
   
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2017 
 
Oppegård Turlag (Turlaget) er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Oppegård 
kommune. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom 
og voksne trives. Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i 
Turlaget dersom de bor i Oppegård kommune og ikke reserverer seg mot 
medlemskap. Oppegård Turlag har 1882 medlemmer ved inngangen til 2018. 
 
Turlaget har hjemmeside, mens Barnas turlag, Aktiv i 100,Turgruppa og nystartet 
Internasjonal gruppe også har egne facebook-grupper.  
 
Utfordringer 
 
Oppegård Turlag har flere utfordringer. Oppegård kommune er en av landets minste 
landkommuner og en av landets tettest bebygde kommuner. De største friområdene 
ligger utenfor Oppegård kommune og blir mindre og mindre tilgjengelig pga. 
trafikkårer og gjenbygging. Dette begrenser foreningens muligheter til å gi 
medlemmene tilbud i egen kommune.  
 
Etter at Justisdepartementet valgte å plassere Politiets beredsskapsenter på 
Taraldrud har turlaget gjennom Forum for natur og friluftsliv i Oppegård – FNF og 
gjennom DNT Oslo & Omegn forsøkt å påvirke planleggingen. Vi har gitt uttrykk for at 
utbyggingen i størst mulig grad skal begrense støy og sikre grønne korridorer som 
atkomst til marka. 
 
Sammenslåing av Ski og Oppegård kommune reiser spørsmål om hvilket 
virkeområde turlaget skal ha. DNT Oslo&omegn har uttrykt at de ikke ønsker mer enn 
ett turlag i hver kommune. Samtidig ligger mye av turområdene for Oppegårds 
befolkning i Ski kommune. Ski har i dag et Barnas turlag, men ikke noe turlag med 
bredere aktivitet.  
 
 
Barnas turlag 
 
Barnas turlag har hatt 6 turer med til sammen 300 deltakere og har 5 turledere. 
Turene gikk til Grytebråtan, Kloppa, Sherpastien, Kjerringnebba, Grønliåsen og 
Blåbæråsen. Barnas turlag har også vært representert på Friluftslivets dag og på 
Eventyrfestivalen. To av turene ble lagt slik at familier med barnevogn kunne delta. 
 
Ungdomsgruppa 
 
Det ble i 2017 gjort forsøk på å etablere en ungdomsgruppe, og det ble avviklet en 
tur for ungdom med 11 deltakere. Vi har imidlertid ikke lykkes i å finne frivillige som 
kan ta et hovedansvar for denne aktiviteten videre. 



 
 
Turgruppa 
 
Turgruppa arrangerer turer i Oppegård og i friluftsområdene rundt Oppegård. De 
fleste turene er heldagsturer på lørdager eller søndager, men det ble også arrangert 
2 ettermiddagsturer med start etter normal arbeidstid. En planlagt overnattingstur til 
Bøvelstad ble avlyst på grunn av liten deltakelse. Gruppas 10 turledere gjennomførte 
16 turer med til sammen 180 deltakere. En av turene ble arrangert i samarbeid med 
Ås Turlag. To andre var i samarbeid med Oppegård historielag og Oslo og Akershus 
ornitorlogiske forening. Med unntak av en langtur i Nordmarka gikk turene i Sørmarka 
og Østmarka.  
 
Aktiv i 100/nærturgruppa 
 
Aktiv i 100 har med 11 turledere gjennomført 44 turer i nærmiljøet i 2016. Turene 
gjennomføres alle mandager i året med unntak av 2-3 uker omkring jul-/nyttår, i 
påsken og på sommeren mellom St. Hans og midten av august. Alle turene starter 
mandager kl. 11.00 fra kulturhuset Kolben og avsluttes samme sted. Ordinære turer 
varer i 2-3 timer inkludert pauser/lunsj. Første mandag i måneden gjennomføres en 
«plusstur» som varer i 4-5 timer inkludert pauser/lunsj. Turene har meget god 
oppslutning. Til sammen har 1530 deltatt på Ai100 sine turer i 2017, svarende til 
gjennomsnittlig 35 per tur. 
 
Internasjonal gruppe 
 
Under ledelse av Torbjørn Aas ble det høsten 2017 arbeidet med å etablere en 
internasjonal gruppe. Det er laget en turplan for 2018 med første tur 4. mars. 
 
Dugnadsgruppa 
 
Dugnadsgruppa har som primær oppgave å merke og rydde de stiene/turene som er 
beskrevet i «Til fots i Oppegård». Det har vært utført noe rydding av stiene i 2017. 
Videre har det vært arbeidet med sikte på å sette opp en gapahuk på Grytebråtan 
samt lage en bedre broforbindelse til Kjerringnebba. Planleggingsarbeidet, herunder 
å fremskaffe nødvendige tillatelser, har vært mer omfattende enn antatt. 

 
Økonomi 
 
Turlaget har en god økonomi. Den klart største inntektsposten er kontingentandelen 

fra DNT og de største utgiftspostene er skilting og trykking av turprogrammet. 

Årsresultatet er kr. 14800,- 

Styret 
 
Styret har bestått av: 
Harald Bøhn   styreleder 
Anne Marit Færden  sekretær 
Bodil Klakegg  kasserer/turer for voksne 
Espen Sverreng  styremedlem/barnas turlag 



Christian Eriksen  styremedlem/dugnadsgruppa 
Harald Lundstedt  styremedlem/kommunekontakt 
 
Styret har hatt 7 møter. 
Samlet har turlaget gjennomført 1210 dugnadstimer i 2017.  

 
 
Valgkomiteen: 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Christian Eriksen 
Jon Færden 
Tore Stensrud 
 

 
Turlaget er representert i FNF, Forum for Natur og Friluftsliv, i Oppegård kommune. 

 
Oppegård 27. februar 2018.  
 
Styret 


