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Kjære turvenn!
Ås turlag ble stiftet 28. januar 2014 og er et lokallag under Den 
Norske Turistforening Oslo og Omegn. Har du postadresse 
i Ås kommune og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du 
automatisk medlem av Ås turlag. Laget har ca 1050 medlemmer 
pr. januar 2015.

Vi arbeider for å gjøre det enklest mulig for at barn, ungdommer og voksne i Ås kan komme 
seg ut i naturen for felles glede og trivsel. Turlaget har en egen turgruppe som arrangerer 
fellesturer og en løypegruppe for vedlikehold og etablering av nye turstier i Ås. Vi har turer av 
ulik lengde og krav til fysisk form. 

2015 er Friluftslivets år, og Ås turlag arrangerer en rekke forskjellige turer i 2015. I tillegg til 
”Månedens langtur” siste lørdag i hver måned arrangerer vi både sykkeltur, sopptur og flere 
ettermiddagsturer. Vi arrangerer også turer spesielt tilrettelagt for barn og ukentlige trilleturer 
for småbarnsforeldre, les mer på side 7 i dette programmet. Du finner en oversikt over alle 
våre turer i turoversikten på side 4 og 5. Fullstendig beskrivelse av alle turene finner du på våre 
nettsider dntoslo.no/as. 

Det er som regel ikke påkrevd med forhåndspåmelding til våre turer, som stort sett foregår i 
nærmiljøet. Deltakelse skjer på eget ansvar. Ås turlag drives på dugnad, og det koster ikke noe 
å delta dersom det ikke er spesielt angitt.

Vi håper å se deg på en eller flere av våre turer i Friluftslivets år 2015!

Svein Skøien, leder, Ås turlag 

KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med oss på asturlag@dntoslo.no hvis du har spørsmål om turene våre, 
eller hvis du kan tenke deg å delta aktivt i turlaget – gjennom turgruppa, løypegruppa 
eller Barnas turlag.

På våre hjemmesider finner du informasjon om alle våre turer og andre aktiviteter. Du finner 
også Ås turlag på Facebook, lik oss og få informasjon rett inn på nyhetsoppdateringen din. 

Dette turprogrammet er utgitt i januar 2015. Vi anbefaler at du alltid sjekker hjemmesidene 
våre på forhånd, ettersom det kan skje endringer i det oppsatte programmet. 
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Månedens langtur 2015
Månedens langtur arrangeres i månedene fra april til oktober, som regel siste lørdag i hver måned. Dette er lengre 
turer med varighet på mellom fire og sju timer for deg som liker å gå litt langt i hyggelig selskap. Det er ikke nødvendig 
med forhåndspåmelding. Husk godt fottøy og mat og drikke!

Lørdag 18. april  Kyststien Ås-
Oppegård, retur over Svartskog
Vi starter ved Breivoll og går kyststien Kjærnes – Nebba 
– Sjødalstrand – Roald Amundsens vei. Tilbake over 
Søndre Oppegård – Sjødal – Sjødalstrand og kyststien 
tilbake til Breivoll. Turen går hovedsakelig på småveier 
og stier, litt vanskelig sti mellom Nebba og Sjødalstrand.
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels/lett. 
Oppmøte: Søndre P-plass ved Breivoll kl 10.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Lørdag 30. mai  
Østmarka – Tonekollen 
Fra Bysetermåsan går vi over Vangsåsen til Vangen, over 
Pølseberget, forbi badeplassen ved Tonevann og bratt 
opp på Tonekollen (368 moh). Deretter mot Dælisetra 
og innom DNTs hytte Bøvelstad, videre sti på vestsiden 
av Børtervann mot Rausjøgrenda og innom utsiktstårnet 
på Kjerringhøgda. 
Lengde: ca 15 km, ca 6 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Bysetermåsan, lørdag 30. mai kl 10.00 eller 
kl 09.15 på P-plass ved Ås stasjon for felles kjøring.    
Turledere: Christine Pehrson tlf 907 51 301 og Jens 
Andersen tlf 483 49 216. 

Lørdag 27. juni  
Ravnsjøhytta – Vansjø 
Vi reiser til Våler i Østfold og Ravnsjøhytta som tilhører 
Vansjø turistforening. Hytta ligger fint til ved Ravnsjøen 
sørøst for Sæbyvannet. Fra parkeringen er det ca 3 km 
inn til hytta, og vi går en lengre runde før vi tar rast på 
hytta. Turen kan kombineres med bad eller padling på 
Ravnsjøen. Kontakt turleder hvis du trenger skyss.
Lengde: ca 6 km, ca 5 timer inkl transport
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Parkering ved Svinndal kirke kl 11.00
Turleder: Svein Skøien, tlf 993 59 159

Lørdag 25. juli  
Håøya på langs, kryss og tvers
Vi tar fergen fra Drøbak over til Håøya. Turen går fra 
fergeleiet mot nord over Dragsund til Bjørnebukta 
(kloster i årene 1147-1532). 
Lengde: 8-10 km, ca 4 timer + pause
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Sjøtorget, Drøbak kl 10.00
Turleder: Jon Kr. Øiestad, tlf 976 65 009

Lørdag 29. august  
Gaupesteinmarka 
Fra parkeringen ved Granerud skytebane følger vi vei og 
sti til Orremåsan, deretter videre til Gaupestein. Derfra 
på blåmerket sti via Breimåsan til Vientjern. Her blir det 
både mulighet til et forfriskende bad og/eller en tur på 
Hjellsåsen. Vi følger skogsveien tilbake til parkeringen.
Lengde: ca 15 km, ca 5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass Granerud skytebane kl 10.00 
Turleder: Karlis Valdmanis, tlf 952 16 287

Lørdag 26. september  Svartskog 
og Nordre Pollen naturreservat
Vi går langs vestsiden av Pollevann opp til naturreservatet, 
deretter videre mot Sjødal og Svartskog kirke. Retur 
over Søndre Oppegård, Østli og Seiersten tilbake til 
parkeringsplassen vest for Pollevann.
Lengde: ca 12 km, 4-5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass innerst i Polleveien kl 10.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Lørdag 31. oktober  
Tirudmåsan i Kroer
En villmarkstur til den fineste myra i Ås. Vi starter ved 
Åshallen og går allèen forbi Dyster gård og kommer etter 
hvert inn på Kroerløypa som vi følger forbi Bjørnebekk 
til Kroer kirke. Vi følger en idyllisk skogsbilvei og sti inn 
til Tirudmåsan. retur via Trampen tilbake til Åshallen.
 Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass ved Åshallen kl 10.00
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301



Turprogram Ås Turlag vår/sommer 2015
 DATO TID ARRANGEMENT  HVOR  TYPE ANSVARLIG

18. jan. Kl 15.00 Tussetur i Aschjemskogen Svømmehallen v/  Inger Rødseth
  BARNAS TURLAG Ås ungd. skole  tlf 402 02 968

1. feb. Kl 11-15 Kom deg ut-dagen på Stuene P-plass Gardmanns-  Inger Rødseth
  BARNAS TURLAG bråten  tlf 402 02 968

15. mars Kl 11.00 Vintertur til Trampen Ut på tur-tavla ved  Inger Rødseth
  BARNAS TURLAG Kroer-løypa/Eldorvn.  tlf 402 02 968

12. apr. Kl 11.00 Sesongstart – Turorienteringa P-plass Breivoll Gård  Terje Thurmann-Moe
  i Ås med Håvard Steinsholt     tlf 908 24 179

14. apr. Kl 18.00 Ettermiddagstur til Salstein Busstopp Holstad  Christine Pehrson 
  i Holstadmarka skole   tlf 907 51 301

18. apr. Kl 10.00 Månedens langtur P-plass Breivoll  Terje Thurmann-Moe 
  Kyststien Ås-Oppegård    tlf 908 24 179

28. apr. Kl 18.00 Ettermiddagstur  P-plass Rustad skole  Christine Pehrson
  Ås -Kråkstad    tlf 907 51 301

3. mai Kl 12.00 Vårtur til Vientjern P-plass Granerud  Inger Rødseth
  BARNAS TURLAG skytebane   tlf 402 02 968

6. mai Kl 17.30 ”Villmarka” ved Bekk P-plass Nordby  Terje Thurmann-Moe 
   med Håvard Steinsholt idrettsplass  tlf 908 24 179

19. mai Kl 18.00 Ettermiddagstur Kinnsåsen/ Andedammen  Christine Pehrson 
  Årungen NMBU  tlf 907 51 301

30. mai Kl 10.00 Månedens langtur P-plass  Christine Pehrson
  Østmarka - Tonekollen Bysetermåsan  tlf 907 51 301

31. mai Kl 10.00  Sykkeltur rundt Rishaugen,  Brønnerud skole  Inger Rødseth
  husk påmelding! BARNAS TURLAG     tlf 402 02 968

14. juni Kl 09.45 Sykkeltur Ås-Moss,  Ås stasjon  Christine Pehrson 
  husk påmelding!    tlf 907 51 301

27. juni Kl 11.00 Månedens langtur Svinndal kirke  Svein Skøien
  Ravnsjøhytta Vansjø     tlf 993 59 159

25. juli Kl 10.00 Månedens langtur.   Sjøtorget, Drøbak  Jon Kr. Øiestad
  Håøya på langs, kryss og tvers    tlf 976 65 009

Du finner mer detaljert informasjon om aktivitetene på våre 
nettsider dntoslo.no/as

GRADERING AV TURENE: 
I vurdering av turen er det viktig å se på både turlengde og vanskelighetsgrad (antall støvler). 
Antall støvler – angir vanskelighetsgrad på turer, uavhengig av lengde.

 Turen går hovedsakelig på turvei eller skogsbilvei, evt. noe lett sti. 
 Turen går hovedsakelig på blåmerket sti.
 Turen går på sti, evt. umerket og/eller ulendt terreng med enkelte bratte partier.
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Turprogram Ås Turlag høst 2015
 DATO TID ARRANGEMENT  HVOR  TYPE ANSVARLIG

15.-16.  Kl 12.00 ”Min første telttur”  Bysetermåsan  Inger Rødseth 
 aug.  (Østmarka), husk påmelding!     tlf 402 02 968
  BARNAS TURLAG

18. aug. Kl 18.00 Ettermiddagstur til Vardeåsen Nordby kirke  Karlis Valdmanis 
  i Nordby     tlf 952 16 287

25. aug. Kl 18.30 Ettermiddagstur til Nøstvedt- Returpkt Follo Ren,   Torunn Beck  
  funnene Vinterbrosenteret  tlf 995 61 338

29. aug. Kl 10.00 Månedens langtur P-plass Granerud  Karlis Valdmanis 
  Gaupesteinmarka skytebane  tlf 952 16 287

6. sept. Kl 11-16 ”Kom deg ut-dagen” på  P-plass  Christine Pehrson 
  Vardåsen. BARNAS TURLAG Follo Futura  tlf 907 51 301

15. sept. Kl 18.00 Ettermiddagstur til Åsmåsan P-plass ved Ås kirke  Christine Pehrson
      tlf 907 51 301

20. sept. Kl 12.00 Sopptur ved Årungen med P-plass ved Årungen  Terje Thurmann-Moe 
  Follo sopp- og  rostadion  tlf 908 24 179
  nyttevekstforening

26. sept. Kl 10.00 Månedens langtur Svartskog P-plass vest for  Terje Thurmann-Moe
  og Nordre Pollen Pollevann   tlf 908 24 179
  naturreservat  (Polleveien)  

30. sept. Kl 16.30 Middag i skogen – Åsmåsan Frydenhaug barne-  Inger Rødseth 
  BARNAS TURLAG  hage i Skogveien  tlf 402 02 968

10. okt. Kl 11.00 Vandring langs Folloleden Nordby kirke  Christine Pehrson
  med Ås Lions club     tlf 907 51 301

18. okt. Kl 11-14 Friluftsdag i Nordskogen,  Se dntoslo.no/as  Christine Pehrson
  med Ås Lions club     tlf 907 51 301
  BARNAS TURLAG 

31. okt. Kl 10.00 Månedens langtur P-plass ved Åshallen  Christine Pehrson
  Tirudmåsan i Kroer     tlf 907 51 301

29. nov.  Kl 12.00 Nissetur i Aschjemskogen Svømmehallen  Inger Rødseth  
  BARNAS TURLAG  Ås ungd.skole  tlf 402 02 968
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Andre turer
Ås turlag arrangerer en rekke forskjellige turer i 2015, både sykkeltur, sopptur og flere ettermiddagsturer. Det er 
ikke nødvendig med forhåndspåmelding på de fleste av disse turene. Du finner en oversikt over alle våre turer i 
turoversikten på side 4 og 5. Vi har ikke plass til utfyllende beskrivelse av alle turene i dette programmet, det finner du 
på våre nettsider dntoslo.no/as. 

Tirsdag 14. april  Ettermiddagstur 
til Salstein i Holstadmarka
Fra Steinerskolen på Holstad tar vi gangveien nordover 
langs jernbanelinja og inn i Holstadmarka. Her går vi en 
runde på sti og skogsbilvei og kommer bl.a. forbi tuftene 
etter den gamle husmannsplassen Salstein. 
Lengde: ca 9 km, ca 3 timer + pause
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Busstopp Holstad skole, Holstad kl 18.00
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301

Onsdag 6. mai  ”Villmarka” ved 
Bekk - med Håvard Steinsholt
Dette er en tur for oss som liker å gå i stiløst terreng – og 
som ikke er redde for å klatre litt! Håvard Steinsholt tar 
oss med til ”villmarksområdet” øst og sør for Bekk, hvor 
vi blant annet kan finne Ås høyeste stup og vanskeligst 
framkommelige ur. Vi får også en orientering om 
historie og tidligere industri ved Bekk.
Lengde: ca 5 km, ca 3 timer
Vanskelighetsgrad: Vanskelig/kupert
Oppmøte: P-plass ved idrettsplassen på Nordby kl 17.30
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 14. juni  Sykkeltur Ås – 
Moss – NB! Husk påmelding
En tur på smale veier som slynger seg gjennom frodige 
åkrer og trivelige skogholt og med lukt av salt sjø.
Vi sykler via Drøbak, Hvitsten og Son til Moss. Turen går 
langs smale asfaltveier og trivelige skogsbilveier. Trillesti 
et par steder. Stort sett lettsyklet, men krevende partier 
ved Drøbak og Hvitsten. Hvis fint vær, blir det kort 
badestopp ved Kambo. Turen arrangeres i samarbeid 
med Vandregruppa/DNT Oslo og omegn. 
Lengde: ca 50 km, ca 8 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Ås stasjon, søndag 14. juni kl 09.45
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
Påmelding: Se dntoslo.no/as

Tirsdag 18. august  
Ettermiddagstur til Vardåsen i 
Nordby 
Fra parkeringen ved Nordby kirke følger vi stien 
nordover mot Vardåsen. Deretter fortsetter vi på litt 
utydelig sti nordvestover i retning Kirkerudmåsan. Vi 
dreier østover igjen og får utsikt over E18 med Da Vinci 
broen, forbi vanntårnet og sørover tilbake til kirken.
Lengde: 2-3 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Nordby kirke kl 18.00
Turleder: Karlis Valdmanis, tlf 952 16 287

Søndag 20. september 
Sopptur ved Årungen 
Vi arrangerer sopptur i samarbeid med Follo sopp- og 
nyttevekstforening. På denne turen lærer du litt om 
de vanligste spiselige soppene våre, og får fangsten din 
kontrollert av soppkyndige.
Lengde: ca 3 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Parkering v/Årungen rostadion kl 12.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Lørdag 10. oktober 
Vandring lang Folloleden med Ås 
Lions club
Vi går fra Nordby kirke og følger Pilgrimsleden slik den 
er merket; Kongeveien til Melby, deretter Sundbyveien 
og Syverudveien til Ås. Turen avsluttes på Campus 
Ås. Turen arrangeres i samarbeid med Ås Lions Club.                
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Nordby kirke kl 11.00
Kontaktperson: Christine Pehrson, tlf 907 51 301                                          
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Barnas Turlag
Barnas turlag arrangerer turer for små og store barn. Her finner du både kortere og litt lengre turer, som alle er 
spesielt tilrettelagt for foreldre med barn. De fleste av turene er uten forhåndspåmelding, mens enkelte krever 
påmelding pga. begrenset antall plasser. Sjekk på våre nettsider dntoslo.no/as.
Her er fire utvalgte turer, du finner flere i turoversikten på side 4-5.

Søndag 1. februar 
«Kom deg ut-dagen» på Stuene
«Kom deg ut-dagen» er Den Norske Turistforeningens 
nasjonale turdag, og Ås Turlag inviterer til en familie-
aktivitetsdag på Stuene i Nordby. Det blir snø- og skilek 
ved speiderhytta. Ta med eget ski- eller akeutstyr og 
eventuelt drikke og niste. Speiderhytta vil for øvrig være 
åpen for servering. Snøforbehold, sjekk våre nettsider! 
Lengde: 4 km. 
Vanskelighetsgrad: Lett
Varighet: Arrangementet varer fra kl 11-15 
Parkering: Gardmannsbråten 
Ansvarlig: Inger Rødseth, tlf 402 02 968

Søndag 3. mai 
Vårtur til Vientjern
Vi tar en tur over kommunegrensen til Ski og Gaupe-
steinsmarka, der vi rusler inn til vakre Vientjern fra par-
keringsplassen ved skytebanen. Turen går på fin grusvei, 
og man kan fint bruke barnevogn. Ved Vientjern tar vi 
en rast og leker. Her er mange spennende ting å utforske 
– og de virkelige tøffe kan jo få seg årets første bad.
Lengde: 3 km.
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Granerud utmarksparkering v/Granerud 
skytebane, kl 12.00
Turleder: Inger Rødseth, tlf 402 02 968

15.-16. august  
Min første telttur – Østmarka
Vi går fra utfartsparkeringen Bysetermåsan og tar 
skogsbilveien sørover til Rausjødammen og Øvresaga. 
Det er mulighet å bruke sykkeltralle eller barnevogn til 
transport. På tunet til Øvresaga slår vi opp teltene og 
lager felles middag. Vi leier også hytta denne helgen. 
Det fins to kanoer og redningsvester på hytta. Det blir 
mye tid til lek og moro. Husk påmelding! 
Lengde: 3,5 km (en vei) 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass Bysetermåsan, kl 12.00
Turleder: Inger Rødseth, tlf 402 02 968
Priser og påmelding: Se våre nettsider dntoslo.no/as

Søndag 18. oktober 
Friluftsdag i Nordskogen 
Friluftsdag for barn og voksne i Nordskogen. Bli med 
på en aktiv dag med natursti og taulek. Vi lager bål, ta 
med egen bålmat. Følg merket løype fra Arboretveien. 
Turen arrangeres i samarbeid med Ås Lions Club.                                 
Varighet: kl 11-14 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Se våre nettsider dntoslo.no/as
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301                                           

Trilleturer 2015
Ås Turlag arrangerer hver uke trilletur for foreldre som 
er hjemme i permisjon med barn. Dette er en hyggelig 
måte å treffe andre i samme situasjon til mosjon og 
sosialt samvær. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med, og turene ender som regel på en kafé der 
både store og små kan få dekket sine behov for mat og stell. Turene går på både grus-, traktor- og asfaltert vei. Det 
er mulig å bruke bæresele eller bæremeis på alle turene for de som ønsker det. Se dntoslo.no/as for informasjon 
om oppmøtetid og sted, eller følg oss på Facebook. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Trilleturledere 
Vi trenger frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene. Det er jo sånn at de fleste triller 
i permisjonen og så begynner de å jobbe igjen. Ønsker du å delta i en trilleturgruppe i Ås og kan lede noen 
turer, ta kontakt på asturlag@dntoslo.no. Du bestemmer selv hvor mange turer du vil lede. Vi setter opp 
forslag til egnede turer, men har du andre forslag, endrer vi gjerne på programmet.
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Turorienteringa i Ås 
Vi markerer sesongstart for turorienteringa 
søndag 12. april i samarbeid med Håvard 
Steinsholt og Turorienteringa i Ås.

Turorientering handler om å finne fram til 
de oransje og hvite postflaggene med kart, 
kompass og de rutebeskrivelsene som følger 
med. Postplasseringene er også oppgitt med 
koordinater for den som heller vil la seg lede 
av mer moderne GPS-teknologi!

Vi starter på parkeringsplassen ved Breivoll 
Gård (innerst i veien), der Håvard Steinsholt 
introduserer oss for turorienteringens gleder. 
Deretter leder han oss rundt på stier og 
tråkk i Breivollområdet, der noen utvalgte 
poster i vårens turorientering er lagt ut. Som 
vanlig bidrar han også med en god porsjon 
lokalhistorie og kunnskap! Det blir også 
anledning til å kjøpe turorienteringspakker 
med kart og rutebeskrivelser. Ta gjerne med 
kompass.

Denne turen går i forholdsvis lett terreng, og passer både for de som har lyst til å prøve 
turorientering for første gang og ønsker litt instruksjon, og for de som bare har lyst på å 
vite mer om Breivollområdet. 

Lengde: ca 3-4 km, 2-3 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass ved Breivoll Gård søndag 12.04. kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING.

dntoslo.no/as
Naturopplevelser for livet


