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TILLITSVALGTE 
2016

HOVEDSTYRET
Styreleder: Tore Gilhuus
Nestleder: Petter Naper Hansson 
Styremedlemmer: Randi Fosso, Einar Øygard,  
Bertil Anderson, Ragnhild Joachimsen, Tor 
Dalaker Lund, Unni Thonhaugen (vara)

TURKOMITEEN
Geir Ølnes (leder), Are Hulbekkmo, Ulf Høye, 
Eirik Winsents, Inger Eva Borgen, Geir A. 
Bergesen, Sergei Aksanov, Ole Jakob Kjørstad

SENIOR TURGRUPPE
Marit Kallerud (leder), Kjell Dahlviken, Tore 
Røstad Petersen, Sverre Corneliussen, Gunilla 
Thorsen, Odd Jan Kirkaune, Gunnar Hansen, 
Knut Bjørge, Else Smørgrav, Sissel Groven

BARNAS TURLAG
May-Britt Helgerud (leder), Elin Svilaas, Espen 
Berg, Ellen Sønderaal, Ragne Hvidsten, Bjørn 
Inge Verås, Arne Bjørnevik, Gro Siljan Hjukse, 
Per Håvard Siljan Hjukse, Anne Kallenius, Kjetil 
Flom, Espen Pettersen, Sigmund Smøttebråten

MØTEKOMITEEN
Hanne Ljøterud (leder), Unni Kristoffersen, 
Anne Grethe Gundesø

VALGKOMITEEN
Ragne Hvidsten (leder), Aud Kari Borge, Rea 
Larsen

MERKEKOMITEEN
Tor Dalaker Lund (leder), Reidar Demmo, Liv  
Ellefsen, Bente Engedahl, Terje Fossan, Kjell 
Hervig, Are Hulbekkmo, Grete Schau Nielsen, 
Rea Larsen, Jorunn Skovly, Erik Skovly,  
Filip Svilaas, Birgitt Fulsaas, Bjørn Engen, Geir 
Anders Bergesen, Jørn Paus Kalleberg, Alfred 
Haukås, Nina Søia, Erik Høivoll, Unni  
Kristoffersen, Jorunn Jervan, Jon Sandness

BYSTIKOMITEEN
Bertil Anderson, Bror von Krogh, Jon kr. Nilsen, 
Oddvar Grongstad, Sverre Corneliussen, Helge 
Brekke, Kjell Dahlviken, Jon Østerbø, Arild  
Skullestad, Knut Stephansen, Jon Erik Saugen, 
Roger Hansen

BYGGEKOMITÉ PRÅMVIKA
Tor Melhus (leder), Eirik Winsents, Berit  
Hillestad Pedersen, Ellen Sønderaal, Dag  
Sandvik, Terje Konningen

HYTTESTYRET ERIKSBU
Randi Fosso (leder), Signe Ruud, Harald 
Bjertnes, Sylvi Leikvam, Lars Lein, Vebjørn 
Ruud, Einar Øygard, Ellen Sønderaal, Erlend 
Haug

HYTTESTYRET SELSLI
Torbjørn Hals (leder), Åge Madsen, Magny  
Bakken, Mats Eirik Hansen, Wenche Johansen, 
Jan Rognerud, Arild Storheim, Helge Vaadal, 
Geir Bergesen

HYTTESTYRET SIGRIDSBU
Hanna Sandven (leder), Håvard Buttingsrud, 
Jørn Kristoffersen, Lars Schei, Einar Sandven, 
Sigmund Borge Foss, Rune Øvereng, Brit  
Volden, Vidar Myrvold, Jorunn Teigen

HYTTESTYRET SVEINSBU
Lars Gåsefra (leder), Bjørn Bogetvedt, Live  
Salvesen, Arvid Jemtegaard, Tor Dalaker Lund, 
Øyvind Røtvold, Alfred Haukås, Kari Helene  
Kristiansen, Berit Knutsen

HYTTESTYRET SØRMYRSETER
Mette Maudal (leder), Tor Melhus, Kaya Cecilie 
Færder, Torill Såtvedt, Espen Pettersen, Rolf 
Sørby, Jan Kittelsen, 

HYTTESTYRET ØVRE FJELLSTUL
Espen Martinsen (leder), Jon Ivar Berg, Petter 
Grimsgaard, Jon Kr. Nilsen, Anne H. Antonsen, 
Terje Pytte, Anne Sofie Martinsen, Ragnhild  
Joachimsen, Tove Roland

HYTTESTYRET PRÅMVIKA
Ole Jakob Kjørstad (leder), Terje Konningen, 
Aud Kari Borge, Damien Renard, Celine  
Renard, Ellen B. Gustafsson, Per Gustafsson, 
Johannes Aagard, Martha Radwanska 

HYTTESTYRET DAGGRØ
Alfred Haukås (leder), Laila Kjetså, Øyvind Åbø, 
Bjørn Engen, Dea Haug Storaas, Kjetil Bøe, 
Knut Stephansen, Jørund Larsen, Hedly Olaf 
Baksjøberg

STI OG SPOR
Tor Dalaker Lund, Olav Såtvedt

REVISORER
Bodil Yttervik, Tone Helen Dahlen



GRUPPE PERSONER TIMER

Hovedstyret 8 600

Merkekomiteen 22 900

Bystikomiteen 12 238

Senior turgruppe 10 364

Barnas Turlag 13 330

DNT ung 6 118

Turkomiteen 8 270

Flerkulturell turgruppe 10 410

Møtekomiteen 3 56

Valgkomiteen 3 35

Sørmyrseter 7 400

Sveinsbu 9 250

Selsli 9 341

Pråmvika 9 150

Sigridsbu 10 600

Eriksbu 9 258

Øvre Fjellstul 9 224

Daggrø 9 757

Byggekomiteen Pråmvika 6 650

Andre (IKT, Sti og Spor, revisjon) 5 42

TOTALT 177 6993

DUGNADSREGNSKAP

Merk! Mange deltar i arbeid i flere styrer og komiteer. 



ÅRSMELDINGER

HOVEDSTYRET
Foreningen har jevnt stigende medlemstall, og totalt antall medlemmer i 2016 er 2538. Vi har ca 120 aktive 
frivillige som vedlikeholder og drifter foreningens hytter, rutenett, turgrupper og aktiviteter. Vi har i løpet 
av 2016 startet opp DNT Ung Kongsberg. Vi har hatt turer på dagtid med fokus på enkle turer, sosialt sam-
vær og muligheter for alle. Bygging av den nye hytta, Pråmvika, er i full gang og oppgradering av Daggrø har 
fortsatt også i 2016. Sigridsbu har også i 2016 endelig fått oppgradert toalettforholdene sine.

Kontoret består av to ansatte på 60 %. Da Mette Martinsen sluttet, tok Ingunn Våer over som daglig leder, 
og Eva Jeanette Johnsen ble ansatt.

Hovedstyret har hatt 11 ordinære styremøter og ett møte med alle hyttestyrelederne. Det er blitt avholdt 
årsmøte, tillitsvalgtmøte og høstmøte.

Kongsberg og Omegns Turistforening har vært representert på DNT landsmøte i Lom ved Tore Gilhuus 
(styreleder), Petter Naper Hansson (nestleder) og Ingunn Våer (daglig leder). Styreleder har også deltatt på 
styreledersamling, Østlandsmøte og samarbeidsmøter i Buskerudforeningene. Bertil Anderson har  
representert foreningen i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF).

Ingunn har blant annet representert foreningen ved deltakelse på to dagligledersamlinger med DNT,  
samarbeidsmøter med Buskerudforeningene, Klart det går prosjektsamarbeidsmøter, Friluftsliv nett- 
verkskonferanse om integreringsturer, møter med friluftslivsavdelingen i Buskerud fylke og Kongsberg 
Næringsforum, samarbeidsmøter med Røde Kors og Frivillighetsentralen. 
Eva har vært på opplæringsdag sentralt, deltatt på samarbeidsmøter med Røde Kors, vært på DNT Ung 
regionssamling, samarbeidsmøter med Kongsberg Bibliotek og informasjonskveld for nyinnflytta i regi av 
Næringsforum m.m.

Foreningen har gjennomført Opptur i samarbeid med Kongsberg videregående skole. En meget hyggelig og 
flott dag ute sammen med frivillige fra oss og ungdommen! 
30. april til 1. mai arrangerte vi grunnleggende turlederkurs på Rajehytta. Kurset var populært og de 15  
plassene ble fort fylt opp. Deltagerne var en god blanding av lokale og tilreisende og vi fikk noen nye 
turledere til våre grupper. 
For 5. år på rad har vi deltatt i et samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg og Kongsberg Orienteringslag 
med ukentlige sykkelposter. I år ble det deltakerrekord! Det ble satt ut 36 poster og totalt antall registrerte 
postbesøk ble over 3400, nesten 1000 opp fra 2015. 

I forbindelse med Friluftslivets uke gjennomførte styret bålsamtale med politikere og kommunens  
administrasjon. Fokuset var å finne en uformell arena for å diskutere og knytte kontakter, vise hvem vi er 
samt diskutere aktuelle saker som opptar oss. Noe av det som ble diskutert var Flyplassområdet på  
Skavanger, tettere samarbeid i prosjekter og bevisstgjøring av våre aktiviteter. Styret ser helt klart  
hensikten med å invitere og orientere politikere om hva vi driver med og vår rolle.

Representanter fra styret har deltatt på formøter til plansaker i regi av Kongsberg kommune. Styret og 
Bystikomiteen har levert innspill til flere høringer.

Vi ønsker å være synlige både i tradisjonelle media og i sosiale medier. Foreningen har opprettet facebook- 
side og Instagram-konto, som administreres av kontoret. Vår aktivitet i sosiale medier når stadig flere. 
Dette sammen med at mange av turgruppene har egne sider/grupper på facebook, som de selv adminis-
trer, gjør at vår synlighet i sosiale medier er stadig økende og vi når ut til stadig flere.



I de tradisjonelle medier har vi Laagendalsposten og NRK Buskerud. Vi har fått flere oppslag og kronikker i 
Laagendalsposten, blant annet 24 turbeskrivelser i sommer. Vi synes mediedekningen lokalt har vært god i 
Laagendalsposten, men ønsker oss allitd enda mer på aktivitetene våre. NRK Buskerud har gjengitt noen av 
Laagendalsposten sine saker på sine sider.

Kontoret, sammen med DNT Ung, gjennomførte stand på Krona to dager i forbindelse med oppstart av 
skoleåret 2016/17, Ingunn har vært med Sykkelbyen Kongsberg på stand på Krona i oktober. Ingunn har 
også vært på Norsk Senteret i en introduksjonsklasse og snakket om DNT og Turistforeningen i Kongsberg. 
Sammen med Røde Kors Kongsberg har det vært integreringsturer, med skikurs vinter og vår/høstturer. I 
2016 ble det også arrangert tur til Gaustatoppen med fullstappet buss!

2016 har vært familieåret, vi har hatt fokus på turer, aktiviteter og tilbud til familier. Turbo har flyttet ut på 
alle hyttene, sammen med egen gjestebok for barna. Emneknaggen #mittlekeland har blitt brukt både på 
facebook og intagram for å merke bilder, og det er solgt bra med familiemedlemsskap i foreningen.

2017 er Kunnskapens år. Styret vil sammen med administrasjon ha fokus på kompetanse, deling av eksister-
ende kompetanse og kurs. Vi vil delta på oppkjøring til DNT sitt 150 års jubileum og starte planlegging av 
vårt eget 130 års jubileum.

Vi skal også få med oss enda flere med ut på tur, både gjennom ny runde av Til Topps, fellesturer og  
opplæring. Vi skal være en viktig samfunnsaktør når det gjelder utbygging og utvikling av turområder og 
byen vår, samt fremme og bidra til god folkehelse. Sammen med alle de fantastiske frivillige i Kongsberg og 
Omegns Turistforening går vi inn i 2017 som en aktiv, atraktiv og kunnskapsrik forening.

Hovedstyret & administrasjon

Opptur ble gjennomført på Sachsen med flere hundre åttendeklassinger.  
De frivillige tar seg en matbit i sola. Foto: Sissel Groven

Bålsamtale med politikere og kommunens  
administrasjon utenfor kontoret



Merkekomitéen i KOT har i 2016 foretatt det vanlige vedlikeholdet av stier og skiløyper. Standarden på 
sti-og løypenettet er stort sett slik vi ønsker det. Vi har nå ansvaret for om lag 220 km stier og 190 km 
skiløyper. Vedlikeholdet tar stadig mer tid, både på grunn av den sterke tilveksten, og fordi stadig flere 
stier trenger plankelegging eller kavling, eventuelt omlegging. Dette er jo egentlig positivt, for det vitner 
om mye trafikk på stiene. Den stadig økende bruk av sykkel i stinettet medfører betydelig økt slitasje og er 
noen steder ganske ødeleggende. Det forekommer også en del sykling på stiene i naturreservatene, og der 
er sykling forbudt.

I tillegg til det vanlige vedlikeholdet kan følgende nevnes:

• Stien fra Ormetangen til Grønli og Skrimtoppen var i en sørgelig forfatning et stykke etter dammen på 
Ravalsjø. I juni hadde vi en dugnad der det ble lagt ut planker og gangbruer.

• På forsommeren hadde vi en dugnad på stien fra Ormetangen til Paulstul. Det er en lang og arbeid-
skrevende strekning, men den framstår nå godt rydda og merka.

• Stien fra Einarstjønn til Eriksbu blir vårt neste store prosjekt. I høst ble stien fra veien ved Hukasetra ned 
til brua plankelagt. På den andre sida av brua ble stien lagt noe om, slik at den nå går noe høyere og tørrere. 
Planker har også blitt kjørt opp til parkeringsplassen ved Butjønn. De skal da kjøres videre på vinterføre, så 
til sommeren regner vi med at hele strekningen skal få en grundig opprustning. 

• Den nederste delen av stien fra Brånabekk mot Knuten fikk sist høst hard medfart av skogsmaskinene. 
Statskog fylte igjen hjulspora, og etterpå var noen fra merkekomitéen på plass med grøfting, kavling og 
merking. Her må mer gjøres til våren.

• Over hele Blefjell støter vi på skiløypeskilter med KOTs logo. Det var jo KOT som i sin tid etablerte 
løypenettet på Ble, men etter hvert har store deler av det blitt overtatt, og noen steder lagt om, av  
grunneiere og løypeforeninger. Ei løype som er skilta med KOT-skilt, forteller skiløperen at her har KOT 
ansvaret for merking og rydding. Derfor vil vi nå fjerne de skiltene som ikke er i ‘våre’ løyper. Dessuten er 
flere av dem ganske misvisende etter at nye traséer har blitt etablert. Noen skilter ble fjerna i løpet av 2016, 
og resten fjernes så fort som mulig.

• Nye skilter er satt opp ved Daggrø. Nytt skiløypekryss med skilter er etablert noe øst for hytta.

Tor Dalaker Lund

KOMITEER OG TURGRUPPER

MERKEKOMITEEN

900 
dugnadstimer

Fra plankebæring ved Butjønn; stien til Eriksbu skal få en ordentlig opprustning. 
Foto: Are Hulbekkmo



Senior turgruppe har gjennomført 15 turer i 2016.  
Vi har hatt med lokale turguider på 6 av turene, 
noe som har vært til stor berikelse. Det har vært 
variasjon både i lengde og vanskegrad. Deltakerne 
har synes veldig fornøyd med opplegget. Vi har 
ikke hatt noen form for uhell på noen av turene, 
men har måttet endre sted på grunn av vær- og 
føreforhold et par ganger. 

SENIOR TURGRUPPE

TURER 2016

Sted Dato Turens 
varighet

Antall 
ledere 

Antall 
turguider

Antall 
deltagere

Totalt 
antall

Langevannstoppen 10.mars 4,5 2 1 5 8

Kyststien Skøyen-Bygdøy-Aker brygge 31.mars 6 2 39 41

Kyststien Borre Åsgårdsstrand 14.apr 6 2 22 24

Sulusåsen 28.apr 4 2 6 8

Kampestad / Brennsetra 12.mai 5 2 14 16

Bjørnåsen / Meheia 26.mai 4 2 19 21

Bygdeborg / Komnes 02.jun 6 2 2 23 28

Eidsfjell / Nore 09.jun 8,5 2 17 19

Dronningkollen / Svene 18.aug 6 2 1 18 21

Lifjell / Gavelsjå rundt 01.sep 7 2 21 23

Dåsettunet / Flesberg 08.sep 5 2 1 10 13

Fornebulandet 15.sep 7,5 2 23 25

Kjørstad-elva 28.sep 3 2 1 21 24

Saggrenda / Kongens gruve 13.okt 5 2 1 12 15

Øksne / Bjørkestul 27.okt 4,5 2 18 18

Gamlegrendåsen 10.nov Avlyst pga snø 0

Total 303

Det har vært noe utskifting i turledergruppa 
i løpet av året. Den består nå av: 

Marit Kallerud - leder
Else Smørgrav
Gunilla Thorsen
Kjell Dalviken
Sissel Groven
Sverre Corneliussen
Tore Røstad Petersen
Bjørn Schei

Gruppa har hatt 3 styremøter.
Totalt antall dugnadstimer: 364
      
Kongsberg, 05.12.16
Marit Kallerud

364 
dugnadstimer



BARNAS TURLAG

UNG

Vi gjennomførte 15 arrangementer, ca 500 deltagere og ca 330 dugnadstimer.

For første gang arrangerte vi 59 grader nord. Det var mange ulike aktiviteter man 
skulle igjennom. Man dannet lag og konkurrerte mot hverandre, veldig populært. 
Klatring i Svartås med Klatreklubben er alltid populært. Det ble gjennomført 
grottetur på Skrim, spennende for både store og små. Matkurs på bål ble arrangert 
i samarbeid med Storaas. Matkurs er populært og vi har alltid mange deltagere på 
disse arrangementene. Kom deg ut-dagen i september var på Øksne i solskinn. Ca 
150 stykker tok turen innom. Det ble også for første gang arrangert en nissemarsj. 
ca 45 stykker tok på seg nisselua og deltok.

May-Britt Helgerud

Høsten 2016 startet vi opp DNT ung Kongsberg. Vårt 
første halvår har gått veldig bra og vi ser stadig større 
oppslutning på arrangementene. 

I 2016 stod vi på stand med kontoret, dro på  
overnattingstur til Sveinsbu, Selsli og Fugleleiken, hadde 
sosial “turplan kosekveld” på kontoret med filmvisning 
og arrangerte en skøytekveld på Kjennerud med grilling. 
Noen turplaner er lagt fram til sommeren og vi håper å 
få med stadig flere unge ut på tur.  
 
To i UNG-styret tok også grunnleggende turlederkurs i 
høst, vi satser på at sistemann får tatt det i 2017 slik at 
hele ung-styret har turlederutdannelsen på plass.

330 
dugnadstimer

118 
dugnadstimer

Klatring i Svartås. Foto: Elin Svilaas

Bak Knutetoppen, på vei til Selsli.  Foto: Eva Jeanette Johnsen



TURKOMITEEN

Turkomiteen har i 2016 gjennomført 2 kveldsturer, 6 dagsturer 
og 4 overnattingsturer. 2 dagsturer og 3 helgeturer ble avlyst. 
Alle gjennomførte turer har vært vellykkede og uten uhell av noe 
slag. Deltagelsen har vært bra og turkomiteen er godt fornøyd 
med sesongen. Turkomiteen har hatt 9 aktive turledere. 

Turene på programmet har vært:

• Utafor sti og spor. 9 deltagere

• Utafor sti og spor. 5 deltagere

• Helgetur til Lufsjå. Avlyst, for få påmeldt.

• Helgetur fra Solheimstulen til Mårbu. 12 deltagere

• Langhelg med telt i Lærdalsfjella. 12 deltagere

• Dagstur med kano vest for Ble. 2 deltagere

• Søndagstur til Himfjell og Eggaraksla. 4 deltagere

• Kveldstur til Vardekollen – Skropfjell (Hvittingfoss). 4 deltagere

• St. Hanstur i kano på Horgesetervannet. Avlyst, ingen deltagere

• Helgetur med kano på Setten i Akershus. Avlyst, ingen påmeldt

• Utafor sti og spor i Juvsgrend. 7 deltagere

• Helgetur Vikerfjell. Avlyst, ingen påmeldt

• Sopptur. Ca 40 deltagere

• Tur for flyktningmottaket. Avlyst fordi mottaket var lagt ned

• Kveldstur til Møllerkolten. 8 deltagere

• Gapahuktur. 7 deltagere

• Utafor sti og spor til Surtvarden. 7 deltagere

Minner om Facebookgruppa «Kongsberg og omegns turist-
forenings fellesturgruppe». Her annonseres turer og det går an 
å søke etter turfølge.

Geir Ølnes

270 
dugnadstimer

Solheimstulen til Mårbu. Foto: Are Hulbekkmo



BYSTIKOMITEEN

238 
dugnadstimer

56 
dugnadstimer

MØTEKOMITEEN
Årsmøtet på Rådhuset 23.2.16 
Årsmøtesaker. Geir Ølnes og Eirik Winsents viste bilder og fortalte om padletur fra 
Sjomen til Kalix.

Høstmøtet 1.11.16 
Nytt av året var at møtet ble holdt i Sølvsalen på Krona. Foredragsholdere var 
Mikkel Bølstad og Marius Nergaard Pettersen. Temaet var Mikroeventyr. De viste 
bilder og pratet rundt hvilke turmuligheter som ligger i nærområdene. Ved å ta 
fantasien i bruk kan turopplevelsene bli mange og spenstige.  
Tilstede: drøyt 100 personer. Dette er ny rekord i antall besøkende så det er vi 
godt fornøyd med.

Tillitsmannsmøtet på Rådhuset 29.11.16 
Ingunn Våer innledet og bandt programmet sammen. Leder Tore Gilhuus fortalte 
om nytt fra foreningen, og de ulike komiteene sa litt om sitt arbeid. Kristin Kaldahl 
og Magnar Thorrud viste bilder og fortalte fra Kyststien på Møre.  
Tilstede: 40-50 personer.

Hanne Ljøterud

Bystikomiteen har i 2016 blant annet utbedret stien ved Tangentjern.  Foto:  Kjell Dahlviken



• Antall dugnadstimer i 2016: 238 timer 
• Bysti møter: 40 timer (2 møtekvelder med til sammen 16 deltagere) 
• Møter med kommunen ang. «Lågalandet» 5 timer

 
MERKING AV STIER 
Opprinnelige planer var at kommunens personell skulle sette opp skilter i h.h.t.  
oppmerkede kart og lister, men p.g.a. mange oppgaver og belastning hos kommunen ble 
det besluttet at bysti komiteen skulle hjelpe til med dette. Nedenfor er gitt en status:

Kampestadlia og inn til Fauleplass   
Etter etablering og fastlegging av nye stier i området i løpet av 2015 ble det i dette om-
rådet satt opp nye skilt i løpet av høsten 2016. Et lite antall skilt er etter-bestillt p.g.a. at 
vi» lærte» at det  var riktig med noen skilt i tillegg. Disse skiltene vil bli satt opp våren/
sommeren 2017.

Området Funkelia – Rundtjern – Tangentjern – Speideroa- Storåsen- Idrettsparken 
I dette området ble noe skilting utført av kommunen, resterende ble utført av bysti i 
løpet av høsten. Det ble funnet behov for noen skilt i tillegg i området. Disse er bestilt av 
kommunen, og vil bli satt opp vår/sommer 2017.

Gamlegrendåsen 
Noen skilt er satt opp, men p.g.a. snøfall gjenstår det noe arbeid her. Skiltene er på lager 
hos de som skal utføre jobben.

Lågen vestside 
Skilt satt opp i h.h.t. plan. Gjelder fra renseanlegget og nedover til Labro. I området 
Sellikdalen vil det være nødvendig med en en gjennomgang av sti-system og skilting når 
veianlegget er sluttført.

Lågen østside 
Skilt satt opp i h.h.t. plan fra Gomsrud Industriområde og ut til Labro/Rudsmoen. 
Madsebakken og Sulusåsen øst. Skilt satt opp i henhold til plan. Det er etter-bestilt 2-3 
skilt for dette området.

DIVERSE ARBEIDER / VEDLIKEHOLD AV STIER 
Detaljer for dette arbeidet fremgår i detalj i dugnadsliste (eget vedlegg). Det er  
imidlertid nødvendig å si litt ekstra angående to av aktivitetene:

Tangentjern, (østside) 
Her er det et parti hvor sterkt skrånende glatt berg har vært vanskelig å passere. Her 
er det nå boret hull i fjellet og støpt fast et antall gjerdestolper, som sammen med noe 
tremateriale og oppfylling med stein/masse gjør at en lenge etterlengtet forbedring nå 
er gjennomført. Her må det tilføyes at vi fikk svært god støtte og hjelp fra kommunen 
med hensyn til bl.a. å låne nødvendig utstyr som: Strømaggregat og fjellbormaskin.

Jernbaneundergang ved Bonnevies gate 
Bysti fikk spørsmål om å stille opp med hensyn til rydding av denne undergangen slik at 
den kan passeres av gående og syklende. Dette er et lite ledd i prosjektet «Langs Lågen 
promenaden». Det var mye «rart» her, alt fra subbus og grus til gamle juletrær, tomme 
flasker og hageavfall + større busker og kratt. PK ordnet med container for opplasting av 
avfallet. Jobben ble utført i løpet av en dag.

Med hensyn til oppgradering av sti fra Magasinparken og opp til Jernbanebrua/ 
Industritunet og likeledes på vestsiden av Lågen opp mot flyplassområdet er det slik at 
kommunen må inn i bildet før videre fremdrift kan forventes. Dette er stier som ikke 
faller inn under bysti-komiteens arbeide, men vi har sagt at vi kan bidra inn i prosjektet.

Oddvar Grongstad

Bystikomiteen har i 2016 blant annet utbedret stien ved Tangentjern.  Foto:  Kjell Dahlviken



FLERKULTURELL TURGRUPPE
Turgruppa er et samarbeid mellom KOT og Kongsberg Røde kors

Skikurs 2016 - Heistadmoen 
Dette året er 6.året vi har skikurs for våre nye lands-
menn. Rutinene og instruktørene er de samme som 
tidligere (skiglade pensjonister).

Vi hadde rekordstor påmelding (ca. 85) og delte opp i 
hele 6 grupper.

Været var ikke på vår side. Start ble utsatt ei uke p.g.a 
-20 på Heistadmoen. Væromslaget kom, men til mild-
vær og småregn. Mange møtte ikke opp, og dager ble 
avlyst. Dette førte til et par utsettelser og  
informasjonen til deltakerne nådde ikke fram. En 
amputert gjennomføring.

Vi, instruktørene savna Maren og Ingebjørg på  
kommunekontoret som sto for informasjonen til 
norsksenteret. I tillegg hadde n-senteret fått nye 
rutiner etter flytting.

Dette var året det var «bratt», men vi kommer  
sterkere igjen neste år hvis bare vinteren kommer.

Skistua og skistallen på Heistadmoen fikk vi tilgang 
til, og Skrimreserven jobba med løypene som best de 
kunne i mildværet.

Vel møtt igjen i 2017.

Kongsberg Røde Kors sammen med KOT. 
Anne Kløvstad, 
Skinstruktør.

Turgruppa vår: 
24.5 Kronene i Håvet 
31.5 Storåsveien 
7.6 Gruveåsen 
14.6 Knutetoppen

 
Turgruppa høst: 
23.8 Styggemann ble en tur til Sveinsbu i stedet, da 
det ble for krevende og for langt å gå til Styggemann 
som kveldstur. Det var ca. 10 deltakere. Fint vær og 
godt humør samt god temperatur.

03.09 Turen til Gaustatoppen ble gjennomført med 
ca. 46 deltakere. Det var både kvinner, menn og barn. 
Det var knallfint vær, sol og god temperatur. Noen ble 
bilsyke i bussen.  
Det ble gått i forskjellig tempo og deltakerne var 
flinke til å tilpasse seg hverandre.  Ofte hvile - og 
drikkepauser samt liten matbit på veien opp.  Etter 
fotturen ble det middag og omvisning på MF  
Storegut som er en av Rjukanbanens ferger på Tinn-
sjøen. Til middag ble det servert kyllinggryte. Det 
var mange klager på at maten var smakløs og dårlig, 
dette resulterte i at vi fikk 50% rabatt på grunn av 
klagene. 

13.09 Bærplukkingsturen gikk til Belgen. Det var både 
blåbær - og tyttebærplukking.  Det var 3 deltakere 
som var med på turen og de var amerikanske  
utvekslingsstudenter. Turen falt godt i smak og det 
var en hyggelig opplevelse. God temperatur og knall-
fint vær var det også. 

20.09 Orienteringsturen startet i Funkelia der de gikk 
videre til korset. Det ble matpause ved Korset der 
de senere gikk ned igjen, og tok det som en rundtur.  
KOT stilte med kart og kompass og tok ansvaret for 
å lære deltakere bruken av dette. Det var 3 deltakere 
på turen. 

Med vennlig hilsen,

Frivillighetskoordinator 
Jelena Subotic

232 
overnattinger

306 
overnattinger

410 
dugnadstimer



232 
overnattinger

HYTTENE

ØVRE FJELLSTUL
Generelle forhold: 
Øvre Fjellstul er i god stand, ved hjelp av det løpende vedlikeholdet som hytte-
komiteen utfører. Hyttestyret bestod i 2016 av 9 aktive medlemmer etter at vi 
fikk to nye spreke medlemmer på valget i februar. Vår intensjon er at hytta og 
området rundt skal bevares mest mulig slik det tradisjonelt har vært på  
setervollen.

Tre av våre medlemmer er på valg til våren, og alle har sagt seg villige til å  
fortsette enda en periode.

Inspeksjoner og dugnader: 
Det har vært regelmessig tilsyn av Øvre Fjellstul, med 9 inspeksjoner og to dug-
nader. I alt har det vært nedlagt ca 224 dugnadstimer på, eller i forbindelse med 
Øvre Fjellstul i løpet av 2016. Vi har planleggingsmøter i forkant av dugnadene.

Vårdugnad og høstdugnad har vært gjennomført som vanlig med rengjøring 
(”rundvask”), skiftning av sengetøy, forefallende vedlikeholdsarbeid og vedhogst. 
Vi rydder skog i utkanten av setervollen, og er på den måten selvforsynte med 
ved.

Det har også vært omfattende reparasjonsarbeid på skigarden rundt hytta, og vi 
har påbegynt hellelegging ned mot bekken.

Besøk 
Det ser ut som besøkstallet på Øvre Fjellstul har vært omtrent som i 2015. Det 
nøyaktige tallet har jeg i skrivende stund ikke, men at det overstiger 200 er  
sikkert.

Planlagte oppgaver i 2017: 
Vanlig tilsyn og dugnader, vedlikehold av bygningen og diverse møbler ute og 
inne, vedhogst. Vi fortsetter arbeidet med å bytte ut sengetøyet, da dette  
begynner å bli slitt og gammelt/hullete.

Av spesielle oppgaver for året er bytting av bærestokker på «johannesplassen», 
samt at det ser ut som vi likevel må i gang med noe tettinger på taket, rundt pipa.

Forøvrig ingen store prosjekter.

Desember 2016  
Hyttestyret v/Espen Martinsen

Hyttene er i god stand. Hyttene har blitt inspisert ca. 2 ganger i måneden og det 
har vært 2 dugnader med forefallende vedlikehold og rengjøring.

Totalt 293 har vært innom Sveinsbu, det har vært 306 som har overnattet og det 
har vært 45 dagsbesøk.

Oppgaver 2017: 
Montere Solsellepanel og installere noen lyspunkter i hovedhytta.

Lars Gåsefra

306 
overnattinger

SVEINSBU



550 
overnattinger

SØRMYRSETER
Sørmyrseter er ei suveren hytte, i god stand og godt besøkt. Setra har hatt ca. 
550 overnattinger i 2016, dette er omtrent tilsvarende som i fjor. De fleste  
gjestene kommer fra Vestfold, Oslo/Akershus eller utlandet. Det er kapasitet til 
flere besøk fra Kongsberg-folk :-)

Medlemmene i hyttestyret har månedlig tilsyn med hytta, med gjennomgang av 
hyttas status og tømming av kassa. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsoppgaver 
på disse inspeksjonsturene. Vi har hatt to fine dugnader (juni og oktober), med 
hovedrengjøring, do-tømming, klargjøring av ved for vinteren, for å nevne noe. 
I tillegg har vi én scootertransport ila vinteren for påfyll av ved, gass, og andre 
forbruksvarer. Anslagsvis er det lagt ned (minst) 400 dugnadstimer. I år har vi 
skiftet ut og forbedret det elektriske anlegget som er solcelle-drevet. Vi håper nå 
på mer stabil el-tilgang gjennom vinteren.

Hyttestyrets medlemmer møtes jevnlig over en vaffel eller to, for planlegging 
av inspeksjoner og vedlikehold av hytta. Vi er en sosial og sammensveiset dug-
nadsgjeng i hyttestyret for Sørmyrseter. Vi trenger flere medlemmer i gjengen, 
så si fra hvis du er interessert! Vi har flere ideer om enkle forbedringer som kan 
komme gjestene på setra til gode, og håper å få realisert noe av dette i 2017.

Vennlig hilsen 
Mette Maudal, 
på vegne av hyttestyret

ERIKSBU
Vi har hatt 11 inspeksjoner i tillegg 1 planleggingsmøte til dugnadene. Vårdugnad 
og høstdugnad gikk som planlagt. Det var vanlig vedlikehold og annet arbeid som 
ble utført. Hyttestyret har full oppslutning om dugnadene og det gjøres en flott 
innsats. Det er i 2016 brukt ca 258 dugnadstimer.

Nye batterier til solcelle er montert. Nytt skap i anneks er innkjøpt i 2016 og blir 
kjørt opp i vinter 2017 for montering. Det ble kjørt opp ved i flere omganger i 
januar/februar, samt annet utstyr. 

I 2016 var antall besøk og overnatting ca 792, og antall registrerte dagsbesøk 47.

Planer for 2017 
Vanlig vedlikehold samt beising/maling av hytta og uthus. Vindskiene trenger 
nå et strøk maling. Utvendig panel er trykkimpregnert furu, så det er ikke krise. 
Men det ser nå litt sjuskete ut, særlig uthuset. 

Ny taktekking og takrenner på uthus, materiell til dette må kjøres opp i vinter. 
Om vi får gjort det i 2017 er vi usikre på.

På sikt er det behov for vindtetting av hytta utvendig/samt skifte utvendig  
kledning innenfor rimelig tidshorisont. 

Sikringsbu på Eriksbu. Hovedstyret gjorde i sitt møte den 02.05.16 vedtak ved 
å sette ned en gruppe som skal planlegge for en sikringsbu til Eriksbu. Dette 
arbeidet er godt er i gang og det har vært kontakt med grunneier og kommunen, 
arbeidet fortsetter inn i 2017.

Randi Fosso 
for Eriksbu styret

792 
overnattinger

1395 
overnattinger



SIGRIDSBU
Hyttestyret har bestått av: 
Hanna Zitsell Sandven (leder), Einar Sandven, Rune Øvereng, Jørn Kristoffersen, 
Sigmund Borge Foss, Lars Schei, Håvard Buttingsrud, Brit Volden, Vidar  
Myrvollen og Jorunn Teigen.  
Antall: 10 personer, ca 600 dugnadstimer.

Generelt:  
Vi har hatt ett travelt år i hyttestyret på Sigridsbu. Vi har i løpet av året planlagt 
og gjennomført påbygg og utskifting av toalett. Prosjektet har blitt gjennom-
ført ved innleie av Dag Sandvik m. flere og solid dugnadsinnsats fra hyttestyret. 
Underveis i prosjektet dukket det opp forhold som måtte utbedres før vi kunne 
fortsette, dette gav økte kostnader. Toalettene ble ferdigstilt i august. Foreløpig 
ser det ut som om toalettene og påbygget fungerer bra.   

Begge hyttene trenger generelt vedlikehold,  gulvene og kjøkkeninnredningen er 
svært slitt. Møblene er gamle og slitt, de bør skiftes ut.

Inspeksjoner:  
I perioden medio juli til medio oktober har vi hatt inspeksjon hver 14. dag, resten 
av året er det månedlig inspeksjon. På inspeksjonene går vi gjennom hyttene, 
rydder og vasker. Vi tømmer kassa, fyller på med forbruksvarer og gjør noe ved-
likehold. 

Styremøter: 
Vi har hatt to ordinære styremøter. I tillegg har vi hatt flere møter i forbindelse 
med utbygging.

Dugnader: 
Vi har gjennomført vår- og høstdugnader som vanlig. I tillegg til dette har vi hatt 
mange dugnader i forbindelse med transport og byggearbeid.

Besøk: 
Sigridbu hadde 1395 overnattingsbesøk og 81 dagsbesøk i 2016. 

Hyttevaktordning høsten 2016: 
Hovedstyret har organisert hyttevaktordning denne høsten. Vi har fått delte 
tilbakemeldinger fra publikum.  Ordningen må evalueres og planlegges godt før 
neste år. Vi tror det vil være hensiktsmessig å ha hyttevakter de mest besøkte 
helgene om høsten.

Hovedoppgaver 2017: 
Skifte ut møbler 
Transport av forbruksmateriale og gass med snøskuter  
Kjøpe inn mer sengetøy og madrasser 
Normalt vedlikehold.

Hanna Zitsell Sandven

1395 
overnattinger



PRÅMVIKA

Både hovedhytte og sikringsbu er i meget god 
stand. På vår– og høst-dugnad har  
hyttestyret utført vanlig vedlikehold, vask og 
vedsjau. Vi hadde åpen hytte med godt besøk 
under Knuteløpet. I tillegg har det vært  
hyppige inspeksjonsturer hvor hytta som oftest 
blir funnet i god orden. 

Selsli hadde 329 overnattinger og 18 dags-
besøk i 2017. Tilsvarende tall i 2015 var 254 / 
31. Økningen i antall overnattinger er derfor 
betydelig  og besøket er det høyeste i den  
perioden hyttestyret har statistikk (siden 2007).

Oppgaver i 2017 er vedlikehold og vedhogst, 
samt maling av vinduskarmer. Det planlegges 
med åpen hytte under Knuteløpet første helga 
i mars.

Besøkstall 
Overnattinger: 329, Dagsbesøk: 18

Torbjørn Hals

Vi har i år hatt flere dugnader:

17/9 Kløyving av ved 
5/10 Bygging av gapahuk til ved 
30/5 Vårdugnad med generelt vedlikehold

Antall overnattinger i 2016 var 52 
Antall dagsbesøk var 25

Vi hadde inspeksjoner mm: 24.1, 12.2, 8.5, 14.11

Hytta er nå i god stand for 2017.

Hyttestyret består av: Ole Jakob Kjørstad (Formann), Aud Borge, Terje 
Konningen, Johannes Aagaard, Ellen Gustafson, Per Gustafson, Celine 
Renard, Damien Renard. Marta Radwanska har gått ut av styret

Ole Jakob Kjørstad

329  
overnattinger

52 
overnattinger

SELSLI

Antall Personer Timer SUM
Vårdugnad 1 9 15 135

Høstdugnad 1 8 15 120

Knuteløpet 1 4 8 32

Inspeksjoner 9 1 6 54

TOTALT 10 341

Selsli opplever økende besøk. Foto: Torbjørn Hals



235 
overnattinger

Vi har hatt 18 ordinære inspeksjonsturer i år. Hyttestyret har avholdt tre 
styremøter. 

Hovedfokus og arbeidsinnsats også dette året har vært en betydelig oppgrader-
ing av hytta. Det har vært krevende, men uten unntak er all praktisk innsats gjort 
ved dugnad i hovedsak av hyttestyret. Uvurderlig hjelp og profesjonell bistand 
har vi fått av Magne Strand og ved en anledning en dugnadsgjeng han trommet 
sammen. Dugnaden dette året summeres til 757 timer fordelt på 13 turer.

Stua fremstår nå som nesten ny innvendig med de store vinduene, ny veggpanel 
og maling, og nye møbler i salongen.  Ett nytt soverom er nå ferdig der det tidlig-
ere var matbod. Det er i alt 11 sengeplasser og en del løse madrasser tilgjengelig 
for turgjester.

Oppgraderingsarbeidet tar lenger tid enn først anslått. Utvendig gjenstår å 
bytte vinduene, isolere og ny kledning på langveggen mot øst, og sørveggen med 
inngangspartiet. Vi skal ha på plass ny ytterdør. Innvendig skal vi bytte ut kjøk-
keninnredningen og vi skal slipe og lakkere gulvet. Den nye moderne ovnen skal 
monteres. Det gamle solcelleanlegget vil vi forsøke å få montert igjen. Fortsatt 
baseres arbeidet på dugnad under byggeledelse av Hedly Baksjøberg.

Det er registrert 235 overnattinger og 28 dagsbesøk. Dette må sees i  
sammenheng med at hytta i perioder har vært annonsert som stengt på grunn av 
pågående arbeid.

Hyttestyret 
v/Alfred Haukås

DAGGRØ

Det har skjedd store endringer på Daggrø i 
2016, blant annet har hytta fått nye vinduer



Også i 2016 har framdriften i prosjektet vært i samsvar med plan.

Bygningsfirmaet vårt, AtilÅ, avsluttet arbeidet sitt like i forkant av 31/12,  
i samsvar med kontrakten.

Dermed er det meste av det bygningsmessige arbeidet utført. Unntaket er det 
innvendige arbeidet med listing av dører, vinduer mv. Den jobben er det avtalt å 
vente med inntil nødvendige delen av vårt eget dugnadsarbeid er unnagjort. Det 
gjelder all innvendig overflatebehandling, pluss diverse montasjearbeid, faste 
senger, kjøkkeninnredning, mv.

Men, den totale jobben i prosjektet er ennå langt fra unnagjort.

Mye dugnadsarbeid gjenstår. Ikke minst vil utvendig arbeid trekke mye timer. 
Ettersom anlegget skal være tilrettelagt for folk med funksjonshemning, blir 
omfanget av plattinger, ramper mv særlig omfattende. Det er uten tvil 2017 som 
gir oss den helt store praktiske dugnadsutfordringen. Da vil ferdigstilt hytte i 
Pråmvika være avhengig av svært mange arbeidsvillige hender i foreningen.

Økonomisk sett vurderer Byggekomiteen at vi fortsatt ligger rimelig til i forhold 
til opprinnelige budsjettrammen på 4 millioner, (eks Mva).

Ved årsskiftet hadde vi totalt mottatt 3.2 millioner i eksterne tilsagn og støtte. I 
godt samarbeid med kontoret har vi også dette året sendt ut nye søknader om 
støtte. Det har resultert i ytterlige 300 000 i støtte fra Sparebank 1.

Den totale dugnadsinnsatsen har vært stor, også i 2016. Den gjelder interne 
prosjektmøter, møter med byggfirmaet, kontakt med andre leverandører, så vel 
som både Statskog og Kongsberg Kommune. Ikke minst har vi hatt regelmessige 
befaringer og tett kommunikasjon med A til Å på byggeplassen. 

Det er og gjort praktisk dugnadsarbeid i Pråmvika, i samordning med bygg- 
firmaets arbeid. I arbeidet  for å bestemme gode løsninger når gjelder overflate-
handling, fargevalg, riktig kvalitet på produktene som brukes, mv, har Bygge-
komiteen holdt kontakt med interiørarkitekt.

Byggekomiteen ser fram til 2017, og håper på god respons når vi annonserer  
dugnadsjobbing i Pråmvika. Vi er trygge på at sluttresultatet blir staselig og til 
glede for mange!

Tor Melhus

BYGGEKOMITÉ PRÅMVIKA

650 
dugnadstimer

Status Pråmvika 30.12 .16 Foto: Eirik Winsents
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Kongsberg og Turistforeni
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0

700 000

0

0

85 000

0

23 000

115 @0

1 13 500

2 000

42 æO

83 0m
't 163 500

-lla 600

-4200f)

-23 5ü'

17 0m

-28 rm

0

569 913

0

1 312

810120

I 167

l.l 332

96 t04

ü 171

t7 785

57 2r9
1@m9

-'t3.t 500

20 000

f 84 C'9

-37 070

Merkehomll6

Drfldnntek(q
Of¡ftd(oslßd6r

c

71 005

0

42 000

0

3f 737

I 110443

127 8Ag

-37't37

.la o72

-9 481

16 161

M.tokoúltó
Dfifts¡nnlekts

Drill6koslmdor

Drillsæullâl

Drftisræullel

Ddflsr6ultal

gern¡¡ Turlrg
Drifls¡nnte{td

DrlflsloslRd€r
Drineresult€l

Túrftom lt€

Drln$nnlellü
Drinskoslndef

0

t{ s39

o

23 5m
0

l8 072

3 200

370

5 000

22 0ñ
ø700

t6 181

2 750

23 570

3 f[0
31 æO

I 800

17 584

Ktn o

Or¡ftsnnlalter

Ðriflskoslnader

ð,{80

il oo3

l5 000

9 oql
t5 120

12 390

Driflsresullal 60m 3 321

Àrsegoskap fú Keng;be.g oq Omegn T'ri;sforen ng OrO¿rts¡qdmr 681072262



Noto l - Orlft!ßEull.l pr svdallng

NÓTe 2olô Bud{ctt 2016 2t13

8ut¡hk

D rills inrìl ekl er

Driflskostnader

46 312

22616

57 000

25 000

59 060

27 301

Driflsresullal

B y.tl
0rll6lnnlcklor

Drltskoslnade.

Or¡ltsr€BUltãt

Prlmvlia
Dfndnnl€lt€r

Dfltskostnader

2 0

14 602

0

5 000

0

2 278

23 636

-t4 502

,34 589

73 127

32 000

5 000

-33 ¡00

81 000

o

-25 500

113 000

28 000

58 000

10 400

31 75S

-2 275

10 460

x2 229

35 510

'136 639

2A ÌX5
t 07 s04

7 415

30 059

t6 500

54 000

Dirllsresu¡tâl 'n il3 -37 500 -21 749

DaOgro

OrifLsinnt€kl.or

Drltskostnder
36 612

71 201

49 700

8¡t 100

43 87'l

79301

Er¡ksbu

0rllsl¡rilekler

Orllskostædôr

Dlrfts¡nnlekler

DffllskosLnader

0rill¡resullal

Oillsrosullat

Si0rlrrrbu

Dilts¡nnlekler
Drllskoslneder

Driflsres(llal

122 862

49 435

r,Í' 000

67 000

Drllsresulld

Nye Prâmvlka

D¡rlts¡nntd{ler

Oriltsko6lnader

0

-273',1

3,1 000

r8 053

0

0

DillErosltal

úËtt

2 73',1

31 308

104 80fì

3t 732

28 609

15 S47

365

r 51 055

37 693

¿9 510

t3 506

45 911

14 ô05

31 000

58 m0
2E i8E

27 ú3

171 542

72 f36
176 000

63 Ð00

1 72 983

21 C29

Svoinrbu

Dkfts¡frrle¡(ter

Drflskoslnader

44 772

13 040

16 C00

20 000

48342
't0 649

Dr ¡ftsresullat

Sormyrsetor

Or¡llsinnlsklù

Drllskoslnador

Dr¡ltsresullat

øvre F¡ellstul

Oriflsinnlekl.er

Drillskoslnader

Dr¡llsrcsullat

ôrì 435

3t 827

E2 500

26 500

77 656

2E 147

30 912

2s f12

43 000

32 600

37 5C3

23 9C7

5 2Cû

2Dg1ßARSRESULIAT

luì5ìlorsar q Jro¡r!:!9rûr!r !b1 0722!2

0 4(þ 007



rnmn!¡ fuilÊlfolen¡no

Noter til r€9n!kapal pr t1,1 2,18

Noto 2 - OrlfFlnnte¡tÉr

Konlíngentinntôkler ña DNT for 20l6 6r kr, 856 7O2,- c,9kt. 353 245,- i andr6 lilskudd.

Spesillserlng av tlbkuddl
GIv¡r Formtl
KongÊbsrg Kommuns
DNT
DNT
DNT
DNT
DNT
El¡ng Bjrrstad Stiflolsan
Forum for natur og fülutsliv
Norsk Tipping

Drifretllskudd 20l6
Momskompensasjon
F¡lfond 2016
Formähkapital 2016
Kom dog ut dagen
Al(liv I 100

Annons€ FU2010
Grasrþtendêl

Bclrp
'116 368

7S 95?
61 3ô3
l0 361
26 000
30 000

6 000
6 855
7 376

353 24õ

Nvbygg
Prámvikâ

under

lotalt

Not 3 - Drlftrkortnadet

Lage¡ ôr ikke m€d i bdaneen dve at det tr kGtnadeført lÉpende.

Note 4 - Varig€ drlftcmldle¡

Avekrivnlngotablà

Utedo
Sigridsbü

under

Anskaffels€skost pr, l/l
+ Tilgsng
- Mottalt Tilskudd
- Avsaric
An¡k¿flel¡eskosl pr, 31 l'l 2

Akk. evlnêdskr pr 1/l
+ Ordinæf6 avskivn¡ng6r
Akk. avlnadskr. pr, tl112

B.ltn3afi)rt vardl p? t1t1z

Avskrlvnlngssats

Anlegg under utbygging evskrives ikk€ før enlegg er ferdigslilt.

Dopos¡tum Pråmvlka

Det er betált et depositum lor lele Pfåmvika på kr 1 1 50O.-

0 f 180 0.10 98 444 402 653 I 681 r3r

0
0
0

0

0
0
0

I

1 195 787
I 947 653

-l 963 400

44498 0
402 853

o

1 291 231
2 350 506

-1 9ô3 400
o

0
0

0
0
0

0
0
0

0

4 922
4 922

1 180 (,40

5% 51t

0
4922
492.

93 521 ¡tozö53 1ö76422

5%

l0r Konqsber! ùg Omeq¡ lun5ltormrr g Ô,¡¡,¡:c>¡sr¡¡ r ¡iä lO/2262



lâveÊndrf€r -1

Nob I -Flnrnæi€lls rnleggtmldlel

Grunnfondsbeìr¡!€nc bcrlár av;

1680 andelar i SparÉbânk1 Euskerud-Vestfold
900 andåler i Ssndnæ Sparebank

Fondsbevls€n€ haddo pr01.01.18 en balano€frrt rærdi $ kr, 94 530,- etlorîorárels verd¡¡ustdring.
Lignhgsvedlen hat p? 31 1216 gätt nod og del er derfor foÉtatl en nedþsterino av v€rdl l¡l
vírkel¡g verd¡, ¡f. Regnsl(apslovens $ 5-3.

Balansoført v€rdl p¡ 01,01,11
Ncdskrivning til vlrkelig verd¡ pr 31.12,1S
Yitolh¡r¡ lßfdllr¡¡t€rho. nEdrlífmlno 31. 12.16
Bslens€ført wrdi 6ller vsrdìluEt€rirE ül vlrlr€llg verdi 31.12.16 oit 896

Itlote 7 -Andru korblktlgc lordrlnger

Andr€ kortsikllce fqdringer på kr- 196 177,- består av:

Note 5 - Fln¡n¡ínnl¡klerrf¡nrnsko¡tnede?

Rsnle¡nnteklêr 2016
Aglo
Utbf le pá grunntondsbevi¡ene
Tilbekefdrt avs€tn¡ng lor uËyttô for 2015

Ulbylle grunnbndsbevis
Moms rilgode
Reiseforskudd
lF ForEkring lan-leb¡ 17
lr¡rgg Fonikring 0 1O1 -0107 17
Feaþavgifl Il7
Su.n andre IoÉsiktlge tordrlngef

6 033
212

I 361
-9 000

250 713
-157 1U

-9 361

2 000
183 788

188
7 893
t 993
2315

11 8 1fr

lurisllorerirE Orgad;s€sjcnsnr 4a1o72262



Notê 0 . Skyldlgo olfcntllga evglbr

Skyldl0 blkuddltr€kft 1s 117
Skyldlg ElbrenlngslruIÍ 2746

Bundn€ 3k¡letrskk!ûidlr pr 31.12.16 var kr. 15 132,..

llotr ¡ - Ann.n korbhtb glcld

Moïall forBlt¡dd fE DNT fbr konüng€nbr br 2017 5€o oo0

llotr l0 - Egenkrpftal

Eg€nÍ¡pfisl pr01.01.16
l owrfrrf|o w årüts ovefglrdd
Su,D .g.nfilolbl pt l,l.1,-1a

2 883 649
ãx¡ 3ô5

3 laa 03¡l

tñ9!ò.r0 og OñÈOn luridfænlng
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