
 

 
 

 

 

Årsmøte 2021 
 

Årsmøte Dato: tirsdag 23.3. 2020 kl. 19:00 

   

  Sted: Digitalt 

 
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 2020. 
 

 

 

Etter Årsmøtet 25. august 2020 har foreningen hatt følgende styre og komiteer. 

 
Funksjon     Navn   År  
Styreleder:     Birgit Vildalen  1  
Nestleder/sekretær:      Morten Onshuus  2  
Kasserer:     Hans Erik Vermelid  2  
Styremedlem og BT ansv.  Jakob Solhøj  2  
Styremedlem og Sr ansv.  Nils Lie   1  
Styremedlem og hytte ansv. Tom Iversen  1  
Styremedlem og løype ansv. Tore Kallestad  1  
    
 
Varamedlem     Atle Njøten   1 
      Therese Breen Brudevoll 1 På valg 
    
          
Revisor:     Jan Morgan Gregersen  1 På valg 
 
Barnas Turlag:   Jakob Solhøj  2 Ikke på valg 
      Sara Lassen Solhøj  1 På valg 
       
              
DNT Ung      Maren Fleischer  2 På valg 
      Guro Vildalen  1 på valg 
      Siri Slethei Rustad  1 På valg 
 
Hyttekomite:     Tom Iversen  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:    Atle Njøten   2  På valg 
    Erling Fæste            2 Ikke på valg 
        



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning 2020 Side 3 av 20 

 

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 

 Videreført DNT Tilrettelagt i Holmestrand 

 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 

 Arrangert Friluftsskoler sommeren 2012 

 Deltatt på DNTs Landsmøte (digitalt) 

 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 

 

2020 har vært et "annerledesår" for Holmestrand og omegn turistforening. Serveringen på hyttene 

våre og aktivitetene har vært sterkt preget av Covid-19. Møter, kurs og opplæring av tillitsvalgte 

har vært utfordrende med strenge smitteverntiltak. Likevel har vi i løpet av året fått gjennomført 

flere turer, både tirsdagsturene, turer med DNT Tilrettelagt og hele tre overnattingsturer i fjellet. 

Hyttene våre har også vært åpne i perioder og vi ser med glede på at stiene og områdene rundt 

hyttene har vært flittig brukt, selv om serveringstilbudet har vært stengt. 

 

Styret og hyttekomiteen har også jobbet videre med Tyristua og på det forsinkede årsmøtet i 

august ble det lagt frem positive utsikter for finansiering og ferdigstilling i 2021. 

I et år der pandemien har påvirket oss alle, har vi opplevd at interessen for friluftsliv har vært 

sterkt økende. Turplanleggingsappen ut.no har hatt en økning på bruk på mer enn 80%. 

Oppfordring fra helseministeren har vært å komme seg ut på tur og svært mange har satt pris på 

turforslag, skilt, stier som er ryddet og kart som er laget av våre dugnadshender slik at det har 

vært lett å komme seg ut. Appen SjekkUt har også blitt flittig brukt og vi har i 2020 hatt en 

mangedobling av innsjekkede punkter. Vi håper at dere fortsetter å bruke tilbudene. 

 

Vårt formål er å legge til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, samt sikre 

friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. I denne sammenhengen har vi også engasjert oss i lokale 

og regionale saker hvor friluftslivet har blitt innskrenket eller hvor vi ønker å belyse viktigheten 

av friluftsliv for alle grupper. Dette resulterte i besøk fra Statsminister og Kulturminister til lille 

Holmestrand i oktober hvor vi fikk anledning til å vise frem det enkle tilrettelagte friluftslivet i 

Hagemannsparken. 
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2020 har også vært et år hvor vi økte medlemstallet fra 2019 og vi ønsker alle våre nye 

medlemmer velkommen samtidig som vi ønsker å takke medlemmene for bidraget til vårt arbeid. 

Vi setter stor pris på dere alle sammen og vi har fortsatt plass til flere medlemmer og frivillige. Vi 

ønsker også å takke samarbeidspartnere og de andre DNT foreningene for et godt samarbeid i 

2020 og gleder oss til å fortsette dette i 2021. 

 

En spesiell takk til alle dere som har ryddet stier, malt hytter, hatt hyttevakt, vært turledere og 

hjulpet oss med annen dugnad og administativt arbeid. 

 

 

 
Fra www.dnt.no  
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Medlemmer 
HOT har pr. 1. oktober 2020 totalt 701 medlemmer.  

 

Dette er 34 flere enn pr. 1. oktober 2019, så en økning på ca 5%. 

 

Sett over en 5-års periode har det likevel vært en tydelig medlemsøkning og HOT vil jobbe med å 

holde medlemsmassen stabil på dette nivået.  

 

          

 

          

 
 

Turledere 

I 2020 fikk Holmestrand og Omegn turistforening fire nye turledere hvorav en sommerturleder og 

Totalt er 17 turledere tilknyttet Holmestrand og Omegn Turistforening pr. 31.12.2020  
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Barnas Turlag 
Turledere: Jakob Solhøj, Sara Lassen Solhøj, Birgit Vildalen 

 
Dato Tur 

25.01.2020 Familietur til Liglaner’n 

02.02.2020 Kom deg ut Hagemann 

06.06.2020 Bli med Barnas Turlag til Fossglaneren  
21.06.2020 Bli med å lage insektshotell 

22.06.2020 Friluftsskolen – 4 dager 

02.08.2020 Friluftsskolen – 4 dager 

06.09.2020 Kom deg ut Tvillingbru 

27.09.2019 Barnas Turlag, - tur til Orebergvann 

I 2020 fortsatte Barnas turlag samarbeidet med andre, 

både 

Speideren og Steinforeningen bidro under kom Deg 

Ut dagen i februar. Det har også vært samarbeid 

med kirkens Bymisjon som også har deltatt på 

tilrettelagte aktiviteter.   Covid 19-situasjonen har 

påvirket året og aktiviteter har blitt avlyst og ikke 

blitt satt opp på planen grunnet situasjonen. 

 

 

For tredje år arrangerte HOT Friluftsskole i 

samarbeid med DNT Horten og DNT Vestfold. 

Friluftsskolen var et tilbud for barn 10-13år og det 

var fulltegnet i god tid før oppstart (25 deltagere. 

Friluftsskolen gikk over fire dager hvor man 

fordelte oppmøtestedene og aktivitetene mellom 

Knudsrødhytta, Snekkestad og Brannåsen. På grunn 

av Covid-situasjonen ble det i 2020 satt opp en Friluftsskole også 2.-5. august. Tilbudet om 

friluftsskole blir videreført i 2021 
 

 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning 2020 Side 7 av 20 

 

HOT – DNT Ung (12-16)  
 Turledere: Guro Vildalen, Birgit Vildalen, Tom Iversen, Nils Lie 

 

Ungdomsgruppa har  i 2020 hatt  utfordringer i foprhold til Covid-19 da de fleste turene har hatt 

få påmeldte eller måtte avlyses på grunn av Covid-19. dette fordi flere av de arrangerte turene har 

vært overnattingsturer som ikke lot seg gjennomføre. Det har likevel vært noen arrangerte turer i 

regi av DNT Vestfold. 

 

I forbindelse med vinterferien 2020, var HOT med å arrangere aktivitetsdag ved Gapahuken på 

Botnestua med pølsegrilling og kurs i kart og kompass. 
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HOT – Tilrettelagt  
Turledere: Siri Slethei Rustad, Erling Fæste, Synnøve Bække, Thore Borg, Monica Nordkvelle 

Borg, Tina Nordkvelle, Nils Lie Birgit Vildalen 

 

Dato Tur 

15.01.2020  Aketur til gapahuken ved Botnestua 

19.02.2020 Aking og klatring I Hagemannsparken 

25.05.2020 Garnbakken Mulvika 

17.06.2020 Padletur på Sandsletta 

16.09.2020 Tur på Kyststien - med sykkel FTU 

21.10.2020 Hodelykttur til Sagkollen 

 

Friluftsliv Tilrettelagt for utviklingshemmede ble startet opp i Holmestrand sommeren 2018 som 

et tilbud i hele Vestfold . Turene i Holmestrand har gått den tredje onsdagen hver mnd. med 

unntak av juli, august og desember. I 2020 kunne bare 6 av turene gjennomføres pga Covid-19. 

 

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 er 

tilgjengelig i alle årets sesonger.  
 

Faste turledere i Holmestrand 

har i 2020 bestått av Thore 

Borg, prosjektleder for FTU 

Vestfold og Birgit Vildalen i 

tillegg til flere involverte. Det 

har vært et par faste deltakere 

på de fleste turene i 

Holmestrand og det har også 

vært en gruppe fra Sandefjord 

som jevnlig har besøkt FTU i 

Holmestrand 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. På slutten av året fikk 

vi også et samarbeid med Kirkens Bymisjon som deltok på de siste turene. 

 

I tillegg til ettermiddagsturene har det også vært arrangert vintercamp, sommercamp og 

Sommertur til Golsfjellet. På turen til Golsfjellet var det hele 50 påmeldte og det var både 

turledere og deltakere fra Holmestrand med. 
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Dato Tur 

08.03.2020 Vintercamp – Heisetra -3dager 

12.06.2020 Sommercamp – 3 dager 

03.07.2020 Sommertur til Golsfjellet-4dager 
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Fellesaktiviteter  
Dato Tur Turleder 

02.02.2020 Kom deg ut arrangement på hyttene  

16.06.2020 Sommerferie i Norge - friluftsliv for nybegynnere Birgit 

28.06.2020 Lavterskeltur til Golsfjellet Birgit/Siri 

25.08.2020 Høsttur til Haukeli Morten, Nils, Bjørn Roar, Simen  

18.10.2020 TV-aksjonen på Brannåsen Kjersti 

 

Svært mange av våre turer måtte avlyses i 2020 pga Covid-

19. Vi har  fortsatt å dele turer og aktiviteter med de andre 

foreningene i Vestfold slik at tilbudet totalt sett er større 

enn tidligere. Sommerens lavterskeltur til Golsfjellet ble 

tidlig fulltegnet med 20 deltakere og gjentas sommeren 

2021.03.01 
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Tirsdagsturer 
Også turene på tirsdager har dette året vært preget av Covid-19.  

 

I 2020 har det vært arrangert tirsdagsturer med fokus på smittevern. Det har likevel vært 

nødvendig å avlyse mange av årets planlagte turer. 

 

De fleste turene ble annonsert via Holmestrand og omegn Turistforenings facebookgruppe, men 

noen følgende turer ble annonsert i DNTs aktivitetskalender slik at den var tilgjengelig for alle.  

 

Dato Tur Turleder 

25.08.2020 Tirsdagstur til Fossglaner'n Ingri Lie 

15.09.2020 Tirsdagstur i Bassengparken med Frisbeegolf Ingri Lie 

22.09.2020 Tirsdagstur i marka Nils Lie 
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Løyper, stier og vedlikeholdsarbeid 
 

Sommerløyper: 

Sommerløypene i Botnemarka var generelt i bra tilstand fram til romjulen 2020. Det kom da et 

stort snøfall og den våte snøen la seg på tærne. Mange av disse bøyde seg ned og mange brakk og 

ble liggende over løypene. Mye rydding blir derfor nødvendig i 2021. Året med Corona 

pandemien har bidratt til mange folk i løypene og stiene er derfor godt oppgått. 

Det har vært 8 dugnader med deltagere innenfor bestemmelser og anbefalinger fra 

smittevernledelsen. I tillegg har løypefaderne og ildsjeler vedlikehold løypene bra. 

I 2019 var det i deler av løypenettet vært mye tre nedfall. Det meste er ryddet, men det er kommet 

mange nye i tillegg. En del av disse er langt inne i marka og det er arbeidskrevende med transport 

av utstyr før ryddearbeidet kan begynne. Det er ryddet vei rundt og under disse trærne og arbeidet 

med å fjerne dem fortsetter i 2021.  

Den gamle løypa fra Løkenseter til Nordre Løkenseter er ryddet og merket, samme gjelder løypa 

fra Løkenseter ned til Reidvintunet. Fremkommeligheten på Mulåsodden er bedret ved fjerning 

av store nedfalte trær.  

En del av sommerløypene er berørt av tømmerhogst i løpet av sommeren. Grunneierne ordner 

opp i skadene etter skogsmaskinene, men det kan ta noe tid før normale forhold er gjenopprettet. 

Løypa over Tyriåsen ble grundig ryddet for kratt i 2019 og ble i 2020 oppgradert til god 

traktorvei. Samme gjelder stikkvei opp til Tyristua. Her gjenstår ca. 70 meter. 

 

Løypene i marka har gjennomgående gamle skilt og det er påstartet arbeid med å skifte ut disse 

med nye skilt og tavler. Det tas sikte på utskifting av disse i de neste årene.  

 

Vinterløyper: 

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

pågående klimaendring og vesentlig mildere og kortere vinterforhold med snø, stilles det nå 

større krav til løypetraséene med bedre bortledning av vann og preparering slik at de kan brukes 

ved mindre snømengder. Til dette trengs maskinelt arbeid og påkjøring av grus. 

 

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

videre opp til Hvittingen og løypene på jordene kjøres når forholdene tilsier det. 

Heia runden ble grundig ryddet vinteren 2018 og ble mye brukt denne sesongen. Den ble også 

kjørt opp vinteren 2019, men grunnet mye overvann lite brukt. I 2020 har det ikke vært snø nok 

for preparering. 

 

Løypepreparering: 

Botneløyper IS er et interesseselskap, bestående av et 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 den korte tiden det var snø.  

Botneløyper IS har 2 garasjer for oppbevaring av maskiner og utstyr. Maskinparken er i meget 

god stand og blir godt vedlikeholdt. Botneløyper IS har en stabil og god mannskaps gjeng for 

både kjøring og vedlikehold av maskinene. Botne skiklubb står for produksjon av kunstsnø og 

løyper med kunstsnø. 
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Botnemarka i bilder 2020 
 
Opp mot Tyriåsen januar 2020   Rydding og merking av løypa Løkenseter mot NLS og RT 

 

 

 

Arbeid med utbedring av traktorvei til Tyristua 6 bilder. 
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Fra Mulåsodden og utbedring av hundeløypa. 
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Vei til Tyristua tidlig fase     Utbedring av lysløypa 
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Digitale Turpostkasser 

 
 

Foreningene i DNT Vestfold etablerte i 2018   "SjekkUT Vestfold" - en liste over 150 flotte 

turmål i DNT-appen. Det har nå blitt mange flere punkter, både bynære og noen vanskeligere 

tilgjengelig. Sjekk ut er landsomfattene og man kan bruke dette også utenfor Vestfold. 

 

Listen «På tur i Holmestrand – 2020» ble premiert hver mnd. Det ble oppfordret til å bruke Sjekk 

ut til å finne nye steder på egen hånd, noe som førte til en eksplosiv økning i antall innsjekkinger.  

 

Appen KulTur ble også lansert for barnefamilier. 
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Hyttedrift 
 

Brannåsen Turisthytte. 

 
Hytta: 

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

ferdigstilt. På grunn av Covid-19 har gjeldende DNT smitteverninstruks vært at man skal følge 

NHOs bransjestandard for servering. Dette har medført at Brannåsen har vært stengt store deler 

av 2020. Likevel har Brannåsen vært et populært turmål og vi har sett økning i forespørsler om 

overnatting.  Uteområdene er flittig brukt også utenfor åpningstidene. 

 

Kioskdrift: 

Det har i løpet av 20vært omsatt for omtrent 16.429 på Brannåsen. Det er en nedgang fra ca 

30.000 i 2019 og et enda bedre år i 2018, men tatt Covid-19 i betraktning viser dette at det er et 

verdsatt tilbud. Det var også lite snø i marka vinteren 2020. 

 

Uthus : 

Ny utedo ble ferdigstilt i 2020. 

 

Strøm, Vann og avløp: 

Vann og avløp er nå ferdigstilt, Renovasjonskostnader i forbindelse med Brannåsen er i 

underkant av 10.000 årlig. Strømkostnader for Brannåsen ligger på ca 17.000 pr år.  

 

 

Ettersyn og vedlikehold: 

Det har vært arrangert flere dugnader på Brannåsen, både vedlikehold og for å få ved i hus. I 

tillegg ble det sått gressfrø på oppfyllinger og ryddet for trær og småkratt. Det er også montert 

beslag under dørene.   

 

Det er utarbeidet instrukser for bruk/betjening, som er samlet i en håndbok tilgjengelig på 

Brannåsen. Det er også etablert instruks for utleie. Vedlikeholdskostnader for 2019 har vært i 

underkant av 100.000 

 

Andre kommentarer:  

Hytta var lokasjon for en av dagene på Friluftsskolen 2020 og den har også blitt benyttet til 

Turlederkurs. 
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Nordre Løkenseter 

 
Kioskdrift: 

Det har i løpet av 2020 vært omsatt 

for omtrent 535 på Nordre 

Løkenseter. Hytta har knapt vært 

åpen i 2020 grunnet Covid-19.  

 

Ettersyn og vedlikehold: 

Hytta ble beiset i 2020 
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Prosjekt Tyristua. 
 

Oppgradering av traktorvei opp til Tyristua er nesten ferdig. Det gjenstår ca 70 meter og noe 

arbeid med grøfting, stikkrenner og påfylling av finere masse der det er grov stein. 

 

Vi har nå fått innvilget rivings og byggetillatelse med visse begrensninger på bebygd areal og 

mønehøyde. 

 

Vi har i 2021 påstartet demontering av hytta og tatt ut vinduer og dører og sorterer mateialene 

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

lånes ut mot et depositum. Det er også inngått avtale med Intersport Holmestrand som også har 

nøkler. DNT medlemmer får også rabatt på ordinære varer. 

 

Økonomi  
Gjennomgås på årsmøtet sammen med revisors beretning.  

 

2020 har vært et spesielt år på inntektssiden. Dette skyldes først og fremst Covid-19 situasjonen 

fordi vi serveringshytter og arrangementer har vært stengt i lange perioder av året. På grunn av 

økt medlemsmasse, har vi i 2020 fått økt medlemsinntekt og vi har hatt noe økt salg av kart. 

 

De største utgiftspostene er så langt relatert til Tyristua og vedlikehold på Brannåsen.  

 

Det ble i 2020 søkt om midler til «Prosjekt Tyristua» i form av spillemidler. Dette blir tildelt evt. 

våren 2021. Men det ble også søkt midler fra Amedia til Gapahuk på Tyristua, 35.000 ble 

innvilget. Disse midlene utløses ved bruk og er således ikke synlige i foreningens regnskap og 

balanse på det nåværende tidspunkt. 

 

Årets resultat er et underskudd på kr. 119.490, foreningens egenkapital er brukt til å dekke dette.  

Underskuddet er først og fremst relatert til kostnader i forbindelse med Tyristua og ligger under  

styrets disposisjonsrett,  gitt av årsmøtet i 2020. Egenkapitalen er ved årets utgang kr. 504.845,-. 

Foreningen har god økonomi.  

 

 

 

Styret 

Holmestrand 15. mars 2021     

   

 


