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Hovedstyret: 
Styreleder: Petter Naper Hansson. 
Nestleder: Eirik Winsents. Styremedlemmer: 
Einar Øygard, Ragnhild Joakimsen, Tor 
Dalaker Lund, Ellen Sønderaal, Bertil 
Anderson. Varamann: Unni Thonhaugen

Turkomiteen:
Geir Ølnes (leder), Are Hulbekkmo, 
Håvard Buttingsrud, Eirik Winsents, Inger 
Eva Borgen, Ole Jakob Kjørstad, Geir A. 
Bergesen, Randi Fosso

Senior Turgruppe: 
Åge Skullestad (leder), Kjell Dalviken, Sverre 
Corneliussen, Karin Aasmundstad, Odd Jan 
Kirkaune, Gunnar Hansen, Tore Røstad 
Petersen, Knut Bjørge, Else Smørgrav, 
Sissel Groven

Barnas Turlag:
May-Britt Helgerud (leder), Ellen Sønderaal, 
Anne Kallenius, Gro Siljan Hjukse, Per 
Håvard Siljan Hjukse, Espen Berg, Ragne 
Hvidsten, Bjørn Inge Verås, Elin Svilaas, 
Arne Bjørnevik, Kjetil Flom, Espen Pettersen, 
Sigmund Smøttebråten

Merkekomiteen:
Tor Dalaker Lund (leder), Reidar Demmo, 
Liv Ellfsen, Bente Engedahl, Terje Fossan, 
Kjell Hervig, Are Hulbekkmo, Jorunn Jervan, 
Grete Schau Nielsen, Jon Sandness, Jorunn 
Skovly, Erik Skovly, Filip Svilaas, Bjørn 
Engen, Geir A. Bergesen, Jørn P. Kalleberg, 
Alfred Haukås, Nina Søia, Erik Høivoll, Rea 
Larsen, Birgit Fulsaas, Unni Kristoffersen

Møtekomiteen:
Hanne Ljøterud (leder), Unni Kristoffersen, 
Anne Grete Gundesø, Anne-Synøve 
Pedersen

Bystikomiteen:
Bertil Anderson, Hermod Skogen, Jon 
Kr. Nilsen, Sverre Corneliussen, Oddvar 
Grongstad, Helge Brekke, Kjell Dahlviken, 
Jon Østerbø, Arild Skullestad, Knut 
Stephansen

Byggekomité Pråmvika:
Tor Melhus, Eirik Winsents, Berit Hillestad 
Pedersen, Ellen Sønderaal, Dag Sandvik, 
Terje Konningen

Hyttestyret Sveinsbu:
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Live 
Salvesen, Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker 
Lund, Øyvind Røtvold, Alfred Haukås

Hyttestyret Sørmyrseter:
Mette Maudal (leder), Rolf Sørby, Espen 
Pettersen, Tor Melhus, Jan Kittelsen, Torill 
Såtvedt, Kaya C. Færder

Hyttestyret Selsli:
Torbjørn Hals (leder), Margaret Carpenter, 
Magny Bakken, Mats Eirik Hansen, Wenche 
Johansen, Jan Rognerud, Arild Storheim, 
Helge Vaadal, Geir A. Bergesen

Hyttestyret Sigridsbu:
Hanna Sandven (leder), Håvard Buttingsrud, 
Jørn Kristoffersen, Lars Schei, Einar 
Sandven, Rune Øvereng, Liv Marit Øvereng, 
Sigmund Borge Foss, Brit Volden

Hyttestyret Eriksbu:
Randi Fosso (leder), Vebjørn Ruud, Signe 
Ruud, Harald Bjertnes, Sylvi Leikvam, 
Lars Lein, Tove Rye, Einar Øygard, Ellen 
Sønderaal, Erlend Haug

Hyttestyret Øvre Fjellstul:
Espen Martinsen (leder), Jon Ivar Berg, 
Petter Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, Anne 
Synøve Pedersen, Terje Pytte, Anne-Sofie 
Martinsen, Ragnhild Joachimsen

Hyttestyret Pråmvika:
Ole Jakob Kjørstad (leder), Terje Konningen, 
Aud Kari Borge, Damien Renard, Celine 
Renard, Ellen B. Gustafsson, Per 
Gustafsson, Johannes Aagaard

Hyttestyret Daggrø:
Alfred Haukås (leder), Laila Kjetså, Bjørn 
Engen, Dea Haug Storaas, Øyvind Aabø, 
Kjetil Bøe, Knut Stephansen, Jørund Larsen, 
Hedly O. Baksjøberg

Revisorer:
Bodil Yttervik og Tone Helen Dahlen

Valgkomité:
Ellen Langaas Jensen (leder), Ragne 
Hvidsten, Aud Kari Borge

Tillitsvalgte i 2015 har vært:

NB! Valgkomiteens innstilling på tillitsvalgte til 2016 blir delt ut på årsmøtet.



Dugnadsregnskap for 2015

Antall pers.             TIMER

Sørmyrseter 7  500 

Sveinsbu 7  300

Pråmvika (hyttestyret) 8  150

Selsli 9  324

Sigridsbu 9  350

Eriksbu 9  237

Øvre Fjellstul 8  240

Daggrø 9  676

Merkekomiteen 22  900

Turkomiteen  11  310  

Bystikomiteen 11  529

Barnas Turlag 13  400

Møtekomiteen 4  85

Valgkomiteen 3  33

Hovedstyret 8  368

Byggekomiteen Pråmvika 6  500

Andre 12  45

SUM 156*  6197

(inkl. skikurs og turer for flyktninger)

IKT, Sti og spor, revisjon, frivillige ved arr.

* NB! Mange deltar i arbeidet i flere styrer og komiteer!



Hovedstyret og administrasjonen – årsrapport 2015 

Vi har et jevnt stigende medlemstall, som nå har passert 2.400. Ca. 130 frivillige 
vedlikeholder og driver foreningens hytter, rutenett, turgrupper og administrasjon, i 
tillegg til de to ansatte på KOT-kontoret (50 % og 67 % stilling).

Hovedstyret har hatt 11 ordinære styremøter og kontaktmøte med representanter for 
hyttestyrene. Vi har hatt årsmøte, tillitsvalgtmøte og høstmøte.

På DNTs landsmøte i Harstad deltok styreleder Petter Naper Hansson, leder i 
Barnas Turlag, May-Britt Helgerud og Ingunn Våer (kontoret).
Styreleder har også deltatt på Østlandsmøtet for styreledere og styreledermøte for 
alle foreningene. Styreleder har hatt jevnlige møter med de ansatte.
Bertil Anderson og Mette Martinsen har vært på konferanse i fylkeskommunens regi 
om universell utforming av friluftsområder og tettstedsnære turrunder, og på seminar 
om Allemannsretten. Bertil Anderson har representert oss på møter i FNF.
Ingunn Våer har vært på Vinterforum for DNT-ansatte, Opptur/KDU-seminar i DNT 
og BFKs Friluftslivssamling. Hun har deltatt på to nett-seminarer i DNT, opplæring og 
diskusjon rundt nye ikt-satsinger.
Mette Martinsen har vært på DNTs turkonferanse og på Daglig leder-møte i DNT.
De tre Buskerud-foreningene har hatt tre møter for styreledere og daglig ledere, der 
Petter Naper Hansson og Mette Martinsen har deltatt. Mette har i tillegg vært på to 
møter for daglig ledere i Buskerud.

I april utvidet vi åpningstidene ved kontoret i Hyttegata 3 til tirsdager, onsdager og 
fredager kl. 11.30 - 15. Torsdager kl. 11.30 - 17. Kontoret holdt stengt 1 uke midt i juli.

2015 har vært Friluftslivets År, og det har 
preget foreningens aktiviteter gjennom hele 
året. Vi startet friskt med et heldøgns Kick 
Off-arrangementet på Kvarten-området 
13. januar, i samarbeid med en rekke 
andre aktører. Formiddagen med besøk 
av inviterte barnehagebarn var svært 
vellykket, ikke minst takket være innsats fra 
skoleelever fra Tislegård ungdomsskole. Vi 
laget et hefte om turmat for barn.

TIL SETERS var vårt store prosjekt 
gjennom Friluftslivets År 2015, i samarbeid med 
Lågdalsmuseet. Vi valgte ut 15 setre i området 
vårt, som vi presenterte som turmål i «Sti og 
spor» og på nettsiden. Alle turgruppene hadde 
seterturer på programmet. Mange har tatt ”selfie 
på setra” og har sendt inn bilder på instagram. Av 
registrerte er det 25 personer som har besøkt alle 
de 15 setrene, mens 7 har vært på 10 - 14 setre. 
Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger 
på at folk har satt pris på setrene som turmål. 
Vi har laget turheftet ”TIL SETERS!”, som alle 
medlemmer fikk i julegave. 



OPPTUR (6. mai) ble arrangert for første 
gang på lenge. Alle 8-klasser i området 
vårt ble invitert med på tur fra Funkelia 
til Sachsen. Bortimot 400 ungdommer 
deltok. Svært vellykket samarbeid med 
Idrettslinja på KVS, som sto for aktiviteter 
på Sachsen.

KOM DEG UT-dagen (6. sept.) hadde 
vi to arrangementer. Barnas Turlags 
arrangement i samarbeid med Kulturskolen 
ble en ubetinget suksess. Nærmere 400 
store og små kom seg ut!
Sopptur på Heistadmoen ble en fin 
opplevelse for ca. 30 deltakere.

Fra februar har vi hatt månedlige kaffetreff 
på KOT-kontoret for seniorer som ikke 
lenger er aktive i turgrupper. 

For fjerde år på rad har vi deltatt i et 
samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg og 
Kongsberg o-lag om å lage sykkelposter, 
som i år har stått ute fra april til oktober.

Medlemsbladet vårt, «Sti og spor» har 
kommet med to utgivelser som vanlig. 
Vi satser mye på gode og inspirerende 
turforslag. I vinterutgaven brukte vi mye plass på «TIL SETERS».

Vårt tilbud med 13 turkort fra nærområdene har vi nå økt med 3 utvalgte ruter, som 
er oversatt til engelsk.s

Vi har vært godt synlige i media i året som gikk. Særlig har Laagendalsposten hatt 
store oppslag om aktivitetene våre. Gjennom 15 uker fikk vi presentere seterturene 
våre med  bilder, kart og beskrivelser. 

Annonsering har vi gjort med månedlige samleannonser for turer og aktiviteter. I 
tillegg bruker vi nettsidene og i økende grad facebook.

I sommer lanserte vi våre nye nettsider, som medarbeider Ingunn har brukt mye tid 
på å bygge opp. Nytt er egne sider for tillitsvalgte, som er under utvikling.

En viktig jobb for kontoret er å søke inn penger til våre aktiviteter. I år har det vært 
ekstra fokus på finansiering av Pråmvika-hytta, til aktivitetene i Friluftslivets År 2015 
og til ombyggingen på Daggrø.

Vi har ansvar for en stor bygningsmasse, flere av våre 8 hytter vil ha stort behov for 
vedlikehold i åra som kommer. Vi har knyttet til oss tømrermester Dag A. Sandvik 
som byggfaglig konsulent, for å sikre at hyttene våre er i forsvarlig stand. 



I 2015 var det en formidabel økning i overnattinger på hyttene våre. Vi har registrert 
3908 overnattingsdøgn, (mot 2878 i 2014) – dvs. en økning på over 1000. Spesielt 
gledelig er stor økning på Selsli, Øvre Fjellstul, Sørmyrseter og Sveinsbu. Hyttene på 
Blefjell har hatt besøkstall som har nærmet seg smertegrensa til tider. Det er fortsatt 
en utfordring å spre besøket på andre hytter.

Møtekomiteen – årsrapport 2015

De tradisjonelle møtene har blitt arrangert.

Årsmøtet på Rådhuset 17.2.15
Årsmøtesaker og foredrag ved Jeanette Zetterstrøm om Finnemarka.

Høstmøtet 27.10.15. På Lågdalsmuseet. I år var det Olav Såtvedt som viste bilder og 
fortalte rundt temaet ” Til seters”. Anette Apeland sang og Aage Skullestad fra Senior 
Turgruppe orienterte om sitt arbeid.                  

Tillitsmannsmøtet på Rådhuset 19.11.15
Petter Naper Hansson fortalte nytt fra foreningen.
Alfred Haukås fra hyttestyret på Daggrø viste bilder og fortalte om dugnadsarbeidet 
på Daggrø.
Også i år fikk vi en orientering om arbeidet med den nye hytta i Pråmvika av Tor 
Melhus.

Hanne Ljøterud

Bystikomiteen – årsrapport 2015 

Kampestadlia 
Dette området har krevd mye innsats i forbindelse med nødvendig omlegging av 
stier, rydding og midlertidig merking på grunn av gjennomført utbygging i området. 
Likeledes, for neste regulerte byggefelt Kampestad nord -og sør, hvor gjennomgang 
av reg. planer med både utbygger(e) og plan-instans har vært svært nødvendig. Det 
har vært et godt samarbeid med disse, og det ansees viktig å komme i god dialog 
tidligfase før alt er fastlagt i planer, og utbygging startet. Dette skjedde ikke i det feltet 
som nå er utbygd i Kampestadlia.
Arbeidet med gjennomgang og nødvendig 
omlegging av stier er mot slutten av året 
stort sett gjennomført.

Merking av stier
Sommeren 2015 er det er gjennomført 
registrering av ønsket skilting i h.h.t. DNT 
standard, samt plassering av disse, i 
følgende områder. 
• Funkelia – Storåsen  -Rundtjern –  
   Tangentjern - Speiderroa- Idrettsparken
• Gamlegrendsåsen



• Gruveåsen opp til Sachsen og Knuten
Skilt er bestilt og ankommet kommunen i løpet av høsten, og er klare for plassering 
ute i marka. Kommunen utfører dette arbeidet.

Videre skilting
Det er gjennomført registrering av ønskede skilter på øst-og vestsiden av Lågen fra 
h.h.v. Renseanlegget ut til Labro + Gomsrud Industriområde ut til Labro.
Arbeid er i gang for å registrere skilter for Kampestadområdet opp mot Fauleplass-
området. Dette arbeidet sluttføres i løpet av inneværende år.
Skiltplanene vil bli oversendt kommunen v/Rune Fredriksen for videre 
saksbehandling tidlig januar 2016.

Diverse arbeider/vedlikehold av stier
Det er utført diverse utbedringsarbeide på stier langs Lågen,(øst- og vestside). Ingen 
større oppgaver med hensyn til f.eks. klopping.
Enkelte av bystikomiteens medlemmer har deltatt i diverse møteaktiviteter og 
diskusjoner angående arbeidet med å gjøre Lågalandet,(på øst-og vestsiden av 
Lågen), tilgjengelig for alle brukergrupper, såkalt «universell utforming». En del har 
skjedd i løpet av høsten ved at f.eks PK for egen kostnad har foretatt nødvendig 
flytting av et gjerde i nærheten Industritunet, samt planert, lagt duk og et topplag med 
subbus på sti langs Lågen nordover. Denne strekningen er nå blitt svært så bra. 
Med hensyn til oppgradering av sti fra Magasinparken og opp til Jernbanebrua/
Industritunet og likeledes på vestsiden av Lågen opp mot flyplassområdet er det slik 
at kommunen må inn i bildet før videre fremdrift kan forventes. 
Dette er stier som ikke faller inn under bysti-komiteens arbeide, men vi har sagt at 
vi kan bidra inn i prosjektet med dugnadstimer sammen med andre aktuelle lag/
foreninger i nødvendig omfang.

Oddvar Grongstad

Merkekomiteen – årsrapport 2015

Merkekomitéen i KOT har i 2015 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og 
skiløyper. Standarden på sti-og løypenettet er stort sett slik vi ønsker det. Vi har 
nå ansvaret for om lag 220 km stier og 190 km skiløyper. Vedlikeholdet tar stadig 
mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi stadig flere stier trenger 
plankelegging eller kavling, eventuelt 
omlegging.  Dette er jo egentlig positivt, for 
det vitner om mye trafikk på stiene. Den 
stadig økende bruk av sykkel i stinettet 
medfører betydelig økt slitasje og er 
noen steder ganske ødeleggende. Det 
forekommer også en del sykling på stiene i 
naturreservatene, og der er sykling forbudt.
I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan 
følgende nevnes:
• Vi har hatt dugnad på skiløypa fra  
  Søtdalsstulen til Krøkla, med rydding og  
  merking.
• Stien fra Ravalsjø mot Sveinsbu er lagt  



  om et lite stykke i lia vest for Store Mjøvann for å unngå blauthøl.
• Ved Neråsvannet på Sveinsbufjellet er stien lagt om. Nå går den nord for vannet  
  istedenfor vest og sør. Der var det noen bratte og vanskelige steder.
• Stien mellom Eriksbu og Øvre Fjellstul er lagt om noe ved Lauvhovd for å få en  
  tørrere trasé.
• Stien fra Daggrø vestover til Austbygda nedlegges som turistforeningssti.
• 7 skilter som viser til Pråmvika er satt opp i området mellom Meheia og Selsli.
• Høstflommene har også hatt sin effekt på stinettet. Rekkverket på kloppa over  
  Kolsjøelva ble delvis ødelagt. Det ble umiddelbart reparert. Vannet gravde ut veiene 
  ved Meheia og ved Bjørkeseter der det går merka sti. Dammen ved Fossvann har  
  fått en trøkk. Det var likevel noenlunde framkommelig. Disse skadene regner vi  
  med at Statskog reparerer.
• Folk fra merkekomitéen har bidratt med informasjon ved utarbeidelsen av noen nye  
  kart: Renli Hytteforenings Blefjell-kart og Fossøys nyutgave av kartet ‘Meheia’.

                                                                                                        Tor Dalaker Lund

Barnas Turlag – årsrapport 2015

Barnas Turlag har som mål å få 
småbarnsfamilier ut på tur. Det har vi 
virkelig klart i år. Fra i fjor har vi doblet 
antall deltagere på våre arrangementer. 
Vi har arrangementer for barn i alderen 
0-12 år, hovedsakelig i nærområdet. 
Det er dagsturer, ettermiddagsturer og 
overnattingsturer. Det er åpent for alle, 
medlemmer og ikkemedlemmer. 
Arrangementet som trakk flest deltagere 
var Kom deg ut dagen 6. september 
med ca 400 deltagere. Vi hadde da et 
flott samarbeidsprosjekt med Kongsberg 
kulturskole. Man ble fraktet i buss fra 
Funkelia til Sachsen og gikk fra Sachsen 
til Funkelia. På veien ned var det mange, 
flotte overraskelser og musikalske innslag. 
Aldri før har man vell opplevd pianospilling 
inne i skogen på Sachsen. 
16 arrangement er gjennomført i 2015. Til 
sammen har vi hatt 1020 deltagere. 
Vi er aktive på Facebook og har nå 520 
medlemmer der. 
Vi har gjennomført to møter i 2015. For året 2016 har vi planlagt 18 arrangementer. 

Dato   Arrangement     Antall 
10.-11.januar  Familiedag på Raje   55
13. januar  Åpning av friluftslivets   20
   år på Kvarten
3. februar  Hodelykttur ned Kemneren  60
15. februar  Søtddalssetra på ski   15
22. mars  Øvre fjellstul,ski   19



3. mars  Båltur Skrimhuken   15
14.-15.mars  Telttur på vinterføre, Nordstul  30
27. mai  Jøgerfossen    16
31. mai  Henschensetra   70
6.-7. juni   Killingen    Avlyst
11. juni   Klatring    34
22.-23.august  Kanotur på Sønstevann  26
6. september  Kom deg ut dagen   400
September  Matkurs på bål   40
27. oktober  Refleksløype til Aspeseter  50
26. november  Hodeykttur til Beckerkjøkkenet 40
20. desember  Juletrehogst i Jondalen  130

      May-Britt Helgerud

Turkomiteen - årsrapport 2015

Turkomiteen har i 2015 gjennomført 5 
kveldsturer, 5 dagsturer, 4 overnattingsturer 
og et kanokurs over 3 kvelder. Deltagelsen 
har vært bra og turkomiteen er godt 
fornøyd med sesongen. Alle gjennomførte 
turer har vært vellykkede og uten uhell av 
noe slag.
To turer skiller seg ut med veldig mange 
deltagere. Det var soppturen med ca 30 deltagere og samarbeidsturen med 
Sølvverkets venner og Øvre Sandsvær historielag fra Kisgruva med ca 85 deltagere.
To dagsturer og to helgeturer blei avlyst. En på grunn av manglende skiføre, 
de 3 andre på grunn av lav påmelding. Den ene av disse var den tradisjonsrike 
Imingfjellturen.
Turkomiteen har hatt 10 aktive turledere. 
Vi har oppretta ei facebookgruppe for å annonsere turer og der folk kan annonsere 
etter turfølge. Gruppa heter «Kongsberg og omegns turistforenings fellesturgruppe».
Turkomiteen har tatt initiativ til å få i gang ei turgruppe for unge voksne. Gruppa 
har arrangert flere turer og har kommet i godt gjenge. Turkomiteen har bare fungert 
som fødselshjelper. Ung voksen gruppa står nå helt på egne bein, men vi håper 
på samarbeid framover. Gruppa annonserer turene sine på hjemmesida og på 
facebookgruppa «Kongsberg og omegn turistforening (KOT) Turgruppe yngre 
voksne». Facebookgruppa fungerer også som møtested for de som vil ha turfølge.

Geir Ølnes

Skikurs og turer for flyktninger - årsrapport 2015

Røde Kors, Integreringsseksjonen i kommunen og KOT arrangerte også i 2015 
skikurs  for fremmedspråklige i skianlegget på Heistadmoen. Skikursene ble 
arrangert i januar og februar 3 ganger i uka, med god deltakelse. Arrangørene holder 
skiutstyr og turklær. En stabil gruppe pensjonister er instuktører. De fleste deltakerne 
har ikke prøvd ski før. Det blir naturlig nok mye knall og fall, men også mye latter.



I tillegg til skikurs har det vært arrangert turer til fots vår og høst. Oppslutningen om 
disse turene har vært noe dårligere enn tidligere år. Skikurset og turene er ment å gi 
flytningene et aktivitetstilbud i hverdagen, lære dem å bli bedre kjent med områder 
rundt byen, og la dem få praktisere sine norskkunnskaper.
                                                                                                   Tore Røstad Petersen

Senior turgruppe - årsrapport 2015

Senior turgruppa synes å ha lykkes med å 
etablere en fin turgjeng som trofast møter 
opp annen hver torsdag. Vi forsøker hele 
tida å lage et allsidig turprogram for å 
dekke både enkle og korte turer, så vel som 
noen lengre og litt mer utfordrende. Turene 
dette året har stort sett gått i nærområdet 
vårt (innenfor ½ times kjøretur), med noen 
få unntak.
Vi er vel pr. i dag kanskje den gruppa i KOT 
som får med flest personer ut på tur.

Turer
• I vår har vi hatt 9 turer, og totalt 223 deltakere, d.v.s. en gjennomsnitt på 25  
  personer pr tur
• Høstens turer ble avsluttet i dag med 7 gjennomførte turer, totalt 130 deltakere  
  med et snitt 19 stk pr. tur, på tross av noe dårlig vær på flere av turene. 2 turer  
  måtte avlyses (Eidsfjell, Nore og Bjørnåsen, Meheia).

Vårens turer 2015:
Dato  Sted       Antall deltakere
19 februar Labbetur Storåsen      9
5 mars  Skitur rundt Ravalsjø      8
19 mars Kyststien i Horten-Karl Johansvern med marinemuseet 33
9 april  Kyststien Lysaker – Bygdø y- Aker brygge   35
23 april Trollbrua og gamle Fiskum kirke    33
7 mai  Turstiene i Bragnesåsen     23
21 mai  Tur til Rønseter og Hoenseter    34
28 mai  Tur til Omholtfjell      14
4 juni  Tur til Vardefjell i Trillemarka     34

Høstens turer 2015
Dato  Sted       Antall deltakere
20 august Hvite Hesten på Ble      18
3 septemb. Eidsfjell i Nore       Avlyst  
10 sept. Tur langs Lysakerelva      21
17 sept Bjørnåsen på Meheia      Avlyst
24 sept Sachsen via Rennene til Knutehytta    13
8 oktober Barmen til Baklisetra      23
22 oktober Drammenselva, Mjøndalen - Hokksund   21
5 november Lågen Øst til Labro      18
19 novemb. Drammenselva, Ypsilon - Holmen    13



 
Vi har vært 9 turledere dette året med Åge Skullestad som leder for gruppa. Åge har 
vært leder siden gruppa ble startet, men han takket for seg nå i høst.
Kjell Dahlviken har fungert som kontaktperson resten av året.
Det har vært avholdt 2 planleggingsmøter i løpet av året

Kjell Dahlviken

Sørmyrseter – årsrapport 2015

Sørmyrseter er ei suveren hytte i god stand, og godt besøkt. Vi har talt 570 
overnattingsdøgn, dette er 100 flere enn i fjor og dette er en utvikling vi er svært 
glade for. 

Medlemmene i hyttestyret har månedlig tilsyn med hytta, med gjennomgang av 
hyttas status og tømming av kassa. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsoppgaver 
på disse inspeksjonsturene. Vi har hatt to fine dugnader (juni og oktober), med 
hovedrengjøring, do-tømming, klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. 
I tillegg har vi én scootertransport ila vinteren for påfyll av ved, gass, og andre 
forbruksvarer.
 
Hyttestyrets medlemmer møtes jevnlig over en vaffel eller to, for planlegging av 
inspeksjoner og vedlikehold av hytta, men også av sosiale grunner. Vi er en sosial 
og sammensveiset dugnadsgjeng i hyttestyret for Sørmyrseter! På ønskelista over 
forbedringer på hytta i 2016 står en sitteplass i solveggen.

Mette Maudal

Sveinsbu – årsrapport 2015

Hyttene er i god stand.

Hyttene har blitt inspisert ca.2 ganger i måneden 
og det har vært 2 dugnader med
forefallende vedlikehold og rengjøring.
Totalt  323 har vært innom Sveinsbu, det har vært 
336 (285) har overnattet og det har vært 26  (64) 
dagsbesøk.
Oppgaver 2016:
Fornye inventar, som gardiner, puter og trekk på 
stoler og benker.

Lars Gåsefra

Pråmvika – årsrapport 2015

Vi har i år hatt flere dugnader hvor vi har kløyvd og kuttet opp ved, installert USB-
kontakter for lading av mobiltelefon, 
Antall overnattinger i 2015 var 71.   Antall dagsbesøk var 40
Vi hadde en stor dugnad 30/5 hvor de fleste i styret var med + noen ekstra 



forsterkninger. Vi fikk da vasket og ordnet i hytta, ordnet litt ved.
7. juni kappet jeg og Rolf Sørby ved og stablet den.
15. august Kløyvde Johs og jeg mye ved.
Vi hadde inspeksjoner mm 8/1, 1/3, 30/8, 14/11, 20/12 og 30/12
Hytta er nå i god stand for 2016.

Ole Jakob Kjørstad

Selsli – årsrapport 2015

Både hovedhytte og sikringsbu er i meget god stand.  På vår – og høst-dugnad har 
hyttestyret utført vanlig  vedlikehold, vask og vedsjau. Solcelleanlegg er montert 
med LED-lamper i kjøkkenkrok, soverom og hems.  I tillegg har det vært hyppige 
inspeksjonsturer hvor hytta som oftest blir funnet i god orden. 
Selsli hadde 254 overnattinger og 31 dagsbesøk i 2015 Tilsvarende tall i 2014 var 
161 / 14. Besøket på Selsli er det beste siden 2014. Både «Til Seters» i regi av 
turistforeningen og Ti på topp» i regi av orienteringslaget var nok bidragsytere til et 
godt sommerbesøk.
Oppgaver i 2016 er vedlikehold og vedhogst. Det planlegges med åpen hytte under 
Knuteløpet første helga i mars.
Besøkstall: Overnattinger:  254, Dagsbesøk: 31

Torbjørn Hals

Sigridsbu – årsrapport 2015

Begge hyttene er greit vedlikeholdt, men 
gulvene er svært slitt. Dørene fungerer 
nå bra, etter mye jobb med høvling og 
justering. Toalettforholdene på Sigridsbu 
er en utfordring, og  prosessen mht 
utbedring tar tid. Per nå venter vi på en 
skisse til tilbygg på toalettet for å få plass 
til nytt toalettsystem. Når skissen er ferdig 
starter prosessen mht å søke grunneiere 
og Notodden kommune om nødvendige 
tillatelser.  Planen er at arbeidet med de bygningsmessige tilpasningene skal gjøres 
kommende sommer.
Vi har utfordringer med å få gjort oppgaver som krever at vi jobber på dagtid. Alle har 
det travelt på jobb og vanskeligheter med å bruke arbeidstid til dugnadsarbeid. For 
eksempel  det å kontakte instanser forbindelse med tillatelser  til helikoptertransport 
mm. Vi har meldt til valgkomiteen at det hadde vært fint få med en som har tid ledig 
på dagtid særlig med tanke på kommende prosess med å søke 

Vi gikk tom for ved i høst. Vi vurderte i sommer at vi hadde nok ved til å vente til vi 
kunne transportere opp med snøskuter. Gjennom høsten gikk det mye mer ved en 
det erfaringsmessig har gjort tidligere. Vi vet ikke hva som er grunnen til at veden 
minket så fort, men det var en lang flott høstsesong med svært mye besøk. Når vi så 
at det ikke ville være nok ved til scootersesongen, så satte vi gang å søke Notodden 
kommune om tillatelse (lang behandlingstid) og forsvaret  om gratis transport (lang 
behandlingstid og tilpassing til øvrige planer). 
I påvente av helikoptertransporten bar hyttestyret opp 8 sekker ved og en gassflaske 
på høstdugnaden. Et tungt slit! Det har vært informert på hjemmesiden mm at det 
har vært vedmangel og publikum har blitt anbefalt å legge turen til andre hytter. 
Vedtransporten foregikk 11. januar. 2016.



Inspeksjoner:
I perioden juni til september har vi inspeksjon hver 14. dag, resten av året er det 
månedlig inspeksjon. På inspeksjonene går vi gjennom hyttene, rydder og vasker. Vi 
tømmer kassa, fyller på med forbruksvarer og gjør noe vedlikehold. 

Styremøter:
Vi har hatt to styremøter.

Dugnader:
Vi har hatt fire dugnader,
- en på våren der vi vasket, ryddet, beiset og gjorde nødvendig vedlikehold. 
- en på høsten det vi tømte toalettet.
- en på høsten det vi bar opp ved og gass
- en i vinter der vi lastet ved i forbindelse med helikoptertransport

Besøk:
Sigridbu hadde 1192 overnattingsbesøk.
Hovedoppgaver 2016:
Utbedring  av toalettforhold.
Material transport med helikopter.
Evt slipe og lakke gulv samtidig som toalettet utbedres.
Skifte ut sengetøy i begge hyttene samt kjøpe inn dyner til sikringbua.
Transport av forbruksmaterial med snøskuter 
Normalt vedlikehold.
        Hanna Zitsell Sandven

Eriksbu – årsrapport 2015

Vi har hatt 11 inspeksjoner i tillegg 2 planleggingsmøter til dugnadene. Vårdugnaden 
og høst dugnad gikk som planlagt. Det var vanlige vedlikehold og annet arbeid 
som ble utført. Hyttestyret har full oppslutning om dugnadene og det gjøres en flott 
innsats. 

Det ble kjørt opp ved i flere omganger i januar/februar, samt annet utstyr. 

I 2015 var antall besøk og overnatting ca 1 000, og antall registrerte dagsbesøk 46, 
en god økning fra 2014 (i 2014 var det ca 868 overnattinger). 
6 skoleklasser har vært på besøk i perioden.
. 
PLANER FOR 2016
Vanlig vedlikehold samt beising/maling av hytta og uthus. Vindskiene trenger nå et 
strøk maling. Utvendig panel er trykkimpregnert furu, så det er ikke krise. Men det 
ser nå litt sjuskete ut, særlig uthuset. 
Ny taktekking og takrenner på uthus, materiell til dette må kjøres opp i vinter. 
Om vi får gjort det i 2016 er vi usikre på. .Ny kjøkkenbenk i annekset. Batteri til 
solcelleanlegget må byttes ut. 
På sikt er det behov for vindtetting av hytta utvendig/samt skifte utvendig kledning 
innenfor rimelig tidshorisont. 

Randi Fosso



Øvre Fjellstul – årsrapport 2015

Øvre Fjellstul er i god stand,med det løpende vedlikeholdet som hyttestyret utfører. 
Hyttestyret bestod i 2015 av av 8 aktive medlemmer etter at 2 medlemmer har 
trukket seg ut i perioden.  På slutten av 2015 valgte også enda en tillitsvalgt å 
trekke seg.  Det er vårt mål å igjen i løpet av 2016 bli et styre bestående av 9-10 
personer. Vår intensjon er at hytta og området rundt skal bevares mest mulig slik det 
tradisjonelt har vært på setervollen. 
Det var i sommer mistanke om veggedyr på Øvre Fjellstul, rapportert av en gjest i 
juni. Dette ble grundig undersøkt og konkludert med som en falsk alarm.

Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med sju inspeksjoner og to 
dugnader. Vi har planleggingsmøter i forkant av dugnadene.
Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med rengjøring 
(”rundvask”), skiftning av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid og vedhogst. Vi 
rydder skog i utkanten av setervollen, og er på den måten selvforsynte med ved. 

Øvre Fjellstul har hatt 250 overnattinger. Antallet har vært jevnt stigende, fra 216 i 
2014 og 178 i 2013.

OPPGAVER I 2016:
Vanlig tilsyn og dugnader, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute og inne, 
vedhogst.Vi planlegger også å bytte ut en delav sengetøyet, da dette begynner å bli 
slitt og gammelt/hullete. Forøvrig ingen store prosjekter. 

Espen Martinsen

Daggrø – årsrapport 2015

Årsrapporten omfatter det første hele 
driftsåret etter at KOT overtok hytta.
Vi har hatt 15 ordinære inspeksjonsturer 
inklusiv en vårdugnad. Hyttestyret har 
avholdt 5 styremøter. 
Hovedfokus og arbeidsinnsats dette 
året har vært en betydelig oppgradering 
av hytta. Det har vært krevende, men 
uten unntak er all praktisk innsats gjort 
ved dugnad i hovedsak av hyttestyret. 
Uvurderlig hjelp og profesjonelt bistand har 
vi fått av Magne Strand og arkitekt Marit Fåsetbru. Transport av byggematerialene og 
verktøy ble gjort med helikopter. 

Det er lagt inn ny isolasjon i veggene, pluss utforing og et ekstra lag med 5 cm Glava 
med ny vindsperre. Ytterkledningen blir helt ny. I stua er det satt inn betydelig større 
vinduer som gir en storslagen panoramautsikt innenfra den nye sofakroken. Alle 
madrassene er byttet. Det er satt opp bord med benker ute. 

Fullføring av påbegynt oppgradering planlegges sluttført i kommende år. Det gjelder 
å bytte ut resten av vinduene, isolasjon, ytterkledning, takbelegg og takrenner. Vi 
skal ha på plass ny ytterdør. Innvendig vil det som før var matbod bli fullført som et 



nytt soverom med sengeplass til 5 personer. Vi skal slipe og lakkere gulv. Vi får ny, 
moderne ovn som sammen med isolering i veggene vil gi mindre forbruk av ved. 
Gammelt solcelleanlegg vil bli ombygd til å levere strøm til led belysning på kjøkken 
og soverom.
På lengre sikt er det ønskelig å bygge om eller utvide uthuset, eller å bygge ny 
komfortabel sikringsbu etter modell fra de andre KOT-hyttene.

Det er registrert 335 overnattinger og 28 dagsbesøk. Dette må sees i sammenheng 
med at hytta i perioder har vært annonsert som stengt på grunn av pågående arbeid.

Alfred Haukås

Byggekomiteen for Pråmvika – årsrapport 2015

Framdrift i Pråmvika dette året er helt 
i samsvar med plan. I august fikk vi 
boret etter vann og i september ble 
grunnsmursjobben gjort av en lokal murer. 
Tre av Statskogs tømmerbygninger, 
Smørklepphytta, Brustua og Brustuas 
uthus er demontert og transportert 
til Pråmvika. Her har det foregått en 
omfattende restaureringsjobb på tømmeret 
samtidig med montering av bygningene på 
grunnmur. Bygningene har fått taktekking, 
og vil med snølast sette seg gjennom vinteren. Tømmerkassene vil da være stabile 
når bindingsverkskonstruksjonen skal knyttes til tømmerdelen neste høst.

Framdriften er hele tida fulgt tett av Byggekomiteen, først og fremst med et stort 
antall befaringer, møter og svært omfattende kommunikasjon med byggefirmaet vårt, 
A til Å Bygg.  
I forhandlinger med Statskog  har vi  kommet fram til en kjøpesum for 
tømmerkassene som både KOT og Statskog kan leve med.
Det er også gjort et stort arbeid med videre søknader om støtte til prosjektet. Pr i dag 
er det, i tillegg til den millionen KOT har bevilget, skaffet NOK 3 020 l00 fra eksterne 
kilder. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.

En kort økonomisk status for prosjektet: 
I hovedsak ligger vi i rute i forhold til budsjett. Budsjettet for nye Pråmvika er 4 
020 000 ekskl. MVA. Det har påløpt kostnader i forbindelse med restaurering av 
tømmerkassene. mens andre delprosjekter har blitt billigere enn anslått. I det videre 
arbeidet vil vi vurdere å trekke ut en del arbeider fra avtalen med AtilÅ, arbeider hvor 
de kjøper tjenester fra underentreprenører. Det vil dreie om arbeider som greit kan 
utføres på dugnad.

For byggekomiteen har det vært et krevende arbeidsår. Vi anslår at byggekomiteen i 
stort og smått sett har lagt ned totalt 500 timer i 2015.

Tor Melhus
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