
 

 
 

 

 

Årsberetning 2019 
 

Årsmøte Dato: tirsdag 25.3. 2020 kl. 19:00 

  Utsatt til tirsdag 25.8.2020 kl 19:30 

  Sted: Botnestua 

 
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 2019. 
 

 

 

Etter Årsmøtet 26. mars 2019 har foreningen hatt følgende styre og komiteer. 

 
Funksjon     Navn   År  
Styreleder:     Birgit Vildalen  1 På valg 
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 
      Vibeke Pedersen  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 
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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 

 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 Friluftsskole sommeren 2019 

 Deltatt på DNTs Landsmøte 

 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. oktober 2019 totalt 667 medlemmer fordelt på kategoriene i tabell under.  

 

Dette er 43 færre enn pr. 31. oktober 2018, så en nedgang på ca 5%, men likevel høyere enn for 

samme periode i 2017. Der er også ikke helt samme sammenligningsgrunnlag da tallene for 2018 

er pr 31.10 mens tallene fra 2019 er pr 01.10. 

 

Sett over en 4-5års periode har det likevel vært en tydelig medlemsøkning og HOT vil jobbe med 

å holde medlemsmassen stabil på dette nivået.  

 

          

 

          

 
 

Turledere 

I 2019 fikk Holmestrand og Omegn turistforening to nye sommerturledere og en ny nærturleder. 

Totalt er 16 turledere tilknyttet Holmestrand og Omegn Turistforening pr. 31.12.2019  
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Barnas Turlag 
Turledere: Jakob Solhøj, Sara Lassen Solhøj, Birgit Vildalen 

 
Dato Tur 

03.02.2019 Kom deg ut skileikområdet Botnestua  

30.03.2019 Fuglekassesnekring Holmestrand bibliotek 

28.04.2019 Tur til Davids kilde 

02.06.2019 Mini-safari i Bassengparken 

24.06.2019 Friluftsskolen – 4 dager 

24.08.2019 Friluftstreffet i Eidsfoss 

01.09.2019 Kom deg ut Bassengparken 

30.09.2019 Høsttur med SFO til Tyristua 

14.12.2019 Fakkeltur og juleavslutning 

I 2019 gjorde Barnas turlag flere samarbeidsprosjekter blant annet 

med Frivillighetssentralen, Aktiv i Eidsfoss og 

Bassengparken Vel. Både Kom deg ut vinteren 

2019 og høsten 2019 ble svært godt besøkt med 

flere hundre deltakere. På sistnevnte ble det delt 

ut 350 premier til naturstien.  

 

For andre gang 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, Garnbakken på Mulodden og 

Brannåsen.  
 

Tilbudet blir videreført i 2020. 
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HOT – DNT Ung (12-16)  
 Turledere: Guro Vildalen, Birgit Vildalen 

 

Dato Tur 

02.03.2018  Hyttetur til Hadeland - avlyst 

31.10.2018 Halloween i Smørsteintunnellen 

 

 

Ungdomsgruppa har  i 2019 hatt  begrenset tilgang 

på  turledere, da HOTs egne turledere har vært ute 

på studier. HOT har derfor kun arrangert to egne 

turer, den ene ble avlyst pga for få påmeldte. HOT 

har hatt et samarbeid med de andre foreningene i 

Vestfold, så det har vært tilbud flere ganger i mnd.  

For medlemmene har det også vært arrangert 

BaseCamp i DNT Vestfold.  

 

Friluftstreffet i Eidsfoss som er nevnt under BT, har 

vært for ungdom opp til 15-16år.  

 

Halloweentilbudet i Smørsteintunnellen var 

i samarbeid med kommunens kulturkontor 

og det var mange hundre deltakere på dette 

arrangementet hvor HOT stilte med flere 

frivillige som vakter og blant annet og stekte 

pølser til deltakerene. 
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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 

16.01.2019  Skileikanlegget Botnestua 

20.02.2019 Aking i Bassengparken 

20.03.2019 Aking og klatring I Hagemannsparken 

24.04.2019 Tunnelltur på kyststien 

22.05.2019 Seiltur 

19.06.2019 Padletur på Suluvann i Sande 

18.09.2019 Sykkel/Gåtur til Tvillingbro 

16.10.2019 Hodelykttur til Sagkollen 

20.11.2019 Juleavslutning Hagemann 

 

Friluftsliv Tilrettelagt for 

utviklingshemmede ble startet 

opp i Holmestrand sommeren 

2018 som et tilbud i hele 

Vestfold og videreført i 2019. 

Det ble arrangert hele ni turer 

på ettermiddager i Holmestrand 

gjennom 2019. 

 

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 2019 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. 
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I tillegg har det vært arrangert følgende  felles overnattingsturer: 

 

Dato Tur 

08.03.2019 10.03.2019 Vintercamp på heisetra 

14.06.2019 16.06.2019 Sommercamp på Sandsletta 

28.06.2019 01.07.2019 Langtur på Hardangervidda 

23.08.2019 25.08.2019 Høstcamp på Trollsvann 

 

 

  
  



 

__________________________________________________________________________________________ 

HOT Årsberetning 2019 Side 9 av 19 

 

 

Fellesturer  
Dato Tur Turleder 

03.02.2019 Kom deg ut arrangement på hyttene  

29.04.2019 Fra Falkensten til Mulvika Horten 

01.05.2019 Angers Klev med fire forskjellige briller - Flora 
Sopp og nyttevekstforbundet / 
Birgit 

25.08.2019 Sesongåpning og turpasstur Brannåsen  

31.08.2019 Hytte til hytte Botnemarka Marit/Bjørn Roar 

06.09.2019 Høsttur til Haukeliseter – 3 dager -avlyst Nils/Birgit 

15.09.2019 Angers Klev med fire forskjellige briller - Historie Historielaget/Birgit 

30.09.2019 Høsttur til Tyristua Tore  

04.11.2019 Sesongåpning av Nordre Løkenseter  

 

Som i 2018  arrangerte vi noe færre fellesturer 

enn det vi har  gjennomført tidligere Det har vært 

variert  oppmøte på foreningens fellesturer og vi 

opplever i større grad at annonsering gjennom 

DNTs aktivitetskalendere medfører større 

deltakelse fra naboforeninger i Vestfold, men 

også fra andre steder (f. Eks Drammen). Vi har 

fortsatt å dele turer og aktiviteter med de andre 

foreningene i Vestfold slik at tilbudet totalt sett er 

større enn tidligere. Høstens fjelltur til Haukeli 

hadde dårlig påmelding, så den ble avlyst.   
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Tirsdagsgjengen – spreke «ungdommer» på tur 
I 2019 har det vært arrangert 

42 tirsdagsturer med 

snittlengde på 6.5 km, totalt 

over 270km. Turene har vært 

varierte og hovedsaklig i 

nærmiljøet. Flere av 

turlederene har også tatt 

nærturlederkurset i DNTs 

kursportefølje for å kunne 

lede turene. Turlederansvaret 

på nærturene har gått på 

rundgang. 

 

 

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. 

Det ble også arrangert en overnattingstur til Brannåsen i august.  

 

Dato Tur Turleder 

05.03.2019 
Tirsdagstur på kyststien langs det gamle 
jernbanesporet 

Turid 

26.03.2019 Tur rundt Løvøya Ingrid 

02.04.2019 Kyststien til Fossekleiva og Berger Ingrid 

09.04.2019 Tirsdagstur på Mulodden Ingrid 

30.04.2019 Kyststitur fra Snekkestad Ingrid 

04.06.2019 Tur til Skibergfjell Torleif 
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Løyper, stier og vedlikeholdsarbeid 
 

Sommerløyper: 

Sommerløype standarden 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. Mange av løypene brukes imidlertid såpass lite at de gror igjen med 

gress o.l. i løpet av sommeren. 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 er også grundig ryddet for kratt. Samme gjelder stikkvei opp til Tyristua. 

 

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

med nye skilt. Det tas sikte på utskifting av ca 50 skilt med avstander pr år i de neste årene.  

 

HOT har videre påtatt seg å merke Pilegrimsleden fra kommunegrense i sør til Oreberggårdene.  

 

Det ble arrangert møte med løypefadderene sommeren 2019. 

 

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. Med pågående 

klimaendring og vesentlig mildere og kortere vinterforhold med snø, stilles det nå større krav til 

løype traséene 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 og hundeløypa, løypa til Nordre og videre opp til 

Hvittingen og løypene på jordene. 

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. 

Løypa til Nordre Løkenseter var brukbar for skigåing et par uker i desember og er pr midt februar 

kun egnet for barmarks gåing. 

 

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 ankommet og den gamle er solgt og levert.  

 

Maskinparken er i meget 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. 
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Bildene viser et år i Botnemarka. 
 

23.januar 2019   10. februar 2019   10. mars 2019 

Over Tyriåsen    Mot Løkenseter   Holtanhytta 

 

 

24.mars 2019    13.mai 2019    26.mai 2019 

Tyristua    Hans Erik med traktor   Hundeløypa 
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3. juli 2019   7. juli 2019    23.august 2019 

Over Tyriåsen   Øst for Sollivannet    Rydding gir ved.  

her trengs flere på tur.       Tormod med traktor 

  

 

 

 

1. november 2019  17. november 2019   1. desember 2019 

Bekken før Bjørløv hytta  Hundeløypa    Opp mot Tyriåsen 
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1. desember 2019  15. desember 2019   12. januar 2020 Opp til 

Tyriåsen  Inn fra Brannåsdumpa    Opp mot Tyriåsen  
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Digitale Turpostkasser: 

 
 

Foreningene i DNT Vestfold etablerte i 2018   "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. 

 

Holmestrand og Omegn har i 2019 hatt 26 forskjellige 

sjekkUt punkter. I 2019 var det 180 påmeldte deltakere 

med tilsammen 365 innsjekkinger på disse punktene. 

Dette er en økning på 35% sammenlignet med 2018 

 

Det mest besøkte punktet i 2019 var Hvittingen. Fulgt av 

Brannåshytta.  Den deltakeren som hadde flest 

innsjekkinger i Holmestrand,  hadde i alt 14 innsjekkinger 
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Hyttedrift 
 

Brannåsen Turisthytte. 

 
Hytta: 

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

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

Uteområdene er flittig brukt også utenfor åpningstidene. 

 

Kioskdrift: 

Det har i løpet av 2019 vært omsatt for omtrent 28.000 

på Brannåsen. Det er en nedgang fra ca 40.000 i 2018. 

I vårsesongen var det til dels isete og den planlagte 

åpningen 6. januar måtte ustsettes grunnet isete og 

dårlige forhold i marka, men allerede 13. januar var det 

skiforhold Hytta åpnet for høstsesongen i forbindelse 

med DNT Hortens turpasstur siste søndag i august.  

Høstsesongen var det relativt mye besøk. Vi ser nå at 

bruken av Vipps har økt i forhold til kontantsalg. 

 

Uthus : 

Nytt uthus/ vedbod og lager er ferdigstilt, og har blitt 

tatt i bruk. Ny utedo vil bli 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.  

 

Gapahuk og utemøbler: 

Gapahuken ble beiset og utemøbler ble oljet. 
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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:  

Det er kjøpt inn 8 madrasstrekk, 8 dyner, 8 puter og 10 

sett av turistforeningens sengetøy. Det er også kjøpt 

inn noen ullpledd. Hytta var lokasjon for en av dagene 

på Friluftsskolen 2019 og den har også blitt benyttet til 

Turlederkurs. 

 

 

 

Nordre Løkenseter 

 
Kioskdrift: 

Det har i løpet av 2019 vært omsatt for 

omtrent 2.800 på Nordre Løkenseter 8000kr 

i 2019. Det skyldes dårligere skisesong i 

2019 sammenlignet med året før. Hytta ble 

åpnet for høstsesongen av Knut Slemdal som 

nå åpnet hytta som hyttevakt for 26. året! 

 

Ettersyn og vedlikehold: 

Ingen store vedlikeholdsjobber i 2019. 

Planlagt beising ble flyttet til 2020 
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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. På årsmøtet i 2019 ble «Prosjekt 

Tyristua» presentert og styret fikk fullmakt til å videreføre prosjektet, men eventuelle store 

økonomiske forpliktelser skulle legges frem på Årsmøtet 2020. 

 

2019 ble brukt til en del forarbeider, blant annet ble det gitt tillatelse til oppretting av ny 

matrikkelenhet til uendret bruk som turisthytte.  

 

Det ble også søkt midler fra Olav Thons stiftelse, Sparebanksstiftelsen DNB, Sparebank 1 

Stiftelsen, Statsskogstiftelsen og noen andre fond. Tildelinger ble gitt på 1.300.000 og det er også 

en del opparbeidet egenkapital, se informasjon under Økonomi. 

 

Ytterligere informasjon vil bli lagt frem for årsmøtet 2020. 

 
 

 

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.  

 

Ny kasserer ble valgt på årsmøte 2019, inntil da hadde  leder tatt seg av regnskapet. Etter at alle 

registreringer i Brønnøysund, bank osv. var i orden overtok ny kasserer vervet for fullt i Juni 

måned. Det var litt utfordringer med å overta et regnskap mitt i sesongen, men alt skal nå være på 

plass. Regnskapet er kontrollert og funnet i orden av revisor. 

 

På status har vi skrevet ned våre eiendeler til kr. 1,-. Vi har ingen skattemessige hensyn å ta og 

midlene har liten eller ingen gjenkjøpsverdi. Det enkleste og beste er at de står listet med verdien 

kr. 1,-.  

 

På inntektsiden ser vi en gledelig oppgang på medlemskontingenten. Salget på hyttene har 

imidlertid gått ned, ligger på halvparten av inntektene for 2018. 

 

På utgiftssiden er det fullføringen av tilbygg, redskapsbod, planering osv. som er den store 

utgiftsposten.  

 

På årsmøtet i mars 2019 ble det fremlagt en ekstra sak vedrørende en søknad fra Botne skiklubb 

om midler. I tråd med årsmøtets beslutning fattet styret et vedtak at det var økonomisk forsvarlig 

å gi et tilskudd på 30.000 kr til Botne skiklubb for å likevel ha egenkapital til planlagte 

prosjekter. Midlene ble gitt under følgende forutsetning: «For Holmestrand og omegn 

turistforening er det viktig at våre midler går til arbeidet i skileikområdet og gapahuken. I tillegg 

ønsker vi at bidraget fører til at Botne skiklubb vil støtte HOTs behov for  økt tilgang på 

maskinpark i I/S Botneløyper og særlig 6-hjulingen i forbindelse med prosjekt «Tyristua»». 

 

Det ble søkt om midler til «Prosjekt Tyristua» og det ble i 2019 tildelt følgende: 

• 300.000 fra Olav Thons stiftelse 

• 1.000.000 fra Sparebankstiftelsen 

Disse midlene utløses ved bruk og er således ikke synlige i foreningens regnskap og balanse på 

det nåværende tidspunkt. 

 

Årets resultat er på kr. 87.215,-. Egenkapitalen er ved årets utgang kr. 624.334,-. Foreningen har 

god økonomi. Det er også nødvendig når det kommer til å bli store utlegg på Tyristua. 

 

 

 

Styret 

Holmestrand 20. august 2020 

       

       

 


