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Asker Turlags mål og aktiviteter 

Et overordnet mål for Asker Turlag er "Et enkelt friluftsliv". Dette er noe som nesten alle kan delta på, 

hvor inngangsbilletten og terskelen for å bruke naturen er lav. I tillegg gir det god helsegevinst. 

Turlaget sin målsetting er å skape glede og gi medlemmer og andre turgåere en god opplevelse i 

skog, langs fjord og på topper i Asker. Den lave terskelen gir mulighet for at alle kan delta.  

 

I 2016 gjennomførte Asker Turlag mer enn 130 arrangementer: 

- fire dugnadshelger 

- 21 søndagsturer 

- 18 torsdagsturer 

- to åpninger av rundløyper 

- deltakelse på Askerdagene 

- 43 trilleturer 

- to bæremeisturer 

- 14 familieturer/arrangementer 

- 17 turer for 8-14 år 

- 10 turer med turgruppen på Borgen 

- jubileumsarrangement, Asker Turlag 10 år 

 

Turlagets partnerskapsavtale med Asker kommune har også i år krevd mye administrativt arbeid for 

styret. Avtalen ble revidert i 2016 og ny avtale med utvidet opplegg er inngått fra 1.1.2017.)  

 



Turlaget utarbeidet i 2016 en handlingsplan som har vært et arbeidsdokument for styret frem til 

årsmøtet i 2017. Handlingsplanen skal rulleres etter hvert årsmøte, og blir lagt ut på turlagets 

nettside. 

 

Bryggerhuset har styret brukt som en møteplass og klubbhus i 2016. Som takk for lånet av 

Bryggerhuset, har medlemmer av turlaget noen vakter når NaKuHel har åpen kafé. 

 

Rekruttering 

Asker Turlag har hatt et aktivt år i 2016 med over 130 arrangementer, skjøtsel av turlagets to hytter, 
etablering av nye stier og vedlikehold av eksisterende stier. Den store aktiviteten er ressurskrevende 
og forutsetter stor dugnadsinnsats.  
  
I følge handlingsplanen skal deltagere på turer forespørres om de er interessert i å bli turledere. 
Asker Turlag har i 2016 hatt følgende rekruttering av turledere:  

- åtte nye foreldre som bidrar i familieturene og andre arrangementer i Barnas Turlag Asker 

- seks gjennomførte grunnleggende turlederkurs 

- seks gjennomførte førstehjelpskurs 

- åtte nye trilleturledere 

- et par nye voksenturledere 

- fem frivillige til prosjektet "Friluftsliv på Borgen" 

 

Antall medlemmer i turlaget økte med 362 medlemmer fra 2015 til 2016. Asker Turlag ønsker at flere 

medlemmer engasjerer seg i turlagets arbeid. Det er lite nyrekruttering på enkelte arbeidsområder. 

 

Barnas Turlag Asker 

Barnas Turlag Asker laget et eget program i 2016. Gruppen har fått egen logo og eget banner som 

brukes sammen med Asker Turlags logo. For 2016 var aldersgrensen for gruppen utvidet til 14 år for 

Asker, vanligvis er Barnas Turlag for deltagere opptil 12 år. 

 

Barnas Turlag Asker hadde i 2016 et mål om å øke aktiviteten med flere arrangementer, deltakere og 

frivillige for barn og barnefamilier. Gruppen gjennomførte minst én familietur eller arrangement pr. 

måned i 2016, med bra oppmøte på flere av arrangementene. Mange turglade barn og voksne var på 

tur til blant annet sykkelparken Transformatorn i Heggedal på vintermoro og bjørnehiet ved 

Hagahogget.  

 

Nytt av året var to teltturer for familier til Asdøltjern og Småvannsbu, i tillegg til et par toppturer for 

barn i alderen 5-10 år. Bruk av Askeladden turorientering inngår i gruppens aktiviteter.  

 

Trilleturene fordelt over hele året, og bæremeisturene i juni, er populære tilbud. Foreldre møter opp 

i all slags vær, høyeste antall på en tur var 21 barn med foreldre. Nyinnflyttede med småbarn synes 

dette er et godt tilbud, og Asker Turlag ser det som et godt rekrutteringstilbud for senere 

medlemskap og frivillig arbeid.  

 

For de eldre barna (8-14år) var gruppen i 2016 noen ganger delt i 8-12 og 11-14 år, med et eget 

turprogram med omlag én aktivitet pr. måned. 
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DNT Ung Asker 

Vi håper gjennom opplegget i 2016 med de eldre barna å etablere en aktiv ungdomsgruppe i 2017 for 

ungdom i alderen 13-15 år.  

 

Opptur ble i 2016 arrangert i samarbeid med Bærum Turlag og DNT Oslo og Omegn. Omlag 1 000 

åttendeklassinger deltok, de fleste fra skolene i Asker, én Bærumskole deltok. Turen gikk en rundtur 

fra Hvalstad stasjon til Nedre Gupu. Det var pause og aktiviteter på Nedre Gupu.  

 

Turarrangementer 

Søndagsturene ble gjennomført i kjente trakter i Kjekstadmarka, Vardåsen, Vestmarka, Hurum og 

Drammensområdet. Turene passet for de fleste, men det er få yngre deltakere.  Asker Turlag 

arrangerte et par turer sammen med turgruppa i DNT Oslo og Omegn, blant annet tur til Pinaklene på 

Krokskogen. 

 

Torsdagsturer/kveldsturer er kortere turer med stort sett god deltakelse.  

 

For disse arrangementene er det ingen oversikt over antall deltakere. Dette vil turlaget prøve å få 

oversikt over i 2017 for å synliggjøre hvor mange som reelt sett benytter seg at turlagets organiserte 

virksomhet.  

 

”Kom deg ut”-dagene.  

Dette er et landsdekkende DNT arrangementer. Asker Turlag arrangerte samling ved 

Semsvannet/Bryggerhuset i 7. februar og ved Småvannsbu i 4. september. Det var mange som møtte 

opp på Småvannsbu, omlag 150 barn og voksne tok den fine turen inn i marka. Turen ble kombinert 

med familietelttur på lørdag, hvor 10 familier deltok og koste seg, sammen med Turbo. 

 

”Kom deg ut”-dagene er familiedager som er åpne for alle, men blir mest et arrangement for de 

yngste barna. Turlaget prioriterer det enkle friluftslivet og prøver å vise frem hvordan det med enkle 

midler kan bli glede og lek ute i naturen uansett årstid og vær.  

 

 

 



Friluftsliv på Borgen. 

Dette er et eget prosjekt for friluftsliv på Borgen som Asker kommune støtter økonomisk. Det er 

ansatt en prosjektleder i 30% stilling. I perioden august til oktober ble det gjennomført ukentlige 

turgrupper hver fredag i samarbeid med Borgen Nærmiljøsentral.  

 

Topp er Toppers. 

Ny runde med "Topp er toppers" ble gjennomført i 2016. Kasser med turbøker var satt opp på 

toppene Vardåsen, Skaugumsåsen, Breimåseåsen, Bergsåsen, Hovdehytta/Furuåsen, Høgås, 

Haveråsen og Svartvannsåsen. Fra 2017 blir Halvorsenhytta nytt turmål. 

 

Turbøkene ble lagt ut 1. mai og tatt inn 1.november. Totalt var det 11 243 toppturer som ble 
registrert. Vardåsen og Skaugumsåsen ble besteget flest ganger, henholdsvis 4034 og 2682. Premier 
er trukket ut blant skoleklasser/barnehager og turgåere med flest toppturer. 
 

I år var det heldigvis ingen kasser som ble stjålet eller ødelagt, og ingen turbøker ble borte. Men det 

er noen som bruker opp plass ved å krote og tegne i bøkene.  

Askerdagene 

Asker Turlag deltok med stand på Askerdagene 24. september. Det var mange interesserte og god 

profilering. Besøk av Turbo var stas for de minste. 

 

Turbuss 

Turbussen er et seniortilbud som går fra Føyka i Asker til et sted innenfor en times radius. Det er et 

populært tiltak og har godt oppmøte. Tilbudet styres av DNT Oslo og Omegn. Turledere fra Asker er 

med på mange av turene.  

 

Turvenner 

Asker Kommune har startet et prosjekt som heter Turvenner. Det er et initiativ fra ordføreren i Asker. 
Vollen fikk sitt Turvenn-treffsted i oktober. Dette er et prosjekt rettet mot vellene og involverer ikke 
Turlaget direkte. Asker Turlag mener det likevel er viktig at Turlagets stier blir merket på kartene som 
kommer på turvennskiltene. 
 

Andre tiltak: 

Turlederne utarbeidet nytt turprogram for 2017 høsten 2016. Arbeidet med turprogrammet er 

tidkrevende. Gjennom hele sesongen har en programgruppe møttes for å planlegge turprogrammet. 

 

Turprogramgruppa samler inn forslag til nye aktiviteter. Turprogramgruppa etterlyser for å få et så 

godt og variert program som mulig. De aktive turlederne kommer med mange gode forslag, men vi 

oppfordrer alle til å ta kontakt med gruppas styre og komme med forslag. På denne måten blir vi 

bedre.  

 

Turlederne og dugnadsgjengen har en årlig sammenkomst i februar på Smia som takk for den store 

innsatsen de gjør.  
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Stiene våre: 

Det er befart og vedlikeholdt stier i hovedområdene Kjekstadmarka/Vardåsen, Vestmarka og 

Kyststien. Et nytt område fra 2016 er rundløypene i sentrumsområdet. Turlaget har ansvaret for 

nesten 300 km med blåmerkede stier. Hvert hovedområde har egen områdeleder. Ansvarlige for 

hver enkelt blåmerkede sti utfører kontroll og vedlikehold av stiene minst to ganger i tursesongen. 

 

Noen stier blir litt lagt om, nye bruer og skilting kommer på plass. Slik utbedring er nødvendig fordi 

det blant annet er blitt mer vått i skogen. Vindfallrydding ble det også en del av i 2016. 

Klimaendringer med mer vind og nedbør fører til mer jobb med vedlikehold av stiene. 

 

Rapportene fra de stiansvarlige viser god innsats fra alle områder og roder. Omlag 2000 

dugnadstimer er registrert på stiarbeidet. Erfaring viser at det i tillegg blir utført dugnadsarbeid som 

ikke blir registrert, så det er et betydelig arbeid som blir gjennomført på stiene. 

 

Nye blåmerkede stier i 2016 var rundløypene Solvang, Haugbo, Bleiker og Båstad i sentrumsområdet. 

 

Hyttene til Asker Turlag 

Det var mange besøkende på Småvannsbu og Hovdehytta i 2016. Det er stor etterspørsel fra 

medlemmer som ønsker å leie dem. DNT Oslo og Omegn er hovedansvarlig for hyttene. Asker Turlags 

medlemmer gjør en stor dugnadsinnsats på hyttene.  

 

I 2016 ble det gjennomført 89 tilsynsbesøk og 440 dugnadstimer. Hovdehytta fikk en standardheving 

ved blant annet ny vedovn, nytt stuemøblement og vannsisterne. I tillegg ble det reist et bygg for 

vedlagring i forlengelse av redskapsboden, og ny motorsag med nødvendig verneutstyr ble kjøpt inn 

til vedproduksjon. Innsatsen gjenspeiler seg i mange hyggelige tilbakemeldinger i hyttebøkene om 

hvor bra hyttene blir vedlikeholdt.  

 



Halvorsenhytta ble overtatt av DNT OO senhøsten 2016. Etter overtagelsen ble det oppdaget 

råteskader i flere av tømmerstokkene. Asker kommune har påtatt seg oppgaven med å utbedre 

skadene. Oppdagelsen av råteskadene medførte at klargjøringen av hytta for publikum måtte 

utsettes. Håpet er at arbeidet kommer raskt i gang igjen våren 2017, slik at Asker Turlag i samarbeid 

med DNT OO, får klargjort hytta så raskt som mulig. Når hytta er ferdig og åpnet, vil det være mulig å 

gå fra hytte til hytte fra Bærumsmarka via Vestmarka til Kjekstadmarka. Åpningen av Halvorsenhytta 

vil tilføre turlaget og DNT OO et nytt turtilbud i nærområdet.  
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Økonomi: 

Asker Turlags økonomi er god. Turlaget har hittil hatt mest utgifter til drift av Barnas Turlag og til 

stivedlikehold. Turlagets aktiviteter er som grunnprinsipp gratis, men ved reiser og arrangementer 

med særskilte utgifter, kreves det egenandeler.  

 

Inntektene er i hovedsak knyttet til turlagets andel av medlemmenes kontingent i DNT. I tillegg har 

Turlaget avtale med Asker Kommune om bidrag for vedlikehold av stier i Vestmarka, 

Vardåsen/Kjekstadmarka og Kyststien. Det har vært litt utfordringer med oppfølging av avtalen, og i 

2016 er det derfor hentet inn tidligere års manglende bidrag. Samtidig er det i 2016 gjort et oppgjør 

for Rundløypeprosjektet som hadde utgifter både i 2015 og 2016. Dette styrker årets økonomi.  

 

Partnerskapsavtalen mellom Asker Kommune, DNT OO og Asker Turlag har et avtalt bidrag til Asker 

Turlag på kr. 200 000. Bidraget skal gå dekke lønnskostnader til en 30% prosjektstilling. 

Vedkommende er ansatt i DNT OO, men Asker Turlag skal betale og blir derfor belastet dette som 

blant annet arrangementsutgifter.  

 

I 2016 har Asker Turlag fått penger fra Asker Kommune som var overskytende på avsatte midler, men 

kommunen anser dette som en forskuttering. Asker Turlag mener likevel Asker Kommune får mye 

dugnad og frivillig arbeid for pengene som bevilges.  



 

Totalt har turlaget fått inntekter som overgår det turlaget har klart å bruke. Dette skyldes 

hovedsakelig at det ikke har vært kapasitet til alle oppgavene som turlaget ønsker å gjennomføre. 

Turlaget har derfor ønsket å kjøpe en administrativ støtte fra DNT Oslo og Omegn som tilsvarer en 20 

% stilling, for blant annet å sikre markedsføring av arrangementer, ivaretakelse av turlagets nettsider, 

arbeid med turprogrammene for både unge og voksne, praktisk arbeid knyttet til 

dugnadskoordinering og avvikling av kurs og større arrangementer. Stillingen ble besatt i august i 

2016 og ble kombinert med oppgaver knyttet til etableringen av Partnerskapsavtalen.  

 

Informasjon: 

Vårt viktigste informasjonsdokument er turprogrammet. Programmet sendes til alle 

hovedmedlemmer. For 2016 lagde ble det laget et eget Barnas Turlag Asker program, dette ble sendt 

ut til alle Barnas Turlags medlemmer og delt ut på arrangementer og i barnehager. I tillegg legges 

programmene på steder hvor vi av erfaring vet at publikum ferdes og spør etter informasjon. 

 

Viktig informasjonskanal er Asker Turlags hjemmeside www.dntoslo.no/asker   

Her finnes utdypende og aktuell informasjon om turer og aktiviteter.  

I tillegg har Asker Turlag egen side på facebook:https://www.facebook.com/Asker-Turlag-DNT-Oslo-

og-Omegn-301277701355/  

 

Avisa Budstikka er en god samarbeidspartner som formidler informasjon om turlagets aktiviteter. 

Nyhetsmailfunksjonen har ikke vært i bruk i 2016 pga. ny hjemmeside som ikke har denne 

funksjonaliteten. Ny tilbyder planlegges for 2017, slik at nyhetsmail kan sendes ut igjen.  

 

Organisasjon: 

Turlagets årsmøte ble holdt 8. mars 2016 på Smia. Etter valget på årsmøtet har styret bestått av 

Gabriel Lund (leder), Margaret Arentz Gjertsen, Tonje Aaby, Randi Larsen, Sanna Antell, Hans Oddvar 

Augedal, Rune Aasheim og Anne Røyne (vara). Sanna og Anne har dessverre måttet trekke seg i løpet 

av 2016. 

 

Styret har holdt 14 styremøter i perioden.  

 

All innsats i Asker Turlag er hovedsakelig ulønnet dugnadsarbeid. Uten denne frivilligheten ville det 

ikke vært mulig å opprettholde den standard vi har på stiene, turene og hyttene. 

 

Tonje Aaby har fungert som daglig leder august-desember 2016 i en 20% stilling, i tillegg til 

prosjektleder 30% for prosjektet "Friluftsliv på Borgen". 

 

Asker Turlag har godt samarbeid med andre foreninger. Vi vil spesielt framheve DNT Oslo og Omegn, 

Asker kommune, NaKuHel, Asker Skiklubbs orienteringsgruppe, Bergvang gård, Borgen 

Nærmiljøsentral og Bærum Turlag. Turlaget har også kontakt med velforeninger i bygda, 

Kjekstadmarkas venner, Røyken og Lier kommuner, samt alle grunneiere som er involvert når vi 

jobber med turstier. 

 

http://www.dntoslo.no/asker


Turlaget markerte sitt 10 års jubileum på Hovdehytta 23. juni 2016 med Askers ordfører Lene Conradi 

som gjest og representanter fra DNT Oslo og Omegn til stede. Under arrangementet ble Jan Martin 

Larsen utropt til æresmedlem i Asker Turlag for sitt mangeårige virke og engasjement for turlaget. På 

programmet stod også underholdning med gruppa Grove Horn, som også underholdt gjestene på 

stien inn til hytta fra Solli.  

 

 

Asker, mars 2017 

Gabriel J. Lund, Margaret Arentz Gjertsen, Tonje Aaby, Randi Larsen, Hans Oddvar Augedal og Rune 

Aasheim.  

 



Vedlegg: Oversikt over medlemmer i Asker Turlag, bruk av hyttene og "Topp er Toppers" 

Medlemmer i Asker Turlag  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Livsvarige 112 114 115 122 124 124 125 127 

Hovedmedlemmer 2135 2105 2089 2034 2030 1954 1964 1910 

Student /ungdom 148 132 123 147 140 133 119 113 

Skoleungdom 284 364 366 335 354 324 309 304 

Honnørmedlemmer 672 636 595 557 522 492 471 416 

Husstandsmedlemmer 1632 1120 1058 1055 1016 950 927 947 

Medlemmer i barnas Turlag 276 426 420 461 482 497 511 487 

Sum 5259 4897 4766 4711 4668 4474 4426 4304 

Kvinner % 49,8 49,9 49 49,1 49,7 49 49 49,2 

Menn % 50,2 50,1 51 50,9 50,3 51 51 50,8 

 

Overnatting på hyttene 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Småvannsbu 398 479 454 458 384 465 521 

Hovdehytta 692 742 683 673 701 741 714 

 

Topp er Toppers 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vardåsen 4034 4427 4016 154 3105 2010 3656 

Høgås 634 763 84 272 916 999 642 

Hovdehytta (Furuåsen) 889 751 892 53 414 490 681 

Skaugumsåsen 2682 2185 2011 132 2315 720 1500 

Breimåseåsen 1044 927 802 78 1677 974 964 

Bergsåsen 1059 1286 1175 203 1095 734 822 

Haveråsen 511 388 537 63 630 632 309 

Svartvannsåsen 390 294 355 14 634 - - 

TOTALT 11243 11021 9872 969 10786 6559 8574 

 


