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TOT’n høst

foKus høst 
Å gå en tur langs bekken, 
mens bladene faller, på jakt 
etter stolper og tenke miljøvett, 
mens unge talenter og seniorer 
på tur møter deg...



leder 

innHold PraKTisKe oPPlysninger

naturen er der alltid 
Jeg vil UT ! Jeg vil UT ! Synger DeLillos. Det kan hende han mener ut på by`n en kveld,  
men vi kan fritt tolke UT som ut i naturen. Ut i skogen, opp på fjellet, ut på sjøen, ja 
rett og slett ut i frisk luft. Vi tror alle vet verdien av å passere dørstokken i heimen,  og 
oppsøke naturens mangfold og rikdom. 
Både som del av livet, og betydningen fysisk og psykisk. 
Noen velger en trimrelatert tilnærming til natur, noen velger opplevelser, mens andre 
igjen hører fjellstøvlene roper fra skapet.  Jeg vil på tur ! 

Å være utendørs behøver nødvendigvis 
ikke at man må gå 24 mil på tre dager 
eller svette dagevis på Hardanger-
vidda. En tur kan være enkel og 
absolutt overkommelig for alle. Sett 
mål og mening etter det du selv føler. 
Nærmiljøet kan by på mange fine 
turopplevelser uten at du behøver 
reise med bil eller buss. 
Turstier der du bor er mange og 
representerer for oss skog og sjø, 
ja, noen fjellpartier.

Det gjelder å se «nært nok». 

Uansett, naturen ligger der alltid. 
Til din disposisjon uavhengig av din tid.

Jan Petter 
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Denne gangen tok storebror og lillebror seg 
en tur til Jarlsø. Der hadde ingen av dem 
vært før. Utsikten over fjorden var flott, men 
lillebror brydde seg mest om alle båtene 
som tøffet forbi på vei til Sankthans-feiring 
på øyene. Dessuten var det i hvert fall seksten 
brennmaneter under brua, og helt sikkert 
noen fisk også. 

Rusleturen gikk først rundt Jarlsø, med en 
liten dypp i vannet på sandstranda. Lillebror 
prøvde å overbevise mamma og pappa om at 
det var varmt i vannet, men de var ikke enige, 
og torde ikke bade - enda det var juni!  

Etter hvert fant de Kyststien i en trivelig liten 
skog helt ytterst på Jarlsø. Der var det fint, 
med både blomstereng og gamle stier, store 
furutrær og ordentlig sommerlukt fra bakken. 
I enden av stien var et lite fyr. Det var ganske 
fint å kikke på sjøen derfra.

På søndagstur til Jarlsø!
■  Tekst og foto: Mariann Førsund-Hansen

Helt i starten av Kyststien var det også et skik-
kelig kult klatrestativ laget av tau og trær. 
Det var beregnet på større barn. Lillebror 
synes derfor det var litt skummelt, men store-
bror på åtte digget det. Det er rett og slett 
perfekt for en mellomstore Klatremus som 
ikke er redd for høyder. Lettskremte foreldre 
kan heie fra bakkenivå. 

Det er flere måter å komme til både Husvik 
og Jarlsø på. Denne gangen brukte vi bil 
for å komme til Jarlsø, men det går buss fra 
Tønsberg sentrum. For å sykle bør man være 
litt erfaren og kunne trafikkregler, siden det 
ikke er egen sykkelsti hele veien. Hvis man er 
vant til å sykle i litt trafikk er det en veldig fin 
sykkeltur. Er man ekstra sprek kan man jo også 
trille bort til Ole III, og ta båten over til Husøy. 
Turbo gleder seg til han kan være med på det, 
for det har han hørt skal være en veldig fin tur. 
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Barnas turlag trenger flere frivillige. For at 
ungene skal få gode turmuligheter trenger 
vi noen voksenpersoner som kan jobbe litt 
frivillig. Vi trenger leder, men vi trenger også 
turledere, økonomiansvarlig.... etc etc etc. 
Du trenger ikke være med på alt, og det er 
omtrent så mye jobb som du gjør det til selv. 
Dersom du f.eks. synes turleder høres litt vold-
somt ut, kan du jo kanskje bidra på en annen 
måte? Eller ledervervet? Alle monner drar, og 
vi blir veldig takknemlige for alle som har lyst 
til å bidra. Ta kontakt med Anne-Lene.

Frivillig i Barnas Turlag

barnas turlag dro ut på telttur til Vestre 
bolærne med farevarsel om store nedbørs-
mengder.
Men slik gikk det heldigvis ikke!
Dessverre hadde værmeldingen klart å 
“skremme” en del, så vi gikk fra å være 
ca 60 påmeldte til å være litt over 20 
som dro ut på tur.
Vi reiste ut med første avgang til Bolærne-
båten kl 10:30. Vi kom vel frem og fikk satt 
opp teltleiren før det kom noe regn. Regnet 
kom ikke skikkelig før godt utpå kvelden. 
Så vi rakk også en tur rundt på øya på jakt 
etter Geocacher.
For de som ikke er kjent med det, er det en 
form for skattejakt basert på GPS koordinater. 
Veldig artig for store og små. 
Etter middag prøvde vi den nye popcornkjela 
vår på bålet, det var stas! 
Søndag våknet vi til knallfint vær, og det ble 
bare bedre og bedre utover dagen. Vi hadde 
flaks med vindretningen, vi lå helt fint i le og 
noen prøvde seg til og med på et bad etter 
hvert.
Det ble lagt inn god innsats på strandrydding 
og totalt ble ca 10 store sekker samlet 
sammen og gjort klart for henting.

Årets overraskelse var besøk av rednings-
skøyta, noe som ble godt mottatt. 
Det var stas å få sitte inne her.
Vi fikk også besøk av Tønsberg Dykkeklubb 
som hadde vært ute på søndagstur og plukket 
opp litt forskjellig fra ca 20 meters dyp.
Turen ble avsluttet med utdeling av en liten 
deltagerpremie på brygga - i strålende sol. 

Takk for turen!
Hilsen oss i Barnas turlag.

    En liten oppfordring til slutt: Ta kontakt om 
    du kan bidra med noe og hjelpe oss øke 
    aktivitetsnivået i Barnas turlag TOT

På tur til Vestre Bolærne
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Turen tar kanskje et kvarter hvis man bruker 
skikkelig lang tid med to små barn. Det viktig-
ste vi har med dit er spader, bøtter og gummi-
støvler, og hvis vi glemmer noe er det ikke så 
farlig. Skogen er full av pinner som fungerer 
utmerket som spader, og blir vi våte er det kort 
vei hjem. Dessuten lærer kanskje ungene å 
være litt forsiktig med vann, og det er ikke en 

dum egenskap til 
senere. 

Bekken er turmålet 
vårt i all slags vær 
og på alle årstider. 
Vinterstid følger vi 
med på om den har 
frosset, og hvor lang 
tid det tar før den 
smelter igjen. På 
våren dukker det opp 
froskeegg som blir til 
rumpetroll (men pad-
der har vi aldri sett). 

På tur til bekken
Har du tenkt på at en tur ikke behøver å være lang for å være fin? I skogen 
bak huset vårt ligger det en bekk. Når vi ikke har andre planer, går vi dit. 

Om sommeren blir bekken mindre, og vi finner 
ut hvordan den ser ut under. I fjor tørket den 
helt ut, da måtte vi oppom og sjekke om den 
snart var full av vann igjen... Men aller finest er 
Bekken når høsten er her. Når regnet gjør den 
stor, når vannet renner fort og mye. Da bygger 
vi demninger, flytter blader og blir værende 
lenge, lenge. 

Også, når ungene (eller helst mamma’n) er 
lei, går vi hjem igjen. Til mat, tørre klær og 
sofakroken. Vi har hele tiden vært fem hundre 
meter unna utgangsdøra, men det føles som en 
skikkelig langtur. Og det er fint!

■  Tekst og foto: Mariann Førsund-Hansen
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■  Martin Aske

Initiativtaker Dnt Vestfold hadde stand på 
landsmøte hvor man fortalte om lederprogram-
mets innhold. Det var mange interesserte som 
kom innom standen og de vurderer sterkt å 
ta i bruk programmet. Vi trenger unge gode 
turledere, det er alle enige om! Ungdommen er 
fremtiden.  

Unge naturtalenter 
hadde stand 
på Landsmøte

- TOT/ Barnas turlag var representert med egen stand under Barnas 
Færderfestival i Gunnarsbøparken.  (Foto: jpb)
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Turledere – hvem er vi?

Litt om Michelle
– Fullt navn: Michelle Vermelid
– Alder: 26
– Yrke: lærer på Træleborg skole
– Bosted: Sem
– Verv i foreningen: Styremedlem 
 i DNT ung Tønsberg.

10 kjappe og 3 korte
• Fjell eller sjø? Fjell
• Hund eller katt? Katt
• Taco eller pizza? Taco
• NRK eller TV2? NRK
• Kano eller kajakk? Kajakk 
• Radio eller tv? Tv
• Bål eller primus? Primus
• Serie Marathon med Monsen eller Game 
 of Thrones? Det blir for lenge å se på TV…
• Kaffe eller Toddy? Toddy, men helst kakao.
• Telt eller hytte? Hytte
• Hva er ditt beste turminne? Det må være da 
 jeg syklet Norge på langs i 2016. Det regnet 
 nesten hver dag, men det gjorde ingenting. 
 Vi har så mye vakker natur i Norge, og det 
 var fint å kunne oppleve så mye av den på 

 én tur! Det var også en enorm mestrings-
 opplevelse. 
• Hvis du skulle anbefalt 2 tursteder hvor du 
 har vært, hvilke steder ville det vært? 
 Da ville jeg anbefalt Styggemann på Skrim 
 og Mørkonga ved Tyrifjorden. Slår et slag 
 for kort reisevei. Det er både bra for miljøet 
 og tidsbesparende å reise kortest mulig for 
 å dra på tur. Da får man bedre tid til å nyte 
 turen. 
• Hvorfor engasjerte du deg i Dnt Ung? 
 Fordi jeg er glad i å være på tur, og ønsker 
 at flere skal få oppleve alt det fine ved å være
 på tur. 

Michelles Favoritter
• Favoritthytte? Umulig å velge blant så mange
• Favorittaktivitet? Gå i fjellet 
• Favoritt turdings? Er det lov å si sjokolade?
• Favorittområde? Liker å utforske nye 
 områder med kort reisevei

Sånn til slutt, har du en fun fact om deg selv?
Var ikke spesielt mye på tur som barn, meldte 
meg inn i DNT for først gang for fem år siden. 

■  Martin Aske



ungT foKus

9

tot.dnt.no

Velkommen til tidenes overnattingstur 
med Dnt Ung Tønsberg 13-14 sep.!
Påmelding på hjemmesiden: tot.dnt.no

Oppmøte: Kl. 18 ved Vivestadlinna 650, 
det kommer til å stå et beachflagg ved kanten 
av veien.

Varighet: 2 dager. 

13. september: Vi hiver sekkene på ryggen og 
begynner på marsjen opp til Lønskollen. 
Det er en times marsj hvor vi skal opp 200 
høydemeter fordelt på 2,5 km. Vi gjør oss kjent 
med toppen og rigger leir. Siden det er fredag 
blir det felles matlaging av Taco i flomlyset av 
månen forhåpentligvis. Resten av kvelden går 
med til godterispising og kveldskos. 

14. september: Vi lager frokost sammen 
bestående av egg og bacon + det du vil ha på 
brødskiva. Etter frokost blir det litt aktiviteter 
før vi spiser lunsj og rigger ned leir. Vi går en 
annen vei ned enn opp, den er ca. 2 km lengre. 
Regner med å være ved parkering kl. 15.
Aldersgruppe: 13-26 år 

Praktiske opplysninger: 
- Sov i det du vil. Telt, på bakken eller i 
hengekøye. Husk tarp hvis du skal ligge på 
bakken eller i hengekøye. Hengekøye kan du 
låne av oss hvis du vil prøve. 
- Ta med et pålegg du liker, vi stiller med brød 
til frokost og lunsj. 
- Vi handler også inn ingredienser til Taco, ha 
gjerne litt ekstra plass i sekken til mat.
- Husk å ta med deg et par flasker med vann, 
ikke noe vann i nærheten.
Fyldigere pakkeliste kommer nærmere tur.
Pris: Medlemmer: 250kr. Ikke medlem: 350kr. 
Kostnader dekker: Middag, brød til frokost/
lunsj og turlederkostnader.   
Turleder: Martin. 

■  Martin Aske

Fullmånetur til Lønnskollen, med overnatting
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■  Live Solheim

Norefjell er mer enn alpinbakker og heiskø
. . . og mer enn hyttebyer og spahotell. Mye, mye mer. 

Mer enn hyttebyer og spahotell. Mye, mye mer. 
Det er stille vann og snille topper. Det er 
buktende stier og vidt utsyn. Beitende sauer og 
sky villrein. Det sies at Høgevarde har landets 
nest videste utsyn. I klarvær kan man se utover 
hele 40 000 km2, bare Gaustatoppen slår det. 
Det påstås også at herfra har man den lengste 
frie utsikten sør for polarsirkelen. Høgronden 
185 km skal man kunne se, vel og merke i 
klarvær (og nypussa briller?). 
Det er mange samleobjekter på Norefjell. Noen 
er for mer spesielt interesserte enn andre, men 
noe for enhver smak. Den mest kjente fjell-
toppen er nok Høgevarde på 1459 moh. 
Men visste du at det er Gråfjell med sine 1466 
moh som er den høyeste? Den ligger noen km 
nordvest for førstnevnte. Begge fjella er 
kommunetopper, altså den høyeste toppen i en 
kommune. Ikke nok med det, Gråfjell er høyest 
både i Sigdal og i Flå. Dobbelt kommunetopp 
med andre ord! En bonus for samlere.
Andre samler på DNT-hytter. På Norefjell 
finner du Toveseter i nordvest, og selvfølgelig 
de to Høgevarde hyttene. Den nye hytta som 
åpnet i 2017 er kjent for sin særegne arkitektur.

Verd å ta seg turen og ta en nærmere titt! 
Samler eller ikke.
Hva med å besøke en av dyregravene på 
Norefjell? Denne urgamle fangstmetoden etter 
reinsdyr. Det ligger en ved Høgevarde, og flere 
langs den merka stien til Toveseter. Der skal 
det også være en buestilling. Her kan man 
altså slå tre fluer i ett smekk – kommutetopp, 
DNT-hytte og dyregrav. Naturskapt, nymotens 
menneskeskapt og urmenneskeskapt. 
Noe for enhver smak.
Men det viktigst av alt – det vi alle samler på – 
gode turminner og gode turvenner. 
Bli med AKTIV til Norefjell i høst!
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Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet 
og bidrar til god folkehelse. De frivillige frilufts-
livsorganisasjonene skaper aktivitet og opplev-
elser, men også sosiale fellesskap og inkludering 
i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning for 
folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag til 
ny folkehelsemelding.

DNT ser et stort potensial i å få flere fysisk 
aktive og engasjert i lokalmiljøene gjennom å 
satse på friluftsliv. Kommunene har, sammen 
med de frivillige organisasjonene, en viktig 
rolle i å legge til rette for lokale friluftsliv-
smuligheter.
Enkelt og nært friluftsliv gir mer fornøyde 
innbyggere. DNT mener at alle kommuner 
må kartlegge sine friluftslivsområder, vedta 
en strategi for aktivitet og friluftsliv, og ha god 
kompetanse på naturforvaltning og friluftsliv. 
Det er viktig at frivillige organisasjoner 
involveres i dette arbeidet, og at kommunene 
sikrer langsiktige og forutsigbare økonomiske 
rammer for det lokale friluftslivet.

Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!
Her er dnTs råd til hvordan man 
skaper en god friluftslivskommune:
• Ta vare på nærnaturen!
• Utarbeid en plan for friluftslivets 
 ferdselsårer
• Sats på friluftsliv i kommunens 
 skoler og barnehager
• Etabler et tilbud om gratis utlån 
 av aktivitetsutstyr
• Ta vare på trivsel og stillhet 
 i naturen
• Støtt opp om frivillige friluftslivs-
 organisasjoner

DNT vil sette friluftsliv på dagsorden 
i valgkampen! 
Vi håper alle kandidater som stiller til 
valg høsten 2019 tar utfordringen 
med å gjøre sin kommune til en god 
friluftslivskommune.

Karin har gått bort

Karin Robertsen har sammen med mannen Arne, siden 1969 
lagt ned utrolig mange timer for TOT. De ble begge utnevnt til 
æresmedlemmer  i 1998.
Karin var et stå-på menneske som visste hvordan hun skulle få 
ting til å skje. Turpass var hjertebarnet hennes, familien levde 
etter terminlista i alle år, skrev jeg i et intervju med dem i TOT’n 
2/03. Mange og gode er familiens turhistorier - og mange er de 
sjokoladekaker som har kommet fra Karins hånd. 
Vi kommer til å savne henne og hennes pågangsmot.
De senere årene ble dessverre slitsomme. Men like til de siste 
var hun likevel å se på arrangementer og tilstelninger i TOT-regi. 
I en alder av 82 år fikk hun onsdag 10. april hvile.

En av våre profilerte æresmedlemmer har lagt ned årene for godt.

■  Kjell Stordalen
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■  Anne-Lene Stulen

Landsmøte i DNT i Svolvær
Fire delegater og daglig leder fra TOT deltok på DNTs landsmøte 7. -8. juni 
2019 i deilig junivær i Lofoten. 

Landsmøtet er den årlige møteplassen for DNTs 
57 medlemsforeninger. Viktige saker blir disku-
tert og vedtak fattet. TOT er med på å stake ut 
kursen for arbeidet i DNT framover.
Møtet starter alltid med et tilbakeblikk på året 
bak oss. Årsrapporten fra 2018 vitnet om et 
vellykket 150-årsjubileum, medlemsvekst og 
god økonomi. 
Av viktige saker som ble diskutert var hand-
lingsplan for vindkraft, harmonisering av 
medlemskontingent, etiske retningslinjer, 
møteplasser og felles kultur i DNT-familien. 
Etikkvettregler og handlingsplanen for vind-
kraft ble vedtatt, de andre sakene skal utredes 
nærmere. Noe av dette vil vi komme tilbake til 
etter hvert. 
Alle landsmøter vedtar en resolusjon. 
I år handler den om betydningen av friluftslivet 
der vi bor:
Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer!  

Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet og 
bidrar til god folkehelse. De frivillige friluftslivs-
organisasjonene skaper aktivitet og opplevels-
er, men også sosiale fellesskap og inkludering 
i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning for 
folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag 
til ny folkehelsemelding. DNT ser et stort 
potensial i å få flere fysisk aktive og engasjert 
i lokalmiljøene gjennom å satse på friluftsliv. 
Kommunene har, sammen med de frivillige 
organisasjonene, en viktig rolle i å legge til rette 
for lokale friluftslivsmuligheter. Enkelt og nært 
friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere. 
DNT mener at alle kommuner må kartlegge 
sine friluftslivsområder, vedta en strategi for 
aktivitet og friluftsliv, og ha god kompetanse 
på naturforvaltning og friluftsliv. Det er viktig 
at frivillige organisasjoner involveres i dette ar-
beidet, og at kommunene sikrer langsiktige og 
forutsigbare økonomiske rammer for det lokale 

friluftslivet. 
Her er DNTs råd til hvor-
dan man skaper en god 
friluftslivskommune: 

•	 Ta	vare	på	nærnaturen!	
•	 Utarbeid	en	plan	for	fri-
 luftslivets ferdselsårer 
•	 Sats	på	friluftsliv	
 i kommunens skoler 
 og barnehager
•	 Etabler	et	tilbud	om	
	 gratis	utlån	av	aktivi-
 tetsutstyr
•	 Ta	vare	på	trivsel		
 og stillhet i naturen
•	 Støtt	opp	om	frivillige	
 friluftslivsorganisasjoner.Landsmøtedelegater på tur opp til Blåtind, en av toppene rett øst for Svolvær.
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Vi håper alle kandidater som stiller til valg 
høsten 2019 tar utfordringen med å gjøre sin 
kommune til en god friluftslivskommune.
I TOT har vi godt samarbeid med kommunene 
rundt oss, Tønsberg/Re og Færder. Vi tar 
utfordringen fra Landsmøtet 2019 og vil jobbe 
videre for at dere alle skal ha glede av naturen 
rundt oss, langs kysten og inn i skogen.
Utfordrende og inspirerende å jobbe for TOT
Landsmøtet mer enn formelle møter! Lofoten 
turlag hadde lagt til rette for flotte turer og 
aktiviteter i dagene før og etter landsmøtet. 
Du treffer utrolig mange hyggelige mennesker 

og praten går livlig om saker vi er opptatt av - 
selv om vi sliter oss opp bratte stier til toppen 
av et fjell. Og dem er det mange av i Lofoten. 
Neste år er landsmøtet i Haugesund.
Vi trenger stadig nye tillitsvalgte i TOT
Barnas Turlag, Aktiv, Seniorgruppa, Fjellsport-
gruppa og DNT Ung er alle representert i styret 
sammen med leder og ansvarlige for økonomi, 
kommunikasjon, hytter og løyper. Er du inter-
essert? Du kan bli kjent med TOT ved å delta 
på aktiviteter, dugnad og informasjonsmøter. 
Vi setter alltid pris på at du kommer innom vårt 
kontor og lille butikk på Brygga i Tønsberg!

■  Tekst: Niels Aall-Lyche

DNTvil sette friluftsliv på dagsorden i valgkampen
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Hvem ønsker vel store vindmølleparker i 
marka vår – Trollsvann, Merkedammen, 
Vindfjell og sørlige områder av Skrim?
DNT har i mange år arbeidet aktivt mot etabler-
ing av vindkraftanlegg langs kysten fra Sørlan-
det og oppover til Trøndelag. Men subsidier fra 
myndighetene og behov for «grønt alibi» gjør 
at utenlandske investorer og utbyggere står i kø 
for å ødelegge norsk natur. Til nå har det vært 
en «kamp mot vindmøllene» som vi kjenner fra 
Don Quijote. Han trodde det var store kjemper 
som han måtte slåss mot. Nå er dette blitt virke-
lighet for oss og vi må fortsette å kjempe!
Nå er det våre nærområder det gjelder!
I april la NVE fram en plan for hvor det er gun-
stig å bygge nye vindindustrianlegg i Norge. 
Et stort område nordover fra Vestfoldbyene og 
opp til Skrim er foreslått i planene. 
Hvorfor må vi kjempe mot det?
•  Vi kan ikke ødelegge vår uberørte natur for all 
framtid. Menneskene trenger stiene, vannene, 
trærne, blomstene, dyrene, fuglene og insek-
tene for å koble av i en stresset hverdag. 
Ikke støyende vindturbiner og milevis med 
brede veier i skogen. På side 127 i juninum-
meret av «Fjell og vidde» kan du lese mer om 

■  Tekst: Helga Daler

Dnt og vindkraft 

hva en utbygging kan bety for oss i Vestfold, 
Buskerud og Telemark
•  Vi kan ikke bidra til at naturmangfoldet 
forringes. FNs rapport om naturmangfold på 
kloden viser at det har forverret seg dramatisk 
og er en trussel mot klima og framtidige 
generasjoner
•  Vi kan ikke tillate at kortsiktig profitt til uten-
landske investorer, kommuner og lokalt nær-
ingsliv skal ødelegge vår felles ressurs, naturen
•  Vi trenger fornybar energi, men i Norge har 
vi et stort potensialt i å renovere gamle vann-
kraftverk og å satse på utbygging av vindkraft 
til havs. For ikke å snakke om at hver og en kan 
installere solceller på takene, garasjeanleggene, 
låvene osv
•  Vær med å redde friluftsområdene våre på fb: 
«Vindkraft: Bevar Vestfold-Telemark-Buskerud» 
eller «Vindkraft: NEI til vinindustri i norsk 
natur». Og husk det er valg snart.

Friluftsliv skaper gode lokalmiljøer! 
Alle landsmøter i DNT vedtar en resolusjon. 
I år handler den om betydningen av friluftslivet 
der vi bor:
Naturopplevelser og friluftsliv gir livskvalitet og 
bidrar til god folkehelse. De frivillige friluftslivs-
organisasjonene skaper aktivitet og opplev-
elser, men også sosiale fellesskap og inkludering 
i lokalsamfunnet. Friluftslivets betydning for 
folkehelsen løftes frem i regjeringens forslag 

til ny folkehelsemelding. DNT ser et stort 
potensial i å få flere fysisk aktive og engasjert 
i lokalmiljøene gjennom å satse på friluftsliv. 
Kommunene har, sammen med de frivillige 
organisasjonene, en viktig rolle i å legge til rette 
for lokale friluftslivsmuligheter. Enkelt og nært 
friluftsliv gir mer fornøyde innbyggere. 
DNT mener at alle kommuner må kartlegge 
sine friluftslivsområder, vedta en strategi for 
aktivitet og friluftsliv, og ha god kompetanse på 

Resolusjon fra landsmøte
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■  Anne-Lene Stulen

Dugnadstreff
Hver tirsdag fra den 13. august, fra kl. 11, har vi «åpent» kontor på brygga, Nedre Langgate 36.
Da inviterer vi dugnadsfolk, både dere som allerede er engasjert og aktive, og dere som vurderer 
å bli med og engasjere dere.
Hva vi har av oppgaver varierer, men det er flere områder vi trenger flere frivillige.
Samlingen skal være et sosialt treff for våre dugnadsfolk, info til nye hva dugnad er og hva  vi 
trenger folk til, og litt generell info om hva som skjer i TOT. 
Velkommen innom for en uforpliktende prat!  

FOTO: ARVID BREKKE

naturforvaltning og friluftsliv. Det er viktig at 
frivillige organisasjoner involveres i dette 
arbeidet, og at kommunene sikrer langsiktige 
og forutsigbare økonomiske rammer for det 
lokale friluftslivet. Her er DNTs råd til hvordan 
man skaper en god friluftslivskommune: 
•  Ta vare på nærnaturen! 
•  Utarbeid en plan for friluftslivets ferdselsårer 
•  Sats på friluftsliv i kommunens skoler og 
    barnehager
•  Etabler et tilbud om gratis utlån av aktivitets-
    utstyr
•  Ta vare på trivsel og stillhet i naturen
•  Støtt opp om frivillige friluftslivsorganisa-
    sjoner
DNT vil sette friluftsliv på dagsorden i valg-
kampen! Vi håper alle kandidater som stiller til 

valg høsten 2019 tar utfordringen med å gjøre 
sin kommune til en god friluftslivskommune.
I TOT har vi godt samarbeid med kommunene 
rundt oss, Tønsberg/Re og Færder. Dugnads-
gjengen fra TOT merker og drifter milevis med 
kulturløyper i Slagen. En annen dugnadsgjeng 
på Hvasser, vedlikeholder kystledhytta Tjønne-
berget sammen med Oslofjordens friluftsråd. 
De hjelper til med stiarbeid og steker vafler til 
turgåere i helgene. I høstferien arrangerer vi 
friluftskole for skolebarn og Opptur er et årlig 
tiltak sammen med barneskolene. 
Men vi kan alltid bli bedre og tar med oss 
utfordringen fra Landsmøtet 2019 i vårt arbeid 
videre!  Satsing på kysten er et av målene i vår 
handlingsplan. Kom gjerne med tips til hva vi 
kan gjøre for å få flere ut i naturen!

FOTO: ROAR MARTHINSEN
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■  Stig Hjelseth

Stolpejakten 2019 i Færder og Tønsberg

Orienteringslaget Tønsberg og Omegn (OTO) 
arrangerer i år for første gang Stolpejakten 
i kommunene Færder og Tønsberg. 
Stolpejakten er et lavterskel folkehelsetilbud 
hvor målet er at så mange som mulig av 
kommunens innbyggere og gjester skal komme 
seg ut på tur i nærmiljøet.
OTO har plassert til sammen nærmere 
100 stolper i Færder og Tønsberg kommuner. 
Områdene som er brukt er Vestskogen på 
Nøtterøy og Tønsberg sentrum med Slotts-
fjellet. Det er trykket opp en brosjyre med en 
beskrivelse av prosjektet og kart over de to 
områdene, hvor alle stolpene er tegnet inn. 
Stolpejakten 2019 ble lansert under Barnas 
Færderfestival i Gunnarsbøparken søndag 
16. juni. I tillegg vil kartbrosjyren distribueres i 
postkassene i begge kommuner, men skulle du 
ikke finne den i postkassen er den tilgjengelig 
hos Turistforeningen og turistinformaasjonen 
på brygga, på biblioteket, i informasjons-
skranken på Farmandstredet, hos Færder kom-
mune på Borgheim for å nevne noen steder.
Stolpejakten går ut på å finne stolper plassert 
i gater og terrenget. Langt over halvparten av 
stolpene skal være så tilgjengelige at man kom-
mer til dem med både rullestol og barne-
vogn. Når man deltar i Stolpejakten kan man 
registrere seg på Stolpejakten.no og man kan 

Orienteringslaget Tønsberg og Omegn (OTO) arrangerer i år for første gang 
Stolpejakten i kommunene Færder og Tønsberg.

laste ned en app. Med denne appen kan man 
registrere at man har funnet en stolpe ved å 
skanne en QR-kode som står på stolpen. Man 
kan også notere seg en bokstavkode som også 
står på stolpen, og så enten registrere koden på 
Stolpejakten.no når man kommer hjem, eller 
sende inn et skjema når sesongen er over.
Bruker du appen kan du på flere stolper få opp 
informasjon om kulturhistoriske begivenheter 
i nærheten av stolpen, eller du kan få opp gode 
tilbud fra noen av Stolpejaktens sponsorer.
Å delta på Stolpejakten er helt gratis, så det 
er helt avgjørende for å gjennomføre Stolpe-
jakten, at vi har sponsorer med oss på å 
finansiere aktiviteten.
Vi håper på stor deltagelse i Stolpejakten 2019, 
og at mange får gode opplevelser på tur i 
terreng og gater.
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■  Kjell Stordalen

Turpass?  – Ja . . . !
Flaggskipet turpass er inne i sin 61. sesong. Ute i Melsomskogen 19. mai traff 
vi en ny deltaker som gjerne delte sin erfaring med oss og andre.

Hvorfor ble det turpass?
Jeg har jo hørt litt om disse turene og ville gjerne 
prøve. Jeg går mye tur, ofte alene. På turpass kan 
jeg følge en merket sti og vet at det blir en trygg tur.

Du gikk alene?
Ja, og da kunne jeg kan gå i mitt eget tempo, ak-
kurat som det passer meg.

Hvordan ble turen ut mot Trælsodden?
Det	var	et	nytt	område	for	meg,	løypa	var	fin	med	
noen kneiker her og der, passe utfordrende, men 
kanskje litt kort.

Nye steder er en gjennomgangsmelodi vi ofte 
hører fra turpassdeltakerne. De blir kjent i nye 
områder som de også kan komme tilbake til ved 
en senere anledning. Vi er jo så heldige å ha 
mange fine stier i nærområdene våre.
Du finner mer om turpass på hjemmesida. 
Du kan starte mellom kl. 09.30 og 12.00, 
akkurat når det passer deg.
         
Sagt med andre ord: turpass er egentlig midt 
i blinken for mange; barnefamilier, de eldre, 
familier hvor tre generasjoner er på plass 

(da er det natursti som er spennende), eller for 
deg som liker å gå alene.

Kanskje ikke så rart at nyvinningen turpass i 
1958 fortsatt er in. Flere hundre deltar fortsatt 
på turpassøndagene. 

Jo da, Sigurd Thorstad og Leif Halvorsen var 
nok forut for sin tid da slagordet ”opp	av	sofa-
kroken og ut i naturen” ble introdusert.

Nyt naturen, vi ses ved neste korsvei 
i Grevestien 8. september, sier Torunn Wiik.

Bli kjent i nye Tønsberg
Bor du i Re?
Kjenner du til alle de fine nærturstiene rundt om i Tønsberg?
Siden du blir en del av nye Tønsberg 01.01.2020 – kanskje du har lyst til å bli bedre kjent med noen 
av de flotte turmulighetene?
Møt TOT på trivelige turpassturer:
 – i den flotte Grevestien med masse kulturhistorie  – søndag 8. september.
 – i det flotte nærturområdet ved Barkåker – søndag 22. september.
Her vil du helt sikkert treffe mange turvenner på tur.
Vi sier bare vel møtt!
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BruktstativHar du en delvis slitt ryggsekk? En litt for 
stor allværsjakke? Eller kanskje et par fjell-
sko du aldri bruker?
DNT ung er opptatt av å ivareta naturen og 
fredag 29. November inviterer derfor DNT ung 
Tønsberg til den nasjonale byttedagen Grønn 
Fredag – hvor du kan bytte til deg, gi bort eller 
selge utstyr og klær du har liggende i skapet.
–  Du kan ta vare på miljøet ved å gi ting du 
ikke bruker et nytt liv, samtidig som du kan 

Minner om at butikken har bruktstativ. 
Her kan du selge eller kjøpe brukte turklær! 
Kanskje det henger noe der du kunne trengt, 
til en billig penge..
BRUKT, MEN GODT NOK!

DNT ung Tønsberg inviterer til Grønn Fredag!
– en motpol til kjøpepresset på Black Friday

gjøre noen skikkelige kupp! Vi holder til i 
lokalene våre nede på brygga i Tønsberg, kom 
innom mellom kl. 18-20 for en god prat og 
handel. 
Sier Martin i Dnt Ung Tønsberg.

Se det fine i naturen!
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For mer informasjon: hoytundertaket.no

 
Opplev nyeste og spennende klatresenter. Med unike klatrevegger, klatreløyper 

og buldring har Tønsberg endelig fått et fullkomment klatresenter. 
Masse autosikringer bidrar til trygge rammer for liten og stor, slik at hele 

familien kan ha en aktiv opplevelse.

Høyt Under Taket
Klatresenter Tønsberg

Bruk rabattkoden DNT 2019 og få 15% rabatt ut 2019

*Medlemskapet må vises i resepsjonenved ankomst 
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■  Tekst og foto: Jan Petter Bergan

Det er alltid en sti å finne
Det er få stier Jan Otto Andreassen i seniorgruppa ikke har vandret. 
Nye stier finner han stadig. Helst lokalt her i distriktet.

Onsdagsturene er 
populære. Av og til står 
turer lenger unna på 
programmet. Mange i 
aldersgruppen 65 – 80 år 
vil være med. 

- Vi får god respons på vårt 
opplegg, sier Jan Otto. 
Det er inspirerende og moti-
verer til å lage til flere turer. 
En arbeidsgruppe i senior-
gruppa har ansvaret, finner 
turledere, vurderer risiko og 
tar initiativ til kulturinnslag 
underveis. 
Vi blir godt kjent i nærom-
rådet, fortsetter Jan Otto. 
Det er i seg selv veldig bra. 
Da kan folk dra ut på egen 
hånd uten å være avhengig 
av turleder.

Oppslutning, ja. Jan Otto 
kan fortelle at turen til 
Helgeroa, Mølen og 
Nevlunghavn i juni var 
fulltegnet. 
I september er det tur til 
Guriseth høyfjellshotell på Golsfjellet. 
Ingen plasser ledig. Høstturene til fjells har 
lang tradisjon i TOT. 
Tilskudd gis fra DNT, Røde Kors og TOT, slik 
at det ikke blir altfor kostbart. 

- Det er ikke værforbehold på onsdagsturene 
våre, opplyser Jan Otto. Det er bare å kle seg 

etter været. I august er disse turene «på beina» 
igjen. Informasjon ligger på nettet.

Seniorgruppa har stor betydning for mange. 
Jan Otto Andreassen har ledet gruppa siden 
2017 og han representerer seniorene i styret i 
TOT. Aktive seniorer er forebyggende, gir god 
helsegevinst og er positivt sosialt og fysisk. 
Det er bare å følge med. 
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Ny redaksjon står klar

Og en stor takk til Kjell Stordalen

Vi følger i stien etter Kjell Stordalen. 
Vi er : 
Åse Kristin Skorstad 
Mariann Førsund – Hansen  Nina Skovly
Anne-Lene Stulen   Jan Petter Bergan
Sammen er vi et redaksjonsteam som skal gå videre på stiene. Vi 
skal hjelpe til slik at TOT`n fortsatt blir et blad av oss, for oss og 
om oss. Men også til flere. Vi tenker at mange vil finne interessant 
stoff i bladet. Vi står klare med sekk og termos og vil velge en vei 
videre der Kjell og andre har gått opp 
TOT`n utkommer tre ganger i året. Du holder vår første utgave 
i hånden. Mange har bidratt med innhold, bilder og tips. Det må 
fortsette. Vi vil møte mange på vår vei. Informasjonsbehovet er 
stort og det er viktig å synliggjøre TOT, program, turer, dugnad, 
hytter, enkeltmennesker, grupper, aktuelle friluftssaker, standpunkt og engasjement og ja, alt som 
berører oss for en kjent og kjær friluftsorganisasjon. Nei, ikke organisasjon, nei, bevegelse. Vi vil 
være konstant i bevegelse. Ute! Vi treffes i stikrysset ! 

Det vil ikke være lett å følge etter Kjell Stordalen, ikke 
på veien eller i redaksjonen. Kjell har i årevis sørget for 
TOT`n. Jevnlig, med en fantastisk innsats, har han levert 
oss bladet med kvalitetsstoff og har sørget for at TOT 
kommer fram i lyset, ut av skogen så og si. 
Takk, Kjell. Din innsats fortjener applaus som lyder langt 
innpå skauen eller ut i skjærgården. 

Nina Skovly Mariann Førsund-Hansen Åse Kristin Skorstad

Redaktør: Jan Petter Bergan

■  Jan Petter Bergan

Anne-Lene Stulen
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■  Anne-Lene Stulen

Våre overnattingshytter
darrebu 
Skrim – Ubetjent - 8 sengeplasser – Brønn på 
tunet - Strøm
De siste årene har hytta blitt pusset og fremstår 
som lys og hyggelig.
Variert turterreng: topper, myrer, vann, skog – 
og stort tilbud av stier og skiløyper.

Hannvold
Svarstad – Ubetjent – 4 sengeplasser – Leies 
ut - Bålplass
Dette er den lille koselige hytta med den store 
utsikten. Utsikt utover Lågendalen. Hele hytta 
kan leies og ha for seg selv. Flere fine tustier i 
området.

Hoggerstua, lindsverkseter
Svarstad – Ubetjent – 13 sengeplasser – Brønn 
og bålplass på tunet
Familiehytta med god plass rundt langbordet, 
eller rundt bålplassene på tunet.
Fine turstier i området. 

annekset, Trollsvann
Trollsvannområdet – Ubetjent – 8 sengeplasser 
– Brønn og bålplass på tunet - Kano
Hytta ved vannet med fiske- og bademuligheter.  
Flotte grillsteder og mange turstier i området.

darrebu

Hannvold

Hoggerstua, lindsverkseter annekset, Trollsvann



bReturadresse:
TOT-kontoret
Nedre Langgt. 36
3126 Tønsberg

sisTe side

Vedtatte Etikkvettregler 
Etikkvettreglene ble vedtatt på DNTs landsmøte i Lofoten 2019.
Disse reglene er da gjeldende også for TOT, og styret har besluttet å ha dette som fast 
sak i sitt årshjul og følge opp at dette blir fulgt i alle ledd.

Alle ansatte, tillitsvalgte, frivillige og andre som representerer DNT har et personlig 
ansvar for å følge organisasjonens etiske retningslinjer. 

1. FØLG STIEN
    Spennende - Troverdig - Inkluderende - Enkelt - Naturvennlig

2. Gå foran som et godt eksempel 

3. Utvis måtehold og utsett ikke andre for fare

4. Ta hensyn til naturen du ferdes i

5. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

6. Si ifra i tide

7. Trygg økonomisk styring

8. Troverdig i alt du gjør

TOT`n kommer til å ta for seg etikkvettreglene 
i hver utgave framover. 


