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Vel overstått en flott høst 
Høsten har nå vist seg fra sin fargerike og friske 
side. I både strålende sol og tåke og regn har det 
vært avslutning for flere turgrupper. Vaffelserver-
ingen på Tjønneberget er nå over for sesongen 
og på Trollsvann er det en pause fra midten av 
desember til februar 2016. 

Klatregruppen begynner innesesongen med klatring på Bakkenteigen. 
DNT Ung forsøker å starte opp og trenger både frivillige og innspill. 
For de tøffeste er det nå sesongen begynner, med snø, langrenn, slalom, 
offpiste og andre vinterlige utfordringer. Aktiv 30-50+ har utfordrende planer 
og jamen tror jeg ikke også Barnas Turlag skal kose seg på vinterfjellet.
Jeg ønsker å trekke frem viktigheten av trygg ferdsel i Norges vinterfjell. 
Uansett om du ferdes i DNT sine mange kvistede løyper eller ikke, er det viktig 
å følge med på skredvarsler (sjekk http://varsom.no) og de lokales kunnskap. 
Selv om både utstyr og bekledning har blitt bedre de siste årene, er det dessverre 
stadig flere som må hjelpes av Norsk redningstjeneste. 
Det er aldri dumt å snu i tide og det er heller aldri dumt å ta et kurs. 
Turistforeningen arrangerer flere typer kurs, blant annet innen navigasjon, 
skredkunnskap og førstehjelp.
Jeg ønsker alle en trygg ferdsel langs kyst, i skog og på fjellet nå som vinteren 
kommer. Husk refleks, da blir du synlig for både bilister og pilotene i rednings-
helikopterne.
Velkommen ut, våre hytter og turgrupper venter på deg!
God jul og et riktig godt nytt år.

Per – 26. oktober 2015

2

www.tot.no

Med barna på høstleir ..........   4
Flott klatresesong ................... 7
Turprogram......................... 9-16
Ulf ................................................ 17
Aktiv på trugetur ..................... 18
Vi vokser og vokser ................. 20
Medlemmer ............................. 22
Forsidebilde: 
Vinter på Skrim
Foto:  Kjell Stordalen

MEDLEMSBLAD
for Tønsberg og Omegn
Turistforening
Nr. 3 - 2015 - 28. årg.

I redaksjonen:
Kjell Stordalen 
Nina Klopbakken
Live H. Pedersen 

Grafisk design:
Reklamelåven as
reklamel@online.no
Tlf. 913 59 797

Post- og besdøksadresse: 
TOT
Nedre Langgt. 36
Tlf.:  33 31 58 26 

ÅPNINGSTIDER TOT:
Mandag, onsdag, fredag
Kl. 10.00 - 15.00
Torsdag
Kl. 10.00 - 17.00
Mail: Tur@tot.no
www.tot.no

Redaksjonen avsluttet
29. oktober  2015



fokus

3

www.tot.no

➢    barnasTurlag

Høstleiren
er

alltid populær
……..

– Side 4

➢    blide ungdommer
Hva

holder de
egentlig på med?

……..

  – Side 6

➢    På topp igjen
Bli med

Aktiv 30-50+ 
……..

 

 
  – Side 18

➢    Hytter
TOT

har noen
flotte hytter

…..

 – Side 21



Heisann turglade barn og voksne!
live H. Pedersen
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Endelig er bålsesongen i gang igjen, og Turbo nyter enhver anledning til å komme 
seg ut og grille pøser eller pinnebrød over glørne. Noen ganger er han helt gæren 
og lager seg foliepakker med laks og gode grønnsaker eller fyller en paprika med 
kjøttdeig og annet digg som han steker på bålet. Men høydepunktet er når han en 
gang i blant får lov til å steke muffins-i-appelsin på bålet!
Turprogrammet for 2015 når snart sin ende, 
men vi har allerede planlagt nye turer både til 
lands og til vanns for første halvdel av 2016. 
I denne sammenhengen kan vi med glede 
melde at vi har fått med et par nye turledere i 
”stallen” vår. Samtidig holder flere av de gam-
le ”traverne” stand fortsatt. Husk at det trengs 
foreldre og andre voksne som kan planlegge, 
lede og gjennomføre både små og store turer 
for alle de 550 medlemmene våre! Føler du 
at det mangler noe i turprogrammet, eller 
bare har generelt lyst og anledning til å hjelpe 
oss, er vi glad for at du tar kontakt. 
Send mail til kontoret, tur@tot.no, eller til 
undertegnede, live@pedersenfamilien.net, 
eller ta kontakt via facebook.

Apropos nettsider og facebook … 
Vår facebook-side har i skrivende stund hele 
915 likeklikk – dette er flere enn noen av de 
andre BT-ene i Vestfold! På denne sida kom-
mer det informasjon om turer og aktiviteter, 
linker til andre lag eller saker som kan være 
interessante, rapporter og bilder fra turer 
som har vært og annet stoff om Barnas Turlag 
i TOT. I tillegg har vi opprettet en offentlig 
gruppe som er mer tilgengelig for innlegg 
og kommentarer fra folk flest. Inntil videre vil 
både siden og gruppa leve parallelt, men på 
sikt vil vi nok bare ha en av delene. Dessuten 
vil det som vanlig legges ut informasjon som 
gjelder Barnas Turlag på TOTs egne hjemme-
sider, www.tot.no.

Høstleir på Trollsvann
Som vanlig er det er jevnt sig av barn og 
voksne som kommer til fots eller med sykler 
og vogner, alle med store, fullpakka sekker på 
fredag ettermiddag og kveld. Etter hvert kom-
mer både telt og lavvoer opp, bålene brenner 
og kanoene legges på vannet. Her er det både 
”veteraner” som har vært på høstleir på Trolls-
vann adskillige ganger før og ”førstereis” barn 
og foreldre som er helt ferske når det gjelder 
teltlivets gleder.

 

med ønske om en fin turtid i både godvær og ruskevær.
BT-leder Live
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Barn møter igjen gamle kjente og knytter nye 
turvennskapsbånd.
Fredagsnatta er akkurat passe kald og akkurat 
passe tidlig på morgenkvisten kryper det bust-
ede hoder ut av alle telta. Sakte, men sikkert 
våkner leiren til liv og det kokkeleres frokost på 
både bål og stormkjøkken – eller helt enkelt 
bare ei skive i hånda. Det viktigste er at man får 
i seg litt mat før dagens program tar til! 
For det tar ikke så lang tid før det kommer 
kjørende flere biler innover veien langs Trolls-
vann, alle med litt spesielle tilhengere bak. 

Det er Tønsberg Trekkhundklubb som kom-
mer med en hel flokk ivrige hunder, klare for 
å løpe det remmer og tøy kan holde langs 
grusveien med jublende barn og voksne i 
vogna bak seg! En stund er det ikke akkurat 
naturens stillhet som preger området, de 
hundene høres jammen godt …! Når hun-
despanna er klare, står barna tålmodige i kø 
og venter på sin tur, og i det de kommer i full 
fart ned til tunet på Trollsvann igjen, lyser det i 
ekstatiske barneøyne – dette er gøy! Og tenk; 
en av hundene måtte til og med bæsje mens 
den løp!!

Etter en stund samler alle de eldste barna seg 
for å gå på ekspedisjon. De skal finne et egnet 
sted i nærheten og lære å etablere sin helt 
egne leirplass med bål og gapahuk. 
Med mat og drikke i sekken, sag og øks, og 
mye arbeidslyst legger de i vei oppover mot 
Svartvann og Åletjønn. Her var det ingenting 
å si på innsatsen, så på kort tid hadde de fått 
opp en gapahuk og lagt til en god bålplass der 
de stekte pinnebrød og kokte suppe. 
Morsomme og nye erfaringer!

Nede ved Trollsvann er det nå blitt stille og rol-
ig, så de yngste barna kan pusle rundt for seg 
selv. De går natursti langs Trollstien, padler 
kano, spikker, kaster på bokser og koser seg. 
De lever rett og slett livet i sakte tempo …
Tilfeldigvis har en gruppe speidere lagt et 
kajakkurs til Trollsvann akkurat denne helga. 
Det er derfor noen flere store barn og ung-
dommer der, som naturligvis får nyte godt av 
tilbudet om hundekjøring. Til gjengjeld får 
flere av Barnas Turlags deltakere forsøke seg i 
kajakkene deres. Her er det god plass til alle, 
og i stedet for at organisasjonene skal konkur-
rere med hverandre, utnytter vi muligheten 
til å samarbeide og nyte hverandres kom-
petanse.
I det dagen lir mot kveld, er det tid for det 
som etter hvert er blitt en god tradisjon på 
høstleiren: popcorn og underholdning! For 
popcorn er faktisk veldig godt egnet som 
bålkos, bare man har en stor nok kjele! I år 
kommer det en forteller som ser ut som om 
hun har gjennomført en tidsreise helt fra 
middelalderen og setter stemningen for oss 
under den romslige gapahuken nesten nede 
ved vannet. Kristine Hesjadalen forteller med 
stor innlevelse eventyr både om troll og hekser 
– akkurat passe skummelt. Og historiene 
hennes gir inspirasjon til flere voksne og barn 
som fortsetter med å dikte egne historier over 
bålet til langt utover kvelden, noe som med-
fører både gapskratt og plutselige overraskels-
er som får oss alle til å skvette skikkelig. 

Forts. side 8->
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■  Kathinka Weyns

Fire jenter med foreldre ble med i følget. Det 
var første gang for alle i dette klatrefeltet. 
Etter en liten 71grader nord utfordring der vi 
i godt fellesskap og lagånd hjalp hverandre og 
utstyr ned en bratt skrent kom vi frem til hyl-
len og klatrerutene der dagen skulle tilbringes.
Base Camp ble etablert, her vanket det kjeks, 
sjokolade, kakao, kaffe, vann og matpakker. 
Klatrernes form for sofa (=crashpad) ble takk-
nemlig brukt av både klatrere og foresatte.
Fjellet var skarpt, men med solen som varmet 
ble alle 5 rutene forsert. Og jentene var som 
vanlig lettere på foten enn de voksne som så 
vidt turde å prøve seg … En ny utfordring ble 
det også tid til, nemlig rapellering. En og en av 
jentene rapellerte ned ved siden av en voksen. 

Blide ungdommer utforsket Oksåsen i tau
For første gang på lang tid var DNT Ung Tønsberg aktiv ute i skog og mark. Etter en grå 
og trist lørdag ble klatreturen til Sandefjord belønnet med sol og tørt fjell.

DNT Ung Tønsberg
DNT Ung har behov for turledere og frivillige for å kunne arrangere turer og 
aktiviteter for ungdom. Er du interessert i å bidra? Ta kontakt med TOT-kontoret.
Hva med en Newton Camp for eksempel?

Tøft gjort.
Spennende? 
Følg med på www.tot.no og facebook!
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■  Tekst: Gro Anita Hagen – Foto: Kathinka Weyns

Det har vært mellom 25 til 45 ivrige klatrere, 
og med sikrere og andre som er med har vi 
vært dobbelt så mange på alle arrangement-
ene. Dugnadsånden er stor blant våre med-
lemmer, så tusen takk til alle som stiller opp 
og får det til å bli en positiv opplevelse for alle. 
Klatregruppen har arrangert klatring under 
FÅ2015, med primus motor Kathinka Weyns 
som fikk hentet inn en av Norges beste 
klatrere, Paula Woldner, dette var stort for de 
unge, talentfulle klatrerne våre. 
Grunneier Winther-Hansen har for øvrig 
opparbeidet ny adkomstvei fra parkering og 
vi takker ham for det gode samarbeide og ser 
frem til ny utesesong 2016. 
Nytt av året er at vi har etablert et 
Topptaukurs, et kurs for de som skal sikre en 
som klatrer. Dette har vært veldig populært 
og særlig blant foreldre som sikrer sine egne 
barn. Vi har hatt stor etterspørsel på å arrang-
ere for store grupper, det har vært en ut-
fordring å få til når vi er så mange på arrange-
mentene våre på onsdager, men vi har funnet 
løsninger og fått gode tilbakemeldinger fra alle 
som har deltatt. Været var flott på vårparten og 
vi fikk gjennomført nesten alle arrangement. 
I høst har vi måttet avlyse på grunn av for mye 
nedbør, men sånn er det når vi holder til ute.
I vinter vil vi ha noe redusert tilbud da Messe-
hall A er under rehabilitering. I samarbeid 

flott utesesong for klatregruppen
Klatregruppen i TOT har hatt en flott utesesong på Husvik, der vi holder til hver 
onsdag fra kl. 17.30 til ca. kl. 21.00. Vi har hatt hendene fulle med å sikre både 
gamle og nye klatrere.

med Tønsberg kommune, og ved hjelp av en 
gave fra Sparebankstiftelsen DNB, arbeider 
vi for å få en ny klatrevegg og buldrerom i 
Messehall A. Dette skal stå klart til neste 
høst og vi gleder oss stort til å se det endelige 
resultatet. I mellomtiden har vi leid klatreveg-
gen på Bakkenteigen, en stor og flott vegg med 
utfordringer både for store og små klatrere.
Synes du det høres spennende ut å prøve 
klatring – kom og bli med oss! Vi stiller med 
instruktører og vi har et stort fokus på at dette 
skal være trygt og gøy for alle, gammel som 
ung.
Mer info finner du på facebook-gruppen vår: 
klatregruppen TOT og på www.tot.no.
Dere er hjertelig velkommen!

Vinterklatring inne 2015 / 2016
TOT har leid klatrevegg på Bakkenteigen følgende lørdager i vinter:
07.11 – 05.12 – 30.01 – 27.02 – 12.03 – 02.04.
Tilbudet gjelder for både voksne og barn. TOT stiller med klatrevakter, men klatring skjer på 
eget ansvar. Det er krav om medlemskap i DNT og TOTs topptaukurs eller Bratt kort.
Påmelding via www.tot.no. Det kreves inn en liten avgift.
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■  Kjell Stordalen:

De kom seg ut – igjen . . .
Nok en knallende flott høstdag med stappfull parkeringsplass ved Trollsvann. 
Rundt 600 små og store koste seg på plassen under Turistforeningens nasjonale 
”kom-deg-ut” dag.
Det var så flott og varmt denne søndagen i 
september at flere av de aller minste benyttet 
sjansen til å ta seg et bad.  
Ellers var det med hjelp av 4H, Tønsberg 

Høstleir på Trollsvann – forts. fra side 5
Enkelte barn drømmer nok litt vel livlig og 
spennende denne natta, men søndag morgen 
er uansett alle klare til nye opplevelser og ut-
fordringer. Denne dagen er det skattejakt ute 
på øya, det vil jo selvfølgelig alle være med på. 
Heldigvis er det skatter nok til alle; kjærlighet 
på pinne! De som venter på tur eller allerede 
har jakta ferdig, har mulighet til litt kreativt 
arbeid med makramèknyting på nøkkelring. 
En hyggelig aktivitet på den lille plattingen 
ved vannkanten. Og nå skal det bemerkes; 
både skattejakten og makramèknytingen blir 
trygt og godt planlagt, organisert og gjennom-
ført av ungene selv!
Også denne helgen må ha sin ende – selv om 
det er enkelte som mener at vi gjerne kan 
være mye lenger, f.eks. helt til tirsdag …
Så siden stemningen og opplevelsene tydelig-
vis var såpass gode, håper vi å se alle sammen 
igjen seinere, enten på høstleir i 2016 eller på 
andre turer og aktiviteter.

soppforening og Tønsberg og Omegn Husflid-
lag nok å ta seg til og stor aktivitet. 
Det var Trollsvann på sitt aller beste.
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Kjære turvenner!
Her er tur- og aktivitetstilbud fra TOT for 1. halvår 2016. 

Dette er tilbud som passer nær sagt alle og enhver. Poenget er å komme 
seg litt ut i det fri. De senere årene har TOT hatt samarbeid med flere 
av frisklivssentralene og det arrangeres egne turer med disse i løpet av 

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

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

Merk at endringer kan forekomme så følg med på vår hjemmeside 
www.tot.no. 

Der ligger også opplysninger om krav til deltakelse, sikkerhet m.m.. 
Se informasjon under fanen Turer/Aktiviteter.

Gruppene har også egne facebook-sider hvor det legges ut meldinger 
og utveksles erfaringer. All aktivitet skjer på eget ansvar!

NasjoNale DNT-arraNgemeNTer i ToT

TurprOgraM
1. halvår 2016

TøNsbErg Og OMEgN TurisTfOrENiNg

Du finner:                             Side:
Nasjonale DNT-arr .............   9
TOT’s faste klassikere ......... 10
Barnas Turlag ..................... 11
Ung .................................... 14
Klatregruppa ...................... 14
Seniorgruppa ..................... 14
Aktiv 30-50+ ...................... 15

Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss på 

facebook, på hjemmesida 
www.tot.no, på mail tur@tot.no 
via TOT-kontoret tlf. 33315826 

eller via den nye 
info-brosjyren vår.

Kom deg ut dagen – 
en vinterdag på Trollsvann 
Søndag 7. februar.   
Nasjonal turdag hvor det inviteres til aktiviteter på 
Trollsvann. Husk varme klær, ski og mat til grilling.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.

Opptur for 8. klassinger 
Onsdag 4. mai.  
Et nasjonalt tilbud til elever i 8. klasse og deres 
lærer. En hyggelig, litt utfordrende dag der elevene 
får en smakebit av friluftsliv. 
Program og påmeldingsskjema sendes skolene.

Kom deg ut dagen – 
en høstdag på Trollsvann 
Søndag 4. september.  
Den nasjonale ”kom-deg-ut-dagen” er en knall-
suksess og TOT følger opp med aktiviteter for alle 
aldersgrupper på Trollsvann. Grill og vafler.
Frammøte: på Trollsvann fra kl. 11.00.
Ingen påmelding.
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Skrimløp – turløp på ski
Søndag 6. mars. 
Kontakt: Trond Engen.
Skrimløpet er et turløp på ski uten tidtaking. 
Passer for hele familien. 
Det avholdes for 52. gang med to løyper å velge mellom 
- ca. 4 og 10 km - i flott skiterreng på Skrim. 
Det er matstopp underveis på begge. Etter løpet blir 
merker, fat og diplomer delt ut ved innkomsten på Darrebu.
Påmelding og start er mellom kl. 09.00 og 12.00 
på P-plassen ved Omholt, med innkomst senest kl.16.00 på TOT’s hytte Darrebu. 
Startkontingent kr. 100,- (voksne og barn). Familiemoderasjon kr. 300,- (fra 4 personer). 

Fredagskjapper
Kontakt: Kjell Stordalen.
’Fredagskjappene’ startet i 1981, populære rusleturer i 
nærområdet på 2-3 timer med tema i regi av kjentfolk. 
Start kl. 18.00 fra annonserte oppmøtesteder.
             29. april. –  Melsom
             20. mai. –  Færder nasjonalpark
             03. juni. –  Tønsberg

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

Årets turer:
24. april  TOT Hvasser
08. mai  HoOT Hortensmarka nord
22. mai  TOT Barkåker
05. juni  HoOT Borrevannet rundt
21. august  TOT Langevann i Ramnes
11. september  TOT  Nøterøy vest
23. september  HoOT Skaanevetan
16. oktober  HoOT Adalstjern

Turpasstur for hele familien 
Kontakt: Kjell Stordalen.
Flaggskipet ”Turpass” starter opp på Hvasser 
24. april.
Disse populære turene har vanligvis 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 kvali-
fiserer til diplom, flere års deltakelse kvalifiserer enten 
til sølv- eller gullmerke, beger eller pokaler. 
Utdeling foregår enten på høstmøtet eller på årsmøtet. 
Turene averteres i avisen torsdagen i forveien med 
angivelse av startsted. 
Deltakelse er gratis bortsett fra eventuelt kjøp av 
naturstikort.
Start mellom kl. 09.00 – 12.00. 
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Barnas Turlag er for barn i alderen 0-12 år, 
sammen med foreldre eller andre voksne. Vi øn-
sker å tilby varierte turer, med og uten overnatting, 
ved sjøen, i skogen og på fjellet, og til alle årstider. 
Barnas Turlag i TOT er en av de største og mest aktive 
BT-foreningene med over 550 medlemmer.

Her presenteres både åpne turer og turer der vi krever at barna er medlem av Barnas Turlag. En del av 
turene har ingen deltakeravgift. Imidlertid vil noen turer ha kostnader både økonomisk og i form av 
dugnadstimer, og for disse blir det krevet inn en deltakeravgift. 
Vi gjør oppmerksom på at foreldre/foresatte alltid er ansvarlige for egne barn på våre arrangementer.
Det kan komme endringer i programmet, så vi oppfordrer deg til å følge med på www.tot.no 
og facebook. 

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med TOT-kontoret.
Velkommen på tur!

Hilsen Turbo!

24. januar: Ski- og akedag
v/Live H. Pedersen og Mariann Førsund-Hansen.
Turbo ELSKER å få snø i fjeset og i nakken – helt sant! Så ta med akebrett, 
rattkjelke, miniski, langrennski, et par vedkubber, varme klær og god mat 
og drikke – og prøv å henge med nedover akebakken og bortover skispo-
ret! Etterpå kan du hvile deg ved bålet, spise litt godt og ta en kopp kakao. 
Og kanskje blir det noen konkurranser og leker å bryne seg på … 
Påmelding: Ingen, åpen for alle.
Frammøte: Kl. 11.00, sted avklares senere. 
Sannsynligvis Tønsberg/Re/Andebu/Stokke.
Pris: Gratis. 

7. februar: Nasjonal “kom deg ut”-dag (Se også nasjonale turdager)
v/ Øivind Viksand Glad og TOT-kontoret.
Turbo ELSKER å vise seg fram og bli kjent med nye barn! Og på Trollsvann denne dagen kommer det til å bli 
maaaaaaaaange barn…! Følg med på www.tot.no for å se hva som skjer.
Påmelding: Ingen.
Frammøte: På Trollsvann fra kl. 11.00.
Pris: Gratis.

12. – 14. februar: Hytte til hytte på Skrim
v/Kyrre Johansen og Mats Grorud.
Turbo har flere ganger gått mellom hyttene på Skrim, og han ELSKER det! Har du 
lyst til å bli med i år? 
Turen passer for barn fra 5-6 år som klarer å gå noen kilometer på ski med en liten 
sekk. Vi skal gå fra Omholt til Darrebu som har 12 sengeplasser – ca 5 km – hvor vi 
har første overnatting. På lørdag går vi til Ivarsbu – ca 5 km - der vi leier hovedhytta 
av LOT. Her er det god plass. Søndag går vi tilbake til Omholt – ca 6 km. Underveis 
blir det selvsagt god tid til skileik, snøballkasting, bålkos, stjernetitting, vitser og 
(spøkelses-)historier, godterispising og mye annen moro!
Påmelding: Innen 7. februar for voksne og barn (begrenset antall)
Frammøte: P-plassen ved Omholt 12.2 kl. 16.00. 
Pris: Barna må være medlem av BT, ellers kostnad til kjøring, bom og egen mat og drikke. 
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Mars/april: Skitur med overnatting for tøffinger
v/ Knut Bråten og Lena Kolstø.
Noen ganger må Turbo bare utfordre seg selv litt ekstra, og 
han simpelthen ELSKER å gå på skitur med tøffe gutter og 
jenter! Dette blir en lett og fin tur i høyfjellet tilpasset barn 
og ungdom ca. 10 – 16 år. Vi skal gå mye på ski, men det blir 
også god tid til hopprenn, kakao med krem osv. 
Mer info på www.tot.no etter nyttår så følg med!
Påmelding: Bindende ved betaling av deltakeravgift.
Frammøte: På vinterfjellet en helg i mars/april.
Pris: Barna må være medlemmer av BT, ellers kostnader for 
reise, overnatting og mat. 
Endelig pris bestemmes når destinasjon er avklart.

 

23. – 24. april: Vårtur i havgapet 
v/Mats Grorud og Øyvind Viksand Glad.
Turbo bare ELSKER å kjenne sjøsprøyten i ansiktet når vi 
tøffer ut til en av øyene i skjærgården vår. Han liker best en 
av de litt øde og grisgrendte øyene, men nøyaktig hvilken det 
blir i år, det avhenger litt av værutsiktene og båttransporten 
ut. Vel framme på øya slår vi leir, leker, utforsker, oppdager, 
fisker, bader (!?!), går tur og bare nyyyyter våren. 
Her er det mulig å skape minner for livet.
Påmelding: Innen 17. april. 
Bindende for barn og voksne ved betaling av deltakeravgift. 
Frammøte: Avklares senere.
Pris: Barna må være medlem i BT, voksne kr. 200.

8. mai: Skattejakt på strandryddedagen
v/ Live H. Pedersen.
Turbo ELSKER skattejakt! Så i dag vil han gå 
på strandtur og lete etter spennende skatter 
som han kan ta med hjem, eller kanskje lage litt 
morsom landskaps-kunst av. Og mens vi allerede 
er i gang, kan vi jo gjøre det litt hyggeligere for 
andre som vil gå på tur. Så da  rydder vi opp så 
mye vi klarer av søpla som ligger og slenger også. 
Tilfeldigvis har organisasjonen Hold Norge Rent 
en kampanje og en nasjonal strandryddedugnad 
hvert år nettopp på denne tida av året. 
La oss hjelpe dem og delta på dugnaden!
Påmelding: Ingen, åpen for alle.
Frammøte: På en strand på Nøtterøy eller 
Tjøme med mange skatter og alt for mye søppel. 
Følg med på www.tot.no.
Pris: Ingen.
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Mai/juni: Turledersamling 
v/ Live H. Pedersen. 
Dato: En kveld i mai/juni.
Sted: Et hyggelig og praktisk samlingssted for prat og hygge.
Påmelding: Ingen, åpent for alle interesserte.
Pris: Ingen.
Utpå våren eller forsommeren vil Turbo gjerne samle alle turledere og turansvarlige i BT, slik at vi kan ut-
veksle erfaringer, ideer og røverhistorier. Andre som er interessert i hva vi holder på med og kanskje kan tenke 
seg å bidra i BT er også hjertelig velkomne. 
Nøyaktig tid og sted vil det komme nærmere informasjon om, men vi kan love at det viktigste – mat og drikke 
– vil bli ivaretatt!

2. – 3. juli: Sykkeltur med overnatting
v/ Live H. Pedersen og Øyvind Viksand Glad.
Turbo synes det er gøy, og han ELSKER sykkelturer! Han vil gjerne bli 
kjent på flere, gode sykkelveier i området vårt, så fram mot sommeren 
skal han lete etter egnede steder slik at han kan ta med både små og 
store barn på en hyggelig og passe utfordrende tur. Turen har ingen 
aldersbegrensninger, og vil passe for barn fra 5-6 år på egen sykkel og 
yngre barn i sykkelsete eller sykkelvogn.
Påmelding: Innen 26. juni til TOT-kontoret.
Frammøte: Et sted med gode sykkelstier og fin overnattingsplass, 
se etter hvert www.tot.no. 
Pris: Barna må være medlem i BT, ellers kostnad til transport og egen 
mat og drikke.

19. – 21. august: Pappatur med kano til Meheia/Kolsjø
v/ Kyrre Johansen.
Turbo ELSKER å sitte i en kano og gli stille utover vannet 
mens det kanskje vaker en fisk rett der borte! Bli med ham 
til Meheia på pappatur! Vi skal slå leir, vi skal padle, dra på 
oppdagelsesferd, spise ute, bade, fiske, leke og sove i telt, lav-
vo eller gapahuk. Turen passer for barn fra 6-7 år og oppover. 
Ta med svømmevest, presenning og tau, liggeunderlag, sove-
pose, turklær, regntøy, kokeutstyr og mat for hele helgen, og 
gjerne vanntettete 
pakkposer.
TOT har noe få kanoer som kan leies, men vær tidlig ute 
med reservering på TOT-kontoret. Disse må hentes selv.
Påmelding: Innen 14. august til TOT-kontoret.
Frammøte: Avtales senere.
Pris: Barna må være medlem i BT, ellers kostnad til transport og egen mat og drikke, samt event. leie av kano.

  Årets måneskinnstur til Trollsvann 
  har vi fredag 21. oktober fra kl. 18.00.
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uNg

KlaTregruppa
Klatregruppa i TOT er svært aktiv med mange interesserte klatrere i alle aldre.
Vår, sommer og høst er det stor aktivitet i det flotte klatrefeltet på Husvik.
TOT har også disponert klatrevegg i Messehall A fra november til påske.  I vinter er imidlertid hallen 
under rehabilitering så innendørs klatring vil for en del foregå på Bakkenteigen. Neste høst regner vi med 

at ny hall er på plass og med 
den en ny klatrevegg samt et 
buldrerom. 
Hvis du lurer mer på klatring 
i TOT så kan du følge med på 
www.tot.no eller på facebook. 
Der vil du finne oppdatert 
info.
Kontakt: Gro Anita Hagen

DNT Ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom. 
Er du mellom 13-26 år så er du automatisk medlem i DNT Ung. TOT er så smått i gang 
med å reorganisere sin gruppe og har bl.a. startet ei jentegruppe som fokuserer spesielt 
på klatring. Følg med på www.tot.no. Den yngste aldersgruppen har også noen tilbud via 
Barnas Turlag. Følg med på våre Facebook-sider under DNT Ung, Tønsberg.

Vi trenger hjelp for å få ungdomsgruppen aktiv igjen. Har du forslag til 
aktiviteter eller ønsker å bidra som frivillig/turleder, så ta 
kontakt med oss. Vi trenger deg uansett hvilken alders-
gruppe eller interesse du har.
I Vestfold har alle turistforeningene blitt enige om å 
samarbeide i et DNT Ung Vestfold. Info om tilbudene 
kommer på TOT sin hjemmeside.

seNiorgruppa
Seniorgruppa så dagens lys i 1996. De har fast dagstur på 3-4 timer hver onsdag med frammøte på 
P-plassen ved Greveskogen Idrettspark senest kl. 10.00. 
Turene arrangeres uansett vær og de inneholder alltid en kaffepause. Her kan alle være med, det er 
sosialt, du slipper å gå alene. Det siste året så har det vært opp mot 100 deltakere.
Turene starter opp første onsdag etter påske hvis det er 
snøfritt og turene varer fram til sommerferien. Siste tur 
før ferien er gjerne en busstur. Etter sommerferien fort-
setter turene og de avsluttes med en hyggelig samling på 
Karlsvika hvor det er sang, bevertning og underholdning. 
På høsten arrangeres også en fjelltur. Bli med da vel!
Kontakt: Yngvar Solli
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aKTiv 30-50+
Aktiv 30-50+ er en gjeng aktive og turglade medlemmer som har blitt for gamle 

for ungdomsgruppa og er for unge for seniorgruppa.
De har gjennom året et variert turtilbud, denne vinteren er det skitur til fjells 

samt kveldsturer på truger.
For alle turer gjelder det at dersom det er snømangel vil turen likevel avholdes, 

enten flyttes den eller avholdes til fots.
Følg med på www.tot.no og facebook for endringer.

20. januar: Trugetur i Undrumsdal     
v/Nick Bull.
Vinterens første trugetur går i Undrumsdal, over åpne jorder og inn i 
dype skoger. Tur i mørket er magisk i lyset av vandrende lykter og kanskje 
opplyst av månen. Turen vil ta ca. 2 timer inkl. en liten pause. Vi holder litt 
tempo og blir svette på ryggen. 
Truger kan lånes av TOT. Må hentes på TOT-kontoret, se www.tot.no for 
åpningstider.
Husk hodelykt!
Frammøte: Kl. 18.00 på Gulli p-plass.

2. februar: Trugetur   
v/ Live Firing Solheim. 
Denne turen blir lagt opp etter hvor det er gode trugefor-
hold. Kanskje kan vi legge turen rett utenfor stuedøra eller 
kanskje drar vi til Merkedammen. Turen legges til litt ulendt 
terreng slik at trugene virkelig kommer til sin rett. Turen vil 
ta 2-2 ½ time inkl. en liten pause, og vi skal bli gode og svette 
underveis.
Truger kan lånes av TOT . Må hentes på TOT-kontoret, 
se www.tot.no for åpningstider.
Husk hodelykt!
Frammøte: Blir annonsert på www.tot.no og facebook.

17. februar: Trugetur i Fon   
v/Gro Eia.
Bli med på trugetur i spennende terreng i Gros rike – Fon. 
Vi stater ved Fon kirke og setter kursen vestover mot den 
mørke skogen i retning Vivestad. Her blir det bakker, både 
opp og ned. Vi passerer et utsiktspunkt og går seinere over ei 
myr hvor kanskje elgen står og venter? Tempoet skal være så 
høyt at vi blir svette og passe slitne.
Truger kan lånes av TOT og må hentes på TOT-kontoret, 
se www.tot.no for åpningstider.
Husk hodelykt!
Frammøte: Kl. 18.00 ved Fon kirke.
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02. mars: Trugetur     
v/Svein Olsen.
Denne turen blir lagt opp etter hvor det er gode trugeforhold, 
snøen bestemmer. Det er mange muligheter i kort avstand fra 
Tønsberg, kanskje det er nabolaget ditt som blir valgt. 
Er Kong Vinter mild og våt må vi kanskje litt innover i fylket 
vårt. Tur blir det uansett!
Truger kan lånes av TOT. Må hentes på TOT-kontoret, 
se www.tot.no for åpningstider.
Husk hodelykt!
Frammøte: Blir annonsert på www.tot.no og facebook.

16. mars: Trugetur i Andebu   
v/Siri Fevik.
Vårturen vil gå på jorder og i skauen i Andebu, noe kupert 
og med fin utsikt underveis.
Truger kan lånes av TOT. Må hentes på TOT-kontoret, 
se www.tot.no for åpningstider.
Husk hodelykt!
Frammøte: Kl. 18.00 på p-plass Andebu ungdomsskole.

Onsdag 30.mars – søndag 3.april: 
Skitur blant Øst-Jotunheimens flotte topper     
v/Kari Alvim og Helene Dahlman.
Avreise: fra Tønsberg jernbanestasjon onsdag ettermiddag 
kl. 15.00.
Overnatting første natt i leilighet på Lemonsjøen. Tidlig neste 
morgen kjører vi til Heimsand og parkerer bilene der, tar på oss 
skiene og går innover flotte Russdalen, treffer kvisteløypa fra 
Gjende/Bessheim ved Russvann og følger den til Glitterheim til 
annen dags overnatting torsdag. Der nyter vi servicen, bor på den 
betjente hytta, og får to fine turdager 
(fredag og lørdag) til å bestige topper i nærområdet (Glittertind, 
Nautgardstind med aksle, Surtningssuiaksla 
etc.). Det er mange å velge mellom. Søndagen setter vi kursen 
hjemover og renner ned Russdalen mot Heimsand og bilene og 
kjører mot Vestfold igjen.
Turen klassifiseres som en 4-staver-tur og krever god kondisjon og 
gode skiferdigheter samt ski med stålkanter og skifeller. Deltak-
erne må være forberedt på å takle varierende skiføre (også hardt) 
og værforbehold samt lange dagsturer med mye stigning (7-8t, 
1400 høydemeter). Ellers pakkeliste for DNT vinterturer. 
Om veien er stengt over flya, blir det transport via Gudbrands-
dalen.
Kart: Jotuneiemen aust 1:50000 (kan kjøpes på Tkontoret).
Påmelding: På www.tot.no innen 14. mars. Min.antall: 6 – maks.antall: 8 personer.
Pris: Kr. 3.000 som betales til TOT-kontoret samt kr. 750-800 som betales til bilfører. 
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■  Kjell Stordalen

Det nyeste TOT-tilskudd
Ulf på kontoret kjenner de fleste. Fra 1. september la han FNF på hylla og viet all sin 
arbeidstid til TOT og når foreningen nå nærmer seg 5000 medlemmer så blir det en 
kjærkommen og solid forsterkning til TOT-laget.
Ulf Rødvik (57) fra Oslo er friluftsmann. 
Han ble tatt med på tur av foreldrene fra han 
kunne gå og kjenner spesielt Østmarka som 
sin egen lomme.

I TOT startet han forsiktig med 20% stilling i 
2006. Nå er det blitt 80% og hjemmeadressen 
har blitt Horten. Den forblir nok der. Ulf har 
funnet seg godt til rette her nede i Vestfold. 
Han er allsidig, og han er en kløpper i å skaffe 
offentlige tilskudd til alle TOT-prosjektene. 
Han tar seg av kom-deg-ut-dager, han styrer 
Opptur og han har stadig avtale med Frisklivs-
sentralene om lavterskelturer.
Når jeg spør om bakgrunnen for øvrig, så 
tegner han et svært solid bilde av hva han har 
arbeidet med:
– Jeg har drevet med idrett og frilufstliv de siste 
30 åra gjennom bl.a. å være arrangementsleder i 
Sp.kl. Vidar, daglig leder for Skarverennet/ Geilo 
idrettslag og prosjektleder i Bislett Alliansen.
Og han legger til at han har vært aktiv med 
idrett selv også gjennom hele livet: orienter-
ing, langrenn, friidrett, terrengsykkel ….
Ute i det fri er han stadig, han har lært 
Vestfold å kjenne godt, men hør bare hva han 
svarer når jeg spør om favorittområder:
– I Vestfold er det jo fint på Skibergfjell – og ved 
Merkedammen.

I Norge for øvrig har jeg sansen for Oslomarka 
(det er han ikke alene om …), men også Har-
dangervidda.

Og så kommer det ennå et favorittområde: 
Himalaya!
Å?
Og så ramser han opp noen steder han har 
vært på tur de siste årene: 
Elbrus i Kaukasus, Island Peak i Nepal, 
Kilmanjaro, kajakk på østkysten av Grønland, 
Stok Kangri i Kashmir.

Han rekker også å fortelle at han hvert år har 
en ukes hytte-til-hytte tur i Huldreheimen i 
januar og koser seg på turer med utgangspunkt 
i hytta på Blefjell. 

Og så nevner han i forbifarten at neste tur 
blir i desember – en liten snipptur til Aconca-
gua i Andesfjellene – 6962 moh – det høyeste i 
verden utenom Himalaya.

Jeg rekker omtrent ikke å trekke pusten, men 
får nå slengt ut at da har vel TOT-medlem-
mene noe å glede seg til – når han skal holde 
lysbildekåseri fra den turen …….?

Jo, her har TOT fått en skikkelig friluftsmann 
i sine rekker.

Velkommen, Ulf!



PÅ Tur med 30-50+

18

www.tot.no

■  Tekst: Live Firing Solheim

Bli med Aktiv 30-50+
Vinteren står for tur, mørket faller på, kommer det snø eller gjør det ikke? 
Turprogrammet for vinteren skal spikres mens det ennå er løv på trærne og sopp 
i skogen.
Det er ikke alltid like lett, verken med moti-
vasjonen eller idè-strømmen. Men med flere 
kreative sjeler og godt samarbeid, faller brik-
kene etter hvert på plass, og turprogrammet 
står klart.

AKTIV 30-50+ vil ha med DEG på tur i 2016.
Hvorfor?
 – Det er sosialt og hyggelig å gå sammen 
  med andre
 – Det er godt for sjela å være ute i naturen
 – Stifte nye bekjentskaper, både med folk 
  og turområder
 – Mye god trim
 – Det er artig og lærerikt
 – Det er gøy og lett å gå på truger
 – Det er gratis (bortsett fra overnattings-
  turer)
 – For at vi skal kunne opprettholde et 
  turtilbud i gruppa må vi rett og slett ha 
  deltakere.

Har du ikke truger selv så kan dette lånes på 
TOT-kontoret. Vi har et godt utvalg i både 
størrelser og typer, alle av solide merker som 
egner seg godt i all slags terreng.
I vinter har vi satt av 5 kvelder til trugetur-
er. De går i områder rundt Tønsberg og vil 
avhenge av hvor det er gode forhold for truger. 
Felles for dem alle er at de er ledsaget av en 
kjentmann/turleder, vil ha tempo så vi blir 
svette på ryggen og få god trim.
Skriv de inn i kalenderen din med en gang, 
du finner datoene i turprogrammet i denne 
utgaven av TOT’n. Hvorfor ikke like gjerne 
rive det ut og henge det et godt synlig sted. For 
eksempel på innsiden av utgangsdøra.
Det blir dessverre ingen overnattingsturer 
med truger i år, slik vi har hatt de 3 siste 

vintrene. Men vi kan friste med en TOPPERs 
skitur i Jotunheimen, med dagsturer ut fra 
Glitterheim. Hold av helga etter påske. Kan-
skje det blir hjemmepåske i år, og skia gjerne 
skulle vært lufta litt før våren. Eller kanskje du 
skal på ski i påsken, men bare ikke kan få nok 
av ski. Bare èn tur til … bli med oss!
Se turprogrammet for detaljer, og alle 
turene vil bli lagt ut på TOT’s hjemmeside, 
www.tot.no. Nå er det bare å vente på snøen.
AKTIV 30-50+ har også en e-postliste hvor det 
blir sendt ut informasjon angående aktiviteter i 
gruppa. 
Er du interessert i slik info på epost, send en epost 
til tur@tot.no og du vil bli lagt til på denne 
epostlista.
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Pappatur med kano . . .
Var dette tidenes beste pappatur med kano? Det skal i hvert fall godt gjøres å toppe det 
fantastiske været på årets tur! Riktignok synker temperaturen raskt 
fra 23 til 18 grader da vi svinger av fra hovedveien og inn i skogen mot Kolsjø. 
Ved sjøen blir det kjølig utover kvelden og natten, men dagtemperaturen skal vise seg 
å bli svært god.

På veien tilbake over vannet har vi god 
medvind og holder bra fart. Plutselig får vi se 
en stor fugl som svever majestetisk over van-
net og oss. Den ser veldig rovfuglaktig ut, og 
det heteste tipset tilsier at dette nok er en ørn!
Tilbake i leiren er det middag som står for tur, 
og matlaging på pappatur med kano er et ka-
pittel for seg. Lar det seg for eksempel gjøre å 
bake en søtpotet i glørne av bålet? Ja visst! De 
gode blåbærforekomstene i skogen ved koia 
gir noen ideen til å se etter mer bær i området 
rundt teltplassen. Også her blir fangsten god. 
Selvplukkede blåbær rørt med sukker smaker 
godt på svele!
Komfort er viktig 
på pappatur, 
men trenger 
man strengt tatt 
sitteunderlag på 
helt tørre tre-
benker, Anders? 
Og er det ikke 
litt drøyt å dra med seg Zalo og oppvaskbørste 
på tur, slik undertegnede har gjort? Pappaene 
diskuterte dette.
Noen av barna vil padle mer i kano, og det gir 
god mestringsfølelse når tre barn padler alene 
ut til Turboøya, går i land, trekker opp ka-
noen, utforsker øya, og så kommer seg ut med 
kanoen igjen – uten å plumpe!
Søndag morgen ligger Kolsjø nok en gang 
badet i sol, og etter frokost bryter vi gradvis 
leiren. De av oss som blir lengst tar en liten 
kanotur til, og rundt lunsjtid oppdager vi at 
det er igjen litt lørdagsgodt fra i går. Dette om-
døpes sporenstreks til søndagsgodt og fortæres 
før vi pakker bilene og reiser hjem.
Det har vært en flott tur til Kolsjø!

Årets tur har god påmelding. I alt seks telt 
settes opp før vi fyrer opp bålet og lager 
middag fredag kveld. En av pappaene hadde 
tatt med et tau/bånd til å lage slakk line av, 
og dette blir spent opp mellom to trær – gøy! 
Resten av kvelden går med til lek på det fine 
teltområdet ved Kolsjø-hytta, før vi kjører en 
koordinert (og litt sen) legging av barna – det 
er jo tross alt pappatur!
Lørdag morgen er det strålende vær og ganske 
stille. Vi spiser frokost og pakker utstyret som 
skal med på dagens tur, men innen vi kommer 
oss i kanoene har det (som så ofte på Kolsjø) 
blåst opp litt, og det er i tidvis frisk motvind 
vi legger i vei over vannet. Underveis øver vi 
på å lage flåte av kanoene, og noen går også i 
land på en liten øy. Ved enden av sjøen drar 
vi kanoene opp på land, og trasker videre opp 
gjennom skogen mot den lille koia som er 
pappaturens faste mål.

Langs stien oppdager vi at det er masse 
blåbær, få av dem overlever. Oppe ved koia 
fyrer vi opp bålet, spiser, skriver i hytteboka 
og leker. Noen av barna benytter anledningen 
til å bade, noen plumper litt før de får på seg 
badetøyet, og en pappa som er uforsiktig nok 
til å legge seg ned i gresset for å slappe av et 
øyeblikk i sola, blir rakst til et skip med mange 
passasjerer.

■  Tekst: Atle Wold - Foto: Kyrre Johansen
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■  Yngvar Solli:

Vi vokser og vokser . . .
Seniorgruppa har markert sin 20. sesong med turer. 
Det er stadig flere spreke eldre som finner ut at det er trivelig og sosialt og sunt 
og gøy å ferdes ute i det fri – sammen med likesinnende. 
Nå nærmer vi oss 100 deltakere på hver onsdagstur.
Gruppa har hatt en fin sesong med mange 
fine turer og – som sagt – med veldig mange 
deltakere. Tur er arrangert uansett om det er 
sol eller regn, vi bryr oss ikke noe om det. Det 
har vært 24 turer fra Hvasser og Tjøme i syd til 
Andebu og Re i nord med mange nye ansik-
ter. TOTs nedslagsfelt har i alle år vært stort 
og turene er spredd over et stort område. For 
mange er det stadig nye steder.
Selv om det kanskje er utfordrende å finne 
nye plasser når det er så mange turer hvert år, 
så har vi turledere som stadig finner nye og 
spennende stier rundt om i Vestfold. 
Tradisjonen tro ble det en avslutningstur etter 
vårsesongen og en fjelltur på høsten. Når dette 
leses så er avslutningsdagen på Karlsvika også 
gjennomført.

Som seg hør og bør så takker jeg dere alle for 
medvirkning til en fin sesong – nå er det bare 
å brette opp ermene og vente på neste sesong 
– vi starter opp etter påske hvis det er snøfritt.
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Mange har hatt fine opplevelser der oppe, 
mange har tatt flotte bilder både på vinter, 
høst og sommer, på natt og på lyse dag.
Over 60 ganger utleid og det betyr at den er 
opptatt hver uke. Skal man dit, så må man nok 
bestille nøkkel i god tid.
Men merk: det er ikke toalett på toppen og det 
er ikke ved der. Det betyr at man må ta med 
seg noen kubber og man må sørge for å la være 
å bruke området til toalett …. 
Ha en fin opplevelse.

Det arbeides aktivt på hyttene til TOT. Og stadig flere finner ut hvor deilig det er å ta seg en tur. På 
Tjønneberet er sesongen avsluttet med godt besøk. Hannevold i new look er også godt besøkt og på 
Trollsvann har plassen vært full hver eneste helg denne høsten. Utleie av Anneks og Stue har også 
tatt seg opp. Der har man for øvrig nå fått tettet taket på gapahuken, Annekset har fått ny ovn og 
nytt vaskerom, noe som gjør oppholdet mer trivelig. Også på Hoggerstua på Lindverkseter har det 
vært et brukbart besøk, men her vil nok vinter og skiløyper medvirke til ennå mer trafikk.

Styggemannshytta ettertraktet
Beliggende på Skrims høyeste punkt 871 moh med fantastisk utsikt alle veier. 
Steinbua blir bare mer og mer brukt, selv om den er enkel. 

■  Kjell Stordalen:

Hyttene våre

Sammen med Tønsberg Kommune er TOT i gang med å lage et nytt turkart for Tønsberg. Det gamle 
er fra 1995 og det er således behov for litt oppgradering. Prosjektet har fått en del tilskudd og vi 
regner med at det blir ferdig i løpet av 2016. Etter alt å dømme så vil OTO kunne bidra med en del 
synfaring.

Nytt turkart for Tønsberg
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■  Kjell Stordalen:

Sandefjord vil ha TOT’s medlemmer . . . !
Ved brev 20.06.15 ba Sandefjord og Oplands Turistforening om at DNT- med-
lemmer i Stokke og Andebu som i dag tilhører Tønsberg og Omegn Turistforen-
ing, overføres til Sandefjord og Oplands Turistforening. 
SOTf ønsket at medlemsområdet som er definert i 
medlemskapsavtales § 4 endres allerede fra høsten 2015. 
Begrunnelsen er at SOTf i forbindelse med sammen-
slåing av Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner har 
blitt trukket aktivt inn i aktuelle samordningsutvalg som 
bidragsyter på flere områder. Det gjelder konkret:

 * Utarbeidelse av nytt kommunalt turkart
 * Samordning av eksisterende lokallag, grupper 
  og foreninger
 * Utvidelser av Sandefjords Friluftslivs- og Naturvernråd 
  til å dekke alle friluftsorganisasjoner i den nye kommunen
 * Kartlegging og merking av naturstier
 * Flere arrangementer ”Bli kjent” arrangementer
 * Utvidelse av Frisklivssamarbeidet med flere lokale 
  gågrupper i kommunen
 * Opprettelser av Barnas turlag og Seniorgrupper i Stokke 
  og Andebu for å motvirke sentraliseringen og mobilisere 
  lokale ressurser.

SOTf ser det som naturlig og ønskelig at den fremtidige 
kommunestrukturen er sammenfallende med deres 
medlemsområde, men når det gjelder hytter og sti-nettet 
(= arbeidsområde) ser SOTf ikke noe behov for endring 
eller tilpasning av dagens ordning. Det betyr at SOTf 
ønsker seg medlemsområdet, men lar TOT beholde sitt 
arbeidsområde på samme sted.
Medlemsområdene har en lang historie, men formelt 
er de nedfelt i medlemskapsavtale mellom den enkelte 
forening og DNT, basert på landstingsvedtak i 1997 om 
endring av DNT’s organisasjon. Avtalen er senest justert 
12.10.2010.

Etter avtalens § 4.1 er TOT’s medlemsområde dekket av postnr. 
3101-3166 og 3168-3178 hvilket omfatter Tønsberg, Tolvsrød, 
Barkåker, Sem, Husøysund, Duken, Torød, Borgheim, Vestsko-
gen, Kjøpmannskjær, Veierland, Tjøme, Verdens Ende, Hvasser, 
Vear, Melsomvik, Stokke, Andebu, Våle og Ramnes.
Etter avtalens § 4.2 skal medlemsforeningenes geografiske 
arbeidsområde fastsettes i samarbeid med de foreninger som 
arbeider i tilgrensende områder og fremgår av eget vedlegg. 
Landsstyret er tvisteorgan for uenighet mellom medlemsfore-
ninger, og har myndighet til å fatte beslutninger om geografiske 
grenser der situasjonen er fastlåst.

Fastsetting av medlemsområde som det er snakk om 
må med andre ord avtales mellom DNT og den enkelte 
forening, men DNT ber om at de aktuelle foreninger 

først blir enige og melder resultatet inn sentralt slik at 
avtalene kan endres. 

Medlemsområdene skal være hensiktsmessige for dem 
det gjelder, derfor har man gått ut fra inndeling etter 
postnummer. SOTf og TOT deler i dag Andebu og Stokke 
kommuner mellom seg når det gjelder arbeidsområde..
Dagens løsning er således slik at Tønsberg og Sandefjord 
hver har en del av nåværende Stokke og en del av 
nåværende Andebu kommune. Både SOTf og TOT har 
således den ”daglige” kontakten med disse kommunene 
i dag. Dette har fungert bra, ikke minst fordi det er 
hensiktsmessig at arbeidsområder og medlemsom-
råder omtrent følger hverandre. TOT’s arbeidsområde 
nordover har siden stiftelsen blant annet omfattet og 
blitt benevnt som ”Tønsbergs Nordmarken” som er deler 
av Stokke, Andebu, Lardal og Re. Her har våre hytter og 
stinett ligget opp gjennom årene. Det bør således være 
uproblematisk for Sandefjord nye kommune å forholde 
seg til to turistforeninger slik for eksempel Andebu gjør 
i dag..
Både dagens medlemsområde og geografisk arbeidsom-
råde har således en lang og naturlig historie som det av 
hensyn til medlemmene ikke synes aktuelt å gjøre noen 
endringer i.

Styret i TOT gjorde (naturlig nok) slikt vedtak:
 1. Styret i TOT ser ingen grunn til å endre praksis om å inndele 
  medlemsområder etter postnummer.
 2. Styret i TOT ser ingen grunn til å endre § 4.1 i medlems-
  avtalen med DNT.
 3. Styret i TOT ber DNT på generelt grunnlag vurdere 
  konsekvenser for inndeling av medlemsområder etter 
  mulige kommunesammenslåinger.
 4. Styret i TOT stiller seg positive til en samtale med SOTf 
  vedr. deres henvendelse etter at framtidig kommunestrutur 
  for Sandefjord, Stokke og Andebu er gjennomført, og etter 
  en generell konsekvensutredning fra DNT på framtidige 
  kommunesammenslåinger.

Det blir helt feil og unaturlig dersom medlemmene i 
et område skal tilhøre en annen forening enn den som 
arbeider i det aktuelle området – og det føles helt feil 
dersom TOT skal trekke seg tilbake og slutte med sitt 
arbeid i Andebutraktene bare fordi kommunen får et 
nytt navn….
… noe også medlemmer i det aktuelle område allerede 
har gitt tydelig uttrykk for!
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Hoved Honnør Livsvarig Barn Skole Student Husstand Total          år
2317 595 51 552 291 148 1036 4990 31/12 -15

2232 545 52 496 276 128   949 4678 31/12 -14

medlemmer
Endelig medlemstall for 2015 foreligger fra DNT. I dette Friluftslivets År 2015 har foreningen 
totalt 270.250 medlemmer, en økning på 4.8%. TOT nærmer seg nå faretruende sitt 5.000 
medlem, med sine 4.490 er det en økning på 6.7%. 
Det blir spennende hvem som kommer til å bli TOT-medlem nr. 5.000! Vedkommende kommer 
nok til å bli behørig markert!

Nærturlederkurs
■  Kjell Stordalen:

Ny hjemmeside
Styret i TOT har besluttet å forsøke å følge opp 
anmodning om at alle som er ansvarlig for et 
arrangement/ en tur i TOT bør ha en formell 
bakgrunn.
Det finnes i dag en rekke ”turlederkurs” og 
TOT har både formelle sommerturledere og 
vinterturledere.
Vi har også turledere som har gjennomført 
førstehjelpskurs. Men TOT har også en lang 
rekke dugnadshjelpere som er kjentmenn 
på turer. Det gjelder for eksempel på senior-
turene, turpassturene, Barnas Turlag osv.
Et nærturlederkurs kan gjennomføres en kveld 
på 4 timer. Det er et greit kurs. TOT vil tilby 
en hyggekveld på Trollsvann og spe på med et 
slikt kurs.
Er du interessert? Ta kontakt med TOT-kon-
toret.

DNT har laget en ny hjemmesidemal. Også 
TOT har derfor arbeidet for å legge om sin 
side slik som de øvrige DNT-foreningene. 
Vi regner med at den vil være i funksjon fra 
årsskiftet.

Medlemmer i Vestfold
Nedenfor følger en oppstilling over medlemsfordeling på Vestfoldforeningene. 
Totalt har de fem foreningene 11.619 medlemmer. Til sammenligning kan det jo nevnes at Oslo har 
80’, Bergen har 27’, mens for eksempel Telemark har 8’. Endring 2014-2015 er markert i %.

31.12.15 -> Barnas Turlag Ungdom Senior Totalt

Holmestrand 55  +41.0% 74  +23.3%  156  +12.2% 571  +14.9%

Horten 138  +06.2% 150  +06.4% 356  +09.5% 1.244  +06.6%

Larvik 171  +34.6% 243  +11.0% 1.005  +04.3% 2.493  +07.2%

Sandefjord 225  +00.4% 223  --06.3% 772  +06.0% 2.321  +01.7%

Tønsberg 556  +11.2% 572  +11.1% 1.332  +06.6% 4.490  +06.7%

DNT  26.539  +05.7% 34.789  +07.9% 68.762 – +06.2% 270.250  +04.8%

Hvitveis i oktober.



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Årsmøte i TOT
Årsmøte for det 109. driftsår i TOT holdes i Frimurerlogen torsdag 18. februar 2016. 

Turpassavslutning kl. 17.00 og vanlige saker kl.18.00

Styremøte 22. november 1990 – Sak 30 Trollsvann
Til stede: Engen, Studsrød, Abell, Strandmoe, Tor Jarle Kolsrud (for TOT/U) 

Abell redegjorde for nylig avsluttet dugnad med vask av tak og vegger i kjøkken, gang og soverom, 
maling av tak og vegger i kjøkken og gang. All veden ble saget opp, kløvd og lagret. 

Kart over Trollsvannområdet og Husreglene er rammet inn og hengt opp i stua. 
Likeledes bruksregler for de nye propanlampene. Leiekontrakt/informasjonsskriv satt i egen mappe til 
bruk for personalet – også egen mappe for kopi av leiekontrakt og rapportskjema for tilsynskomiteen. 

Originale rapportskjema i mappe for Trollsvann til eventuell bruk av leier.
Diskusjon om pris for utleie …….

ToT ProTokollen for omlag 25 År siden

– og så var høsten over for denne gang!


