
 

 
 

 

 

Årsberetning 2018 
 

Årsmøte Dato: Tirsdag 26.3. 2019 kl. 19:00 

  Sted: Holmestrand bibliotek - Utsikten 

 
Saksliste: 

 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2) Valg av møteleder. 

3) Valg av referent. 

4) Valg av to til å underskrive protokollen. 

5) Behandle foreningens årsberetning. 

6) Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 

7)Behandle innkomne forslag med styrets innstilling, herunder vedtektsendringer. 

8) Valg  

Saker som skal behandles, må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet. 
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Årsberetning for 2018. 
 

 

 

Etter Årsmøtet 13. mars 2018 har foreningen hatt følgende styre og komiteer. 

 
Funksjon     Navn   År  
Styreleder:     Birgit Vildalen  1 På valg 
Nestleder/sekretær:      Morten Onshuus  2 Ikke på valg 
Kasserer:     Steinar Johansen  2  
Styremedlem og BT ansv.  Gry Elise Lybæk Madsen 2 Ikke på valg 
Styremedlem og Sr ansv.  Ingri Li   1  
     
 
Varamedlem     Atle Njøten   1 
      Nils Lie   1 På valg 
    
          
Revisor:     Jan Morgan Gregersen  1 På valg. 
 
Barnas Turlag:   Gry Elise Lybæk Madsen 2 Ikke på valg 
      Arnstein Brotnow  1 På valg 
      Madeleine Opsahl  1  På valg 
              
DNT Ung      Maren Fleischer  2 På valg 
      Guro Vildalen  1 på valg 
      Siri Slethei Rustad  1 På valg 
 
Hyttekomite:     Stine Haugom (form.)  2 Ikke på valg 
      Knut Slemdal  1 På valg 
      Trond Lian   1 På valg 
      Hilde Holmboe Lian  1 På valg 
 
Løypekomite:     Tore Kallestad (IS BL.)  2 På valg 
      Hans Petter Narverud  1 På valg 
      Bjørn Kristiansen  1 På valg 
       
      
Representanter i IS Botneløyper: 
    Birgit Vildalen og Tore Kallestad 
        
Valgkomité:    Steinar Johanssen  2  På valg 
    Tore Kallestad            2 Ikke på valg 
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Styrets virksomhet  
 Vedlikeholdt internett og facebook sider som HOTs informasjonskanaler 

 Avholdt styremøter i HOT den siste tirsdagen i hver mnd så lenge det ikke har sammenfalt 

med skoleferier eller høytidsdager. 

 Arrangert turer for alle aldersgrupper 

 Deltatt i styreaktivitet i  Botneløyper IS 

 Drift, vedlikehold og utbedring av hyttene i Botnemarka 

 Sti- og løypeprosjekter samt dugnader. 

 Samarbeid med andre aktører  – Skilting  

 Vært aktiv i høringer for sikring av naturvennlig friluftsliv 

 Deltatt i møter vedrørende friluftsliv og aktiviteter for forskjellige grupper 

 Oppstart av DNT Tilrettelagt i Holmestrand 

 Arrangert Friluftsskole sommeren 2018 

 Deltatt i DNT Vestfold. Av aktiviteter her vil vi nevne:  

 Samarbeid med fylkeskommune  

 Drift av felles DNT UNG grupper.  

 Styresamling for Vestfold og Telemark 

 Oppfølging strategiplan 

 5 felles styremøter 

 Igangsetting av ny pulje Unge Naturtalenter 

 Felles arrangementer 
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Medlemmer 
HOT har pr. 1. november 2018 totalt 710 medlemmer fordelt på kategoriene i tabell under.  

 

Dette er 53 flere enn pr. oktober 2017. Dette er en økning på  8.1% i forhold til året før. DNT 

økte i snitt medlemsmassen med 4,8%, og hadde ved årsskiftet over 315 000 medlemmer. De 

siste 4 årene har medlemsmassen økt med hele 42% 

 

Vi ser særlig en økning i relativt nye kategorien familie husstandsmedlemmer. Det er også 

gledelig at barn har økt mye. Økningen er enda større en det som vises siden en del barn vil inngå 

i ny kategori for familie husstand. Honnørmedlemmer har også økt relativt sett mye. 
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Barnas Turlag 
Turledere: Gry Elise Lybæk Madsen og Arnstein Brotnow 

 

Dato Tur 

21.01.2018 Kom deg ut! Jubileum 

29.04.2018 Vårtur til Maurtjenn 

02.09.2018 Kom Deg Ut! Djupedalstjern Eidsfoss 

21.10.2018 Høst på Ruseberget 

04.11.2018 Åpning av kyststien 

17.12.2018 Familiejuletur 

 

 

 

 

 

 

 

  

21. jan Kom Deg Ut! i Jubileum 

 

Samling i Skileiken, Botnestua, med fyr i 

bålpannene. 

Godt besøkt som alltid, med flest barn under 7år. 

Samlingspunkt for flere generasjoner med aking og 

gøy i snøen, start/endepunkt for skigåere i marka. 
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29. april Vårtur til Maurtjenn, Eidsfoss 

 

På sti fra gamledager og 

langs bekken ble det funnet 

mange vårtegn. Vi gikk på en 

gammel hestevei opp lia hvor 

tømmerhogsten ble fraktet før 

traktorens tid. Rastepause i 

lyngen uten bål ved tjernet. 

Bra deltagelse med barn fra 6 

til 13år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. september Kom Deg Ut!  

Vi dro på tur til det sagnomsuste Djupedalstjern 

i Eidsfoss. Vi gikk fra Berg og opp Bergsstigen. 

Det var et beskjedent turfølge på en flott 

høstdag. Mulig det var frafall  

grunnet mange aktivitetstilbud for (samme) 

publikum. 
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21. oktober Høst på Ruseberget  

Turstart fra Mulvika forbi Garnbakken i kupert terreng med 

barn opptil 12år. Flere oppmøtte hadde ikke barn med, 

noen var ukjent i området og ønsket ‘en guide’.  

På Ruseberget ble det nistepause avløst av  

NaturKunst/LandArt innslag. 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.november Offisiell åpning av Kyststien – 
Tvillingbro  

Kyststien slynger seg langs den gamle jernbanetraseen 

mellom Holmestrand og Sande. Det er etablert tre nye 

rasteplasser i tilknytning til stien hvorav en med gapahuk 

som del av den nye padleleden i Vestfold. På rasteplassen 

ved Tvillingbro er det også oppført et leke/klatreanlegg for 

barn og andre lekne. Her var den offisielle åpningen foretatt 

av bl.a Barnas Turlag som sørget for bålplassen.  
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16. desember Familiejuletur  

Julestemning i Bergsskogen hvor det ble slått leir, gjort opp bål og lagd julekranser. Oppstart fra 
parkeringsplass Botne skole, forbi Tømmersletta gikk vi til fots i snøen. Servering av gløgg og 
toddy. I snøvær ble både små og større aktive med bygging av smømenn og skigåing. Kreative 
ideer tok form av barkranser og kvisthjerter. 
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Friluftsskolen 25.-28. juni 2018 
 

For første gang i historien arrangerte HOT Friluftsskole i samarbeid med DNT Horten og DNT 

Vestfold. Friluftsskolen var et tilbud for barn 10-13år og det var 16 deltakere fra hele fylket og to 

gjester fra DNT Hadeland. Friluftsskolen gikk over fire dager hvor man fordelte oppmøtestedene 

og aktivitetene mellom Knudsrødhytta, Garnbakken på Mulodden og Brannåsen. Det var 

turledere og aktivitetsledere fra Unge Naturtalenter fra foreningene. 

 

 
Tilbudet blir videreført i 2019.
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HOT – DNT Ung (12-16)  
  

Dato Tur 

02.03.2018  Hyttetur til Hadeland 

29.05.2018  Ettermiddagstur i Fjæra  

06.06.2018 

Ettermiddagstur til 

Ravnåskollen 

29.06.2018 Friluftskurs for 4H 

15.09.2018  Seiltur Breiangen  

24.10.2018 

Måneskinnstur til 

Frebergkastet 

03.11.2018 Hyttetur Brannåsen 

 

 

Turlederne i ungdomsgruppa har i 2018 

bestått av leder Maren Fleischer, Guro Vildalen og Siri Slethei Rustad. Erling Fæste og Birgit 

Vildalen har bidratt som turledere. Høsten 2018 reiste Maren for å studere og Guro har tatt over. I 

tillegg ble det utdannet to nye turledere gjennom Unge Naturtalenter; Christian Bringaker og 

Synnøve Bække. 

Antallet turer ble doblet i perioden. I tillegg ble det 

i større grad enn tidligere samarbeidet med de 

andre medlemsforeningene om turer og aktiviteter. 

 

Det har i perioden også vært nye deltakere med på 

noen av turene og på noen av påmeldingsturene har 

det vært venteliste for deltakelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med DNT Ung i Horten ble det arrangert Grønn 

Fredag på Kjærsenteret i Holmestrand. 

 

HOT hadde egen represetntant på Landsmøtet for DNT Ung i 

2018 
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HOT – FTU  
  

Dato Tur 

29.08.2018  Oppstart Sandsletta 

19.09.2018  Lersbrygga Sande  

16.10.2018 Topptur til Sagkollen  

21.11.2018  Høsttur til Botnestua  

19.12.2018 Juleavslutning 

 

Friluftsliv Tilrettelagt for utviklingshemmede 

ble startet opp sommeren 2018 som et tilbud i 

hele Vestfold. 

 

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede 

skal skape et tilbud for 

utviklingshemmede, deres familie, venner og 

støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er 

tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ønsker DNT 

å skape en felles arena for å ha det gøy sammen. 

Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets 

sesonger.  
 

Turlederne har i 2018 bestått av Thore Borg, 

prosjektleder for FTU Vestfold og Birgit 

Vildalen. Det har vært et par faste deltakere 

og oppmøtet har variert fra 2-25 deltakere. 

Også her har det vært et samarbeid med de 

andre foreningene i Vestfold slik at det har 

vært tilbud i de andre vestfoldbyene hver 

uke. 

 

Tilbudet vil fortsette den tredje onsdagen i 

mnd i 2019, men det har vært dialog med 

kommunen for å få flere deltakere, mer 

aktiviteter og vi ønsker også flere frivillige til 

å fortsette tilbudet. 
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Fellesturer  
Dato Tur Turleder 

19.01.2018 DNT 150år – Jubileumstur til Oslo Spektrum  

20.01.2018 Kom deg ut arrangement på hyttene  

29.04.2018 Fra Falkensten til Mulvika Horten 

01.05.2018 Ramsløktur på Mulodden Birgit/Siri 

31.08.2018 Høsttur på Lifjell Morten/Birgit/Nils 

01.09.2018 Hengekøyetur på Skrim Sigrid 

21.10.2018 På tur med TV-aksjonen Kjersti 

04.11.2018 Sjekk UT Brannåsen Birgit 

04.11.2018 Åpning av Padleled Morten 

 

 

Det har vært godt oppmøte på foreningens fellesturer og vi opplever i større grad at annonsering 

gjennom DNTs aktivitetskalendere medfører større og større deltakelse fra andre områder både 

våre naboforeninger i Vestfold, men også fra andre steder. Vi har arrangert noen færre turer i 

2018 enn tidligere for den voksne målgruppen, men har hatt en bedre deling med de andre 

foreningene, og særlig Horten. Høstens fjelltur hadde rekordpåmelding og 8 stk måtte settes på 

venteliste. 
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Tirsdagsgjengen – spreke «ungdommer» på tur 

 
I tillegg ble det forsøkt et prosjekt sammen med kommunen som het «Opp og Ut» Flere turer ble 

arrangert, men på grunn av dårlig oppmøte valgte HOT å trekke seg fra prosjektet, men er villige 

til å gjenoppta dette ved en senere anledning. 
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Løyper, stier og vedlikeholdsarbeid 

Sommerløyper: 

Løypestandarden i Botnemarka er generelt bra for sommerløyper. Dette er takket være godt 

vedlikehold av ildsjeler og løypefaddere. Det har i deler av løypenettet vært mye tre nedfall. Det 

meste er ryddet, men det gjenstår noe på gammel løype trasé fra Nordre Løkenseter til svingen 

vest for Holtanhytta.  Løypetrasé fra svingen vest for Holtanhytta over myra og inn på løypa ned 

fra Tyriåsen er grundig ryddet. Denne var kraftig gjengrodd med kratt. Løypa over Tyriåsen er 

også grundig ryddet for kratt. 

 

Det arbeides med gjennomgående løype «fra 

fjord til fjells». Denne vil gå fra Horten og følge 

kyststien mot Sande og over Sande Vestskogen 

ned til Rød ved Bergsvannet, nord for Hajeren 

og Ålevann før den krysser Lågen ved Efteløt 

før den følger stien opp til Ivarsbu på Skrim. 

Det foreligger pr i dag 2 forslag på trasé valg og 

disse er ute på høring. 

 

 

 

Angers Klev ble skiltet i 2019 og HOT har 

videre påtatt seg å merke Pilegrimsleden fra 

kommunegrense i sør til Oreberggårdene i 2019.  

 

På ut.no ble også en ny rute til Sagkollen 

publisert på sommeren. Noen av de 22 rutene 

HOT har redaktøransvar for på Ut.no trenger 

oppdatering etter noe endringer i skilting og 

trase, særlig de som berører kyststien og den 

gamle jernbanetraseen.  

 

Det arbeides også med å legge alle stiene og 

rutene inn i «Rett i kartet», 

 

Liste av løypefadderne er vedlagt bakerst i 

årsberetning. 
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Vinterløyper: 

Løypene holder generelt en god standard og har vært ryddet av løypefaddere og andre. Det er 

etablert ny løype fra Kleivan og inn på det etablerte løypenettet og Underlunden. 

 

Prioriteringen i preparering er: lysløypa og hundeløypa, løypa til Nordre Løkenseter og videre 

opp til Hvittingen og løypene på jordene. 

Heiarunden ble grundig ryddet vinteren 2018 og ble mye brukt denne sesongen. Den er også kjørt 

opp vinteren 2019, men har vært utsatt for mye overvann. 

 

Følgende løyer har fått vedlikehold foran vintersesongen i HOT regi: Tyriåsen til Orebergvann og 

Hvittingen og Bergantjern løypa. Samme gjelder ny løype inn i Botnemarka fra Kleivan. 

 

 

Løypepreparering: 

Botneløyper IS er et interesseselskap, bestående av et selvstendig styre med 2 fra Botne skiklubb, 

2 fra HOT og 1 fra folket (kommunen) og står 

for vinterpreparering av skiløypene.med både 

stor løypemaskin, snøscootere og sekshjuling 

ATV med både hjul og belter. Disse har vært 

flittig brukt når forholdene har vært 

tilfredsstillende. Botneløyper IS har 2 garasjer 

for oppbevaring av maskiner og utstyr. Ny 

løypemaskin er bestilt og den gamle er solgt 

(2019) og levert. Vi har derfor for tiden en 

lånemaskin, mens vi venter på den nye 

maskinen. 

 

Maskinparken er i god stand og blir godt 

vedlikeholdt.  
 

Botne skiklubb står for produksjon av kunstsnø 

og løyper med kunstsnø. 

 

Botneløyper IS har en stabil og god mannskaps 

gjeng for både kjøring og vedlikehold av 

maskinene. Her utføres det utallige 

dugnadstimer døgnet rundt. 

 

 

Botneløyper IS og HOT har hatt samarbeid om førevarsel og åpne hytter til lokalpressen den siste 

vinteren.  
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Digitale Turpostkasser: 

Foreningene i DNT Vestfold har etablert   "SjekkUT 

Vestfold" - en liste over 150 flotte turmål i DNT-appen 

SjekkUT i forbindelse med DNTs 150års jubileum. 

Sjekk ut er landsomfattene og man kan bruke dette 

også utenfor Vestfold. 

 

I tillegg har Holmestrand og Omegn hatt en liste siden 

2017 «På tur i Holmestrand». I 2018 var det 161 

påmeldte deltakere med tilsammen 263 innsjekkinger på 

denne listen. 

 

På listen for Vestfold ble det høsten 2018 foretatt 

trekning av de som hadde besøkt et større antall 

punkter. HOT distribuerer selv premiering for 5 av 

punktene, en snyltekopp. 
 
 

  

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning 2018 Side 18 av 23 

 

Hyttedrift 
 

Brannåsen Turisthytte. 

 
Hytta: 

Hytta har nå vært i bruk to sesonger etter at tilbygg og oppgradering av eksisterende hytte ble 

ferdigstilt. Det er bare positive tilbakemeldinger fra hyttevakter og besøkende på hytta.  

 

Kioskdrift: 

Det har i løpet av 2018 vært omsatt for omtrent 40.000 på Brannåsen. Det er en økning på over 

30% fra 2017. Dette har medført relativt mye transport av salgsvarer til hytta. Det ble også kjøpt 

inn en støvsuger for å lette renholdet for hyttevaktene noe høsten 2018. Hytta var for første gang 

åpen et par dager i påsken. Hytta åpnet for høstsesongen i forbindelse med Kom Deg Ut Dagen 

første søndag i September. Det var også et eget arrangement på hytta i forbindelse med TV-

aksjonen 2018. 

 

Uthus : 

Nytt uthus/ vedbod og lager er ferdigstilt, foreløpig ikke tatt i bruk, men blir kjærkomment i 

forhold til å få orden på vedlager og et sted å kunne låse inn div. verktøy og redskap. 

 

Vann og avløp: 

Vann og avløp er nå ferdigstilt, etter en forholdsvis lang prosess med hensyn til avløpssituasjon 

så har vi valgt en løsning med en tett samletank på 9000 liter. Arbeidet med tank og utvendige 

rørleggerarbeid er utføret av Jar anlegg og dokumentert godkjenning  av kommunen.  

 

Gapahuk: 

Gapahuk ble bestilt på Rystad Laftebygg ferdig 

montert og levert på Brannåsen. Det mangler 

fortsatt litt arbeid før den er helt ferdig, men den 

er absolutt fult brukbar. Resterende arbeid torv på 

taket, beising og montering av vindskyer blir 

gjennomført i løpet av våren. 

 

Ettersyn og vedlikehold: 

I løpet av sommeren 2018 har det vært utført 

dugnadsarbeid i form av maling og rydding på 

Brannåsen. Det er utarbeidet noe instrukser for 

bruk/betjening, men dette er fortsatt svært 

mangelfult. Håndbok med beskrivelser og rutiner 

for hytta og uteområdene er påbegynt og skal 

være ferdig i løpet av våren. 
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Andre kommentarer: 

Hytta og uteområdene  blir mer og mer brukt av skoler, barnehager og turgåere i marka. I tillegg 

overnatter mange av hyttevakten den helgen de skal ha vakt. I tillegg til hyttevaktene har hytta 

vært utleid til ca 12 overnattinger i løpet av 2018. En av utfordringene med utleie er utlevering av 

spesialnøkkel og en endring i bookingsystemet i DNT sentralt slik at tilknytting til dette først vil 

skje i i 2019. Hytta var lokasjon for en av dagene på Friluftsskolen 2018.

 
 

Nordre Løkenseter 

 
Kioskdrift: 

Det har i løpet av 2018 vært omsatt for omtrent 

8.000 på Nordre Løkenseter mot i overkant av 

500kr i 2017. Det skyldes først of fremst en flott 

skisesong i 2018, mens det i 2017 var stengt på 

Nordre Løkenseter store deler av sesongen. Siste 

åpningsdag i vintersesongen var siste søndag i  

mars og hytta åpnet igjen i November. 

 

Ettersyn og vedlikehold: 

Det har i løpet av 2018 gjort noen utbedringer på 

ildstedet på Nordre Løkenseter. Utover dette har 

det ikke vært ytterligere vedlikehold, men det er 

planlagt utvendig maling av hytta sommeren 2019. 

 

 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning 2018 Side 20 av 23 

 

Tyristua 

 
På årsmøtet i 2018 ga årrsmøtet styret fullmakt til å forberede og evt. kjøpe Tyristua. I desember 

2018 ble kjøpskontrakt og kjøp av Tyristua gjennomført. 

 

Tyristua ligger plassert geografisk i søndre del av Tyriåsen, omtrendt midveis i luftlinje mellom 

Brannåsen og Nordre Løkenseter. Hytta vil ligge strategisk til i forhold til stinettet i marka, både 

sommer- og vinterstid. Hytta er i dag i relativt dårlig forfatning . Videre plan for Tyristua blir lagt 

frem som egen sak på Årsmøtet.  

 
 

 

DNT standardnøkler  
HOT disponerer DNT standardnøkler, som kan fås ved å kontakte Morten Onshuus. Nøkkelen 

lånes ut mot et depositum.   
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. 

 

Økonomi  
Gjennomgås på årsmøtet sammen med revisors beretning.  

 

I forbindelse med endring i HOT’s kassererverv, ble det nødvendig for styret å gjøre en del 

endringer i forhold til administrasjon av HOTs konti etc. I løpet av siste halvdel av 2018 ble 

HOTs konti gjort om til DNB Bedriftskonto. Dette er også en sikkerhet i forhold til bruk og 

samsvar med styrets registrering i enhetsregistret. HOT har allerede etablert VIPPS som 

betalingsløsning på serveringshyttene. Dette har ført til at kontantkassene er mindre i bruk og 

man har bedre kontroll på periodisering av inntektene på hyttene.  HOT har også etablert 

regnskapsprogrammet Fiken som er en skyløsning. Dette vil også lette overføring av 

arbeidsoppgaver i forbindelse med endringer i styret etc. 

 

På utgiftssiden ser vi en betydelig økning i kostnader blant annet på strøm til Brannåsen slik at 

faste utgifter er noe høyere enn tidligere. 

 

HOT har solid økonom og et godt overskudd i 2018. HOT har derfor etterhvert opparbeidet en 

god egenkaptal for større prosjekter, men det er viktig å påpeke at det også er større krav til 

likviditet i forbindelse med flere faste utgifter.  

 

Overskuddet for 2018 er overført til egenkapital for blant annet å sikre videre hyttevedlikehold og 

drift.  

 

 

Holmestrand 22. mars 2019 

       

       

 

Styret 
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Løypefadderoversikt 
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1 Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

2 Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

3 Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

4 Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

5    

6 Nils Lie La9vf@yahoo.no 95127400 

7 Nils Lie La9vf@yahoo.no 95127400 

8 Bjørn Arne Gjelstad barn-gje@online.no 90182506 

9 Gaby Moss Gaby.moss@outlook.com 98094841 

10 Nils Lie (Sør) La9vf@yahoo.no 95127400 

10 Eirik Bergan (N) eirikbergan@gmail.com 41406730 

11 Kjell Arne Smidt-Johansen kjell-arne.smidt-johansen@orkla.no 90932934 

12 Tore Kallestad tore.kallestad@gmail.com 99282306 

13 Kristian Jahre kjahre@hotmail.com 98061463 

14 Kristian Jahre kjahre@hotmail.com 98061463 

15 Kristian Jahre kjahre@hotmail.com 98061463 

16 Bjørn Kristiansen (S) Kristiansen_anne@yahoo.no 98637140 

16 Kajsa Onshuus (Nord) Kajsa@grunnteknikk.no 92666294 

17    

18 Tore Kallestad tore.kallestad@hyfro.com 99282306 

19 Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

20 Ole Kristian Bangås Ole.kristian.bangas@sf-nett.no 92050930 

21 Ole Kristian Bangås Ole.kristian.bangas@sf-nett.no 92050930 

22 Erling Fæste E_faeste@yahoo.no 95073220 

23    

24 Bjørn Arne Gjelstad barn-gje@online.no 90551260 

25 Mulodden :    Siri og Birgit siri.slethei.rustad.diff@hotmail.com 

birgit@vildalen.no 

97749621 

90515191 

26 Kyststien - Re:    

27 Solumåsen:     Morten Onshuus morten.onshuus@outlook.com 92814848 

28 Ramberg Kleiva:  Kajsa Onshuus Kajsa@grunnteknikk.no 92666294 

29 Tjuvborgen – Odderuveien Trenger en frivillig løypefadder  
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