
 

 

 
 

 

 

Årsberetning 2017 
 

Årsmøte Dato: Onsdag 13.3. 2018 kl. 18:30 

  Sted: Holmestrand bibliotek 

 
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 2017. 
 

 

 

Etter Årsmøtet 1. mars 2017 har foreningen hatt følgende styre og komiteer. 

 
Funksjon     Navn   År  
Formann:     Birgit Vildalen  1 På valg 
Nestformann/sekretær:  Morten Onshuus  2 Ikke på valg 
Kasserer:     Steinar Johansen  2 På valg 
Styremedlem og BT ansv.  Gry Elise Lybæk Madsen 2 Ikke på valg 
Styremedlem og Løypek.  Nils Lie   2 På valg 
 
Varamedlem     Atle Njøten   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 
      Trude Sofie Stenbro  1  På valg 
              
DNT Ung      Erling Fæste  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:     Nils Lie (form)  2 På valg 
      Tore Kallestad (IS BL.)  1 På valg 
      Hans Petter Narverud  1 På valg 
      Bjørn Kristiansen  1 På valg 
       
      
Representanter i IS Botneløyper: 
    Nestformann og løypekomitemedlem 
        
Valgkomité:    Steinar Johanssen  2  På valg 
    Tore Kallestad            2 Ikke på valg 
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Medlemmer 
HOT har pr. november 2017 totalt 657 medlemmer fordelt på kategoriene i tabell under.  

 

Dette er 42 flere enn pr. oktober 2016. Dette er en økning på 6.8 % i forhold til året før. DNT 

økte i snitt medlemsmassen også med 6.1%, og hadde ved årsskiftet 290.790 medlemmer.  

 

Vi ser særlig en økning i familie husstandsmedlemmer. 
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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 IS Botneløyper 

 Drift, vedlikehold og utbygging av hyttene i Botnemarka 

 Sti- og løypeprosjekter samt dugnader. 

 Vært lokal prosjektleder og ansvarlig for nytt kart over Botnemarka. Utgitt i 2017 

 Samarbeid med Botnar – Skilting Davids Kilde 

 Vært aktiv i høringer for sikring av naturvennlig friluftsliv. 

 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 Unge Naturtalenter 

 Felles arrangementer 

 Ansatt felles prosjektlederstilling for medlemsforeningene 
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Barnas Turlag 
Turledere: Gry Elise Lybæk Madsen og Arnstein Brotnow 

 

Dato Tur 
05.02.2017 Kom deg ut! På isen 

07.05.2017 Bli med til Mulodden 

03.09.2017 Kom Deg Ut! På tur til Skibergfjell 

15.10.2017 Grillkos på Liglaner’n 

17.12.2017 Førjulskos i granskauen 

 

 

05.02. Kom Deg Ut! på isen 

En snøtung dag, men ikke nok snø til 

akebakken! I tett snødrev og fin skøyteis 

gjemt under et tjukt teppe av ny og kram 

snø møttes små og store i Barnas Turlag og 

elever fra Greveskogen friluftslinje på 

Hillestadvannet. Foreldre, elever og barn 

samarbeidet og skuffet snø til ei fin 

skøytebane som var populær hele 

ettermiddagen. Med kram snø ble det mye 

spennende som barna selv satte i gang. 

Elever fra Greveskogen Videreg. Friluftslinje sto for «stasjoner» med friluftsleik som er en del av 

deres pensum.  

 

07.05. Rundtom Mulodden med rast Ruseberget 

Vi antar det var været som holdt folket borte da det ikke innbydde til kos i fjæra med sludd og 

noe østavind. Turen ble endret til skogområdet på Nes ved Hillestadvannet, og målet ble nistekos 

i gapahuk og spikking med 3 barn og 3 voksne. 

 

03.09. Kom Deg Ut på Skibergfjell! 

En litt lengre tur med stigning, og bra oppmøte med barn 6 til 12år, ca 24 totalt. Når biler var 

parkert ble det utdelt Fjellpass så spor og oppgaver kunne tas underveis. Det ble ikke bål, men 

muligheter for steking/koking på primus. Tautrekking med store og små. Barna koste seg også på 

egenhånd og bygde bartrehytte. 

 

15.10. Grillkos på Liglaner’n  

Nok en fin turdag med 18 barn 6-14år. Topp 

turdag  med naturbingo underveis. Bålfyring, rigging 

av tarp, vedhogging, treklatring og premieutdeling.  
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 17.12. Juletrehogst 

Godkjennelse fra grunneier ble 

innhentet i forkant. Dog, det ble 

spesifisert at hogst skal foregå nederst 

på stammen og kun ett tre til hver 

familie. Grunneier mente dette ikke var 

etterfulgt foregående juletrehogst.  

Det var et fantastisk vær, høy blå 

himmeL og akkurat passe med snø. Bål 

og god førjulsstemning. Ikke like godt 

oppmøte som tidligere år,  men en fin 

tradisjon for noen og nye som var 

kommet med (5-12 år). 

 

 

 

 

Barnas Turlag HOT har i gjennomsnitt programføret 5 turer i året. Disse blir annonsert i 

lokalavisa og via Facebook. Erfaringen viser at FB når ut til flere, men at èn annonse i Jarlsberg 

Avis er nødvendig (når fram til de som ikke er på sosiale medier). Samtidig ser vi at 

arrangementer om høsten (vinter) får med flere ut på tur, målt opp imot vår/forsommer. Vi mener 

vårsesongen har mange tilbud og arrangementer som gir en sterk konkurranse – derimot ser det ut 

til at høsten (vinter) har (oftere) rom for familieturer med Barnas Turlag. På den andre side er det 

ønskelig med flere turleder for Barnas Turlag slik at turer kan arrangeres oftere, gjerne inndelt 

etter barnas alder/turnivå. 

 

Jarlsberg Avis tar alltid inn omtale av turen, og ønsker mye fotomateriell. 
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HOT – DNT Ung (12-16)  
  

DNT Ung  03.03.2017  3  Hyttetur til Hadeland 

DNT Ung  02.09.2017  2  Natt i Naturen  

DNT Ung  08.09.2017  2  Basecamp   
  
 Turlederne i ungdomsgruppa har i 2017 

bestått av leder Erling Fæste, Siri Slethei 

Rustad og Birgit Sandin Vildalen. Høsten 

2017 ble det utdannet to nye turledere; 

Maren Fleischer og Guro Vildalen. 

 

Den første helgen i mars 2017 arrangerte 

vi hyttetur til Hadeland hvor vi var til 

sammen 8stk. Aktivitetene var isfiske, 

matlaging på bål, aking og trugegang. 

 

Sommeren 2017 realiserte prosjektet 

Unge Naturtalenter seg og alle 

medlemsforeningene i Vestfold deltok og 

avholdt informasjonsmøter. Det var flere 

søkere fra Holmestrand og to stykker fra 

Holmestrand ble valgt ut til å delta i 

prosjektet for 15 ungdommer som går fram til sommeren 2018. 

  

Den første helgen i september ble det 

arrangert et stort fellesarrangement i 

Melsomvik i forbindelse med åpningen av 

friluftslivets uke. Her var det blant annet 

konsert med Ila Auto, møte med 

stortingspolitikerene fra Vestfold og Natt i 

Naturen sammen med speidere, jeger og 

fiskeforeningen, Røde Kors og flere andre 

foreninger. 

 

Den andre helgen i september ble det 

arrangert Basecamp på Trollvann som et 

fellesprosjekt blant medlemsforeningene i 

DNT Vestfold. Her ble det vist 

Trolljegeren på utekino, samt aktiviteter 

som padling, zorbball og matlaging 
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DNT Ung i Holmestrand har hatt tre årlige overnattingsturer beregnet på den yngste delen av 

DNT Ung, alderen 13-16. I 2017 opplevde vi et tettere samarbeid mellom de forskjellige Ung 

organisasjonene i Vestfold og oppdaget at flere av arrangementene sammenfalt med andre 

arrangementer i fylket. Vi ønsket derfor ikke å konkurrere om deltakerene og gjorde noen 

omrokkeringer underveis. For 2018 har organisasjonene koordinert aktivitetene slik at det er få 

arrangement som havner på samme helg, men at det gir et bredt og allsidig tilbud til alle 

ungdommer i Vestfold i alderen 13-26. 

 

DNT Ung i samarbeid med representanter fra Holmestrand har i 2017 blant annet deltatt på 

informasjonsmøte på Hof ungdomsskole. I tillegg til turer har også DNT Ung i Vestfold engasjert 

seg i «Grønn Fredag». 

 

  

Unge Naturtalenter har vært et stort satsingsområde og man ser nå at deltakeren nå arrangerer 

egne turer og engasjerer seg i organisasjonen i hele Vestfold. 

 

Prosjektet har også bidratt til ytterligere samarbeid mellom foreningene.

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning-2017  Side 9 av 17 

 

Fellesturer  
 

12.02.2017 Skitur på Vestskauen Morten 

22.04.2017 Orhaneleik (lø-sø) Hilde 

23.04.2017 Ramsløktur til Mulåsodden Siri/Birgit 

30.04.2017 Kyststitur til Falkensten Morten 

21.05.2017 Himmelstigen Anne 

21.05.2017 Kyststien Bjerkøya-Berger Tore 

05.06.2017 Hilmars veg Siri/Birgit/Nils /Tore 

18.09.2017 Vestfolds høyeste - Skibergfjell og Vestfjell Tom 

01.09.2017 Fjelltur skrim Morten og Nils 

27.08.2017 Ruketuten Tore 

 

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. 
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Tirsdagsgjengen – spreke «ungdommer» på tur. 
 

 
I 2017 slo vi fjorårets totale antall turer med 3, dvs. at gruppen gikk hele 49 turer på til sammen 

over 270 km. Torleif Bjerke påtok seg jobben som turleder for året og gjorde en flott jobb, med 

god planlegging og variasjon – både i turlengde og vanskelighetsgrad. 

 

Vårt viktigste formål er «opp av stolen – ut på tur», og i fjor var vi 36 som gikk flere enn 1 tur. Vi 

har hatt turer både i Holmestrand, Horten, Hof og Sande og deltakere fra Holmestrand, Hof og 

Sande. Antall deltakere på turene våre har variert stort, med gjennomsnittlig 8-10-12.  Det gledet 

oss derfor stort da vi – på en av turene – satte ny deltaker rekord med hele 18. Det må innrømmes 

at det etter hvert har blitt flere kvinnelige enn mannlige turgåere, så vi gir en utfordring  til våre 

menn for 2018 :  BLI MED. 

 

Ingrid Øvergård har påtatt seg turleder ansvaret for 2018 og tar gjerne imot tur-forslag og ideer.   
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Løyper, stier og vedlikeholdsarbeid 

Sommerløyper: 

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

vedlikehold av egne løypefaddere. Vår nyeste sti, Himmelstigen, har også fått mye besøk siste 

året og det er godt håp for at stien har livets rett. Også blåmerket siste året liten avstikker ut til 

utsiktpunkt på Veslehvittingen.  

 

Vi hadde ett hyggelig møte med løypefadderne på Brannåsen 25 oktober, hvor Nils sørget for 

flott middag. Her gikk igjennom sti status, viktige momenter fra merkehåndboka og en 

oppdatering av løypefaddere. Ajourført liste bakerst i årsberetning. 

 
Vinterløyper: 

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

 

Prioriteringen i preparering er: lysløypa og hundeløypa, 

løypa til Nordre Løkenseter og videre opp til 

Hvittingen og løypene på jordene. 

Følgende løyer har fått vedlikehold foran 

vintersesongen i HOT regi: Tyriåsen til Orebergvann, 

Berganstjern løypa, Underlunden til Fellesfjøset. Alle 

skiløyper er grovryddet og åpne, men det trengs en litt 

større jobb på de minste løypene for å gradvis tilpasse 

disse løypene til dagens bredde på løypemaskin. 

Alternativet er å preparere disse løypene med scooter 
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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. HOT har egen scooter, som brukes i forbindelse med hyttedrift. 

 

Maskinparken er i god stand og blir godt vedlikeholdt. 

 

Til tross for mange nyanskaffelser av både maskiner og bygninger har Botneløyper en sunn 

økonomi. 
 

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 legges det utallige dugnadstimer døgnet rundt. 
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Hytta på Brannåsen 
 
Hytta på Brannåsen er nå ferdigstilt og ferdigattest datert 26.10.2016 foreligger. 

Hvor det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfase er overlevert 

byggets eier.’ 

 

I tillegg til oppgradering av 

kjøkkenet er det også utvidelse 

av sovedelen og hytta har nå 8 

sengeplasser og det arbeides med 

bookingsystem for overnatting. 

Utearealet har også blitt 

oppgradert med ytterligere 

benker og sitteplasser for bruk 

både sommer og vinter.  

 

Strømforsyning: 

Strømforsyningen til hytta er 

ferdigstilt. Den har noen 

begrensninger med spenningsfall 

grunnet lang avstand fra trafo, 

men virker absolutt som 

forutsatt. 

 

Vann og avløp: 

Vann og avløp er fortsatt noe mangelfullt, trykkvann er montert i kjeller og kan brukes via 

slangekran på utvendig vegg eller kran i kjeller. 

Avløp er mangelfullt da vi ikke har ferdigstilt anlegget med godkjent renseanlegg. 

Konsulent og entreprenør er engasjert 

Anlegget forventes ferdig våren/sommeren 2018. 

Hytta ble tatt i «fullverdig» bruk til sesongen 2017. 

Med bare gode tilbakemeldinger. 

 

Kioskdrift:  

Det oppleves betydelig økning i antall besøkende på hytta. Det betyr høyere omsetning, men 

samtidig økt varesirkulasjon og oppfølging av varelager. Samtidig viser også flere og flere 

interesse for hyttevakt. Det bør i 2018 vurderes utvidede åpningstider.  

 

Ettersyn og vedlikehold:  

Det gjenstår nå å utarbeide gode rutiner/prosedyrer for drift, ettersyn og vedlikehold, detter er 

rutiner som bør komme på plass snarest mulig. Dette også fordi økt besøk på hytta medfører 

større slitasje og dermed også ytterligere vedlikehold og rengjøring. Driften er betydelig endret i 

løpet av de siste tre-fire årene. 
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Nordre Løkenseter 

 
Nordre Løkenseter har fortsatt ikke fått noe vedlikehold denne sesongen heller.  Den bærer 

fortsatt ikke preg av dårlig vedlikehold, men 

den må få prioritet neste sesong. Utvendig 

maling, skifte ovn og listing langs gulv.  

 

Forsyninger ble kjørt inn og vaktlister er 

utarbeidet. 

Vi har nå hatt en fantastisk vinter med skiføre 

frem til hytta siden før jul. 

Dette har resultert i mye besøk og mang gode 

tilbakemeldinger. Mange besøkende har igjen 

resultert i utfordringer med « servering», men 

både hyttevakter og besøkende har tatt dette 

med et stort smil. Dette er et tilbud i marka som 

turgåere setter stor pris på. 

 

Med velvilje fra løypekjørere og hyttevakter er 

jo dette forsåvit et prosjekt som er takknemlig 

og drive når det er reale vintre.  
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Nytt kart over Botnemarka og Hillestad 

 
Det ble  i 2016 blitt gjort synfaring av kartutsnittet og gjennom 2016 og 17 arbeidet med 

ferdigstillelse av kartet. Kartet ble ferdig våren 2017 og er til salgs på hyttene samt G-sport 

Holmestrand.  

 

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

lånes ut mot et depositum. 

 

Økonomi  
Gjennomgås på årsmøtet sammen med revisors beretning, men det kan nevnes at HOT har solid 

økonom og et betydelig overskudd i 2017. Dette skyldes blant annet momskompensasjon for 

utbyggingsarbeidet i 2016. Nordre Løkenseter var stengt store deler av første halvdel av året 

grunnet vanskelig føre og mye is, mens Brannåsen opplevde inntektsøkning samtidig som 

utgiftene også stiger i takt med bruken både når det gjelder vareflyt, driftsmateriell og strøm. 

Overskuddet for 2017 er overført til egenkapital for blant annet å sikre videre hyttevedlikehold og 

drift.  

 

 

Holmestrand 8. mars 2018 

       

       

 

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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