjektet ble omtalt i Sandefjords Blad før
og etter prosjektstart. Et innslag fra selve campen var på morgensendingen til NRK Vestfold.

Sri Lanka, 12.02.18
Hilde Haugen (prosjektleder)

Gapahuk-komiteen
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Gapahuk-komiteen
Gapahukene Matskapet, Flautangen og Søndre Truber

Våren 2017 ble det bygget nok en gapahuk i foreningens regi. Denne ligger på Søndre Truber
på Yxney friområdet. Sandefjord Turistforening har nå 3 gapahuker å forvalte.

Den nye gapahuken ble bygget i samarbeid med Sandefjord kommune, hvor turistforeningen
sto for byggingen på dugnad og kommunen betalte materialkostnadene. Den ble bygget lik
gapahukene på Matskapet og Flautangen. Det ble brukt 185 dugnadstimer på
byggeprosjektet som ble utført av Helge, Tore, Jan-Fredrik, Gunnar og Bjørn.

Alle tre gapahukene, både Matskapet gapahuk, Flautangen gapahuk og nå også Søndre
Truber gapahuk, har vært svært mye brukt, både av dagsturbesøkende og til overnatting.
Det har blitt utført jevnlig tilsyn på alle gapahukene gjennom året. Det har vært lite å utsette
på bruken av Matskapet og Søndre Truber gapahuk, mens Flautangen gapahuk har vært mer
krevende å holde i orden. Det har blitt brukt ca. 35 dugnadstimer på tilsyn etc.

Gapahuk-komiteen har bestått av: Ragnar Standal, Helge Christensen og Helge Haughem.

Totalt antall dugnadstimer: 120
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Årsrapport ”Klart vi kan”
Prosjektet ”Klart vi kan” er to prosjekter for å få utviklingshemmede og personer med redusert
bevegelse i fysisk aktivitet basert på friluftsliv. Hele dette prosjektet er basert på tildelte midler fra
Vestfold Fylkeskommune, via Miljødirektoratet, Extra stiftelsen og Barne- ungdoms og
familiedirektoratet. I desember ble vi tildelt 150.000, - over kommunebudsjettet for 2018, slik at
dette prosjektet kan driftes videre i 2018.

Klart det går
Denne gruppen hadde sin oppstart i august 2017, men har dessverre
hatt litt tung start. Etter å ha deltatt på 2 ulike konferanser rundt
”Klart det går”, er dette en utfordring de fleste foreningene rundt om
i Norge har. Vi har likevel gjennomført 12 turer på ulike plasser rundt
om i Sandefjord med totalt ca 50 deltagere. Turene har gått til blant
annet Heisetra – Langevannet, Preståsen, Storås, Rossnesodden i
Melsomvik og Folehavna.
Her har det vært viktig å ha turer med variabel lengde, samt at det skal være sosialt.
Vi håper å få flere deltager i 2018, ved å endre markedsføringen til denne gruppen.
Ledere har vært: Tine Nordkvelle, Thore Borg.

FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede
Denne gruppen ble startet opp i mars 2017, ved å ha en sosial
og bli kjent samling på Svinessaga. Det var med stor spenning vi
rigget Svinessaga denne kvelden, da det var sludd, sterk vind og
mørkt. Det skulle vise seg å komme 25 personer denne første
kvelden som koste seg rundt bålet med litt matlaging og sosialt
samvær.
Etter dette har vi hatt 7 turer rundt om i Sandefjord, samt at vi
har hatt en sommercamp på Flautangen og en høstcamp på
Heisetra. Det har vært lagt vekt på aktiviteter med fysisk
aktivitet i en eller annen form. Vi har hatt gåturer på ca 1 times varighet, kanopadling og
rappellering. Under høstcampen hadde vi tur fra Heisetra til Langevannet, hvor vi hadde med oss
både gående og trillende.
Totalt har vi hatt ca 500 med på turene i 2017 turene.
Ledere har vært: Morten Skjelvik, Tine Nordkvelle, Monica
Borg, Finn Arild Pettersen, Per Olav Bonsvold, Thore Borg.
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KYSTSTIENE I SANDEFJORD 2017
Vedlikehold
Kyststiene har i 2017 blitt vedlikeholdt av i alt 7 trofaste seniorer, 4 menn og 3 kvinner.
Dugnadsarbeidet har foregått på mandager i tiden 2. mai til 29. mai, hver gang med ca. 5
timers vandring. I tillegg har gruppas leder, Gunnar Mathiesen, tatt noen ekstra runder.
Vedlikeholdsarbeidet har gått greit. Den årlige gjennomgangen gjør at standarden på stiene
er ganske bra. Det ble skiftet ut merkestokker, men færre enn tidligere. På strekket
Folehavna – Fruvika og videre øst på Vesterøya var det imidlertid mangelfullt med stokker,
skilt og merker. Det er byttet ut totalt 21 kyststimerker, noe færre enn foregående år da
antallet var 33. Disse merkene falmer ved vær og vind og ikke minst der solen periodevis
står direkte på. Seksten treskilt ble byttet, og ca. 1 liter maling ble påført. Ellers kan det
nevnes at det ble registrert lite hærverk og søppel langs traseene. Ja, det var faktisk så lite
at det bør betegnes som fraværende, og det er hyggelig å konstatere. Gratiskart er lagt i
postkassene ved de ulike startpunktene. Kommunen er informert om at flere oversiktsplansjer/informasjonstavler bør rustes opp.
Det gror godt i Norge for tiden. Vegetasjonen blir flere steder stadig tettere og da særlig på
de strekk som brukes lite. Det er betydelig forskjell på hvilke områder som brukes hyppig og
hvilke som brukes lite. Sandefjord er nå godt dekket med kyststi, men beklageligvis går for
store strekk gjennom skog og på ordinær vei. Det er ikke foretatt noen omlegging av stiene i
2017.
Samarbeidet med Sandefjord kommune går veldig fint. Alt teknisk rekvisita formidles av
kommunen. Servicen er upåklagelig. Stor honnør til Johnny Sundt/Kim Landberg som alltid
er velvillig til å skaffe det som forespørres, sliper utstyr og leverer til avtalt tid.
I 2018 vil man forsøke å gjøre det lettere å bruke terrengsykkel på enkelte strekk av
kyststien. I første omgang vil det trolig gjelde strekket Skjellvika – Flautangen. I tillegg bør
det vurderes å lage rundløyper slik at man kan starte ved en parkeringsplass og komme
tilbake til utgangspunktet uten å gå samme strekket frem og tilbake.
Tradisjonen tro avsluttet vedlikeholdsgjengen sitt arbeid 6. juni med en samling rundt pizza
og brus i foreningens lokaler i Matrosgata 6.
Sandefjord Turistforening takker de involverte Ester Mathisen, Marie Tjomsland, Ingerid
Alfsnes, Ole Petter Berdahl, Bjørn Nor, Helge Christensen og Gunnar Mathiesen for fin
innsats.
Sum dugnadstimer: 152,5

Sandefjord, 13. februar 2018, Gunnar Mathiesen

22

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD TURISTFORENING

DNT ung 2017

2017

Sandefjord 22.februar 2018

For å nå de unge i Sandefjord ble det forsøkt med avisen, nettsiden, fri til foreldre og facebook. Det
kom bare ytterst få.
Ble også forsøkt litt action med «Laser tag» som styret i DNT ung vestfold gjorde i forbindelse med et
møte. Dette virket ikke, fikk ikke de samme på møtene.
Det var Unge naturtalenter som kom med løsningen ved prosjektleder Mats Kneppen, DNT Vestfold
har tryllet fram flere ivrige ungdommer ved sitt prosjekt Naturtalenter.
Så overraskelsen var jo at ingen hadde sett det jeg hadde jobbet med. Så nå skal vi ta vare på de
unge, gi dem en mulighet til å utvikle seg. Og forhåpentlig blir de gode turledere i DNT.
Ungdommen har også skjønt det, de samarbeider på tvers av kommunegrensene i DNT ung Vestfold.
Nå skal de delta på Landsstyre for DNT-ung som skal foregå i Drammen.
Det vil bli mye morsommere å skrive årsrapporten for 2018, når vi endelig har en god gjeng med
ungdommer som er aktive. Ungdommene vil selv legge ut info på Instagram, det skal lages plakater
og vår nettside skal oppdateres med deres turer.
Ungdommen ønsker seg i 2018.







Flere Kanoer
Kjøpe inn åtte kajakker
Kjøpe aktivitets leker som boblefotball
Sikre at vi har godkjent klatreutstyr
Forsøke seg på å dykke. Se om vi kan samarbeide med flere klubber som ferdes ute, og som
kan det tekniske og sikkerhetsmessige ang dykking.
Sammen med ungdommen etablerer et møte- og rekrutteringssenter for Sandefjord
Turistforening ung.


DNT ung sin representant i styret, Andreas, spurte hva ungdommen tenker om at det etableres et
anlegg ved sjøen, som kan bli Sandefjord Turistforenings ansikt utad for rekruttering, møteplass,
sjøaktiviteter som kajakk og båt, klatring over vann, slengtau ut i vannet. Aktivitetsplass som fronter
vår natur. Om det var mulig å få til? Ungdommen mente at foreningen er «usynlige» i byen.
Ungdommen mente at medlemstallet ville med stor sannsynlighet øke, det vil tiltrekke seg familier,
aktivitetene vil være sentrumsnært. Granholmen kom som et forslag å etablere seg.
Så skal vi få litt spirit inn i foreningen må vi gi og skape drømmer for de unge. Det er nå vi har
muligheten til å skape en helhetsplan, der de unge er inkludert med spennende aktiviteter.
Så vi i DNT-ung håper årsmøtet støtter en slik satsing.
God tur i vår vakre natur.
Mvh Andreas Sundt
DNT Ung representant til styret.
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Småturkomiteen
16 turer med til sammen 10 turledere

Planleggingsmøtet for småturer 2018
8 timer dugnad

Vennlig hilsen Edit Nystein

Søndagsturer
6 turer, inkludert KOM DEG UT DAGEN i februar og september
3 turledere

Vennlig hilsen Edit Nystein
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Kontor/butikk
Året 2017 startet med den mest optimale skøytesesongen på Goksjø. Det var til tider kaos på
Rv 305, som endte i avisoppslag og mye oppmerksomhet - og enda flere besøkende som ville
benytte seg av den flotte isen og naturen. Kiosken på Svinessaga holdt åpent, og det ga en
god avkastning på helgene i januar og februar. Senere på året fikk foreningen muligheten til
å kjøpe boden, av Julemarkedet. Nå er foreningen eier av en kiosk. Foruten fra
arrangementet «Finn Nissen» i desember var det «Rundtur på isen» søndag 8. januar som
tiltrakk seg mye folk. Søndag 5. februar var det «Kom Deg Ut- dagen», en flott familiedag
med snøvær og en glad Turbo. Turfolket liker at turistforeningen lager til arrangementer, da
kommer det mange ut på tur.
I løpet av året har administrasjonen hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av store
arrangementer som OPPTUR – KDU – dagen i september og årsmøtet. Med styrevedtak ble
høstmøte avlyst. Styret ønsket å gi våre medlemmer en mulighet til å bli med på 150-års
jubileumsfest. Det ble dekket busstransport tur/retur Oslo.
Daglig leder har hatt ansvar for annonsering på hjemmesiden og FB-siden. DL har deltatt på
to daglig leder møter i regi av DNT, landsmøte i Kristiansand, STF styremøter og DNTVestfold møter. Det har også vært to samhandlingsmøter mellom daglig ledere i Vestfold.
Hyttevaktlister til Heisetra og kontorvakter i Matrosgata blir ivaretatt. Behovet for
kontorvakter de første månedene i året var ikke til stede, om lørdagene. Butikken/kontoret
var derfor stengt frem til mars. I juli var butikken åpen hver dag – i sommersesongen var det
primært turister som hadde behov for informasjon og spurte etter lokalkart. Opplaget av
Bynære turkart måtte fornyes – det ble lest korrektur og prisen for kartet ble kr 50.-. I
desember holdt butikken åpen tre lørdager, DL jobbet to av lørdagene.
Foreningen fikk en henvendelse hvor vi ble forespurt om vi kunne bidra med et
turarrangement for voksne elever på Fønix. Det endte med et vellykket turopplegg i Hjertås
med mange ulike nasjonaliteter. Avisen dekket turen med et stort helsides oppslag.
Administrasjonen har også hatt prosjektansvar for Turprogrammet 2017, som ble distribuert
til alle husstander i nye Sandefjord kommune. Resultatet ble lite kostnader for foreningen.
For første gang var også DL aktiv i kalenderkomiteen.
DL har fått ansvar for HMS i foreningen. HMS-skjema for sikkerhetsvurdering på turer og en
generell plan for vår virksomhet er blitt iverksatt og skal rulles ut i 2018. Kurs og samlinger
for våre turledere er gjennomført med to stykker turledersamlinger – førstehjelpskurs og
kurs i bruk av motorsag.
DL har bistått hyttekomiteen med å skrive søknad til stiftelser, på prosjekt Sti og Brygge til
Heivannet. Det kom en mulighet for å søke midler via Spillemidler, til oppgradering av stien
rundt Heivannet. Søknaden ble godkjent som Idrettsfunksjonell søknad av Sandefjord
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kommune og dermed sendt til behandling på spillemidler. Søknaden ble endelig godkjent to
dager før juleferien. Vi må vente i spenning frem til mai/juni 2018 – før hyttekomiteen får
svar på søknaden.
Økning av medlemsmassen i vår forening var 6,9 %, sammenlignet med 2016.

Sandefjord 27.februar
Kirsten Elise Hegge
Daglig leder
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VEDTEKTER
FOR
SANDEFJORD TURISTFORENING
Vedtatt på generalforsamling 15. desember 1932, med siste endring 22.3.2017

§ 1.

FORMÅL
Sandefjord Turistforening har som formål å legge forholdene til rette for et allsidig,
naturvennlig og enkelt friluftsliv i Sandefjord og omegn.









Foreningens hovedoppgaver skal være:
Rydding og merking av løyper.
Arrangere turer og møter.
Utgi kart, medlemsblad og annet materiell som kan øke interessen for natur og
friluftsliv.
Samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner.
Legge til rette for at alle aldersgrupper gis mulighet til å oppleve natur og
friluftsliv.
Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Sandefjord og omegn.

Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT).

§ 2.

MEDLEMMER
Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent etter følgende kategorier:
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Hovedmedlem
Student / ungdom (19-26 år)
Skoleungdom(13-18 år)
Honnørmedlem
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem
Barnas Turlag(0-12 år)
Livsvarig medlem
Familiemedlemskap
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Kontingenten skal maksimalt svare til DNTs satser. DNT står for innkreving av
medlemskontingenten.
§ 3.

ÆRESBEVISNINGER
Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles
foreningens hedersmerke.
Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til
æresmedlem. Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.

§ 4.

ÅRSMØTE
Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 3 ukers
varsel ved annonse i lokalpressen eller ved skriv til hvert enkelt medlem.
På årsmøtet behandles:
 Årsberetning.
 Regnskap i revidert stand.
 Valg av styre bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær, samt 3
styremedlemmer. Hyttesjef og løypesjef bør være blant de 3 styremedlemmene.
Det velges også 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styrets leder velges for
ett år, de øvrige styremedlemmene for to år slik at tre styremedlemmer trer ut hvert
år. Første gang ved loddtrekning. Varamedlemmene velges for ett år.
 Valg av to revisorer. Disse velges for ett år.
 Valg av valgkomité, tre personer. Disse velges for tre år slik at ett medlem trer ut
hvert år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje
medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder
 Valg av forskjellige utvalg / komiteer etter styrets forslag.
 Innkomne forslag.
 Fastsettelse av driftsbudsjett for neste år etter forslag fra styret.
Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Alle valg avgjøres med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.
Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år medlemsåret, har fulle
demokratiske rettigheter og kan velges til tillitsverv i Sandefjord Turistforening.
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 2 uker før
møtet.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret og må sammenkalles når minst 1/5
av foreningens medlemmer forlanger det.

§ 5.

STYRETS OPPGAVER
Foreningen ledes og foreningens midler forvaltes av styret i henhold til foreningens
vedtekter og årsmøtevedtak.
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Midler avsatt på spesielle fond og avkastningen av disse kan kun disponeres etter
årsmøte vedtak eller vedtak i ekstraordinær generalforsamling.
Styret kan oppnevne nødvendige komiteer utover de som er valgt på årsmøtet.
Ett av hovedstyrets medlemmer skal være medlem i Ungdoms- og Fjellsportsgruppas
styre. Dersom hyttesjefen ikke er valgt inn i styret, skal nestleder være medlem i
hyttekomiteen. Dersom løypesjefen ikke er valgt inn i styret, skal ett av styremedlemmene være medlem i løypekomiteen. Styret fatter sine avgjørelser med
simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret er
beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Styremøter holdes når
foreningens leder, et av styremedlemmene eller en utvalgsleder krever det. Til
styremøtene innkalles også varamedlemmene. Disse har tale- og forslagsrett på
styremøtene.
Foreningens leder har den daglige ledelse av foreningen og leder styrets forhandlinger
og møter.
Sekretæren fører protokoll over alle styremøtene, medlemsmøter og årsmøte og skal i
samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvaret for
foreningens arkiv.
Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er
sikret på forsvarlig måte.
§ 6.

VEDTEKTSENDRING
Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3
flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet til styret minst 2 uker før
årsmøte.

§ 7.

OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾
flertall. Forslag om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmene minst 2 uker
før årsmøte holdes.
Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.
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FORENINGENS UTMERKELSER SIDEN 1932
Æresmedlem:

Markus A. Andresen
Georg Moe
Arne M. Teien
Edit Nystein
Bjørn Røed

27.03. 1946
28.01. 1949
07.02. 1995
22.03. 2011
22.03. 2017

Hedersmerke:

Markus A. Andersen
Georg Moe
Arne M. Teien

27.03. 1946
28.01. 1949
12.12. 1992

Karsten Schau
Trygve Holthe
Erling Hamsdokka

02.11.1993
04.11 1997
04.11.1997

Edit Nystein
Bjørn Røed
Leif-Thore Asbjørnrød

24.02. 1998
03.11.1998
04.11.2003

Tore Christensen
Einar Barth Gjestrum

30.10.2007
30.10.2007

Arne Sivertsen

04.11.2008

Bente Raastad Gundersen
Ingerid Alfnes

02.11.2010
02.11.2010

Sigmund Aasen

20.03.2012

Erik Bryn Tvedt
Ragnar Standal

22.03. 2017
22.03. 2017

34

2017

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD TURISTFORENING

35

2017

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD TURISTFORENING

Fjellsport – topptur til Ula

KOM DEG DAGEN-februar

OPPTUR i Hjertås

Seniorgruppa på tur i Rakke

Dugnad på Heisetra

Turledersamling

Tur sammen med Føniks i Hjertås Styreledersamling for Vestfold og Telemark

Stand i Badeparken
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Landsmøte
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Turbo til sjøs med Color
Line

17. mai på Snappen

