
Årsmelding 2020 

 

 

 
2020 ble et spesielt år, men selv om vi ikke fikk gjennomført alt som sto på planen, så gikk de fleste 

aktivitetene og arrangementene som planlagt. 

 

 

Styret 
Styret har i perioden bestått av: 

• Marianne Kolstad, leder, ikke på valg 

• Sigurd Parmann, på valg, tar gjenvalg 

• Kristin Schrader, på valg, tar ikke gjenvalg 

• Cato Zahl Pedersen, ikke på valg 

• Ragnar Storhaug, ikke på valg 

• Monica Egeli, på valg, tar ikke gjenvalg 

 

Valgkomite: 
• Hanna Krange, på valg, tar gjenvalg 

• Nils Erik Lie, ikke på valg 

 

Styret har hatt 5 styremøter i 2020 og har behandlet en rekke saker. 

Nesodden Turlag har 1450 følgere på Facebook (1196 ved forrige årsmøte). 

Fra ferskingkurset 



Stiarbeid 

 

Dugnadstimer 

Det ble arrangert 10 fellesdugnader i løpet av 2020.  Totalt antall dugnadstimer knyttet til stiarbeid 

er 338 timer. Dette inkluderer praktisk arbeid i marka, organisering og forberedelse av dugnader, 

befaringer, vedlikehold av eksisterende rundturer og en del «papirarbeid». Antall dugnadstimer i 

2020 er lavere enn i 2019 (522 timer). Dette har sammenheng med at diverse smitteverntiltak har 

gjort at antallet personer som kunne delta på dugnadene var begrenset i visse perioder. 

Dugnadsgjengen har bestått av totalt 19 personer. Av disse har 13 personer deltatt på 

tirsdagsdugnadene, mens 6 personer har bidratt med vedlikehold av rundturene på Nordre 

Nesodden. 

 

Fagerstrand 

Hoveddelen av dugnadene i 2020 gikk med til arbeid på Tjernsbråtanrunden.  I løpet av 2020 ble det 

arrangert 8 fellesdugnader på tirsdager, og det ble arbeidet 161 dugnadstimer. I tillegg til dette 

kommer forberedelser og etterarbeid i forbindelse med dugnadene. 

 

Merking i Tjensbråtanrunden sommeren 2020 

Det ble ryddet langs stien, satt opp skiltstolper og blåmerket fra Myklerudbanen og opp til 

Tjernsbråtan. I tillegg har dugnadsgjengen bygget 4 klopper og én gangbane i nordenden av 

Svestadtjern. I løpet av høsten 2020 viste det seg at vannstanden ble så høy i tjernet at gangbanen 

sto delvis under vann. Dette vil bli utbedret i 2021. I mai fikk Turlaget overført kr. 50.000 fra 

Sparebankstiftelsen som støtte til prosjektet. 



 

Bygging av klopp i Tjernsbråtanrunden sommeren 2020 

 

 

 

Noen av dugnadsgjengen 

  



Rundturer på Nordre Nesodden 

Turlaget er forpliktet til å vedlikeholde rundturene på Nordre Nesodden. Dette arbeidet består i 

rydding, ettersyn av skilt og karttavler osv. Det var i løpet av året 2 skilt som ble revet ned og satt 

opp igjen. I tillegg ble én karttavle nedtagget. Det har så langt vært lite hærverk på skilt og tavler. 

 

Blåmerket sti fra Stupinn og inn i Nesoddmarka 

Turlaget har lagt planer for å blåmerke en sti fra Stupinn og nordover i Nesoddmarka. Denne stien vil 

bli knyttet opp mot den blåmerkede stien som Frognmarkas venner har gjennom Frognmarka og 

som ender ved Stupinn. I løpet av året ble det inngått grunneieravtaler med 4 av 5 grunneiere langs 

den planlagte stitraseen. Det er ikke tatt noen endelig avgjørelse vedr. oppstart av dette arbeidet. 

 

Samarbeid med Nesodden kommune  

Nesodden kommune har bidratt med materialer til kloppene som er bygget i Tjernsbråtanrunden. 

Kommunen har også bidratt med transport av materialene opp til Tjernsbråtan. I løpet av 

året er det avholdt 1 befaring sammen med kommunen. Turlaget har et godt samarbeid 

med kommunen. 

------- 

 

 

Turer og arrangementer 
Antall turer i 2020: 13 helgeturer, 2 kveldsturer og 24 mosjonsturer. Totalt antall deltakere:390. 

 

Helgeturene 
 

Blomstervandring i Nesoddmarka på villblomstens dag 

I samarbeid med Norsk Botanisk forening ved Siri Kalsa og Norsk Ornitologisk forening. 

7.juni. Turledere: Liselotte Krøger og Ane Haaland, 28 deltakere 

 

Kyst til kyst på Nordre Nesodden 

7.juni. Turledere: Cato Zahl Pedersen og Nils Erik Lie, 17 deltakere 

 

Kyststimaraton 2, Bunnefjorden til Varden 

15.august. Turledere: Cato Zahl Pedersen og Kristin Friis, 19 deltakere 

 

Håøya Rundt 

15-16.august. Turledere: Liselotte Krøger og Monica Egeli, 13 deltakere 

 

Kyststimaraton 3, Fjellstrand til Drøbak 

22.august. Turledere: Sigurd Parmann, Liselotte Krøger og Cato Zahl Pedersen, 28 deltakere 

 

Fra fjord til fjord over Nesodden 

30.august. Turledere: Anja Kohfeldt og Nils Erik Lie, 17 deltakere 



TURNIFS-tur, fra post til post i Tomåsan Nord 

6.september. Turledere: Kristin Friis og Nils Erik Lie, 4 deltakere 

 

Ferskingkurs 

5-6.september. Turledere: Monica Egeli og Marianne Kolstad, 14 deltakere 

 

Grønne lunger i Oslo 2 

13.september. Turleder: Arild Drolsum, 10 deltakere 

 

På vel-veier og ukjente stier på Hellvik og Hellvik skog 

20.september. Turledere: Arild Drolsum, Nils Erik Lie og Hanna Maria Krange, 12 deltakere 

 

Historisk isdamvandring  

I samarbeid med Historielaget ved Stein Turtumøygard. 

4.oktober. Turledere: Marianne Kolstad og Nils Erik Lie, 33 deltakere 

 

Skogstur i Bergerskogen 

I samarbeid med Ornitologisk forening ved Bård Bredesen. 

11.oktober. Turledere: Bente Fønnebø og Marianne Kolstad, 19 deltakere 

 

Rundtur Alværn-Tjernsbråtan - Hokholt-Høybråten - Alværn 

24.oktober. Turledere: Monica Egeli, Fred Larsen og Cato Zahl Pedersen, 8 deltakere 

 

 

Kveldsturene 
 

Mosjonsturer på tirsdager 

Det ble gjennomfør totalt 24 turer, 6 før sommeren og 18 etter. Ca. 1 time i raskt tempo.  

Turledere: Fred Larsen og Kristin Friis. Fra 3 til 11 deltakere per tur, totalt 148. 

 

Hodelyktturer til Grimsåsen 

29.oktober. Turledere: Kristin Friis og Liselotte Krøger, 10 deltakere 

26.november. Turledere: Kristin Friis og Liselotte Krøger, 10 deltakere 

 

 

Andre arrangementer 
 

Frivillighetstreff på Breivoll 

13.januar var nesten 30 frivillige samlet til hyggelig treff og middag på DNT Oslo og Omegns nye 

friluftsarena på Breivoll, like ved Nesset.  

 

Kulturisten Friluftfestival 

I regi av Nesodden Kommune, en vandrefestival hvor vi var med og hadde en stand med info-

utstilling, bålpanne, grilling av pinnebrød, varm drikke og lek. 

19.september. Komité: Ane Haaland, Anja Kohfeldt, Liselotte Krøger, Marianne Kolstad 

og Nils Erik Lie 

 

 



 

Turledere i 2020 
Det er 17 registrerte turleder hvorav 15 har vært aktive i 2020. I tillegg kommer 6 turledere for 

Barnas Turlag. 

 

 

 

Barnas Turlag  

 
Barnas Turlag Nesodden er en gruppe som arrangerer lavterskelturer for barnefamilier, først og 

fremst på Nesodden. 

 

 

 
 

 

Dette gjorde vi i 2020 

 

Vi er seks turledere, en turleder er ny for året. 

- 5 arrangementer med til sammen ca. 150 deltakere 

- ca 150 dugnadstimer 

 

Arrangementer:  

 

Kom-deg-ut-dagen: Aktivitetsdag i skogen ved Myklerud, 50 deltakere 

Så ble Norge stengt ned og vi oppfordret til familieaktiviteter i nærområdene og la ut turtips og ideer 

på vår fb-side 

Vi oppfordret alle i slutten av mars til å rydde strender før fuglene kommer. 

Strandryddedag i mai: 15deltakere 

Strandryddedag i september: 10deltakere 

Høsttur til Togård 10oktober: 30deltakere 

Telttur Skuterud gård: 12 deltakere 

Strandrydding i november: 30 deltakere    

  



Møter:  

 

Vintermøte 

Oppstartsmøte med ny turleder 

Høstmøte 

 

Adopter en strand 

 

I 2018 gikk vi inn i et samarbeid med Hold Norge Rent om å adoptere en strand. Dette innebærer å 

forplikte oss til å rydde et strandområde minimum tre ganger i løpet av et år. Nesodden turlag med 

Barnas Turlag har tatt på seg ansvaret for å rydde Kirkevika og Presteskjær. 

Vi planlegger en ryddedugnad før fuglene kommer, en i forbindelse med den nasjonale 

Strandryddedagen og en dugnad på høsten. 

 

----- 

 

 

 

 

Styret i Nesodden Turlag ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og andre som på en 

eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som har gått. 

 

 

Nesodden 03.03.2021 

For styret i Nesodden turlag 

 
Marianne Kolstad 

Leder 



Regnskapet 2020 

 

 
 

  



Til DNT Nesodden Turlag, årsmøte 18.03.2021 

         Nesodden, 23.02.2021 

 

Valg av styre, valgkomitéens innstilling  

 

Styrets i Nesodden Turlag:  

- styreleder:   Marianne Kolstad:   valgt for to år, 2020-2022 

- styremedlem:  Sigurd Parmann:   på valg 

- styremedlem:  Cato Z. Pedersen:   valgt for to år, 2020-2022 

- styremedlem:   Ragnar Storhaug:   valgt for to år, 2020-2022 

- styremedlem:   Kristin Schrader:   på valg 

- styremedlem:   Monica Egeli:    på valg 

 

På valg: 

- styremedlem:  Sigurd Parmann:   på valg 

- styremedlem:   Kristin Schrader:   på valg 

- styremedlem:   Monica Egeli:    på valg 

 

Valgkomitéens innstilling: 

- styremedlem:  Sigurd Parmann:   2021-2023 (gjenvalg)  

- styremedlem:  Liselotte Krøger:   2021-2023 (ny) 

- styremedlem:  Mia Louise Løkstad Gjermundsen: 2021-2023 (ny) 

 

Liselotte Krøger er 57 år og bor på Fjellstrand. Hun arbeider i barnehage og har i mange år vært aktiv 

som turleder og med andre aktiviteter i DNT nasjonalt og lokalt. 

Mia L. Gjermundsen er 27 år gammel, hun har vokst opp på Nesodden, men bor i Oslo der hun 

jobber som bioingeniør ved Medisinsk genetikk, OUS Ullevål. Hun er en aktiv dame med mange 

interesser, blant annet innen svømming, livredning (aktiv landslagsutøver), kajakk, fjellsport, 

klatring, topptur, ski, sykling og løping. 

 

 

Med vennlig hilsen valgkomitéen  

 

Nils Erik Lie       Hanna Krange 

 


