
 

 
 

 

 

Årsberetning 2016 
 

 

 

 

Årsmøte Dato: Onsdag 1.3 kl. 19:00 

  Sted: Botnestua 

 

AGENDA : 
 

 

1. Åpning 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste 

4. Årsberetning 

5. Regnskap 

6. Innkomne saker 

7. Valg 
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Årsberetning for 2016. 
 

 

 

Etter Årsmøte 16. mars 2016 har foreningen hatt følgende styre.  

 
Funksjon     Navn   År  
Formann:     Morten Onshuus  1 På valg 
Nestformann/sekretær:  Birgit Vildalen  2 På valg 
Kasserer:     Steinar Johansen  2 Ikke på valg 
Styremedlem og BT ansv.  Gry Elise Lybæk Madsen 2 På valg 
Styremedlem og Løypek.  Nils Lie   2 Ikke på valg 
 
Varamedlem     Atle Njøten   1 På valg 
    
          
Revisor:     Jan Morgan Gregersen  1 På valg. 
 
Barnas Turlag:   Gry Elise Lybæk Madsen 2 På valg 
      Arnstein Brotnow  1 På valg 
      Trude Sofie Stenbro  1  På valg 
              
DNT Ung      Erling Fæste  2 Ikke på valg 
      Birgit Sandin Vildalen  1 På valg 
      Siri Slethei Rustad  1 På valg 
 
Hyttekomite:     Tom Iversen (form.)  2 På valg 
      Knut Slemdal  1 På valg 
      Trond Lian   1 På valg 
      Hilde Holmboe Lian  1 På valg 
 
Løypekomite:     Nils Lie (form)  2 Ikke på valg 
      Tore Kallestad (IS BL.)  1 På valg 
      Hans Petter Narverud  1 På valg 
      Bjørn Kristiansen  1 På valg 
       
      
Representanter i IS Botneløyper: 
    Formann og løypekomite formann 
        
Valgkomité:    Steinar Johanssen  2  Ikke på valg 
    Tore Kallestad            2 På valg 
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Medlemmer 
HOT har pr. november 2016 totalt 615 medlemmer fordelt på kategoriene i tabell under.  

 

Dette er 44 flere enn pr. oktober 2014. Dette er en økning på 8 % i forhold til året før. DNT økte i 

snitt medlemsmassen også med 8%, og hadde ved årsskiftet 270 250 medlemmer.  

 

Det betyr at ca 4,6 % av innbyggerne i Holmestrand og Omegn er medlem av HOT.  

 

 
 

 
 

År Barn/Skole Ungdom Hoved + Fam hoved Husstand Honnør Livs Fam. Husst medl. Ikke oppdelt Totalt

1997 332 332

1998 338 338

1999 345 345

2000 431 431

2001 435 435

2002 64 11 244 83 40 3 445

2003 59 10 248 86 40 3 446

2004 64 6 220 81 40 3 414

2005 75 9 250 89 43 4 470

2006 81 15 237 82 47 4 466

2007 70 6 244 83 43 3 449

2008 67 14 248 81 42 3 455

2009 68 15 249 81 46 3 462

2010 68 18 271 88 54 3 502

2011 77 25 252 86 65 3 508

2012 77 24 260 82 65 3 511

2013 71 17 245 94 71 4 502

2014 72 15 233 99 75 3 497

2015 95 21 258 120 73 4 571

2016 64 15 278 107 82 4 65 615
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Styrets virksomhet  
 Vedlikeholdt internett og facebook sider 

 6 styremøter i HOT 

 Deltatt i IS Botneløyper 

 Vært lokal prosjektleder og ansvarlig for nytt kart over Botnemarka. Utgis i April/Mai 2017 

 Samarbeid med Botnar - Bygdeborg, Davids Kilde, Angers Kleiv 

 Deltatt i STV. Av aktiviteter her vil vi nevne:  

 Samarbeid med fylkeskommune  

 Drift av felles DNT UNG grupper.  

 Turlederkurs 

 Oppfølging strategiplan 

 5 felles styremøter 

 

DNT Vestfold Målsetning -> 2016 

 Stor vekst på ungdomsgruppe 

 Kyststi samarbeide 

 Tursti og løypesamarbeide  

 Hytteintegrasjon via stier og løyper 

 Utvikle nærturområder i byer og tettbygde strøk 

 Øke antall lokale turlag (BT og Pensjonistgrupper) 

 Arbeidet for en felles administrasjonsstilling i DNT Vestfold 
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Trillegruppa 
Turleder: Trude Stenbro 

 

Lite aktivitet i trillegruppa i 2017, pga at vår eneste turleder fødte en datter i august 2016.  
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Barnas Turlag 
Turledere: Gry Elise Lybæk Madsen og Arnstein Brotnow 

 

    

BT 07.02.2016 1 Kom deg ut! På søndag 

BT 01.05.2016 1 Bli med til Saueråsen 

BT 04.09.2016 1 Kom Deg Ut! På tur til Solberghytta 

BT 16.10.2016 1 Natursti til Fossglaner’n 

BT 18.12.2016 1 Førjulskos i granskauen 

 

 

Det var programfestet 5 turer hvorav alle ble gjennomført med god oppslutning utover året. Årets 

program var variert og satt til alle sesonger. I tillegg deltok Barnas Turlag på aktivitetsdag i Hof 

arrangert av Kulturkontoret i Hof og Holmestrand. 

 

 

07.02.  Kom Deg Ut! 

Dagen er en av høydepunktene i programmet har det vist seg over en lengre periode. Det 

er alltid rimelig god oppslutning, dog været avhenger av å lokke en del ut i friluft. Årets 

akedag var preget av lite snø, is og vått vær, så alternativene ble å gå natursti og prøve 

vedkubbe-bowling. Da er det gull verdt å ha gapahuken som samlingspunkt og bålpanna 

som sosial møteplass. 

 
 

  

01.05. Bli med til Saueråsen 

Turen gikk på blåmerket løype hvor våren viste seg fram. I nydelig vårvær fant barna 

mange spor i naturen, og det ble spikket knagger. Fire familier hadde en topp søndag på 

en av Holmestrands åser. 
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28.08. Aktivitetsdag for barn og unge 

I forbindelse med NRKlanseringa av tv-serien Helt Naturlig av Jan Grønseth var denne 

søndagen et kick-off for Grønseth og en flott mulighet til å vise fram natur og muligheter i 

vårt lokalområde. Dette var et samarbeid mellom NJFF Vestfold, Speideren, Hof 

Rideklubb, Barnas Turlag og Kulturkontoret i Hof & Holmestrand. Barnas Turlag stilte 

med natursti og små premier til alle innleverte svar. 

 

04.09.  Kom Deg Ut! På til til Solberghytta (gml Speiderhytta) 

Avmarsj fra Botnestua i en stor flokk med tre generasjoner og mange alderstrinn var dette 

en tur som ikke krevde noen ferdigheter, men passet for alle. Det ble leirbål ved hytta, 

iherdig leting etter krystaller (og god fangst!) og vi slo opp vår nye lavvo. 

 

10.10.  Natursti til Fossglaner’n 

Det var avgang fra Kleivan og en mer ukjent turvei for flere deltagere. Underveis var det 

natursti for både voksne og barn, og vel framme var det godt med varmen fra bålet i 

høstlufta. 

Det synes på antall oppmøtte barn når det er mange aktiviteter som foregår på samme tid, 

som denne søndagen; 4 barn med foreldre og besteforeldre var et hyggelig turfølge. 
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18.12. Førjulskos i granskauen! 

Vi savnet snøen men det la ingen demper på juletrehogst for familiene. Dette er en 

umåtelig populær aktivitet i førjula, og har gjort den obligatorisk på programmet. Det ble 

niste rundt bålet, gløgg og klementiner til alle. Og barn høyt og lavt som lekte butikk 

under grantrærne og hogde litt på nedfallstrær. 
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HOT – DNT Ung (12-16)  
  

DNT Ung  04.03.2016  3  Hyttetur til Hadeland 

DNT Ung  29.05.2016  2  Kanotur  

DNT Ung  03.09.2016  2  Seiltur  
  
 Turlederne i ungdomsgruppa har i 2016 bestått 

av leder Erling Fæste, Siri Slethei Rustad og 

Birgit Sandin Vildalen 

  

Etter ønske fra ungdommene selv ble den 

tidligere snøhuleturen i mars erstattet med 

hyttetur fredag – søndag på Hadeland. På turen 

var det 8 ungdommer i alderen 12-16år og 4 

voksne. Det ble gitt anledning til å sove inne 

eller ute i telt. Det var forskjellige aktiviteter 

ute og matlaging på bål. 

Kanoturen gikk som vanlig fra Hillestadvannet til 

Eidsfoss i strålende sol på lørdag. Vi var 7 

ungdommer og 3 voksne fikk med seg elveturer 

mellom padling over flere vann og et fossende 

regnvær da vi gikk i land ved Eidsfoss kirke på 

søndag  

 

Den første helgen i september dro 11 glade 

ungdommer og tre turledere på seiltur ned 

Ertsvika hvor det ble grilling, bål og 

overnatting i Lavo. Den flotte sandstranda 

inbød til bading og grilling til langt på natt. På 

vei hjem var det en rekke frivillige «mann 

over bord» manøvrer.   

  

Medlemmer fra Holmestrand deltok også på 

DNT Vestfolds fellesarrangement i 

September. 

 

I det siste året har det kommet enda flere nye 

medlemmer i gruppa og til sammen er det opp 

mot  10-12 faste deltakere i alderen 12-16år. 

Flere av disse har også vært med på andre fellesturer. Gruppas turledere har også vært stabile det 

siste året.  
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Gruppa ønsker å få inn en av ungdommene selv for at ungdommene skal kunne få 

medbestemmelsesrett til turer og prioriteringer.  Gruppa kom selv med ønske om hyttetur slik at 

snøhuleturen i Mars 2016 ble erstattet med hytte/vintertur fredag-søndag.  
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Fellesturer  
Det ble satt opp 14 fellesturer i 2016. 

 

24.01.2016 Måneskinnstur til Kentucky Morten 

22.02.2016 Måneskinnstur til Ruseberget Siri/Birgit 

15.03.2016 Skitur til N. Løkenseter med middag Morten 

14.02.2016 Skitur på Vestskauen Morten 

23.04.2016 Orhaneleik (lø-sø) Hilde 

25.04.2016 Ramsløktur til Mulåsodden Siri/Birgit 

05.05.2016 Hanekleiva til Høgås Anne 

22.05.2016 Kyststien Bjerkøya-Berger Tore 

05.06.2016 Hilmars veg Siri/Birgit/Nils /Tore 

21.08.2016 Kyststitur til Falkensten Morten 

18.09.2016 Vestfolds høyeste - Skibergfjell og Vestfjell Tom 

02.09.2016 Fjelltur Norefjell - (3d) Anne og Nils 

28.08.2016 Ruketuten Tore 

01.11.2016 Himmelstigen Morten 
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Tirsdagsgjengen – spreke «ungdommer» på tur. 
 
Brekkeåsen

 
 

 

Det ble ikke mange tirsdager i 2016 vi måtte melde pass, hele 46 turer ble det. Vi 

varierte terreng, fra fjord (kyststien) til fjells (Skibergfjell), varierte turlengde fra 5 

til 12 km, og vi var innom flere kommuner: Sande, Hof, Holmestrand, Re, Horten 

og Tønsberg. 

Vi var mange flittige gjengangere, men også flere som var med en gang i blant. Det 

er moro når vi fikk samlet en gjeng på 15-16 som travet, pustet og peste, men som 

hadde overskudd til moro og hygge – og en lunsjpause hadde vi alltid tid til. 

Spesielt gøy, kanskje, var at vi også har hatt med deltakere fra både Hof, Sande og 

Holmestrand. 

Vi ser frem til å møte alle igjen i 2017 – og nye deltakere er selvfølgelig hjertelig 

velkomne. 
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Løkensetra 

 

Borrevannet
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Løyper, stier og vedlikeholdsarbeid 
 
Sommerløyper: 

Det har vært mye nedfall av gamle trær mange steder. Dette ser ut som et økende problem idet 

det har vært lite tele i jorden og spesielt grantrær er da utsatt i sterk vind. Tynne lange trær bøyer 

seg også over løypene ved spesielle værforhold som store mengder våt snø eller underkjølt regn. 

 

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

vedlikehold av egne løypefaddere (se eget kapittel).  

 

Det er i samarbeid med grunneier igangsatt arbeid med bedre utsikten fra Liglaneren. 

 

Nedenfor er bilder som viser nedfalte graner og et par løyperydder som tar velfortjent hvil. 

 

 

 

 

 
Vinterløyper: 

Vintersesongen 2016 ble en forholdsvis kort skisesong utenfor lysløypa. 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. 

 

I begynnelsen av 2017 kom det nedbør som frøs på trærne med etterfulgt våt snø og dette 

medførte flere brukne trær over løypene og mange nedbøyde trær over ledninger og løyper. Alle 

skiløyper er grovryddet og åpne, men det trengs ytterlig rydding seinere i år. 
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Løypepreparering 

 
IS Botneløyper står for løypepreparering vintertid med både stor løypemaskin, snøscootere og 

sekshjuling ATV med både hjul og belter. Disse har vært flittig brukt når forholdene har vært 

tilfredsstillende.  

HOT har egen scooter, som brukes i forbindelse med hyttedrift. 

Botne skiklubb står for produksjon av kunstsnø og løyper med kunstsnø. 
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Hytta på Brannåsen 

 
Hytta på Brannåsen er nå så godt som ferdig med hensyn til oppgradering av eksisterende hytte 

og tilbygg. Ferdigattest for tilbygget foreligger, men noe innvendig arbeid gjenstår. Strømmen er 

ferdig i disse dager, vann og avløp er ikke klart da vi fortsatt ikke har noe utslippstillatelse. 

Konsulent er for øvrig engasjert. 

Hytta tar seg pent ut i terrenget og ikke minst blitt praktisk i bruk. Tilbygget er i hovedsak utført 

av Larsen Bygg AS, mens grunnarbeider, vann og avløpsanlegg og el. anlegg er utført på dugnad. 

Totalt fra vi startet prosjektet april 2015 og frem til i dag ca. 1400 timer. Stor takk til 

dugnadsgjengen for innsatsen. Nevner ikke navn, da det er mange som ar deltatt både med 

hensyn til regnskap, søknader, innhenting av anbud og ikke minst praktisk arbeid. Med hensyn til 

økonomi henviser jeg til foreningens regnskap. 

Hytta er fortsatt et yndet turmål hele høstsesongen, men det har vært krevende å holde hytta åpen 

samtidig som det har vært såpass stor byggevirksomhet. En stor takk til hyttevaktene som har 

utvist stor tålmodighet. Hytta var godt besøkt i høst, men utover vinteren og skiføre uteble og i 

tillegg problematisk føre (svært glatt) så har det ikke vært så mange besøkende frem til nå, men 

noen trosser føret og tar seg innover. 
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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. 

Det var noen fine dager i marka når sesongen startet, men senhøstes og vintersesongen har vært 

problematisk med hensyn til problematiske føreforhold. Vi har derfor valgt å holde hytta stengt i 

helgene etter jul. Så snart det blir skiføre vil igjen holde hytta åpen. Det har for øvrig vært et 

tilbud i marka på Brannåsen. 
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Nytt kart over Botnemarka og Hillestad 

 
Det har i 2016 blitt gjort ny synfaring av kartutsnittet til eksisterende Botmemarka kart. 

Hovedårsaken til at dette har blitt gjort er å øke bruksverdien, samt forenkle vedlikehold ved å 

digitalisere kartet. I tillegg til eksisterende kart, så er kart grunnlaget økt til også å dekke store 

deler av Hillestad, samt turområder sør for riksveg 315 i Holmestrand. Dette er gjort i samarbeid 

med Hillestad Utvikling (Leif Kristian Ness og Arne Lunde) og Botne Skiklubbs 

Orienteringsgruppe (Jan Tore Foss og Kai Midtskogen) Botne Historielag har bidratt med bilder 

og tekst sammen fra medlemmer fra HOT 

 

Prosjektleder har vært Øystein Weltzien. Totalbudsjett for kartet er på totalt 352 000 kroner. 

Kartet finansieres gjennom Tippemidler (Søknad godkjent, men ikke utbetalt), egenkapital HOT 

og bidrag fra Hillestad Utvikling og Orienteringsgruppa i Botne Skiklubb. 
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DNT standardnøkler  
Vi gjentar igjen at HOT disponerer DNT standardnøkler, som kan fås ved å kontakte Morten. 

Nøkkelen lånes ut mot et depositum. 

 

Økonomi  
Gjennomgås av Steinar Johansen. 

 

 

Holmestrand 20 februar, 

2017       

       

Styret 
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Løypefadderoversikt 
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1 Morten Onshuus monshuus@yahoo.no 92814848 

2 Morten Onshuus monshuus@yahoo.no 92814848 

3 Morten Onshuus monshuus@yahoo.no 92814848 

4 Morten Onshuus monshuus@yahoo.no 92814848 

5    

6 Nils Lie La9vf@yahoo.no 95127400 

7 Nils Lie La9vf@yahoo.no 95127400 

8 Paul Thode og Helge Virum wp.thode@sf-nett.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@hyfro.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)  33056337 

16 Kajsa Onshuus (Nord) Kajsa.onshuus@golder.no 92666294 

17    

18 Tore Kallestad tore.kallestad@hyfro.com 99282306 

19 Paul Thode og Helge Virum wp.thode@sf-nett.no 90182506 

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

21 Thore Kallestad tore.kallestad@hyfro.com 99282306 

22 Erling og Haakon Fæste E_faeste@yahoo.no 95073220 

23 Paul Thode og Helge Virum wp.thode@sf-nett.no 90182506 

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

25 Mulodden :    Siri og Birgit siri.slethei.rustad.diff@hotmail.com 97749621 

26 Kyststien - Re:  Birgit, Siri, Morten  

27 Solumåsen:     Morten Onshuus monshuus@yahoo.no 92814848 

28 Ramberg kleiva : Helga Opsett opsett@gmail.com 91689285 
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