Turprogram 2018
Kjære turvenn!
2018 er et merkeår for Den Norske Turistforening – i år er det 150 år siden
Thomas Heftye tok initiativ til å starte foreningen i Christiania og 223
friluftsglade mennesker tegnet seg som medlemmer. I dag er foreningen en av
landets største frivillige organisasjoner, og Norges største friluftsorganisasjon
med rundt 300 000 medlemmer!
Også vi i Ås Turlag er med på å markere jubileet, og det gjør vi i samarbeid med
de andre turlagene i Follo. FOLLOSØMMEN har vi kalt våre felles jubileumsturer,
som tar deg med til noen av de flotte kystnære turområdene mellom Oslo og
Østfold. Det vil garantert bli interessante søndagsturer! Det er selvsagt mulig å
gå disse turene når som helst på egenhånd også.
Vi arrangerer dessuten som vanlig en rekke forskjellige turer i 2018 som du kan lese mer om i dette
programmet. I april foretar vi offisiell åpning av Åsrunden, en ny rundløype på ca 10 km som turlaget har
ryddet og skiltet på dugnad. Vi har en lengre tur, ”Månedens langtur” siste lørdag eller søndag i månedene
april-oktober, samt flere ettermiddagsturer, ofte med et lokalhistorisk tema. Vi arrangerer også flere turer
spesielt tilrettelagt for barn, samt ukentlige trilleturer for småbarnsforeldre, se lenger bak i programmet.
En annen sak som vi avventer med spenning i 2018 er Breivoll gård. Som kjent har Ås kommune invitert DNT
Oslo og Omegn som leietaker for dette unike området innerst i Bunnefjorden. DNT har skissert store og
interessante planer som også medfører fantastiske muligheter for våre lokale turlag i Follo. Vi håper og tror
derfor at den endelige avtalen mellom kommunen og DNT blir inngått våren 2018.
Vi håper å se deg på en eller flere av våre turer i 2018!
Svein Skøien, leder Ås Turlag

Kontakt oss!
Du kan kontakte styret på epost: asturlag@dntoslo.no
På våre hjemmesider as.dntoslo.no finner du informasjon om styret og alle turer og andre aktiviteter. Vi er
også på Facebook, søk etter Ås Turlag, lik oss og få turinformasjon rett inn på nyhetsoppdateringen din.

OBS! Dette turprogrammet er skrevet i desember 2017. Vi anbefaler at du alltid sjekker
hjemmesidene våre på forhånd, ettersom det kan skje endringer i det oppsatte programmet.

Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014 og er et lokallag under Den Norske Turistforening Oslo og Omegn. Har du
postadresse i Ås og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du automatisk medlem av Ås Turlag. Laget har i
underkant av 1100 medlemmer pr. desember 2017. 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 stigruppe for merking og vedlikehold av turstier i Ås. I tillegg har
vi også et aktivt Barnas Turlag Ås som egen gruppe i Ås Turlag.

Turer for voksne 2018
Søndag 21. januar – Kom deg ut-dagen
DNT Oslo og omegn har 150 års jubileum i år. Vi går skitur i ”Vestbyrunden” på jordene sørvest for Ås sentrum
og har bål underveis. Det blir varm saft til alle som kommer forbi bålplassen denne dagen. Ved snømangel blir
det fottur. Se as.dntoslo.no for oppdatert program.
Lengde: 10-15 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Eika Treningssenter kl 11.00
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 7. april – Sesongstart for Turorienteringa i Ås
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 Håvard med en god porsjon lokalhistorie og
kunnskap! Det blir også anledning til å kjøpe turorienteringspakker med kart og rutebeskrivelser.
Lengde: ca 3-4 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass ved Breivoll Gård kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 8. april – Breivollmarsjen
Denne etter hvert tradisjonsrike turmarsjen arrangeres som vanlig av Breivolls Venner. Du kan velge mellom
kort og lang løype. Se as.dntoslo.no eller hjemmesidene til Breivolls Venner for oppdatert program.
Lengde: 5 og 10 km
Vanskelighetsgrad: Lett/middels
Oppmøte: Hovedplenen Breivoll fra kl 11.00-13.00
Kontaktperson: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 15. april – FOLLOSØMMEN Ås: Kyststien fra Fiskevollbukta til
Nesset
Turen arrangeres av Ås Turlag i samarbeid med de andre turlagene i Follo.
Vi går langs Bunnefjorden fra Fiskevollbukta i Oslo helt sør til Nesset i Ås. Vi følger den gamle
Strandpromenaden til Hvervenbukta, deretter over Ljansbruket hvor vi krysser Gjersøelva over til Oppegård.
Herfra velger vi å gå Linjestien litt oppe i åsen fram til Bekkensten. Vi følger sherpastien fram til Roald
Amundsens vei, opp til Svartskog kolonial der vi tar en god lunsjpause. Videre veien inn til Sjødalstrand, over
til Nebba, Kjærnes, Strandenga og Breivoll før vi ankommer Nesset. Herfra går buss 500 tilbake til Fiskevollen.
Lengde: ca 18 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Fiskevollbukta bussholdeplass (retning fra Oslo) kl 10.00, nærmeste parkering er ved Hvervenbukta
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 21. april – Åsrunden
Denne turen følger traseen for rundtur som Ås Turlag har ryddet, merket og skiltet i løpet av sommeren og
høsten 2017. Rundturen starter bak Essostasjonen i Lyngveien og går nordover over Åsmåsan, Slørstad og
passerer nyrestaurert bru over Syverudbekken ved Bølstad. Deretter går vi ned mot Årungen, delvis på
Syverudstien. langs Årungen, forbi Ås kirke, Frydenhaug og tilbake til startstedet.
Lengde: ca 12 km, 3-4 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Essostasjonen i Ås kl 11.00
Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199 og Jorunn Spord Borgen
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 24. april – Ettermiddagstur i Ås
Ettermiddagstur i terreng som veksler mellom skog og kulturlandskap. Vi går over Åsmåsan, følger deretter
den gamle bygdeveien til Ås kirke og går over Frydenhaug tilbake til Ås sentrum.
Lengde: 10 km, 2 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Essostasjonen i Ås kl 18.00
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 29. april – Månedens langtur – Pilegrimsleden fra Nordby kirke
til Kolbotn
Vi følger Folloleden fra Nordby kirke til Kolbotn. Vi parkerer ved Nordby kirke og går veien over Leonardo da
Vinci-broen og videre inn i Nøstvetmarka. Leden går gjennom skog og gammelt kulturlandskap hvor det
tidligere har ligget flere husmannsplasser. Underveis samtaler vi om beveggrunnene for pilgrimage i
middelalderen og hva som kjennetegner den moderne pilegrimen. Retur med tog fra Kolbotn stasjon til Ski og
videre med L 21-toget til Ås eller buss 520 tilbake til Nordby kirke.
Lengde: ca 12 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Nordby kirke kl 10.00
Turleder: Ingunn Bjørkavåg, tlf 957 93 302
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 6. mai – Vårvandring i Fålemarka
Nå bugner skogen av blåveis og hvitveis! Vi starter ved Sjøskogen barnehage og går Sjøskogenveien inn til
turstien som går opp mot Lauvåsen. Stien svinger seg jevnt oppover der den følger et gammelt veifar. Ved
Lauvåsen møter vi en ny sti som vi følger sørover til Nybråten, videre til Labråten og derfra til oldtidsveien som
vi følger ned til Sandgropa ved Pollevann. Tilbake på sti vest for Pollevann til Sjøskogen.
Lengde: ca 12 km, 4 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass Sjøskogen barnehage kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 13. mai - FOLLOSØMMEN Vestby – Vårens vakreste: Kyststien
Hvitsten – Son
Turen arrangeres av Vestby Turlag i samarbeid med de andre turlagene i Follo.
Bli med på «vårens vakreste» med Vestby turlag! Vi går fra Hvitsten torv til Kjøvangen. Dette har blitt en flott
tradisjon, og årets tur er den 5. i rekken. Vi følger kyststien og legger inn flere stopp med spennende historier
og informasjon om sted og folk. Vi går på sti og noe vei. Kupert. I Kjøvangen står bussen som kjører oss
tilbake til Hvitsten. Gratis for DNT-medlemmer, kr 50 for ikke-medlemmer.
Lengde: 12 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Hvitsten torg kl 10.00 (Parkering: Hvitsten grendehus eller P-plassen 200 m før torget).
Turleder: Bente Hagen, tlf 916 07 336
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 20. mai – Månedens langtur - Oldtidsveien fra Fåle til
Hvervenbukta
Vi vandrer langs den vestlige oldtidsveien som gikk fra Nordby kirke, forbi middelaldergården Fåle og over
Svartskogplatået til Ljan, der den møtte Kongeveien ved Hauketo. Underveis passerer vi gårdene Sjødal,
Søndre Oppegård, Vestre Oppegård og Hvitebjørn, og plassene Torbjørnrud og Bjørnsrud. Fra Fiskevollen sør
for Hvervenbukta kan vi ta buss 500 tilbake til Askehaug og Kjærnesveien tilbake til utgangspunktet.
Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass ved Sandgropa innerst i Polleveien kl 10.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 27. mai – FOLLOSØMMEN Oppegård – Kyst og historie på
Svartskog
Turen arrangeres av Oppegård Turlag i samarbeid med de andre turlagene i Follo.
Turen går i vakker natur gjennom det som var bygdesenteret i Oppegård i middelalderen. Vi passerer Sjødal
gruve, flere av Oppegårds middelaldergårder og enkelte gamle husmannsplasser. En del av turen følger
kyststien i Oppegård, og tilbake til startpunktet følger vi en liten, hyggelig sti i åssiden ned mot Bunnefjorden.
Turen går stort sett i lett terreng.
Lengde: 12 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Oppegård kirke, Svartskog kl 10.30
Turledere: Harald Bøhn, tlf 905 94 054 og Tore Stensrud
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 9. juni – Gaupesteinmarka og den store ensomheten
Vi trasker den gamle løypa for Gaupesteinrennet fra Hjellsbråtan opp om Abbortjenn, Oksetjenn og Tjuvroa.
Deretter går vi (heretter i Østfold) til Gørjetjenn og så i terrenget via markas ensomste hus (Holshytta) fram til
innskriving i manntall under Gaupestein. Tilbakeveien går om Gaupesteinhytta og Høymyra, sør gjennom juvet
ut mot Lønjedalen og så over Breimåsan og Vangsåsen ned til husmannsplassen Tjernsli. Så kan man bade i
Vientjenn (henholdsvis «damebadet» eller «herrebadet») og ta hjemtur enten via utsiktstårnet på Hjellsåsen
eller over den fagre Tyrigravåsen. Turen går på lite brukte og stedvis steinete stier. Bløtt er det alltid i
Gaupesteinmarka!
Lengde: ca 11 km
Vanskelighetsgrad: Middels/krevende
Oppmøte: Granerud skytebane lørdag 9. juni kl 11.00. Felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 10.30
Turleder: Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 12. juni – Ettermiddagstur - Historisk vandring i Drøbak og
omegn
Vi starter fra Follo museum og går opp mot Seiersten skanse hvor vi passerer storslagne festningsverk som
skulle hjelpe Oscarsborg fra landsiden. Vi går videre ned mot fjorden, her ved Husvik holdt de gamle vikinger
til når de skulle skattlegge Follobøndene og terrorisere dem til underkastelse og lydighet. Så går turen sydover
forbi Sundbrygga, Ringeplan, Parrstranda, Badeparken og Drøbak kirke med sentrum og alle dens historiske
bygninger. Her gjør vi noen runder alt etter hvor mye historie folk vil høre. Videre om småbåthavna og
Badehusgata fram til Glennebrygga (nå Sjøstjernen), Dampskipsbrygga og Tollboden. Da begynner vi på
Drøbak «syd» opp Jørnsebakken og noen smug mot Vestbyveien, men tar straks av til høyre ned Strandveien
mot Torkildsbyen hvor Christianias kunstnere og bohemer hadde sine sommerferier. Her bodde også flere
kjente kunstmalere. Vi passerer Løkkedal og Rosekollen før vi så ender ved Torkildstranda hvor enhver kan
nyte sin niste og kveldskaffe i guidens hage i Badeveien 5. Nå er det sommer og lange lyse kvelder, så
tilbaketuren kan vi gjøre så kort eller lang som vi måtte ønske. Vi kan ta Elleveien eller Løkkedalsveien tilbake
over Sogstikollen og Bruunskogen mot bilene ved Seiersten.
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Follo museum kl 17.00, parkering ved museet eller ved Rådhuset
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301, guide Oddvar Bjerke, tlf 478 50 122
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 17. juni – FOLLOSØMMEN Frogn: Håøya – natur, kultur og
historie
Turen arrangeres Oppegård Turlag i samarbeid med de andre turlagene i Follo.
Turen vil gå gjennom Søndre Håøya naturreservat og passerer øyas høyeste punkt, Varden på 230 m. Vi får
med oss Terje Bråten som historisk guide, som forteller oss om festningsanleggene, tømmereksport,
unionsoppløsningen, m.m. Det blir mange stopp, inklusive to rast. Turen avsluttes med besøk hos Helge
Haugen, geitebonde og vert ved Håøya Naturverksted, - hvor vi også kan få kjøpt noe å spise. Han vil i tillegg
fortelle oss om denne delen av øyas historie og om sine 5 års erfaring med geitehold og osteproduksjon på
øya. Retur til Drøbak ca kl 16–18. Båtbillett må kjøpes på kaia før avgang: Håøya t/r voksne kr 160, fam.
2v+3b kr 375.
Lengde: 7 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Vennekjøring fra Oppegård Rådhus eller direkte på Sundbrygga nord i Drøbak. Fergetid trolig 09.45,
(blir først klart i januar). Sjekk as.dntoslo.no for riktig tid. P-pass 400 m nord for kaia, pris hel dag kr 125.
Turledere: Erling Bjarkø, tlf 916 53 772 og Thorbjørn Aas, tlf 920 22 798
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Fredag 22. juni – Krokstrand-runden (Vestby - med besøk hos Nøkken)
Kveldstur for det meste på Vestby Turlags nymerkede gode stier fra det laveste (havet) til det høyeste punkt
(140,2 m) i Vestby kommune. Som oppvarming bestiger vi Stjernåsen orografstasjon (63,5 m) og går sør for
Emmerstad og Torpgårdene i trolsk granskog opp til Haugertjern (der Theodor Kittelsen i 1892 skal ha skisset
«Nøkken»). Så stiger vi slakt men lenge gjennom åpen furumark opp forbi husmannsplassen Stokkholm og
siden med kompasskurs i blåbærlyngen fram til det litt ukjente topp-punktet. Tilbake går vi over berget som
«alle» tror er den høyeste (Høyåsen - 139,8 m), klatrer ned juvet til gravfeltet ved gammelvegen HvitstenHølen og siden langs østsida av Haugertjern til «rundkjøringa» og langs gamle veifar ned forbi Kroken. Årets
nest lyseste kveld avsluttes med sjøbad på Krokstrand.
Lengde: 8,5 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Kiosken ved Krokstrand kl 18.00. Felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 17.30
Turledere: Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858 og Oddvar Bjerke, tlf 478 50 122
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 29. juli – Månedens langtur: Håøya på langs, kryss og tvers
Ferge til Håøya kl 09.50. Turen starter sørøst på Håøya, går over øyas høyeste punkt og til Tajeodden med
besøk og lunsjstopp på Håøya Naturverksted med Helge Haugens entusiastiske fortellerglede, egenprodusert
ost og skillingsboller. Deretter går vi om V. Dragsund til Nordbukta, tilbake via Ø. Dragsund og Sagbukta for så
å ta ferge tilbake til Drøbak.
Lengde: 10-15 km, ca 5 timer + pause
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Sundbrygga, nord for Drøbak ca kl 09.30 (sjekk as.dntoslo.no for riktig tid!)
Turleder: Jon Kr. Øiestad, tlf 976 65 009
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 19. august – Månedens langtur – Dølerud i Østmarka
Vi starter fra Sandbakken P-plass og følger blåmerket sti til Dølerud via Godlia. Dølerud ble åpnet som DNT
hytte høsten 2015. Var opprinnelig en gammel husmannsplass som nå eies av Oslo kommune. Vi gjør et
opphold her og tar en kikk inn i den koselige hytta. Herfra tar vi en runde via Trollvannet, Smørhullet
Torsmosen til Eriksvann – typisk Østmarka-terreng. Vi runder Eriksvann tilbake til Sandbakken P-plass.
(Kanskje noen har lyst til en liten tur innom Sandbakken serveringssted før hjemturen)
Lengde: ca 13 km, ca 4 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Sandbakken P-plass kl 11.00, felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 10.15
Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 21. august – Ettermiddagstur i Drøbak
Ettermiddagstur fra Skiphelle til Kjeppestadbukta og tilbake. Stien går over fine svaberg. Mulighet for å bade
underveis. Dersom været er fint, tar vi en lengre pause.
Lengde: 8 km, ca 2,5 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Ås st. v/drosjebua kl 18.00 for samordnet kjøring
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 26. august – FOLLOSØMMEN Nesodden – Fra kyst til kyst på
Nordre Nesodden
Turen arrangeres av Nesodden Turlag i samarbeid med de andre turlagene i Follo.
Turen viser Nesodden i et nøtteskall. Fra Nesoddtangen brygge går vi sydover på vestsiden mot Flaskebekk,
Sjøstrand og Kavringstrand. Mye opp og ned før vi går opp til Varden og utsiktspunktet på toppen av
slalåmbakken, hvor vi har lunsj. Deretter sørover gjennom skogen mot Skoklefall. Forbi Isibanen og ned mot
Ursvik hvor vi følger Kyststien forbi Oksval til Nesoddtangen brygge. En krevende tur med mye opp og ned.
Flere muligheter for å avslutte turen underveis.
Lengde: 12,5 km – 5 timer
Vanskelighetsgrad: Krevende
Oppmøte: Nesoddtangen brygge kl 11.00
Turleder: Sigurd Parmann, tlf 905 64 507
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 1. september – Friluftsdag og Kom deg ut-dagen på Breivoll
Vi arrangerer Kom deg ut-dagen og Friluftsdag på Breivoll. Her blir det mange aktiviteter for barn, samt
muligheter for overnatting i eget telt. Arrangementet er et samarbeid med bl.a. Breivolls Venner. Ås Turlag
arrangerer langtur som en del av aktivitetene for voksne. Vi følger den fine Kyststien til Sjødalstrand. Herfra
går turen opp til Sjødal gård, deretter Oldtidsveien sørover og tilbake til Breivoll. Se as.dntoslo.no for flere
detaljer og fullstendig program for dagen.
Lengde: 15 km, ca 5 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Breivoll P-plass sør (ved infotavla) kl 11.00
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 9. september – Fålemarka
Vi går fra P-plassen ved Sandgropa innerst i Polleveien, og følger blåmerket sti opp mot Nybråten, videre til
Østli og Sjødal gård. Herfra følger vi oldtidsveien sørover tilbake til utgangspunktet.
Lengde: ca 12 km, ca 4 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Sandgropa (P-plass) innerst i Polleveien, kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 16. september – Frogn kirke (runde ned mot Bunnefjorden)
Vi starter fra Frogn kirke, går forbi Froen gård og følger blåmerket sti ned mot Bunnefjorden. Først passerer vi
over RV23 og følger Nymølleåsen med mølledam – avstikker opp til Tjuvåsen – og kommer ned til
Bunnefjorden og RV 156 (Nesoddenveien). Den følges ca 500 m mot vest til blåmerket sti som går sørover
langs Bunnebekken, under RV23, opp til Rommerudhøyda og videre til Stubberudveien og tilbake til Frogn
kirke.
Lengde: ca 7 km, ca 3 timer
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Frogn kirke kl 11.00. Felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 10.30
Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 18. september – Ettermiddagstur til Vardåsen
Ettermiddagstur fra Ås sentrum og sørover gjennom skogsområdet Vardåsen, hvor vi bl.a. passerer
bygdeborgen. Via Herumveien tilbake til Ås.
Lengde: 10 km, ca 2,5 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Ås stasjon v/drosjebua
Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 22. september – Månedens langtur - Vestby rundt Tiuråsen
Fra Vestby stasjon vandrer vi om Festiviteten, Østby gravfelt og Folkehøgskolen - og så ned og over
Fallentinbekken ved Grøstadalen/Borga. Så må vi sikk-sakke oss fram på stier på tvers i terrenget fram til
Jeksrud. Herfra går «Garderløypa» innom et kvernsted før Kjørstadgrinda og Salomonsåsen med gravhaug og
utsikt. Så finner vi garderfolkets kultursti nordover forbi kølmiler fram til MILORG-hytta «Labbarunta» og så
Garderløypa nord til Salberg og selve «sal-berget». Over høyeste fjell (120,4 m), vest over Jeksrudmåsan,
forbi enda flere kølmiler og siden på gårdsvei over jordene til Kalføss. Så bestiger vi Kjenslivarden med veteplass og bronsealderrøys før nedstigning til Nordre Ålerud (eid av Edvard Munch 1918-1922) og landeveien
tilbake til Vestby stasjon.
Lengde: 13 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Vestby Stasjon (vestsiden) kl 11.00. Felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 10.30
Turledere: Jens Andersen, tlf 483 49 216 og Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 14. oktober – Kyststien i Ås
Vi starter på parkeringsplassen ved Breivoll og følger Kyststien til Kjærnes, Nebba og fram til Sjødalstrand.
Herfra følger vi blåmerket sti opp til Sjødal gård og oldtidsveien til Kjærnesveien, Kjellveien og tilbake til
Breivoll.
Lengde: ca 12 km, ca 4 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Breivoll P-plass sør kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 27. oktober – Månedens langtur – Tirudmåsan
En villmarkstur til den fineste myra i Ås! Her finnes elg og spor etter torvuttak. 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 går videre på skogsbilvei og sti sørover. Langs veien finnes en nyrestaurert gapahuk. Vi ender opp på
Tirudmåsan, hvor det blir rast. Retur via Trampen speiderhytte.
Lengde: 17 km, 5 timer + pause
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass ved Åshallen kl 10.00
Turledere: Arne Hågensen, tlf 913 03 199 og Christine Pehrson, tlf 907 51 301
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 4. november – Vardåsen i Hobøl
Vi starter ved den vakre 800 år gamle romanske steinkirken i Hobøl. Turen er under en mil og tar 3-4 timer. Vi
starter ved å gå nordøst om Hovi-gårdene på vår vei mot Hobøl varde. Her nyter vi utsikten og matpakka. Så
går vi sydvestover, passerer Gaupehytta, og ankommer Hobøl kirke fra syd gjennom Mjærum-gårdene. Det er
greie stier å gå på i variert skog og fjellterreng. Forbi Hovi og Mjærum er det vanlige gårdsveier noen hundre
meter.
Lengde: ca 10 km, 3-4 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Hobøl kirke kl 12.15
Turledere: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 og Oddvar Bjerke, tlf 478 50 122
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Breivoll gård – blir dette DNTs nye ”storstue” i Follo fra 2018? (foto: Hanne Væren)

TUROVERSIKT – TURER FOR VOKSNE 2018
DATO
21.01.

TID
kl 11.00

ARRANGEMENT
Kom deg ut-dagen

07.04.

kl 11.00

08.04.
15.04.

11.0013.00
kl 10.00

Oppstart Turorienteringa i
Ås
Breivollmarsjen

21.04.

kl 11.00

FOLLOSØMMEN – Ås
Fiskevollbukta - Nesset
Åsrunden – offisiell åpning

24.04.

kl 18.00

Ettermiddagstur i Ås

29.04.

kl 10.00

06.05.

kl 11.00

MÅNEDENS LANGTUR:
Pilgrimsleden fra Nordby
til Kolbotn
Vårvandring i Fålemarka

13.05.

kl 10.00

20.05.

kl 10.00

27.05.

kl 10.30

09.06.

kl 11.00

12.06.

kl 17.00

17.06.

kl 09.30

22.06.

kl 18.00

29.07.

kl 09.30

19.08.

kl 11.00

21.08.

kl 18.00

26.08.

kl 11.00

FOLLOSØMMEN Vestby
Kyststien Hvitsten-Son
MÅNEDENS LANGTUR:
Oldtidsveien fra Fåle til
Hvervenbukta
FOLLOSØMMEN Oppegård
Kyst og historie på
Svartskog
Gaupesteinmarka og den
store ensomheten
Historisk vandring i
Drøbak og omegn
FOLLOSØMMEN Frogn
Håøya – natur, kultur og
historie
Krokstrand-runden
MÅNEDENS LANGTUR:
Håøya på langs, kryss og
tvers
MÅNEDENS LANGTUR:
Dølerud i Østmarka
Ettermiddagstur i Drøbak

FOLLOSØMMEN
Nesodden Fra kyst til kyst
på Nordre Nesodden

OPPMØTE
Eika
treningssenter
P-plass
Breivoll gård
P-plass
Breivoll gård
Fiskevoll
bussholdepl.
Essostasjonen
i Ås
Essostasjonen
i Ås
Nordby kirke

TYPE
Lett

Sjøskogen
barnehage
Hvitsten torg

Lett

Sandgropa
ved Pollevann

Middels

Oppegård
kirke

Middels

Granerud
skytebane
Follo museum

Krevende Håvard Steinsholt,
tlf 934 46 858
Lett
Christine Pehrson,
tlf 90751301

Sundbrygga

Middels

Erling Bjarkø,
tlf 916 53 772

Kiosken ved
Krokstrand
Sundbrygga

Middels

Håvard Steinsholt,
tlf 934 46 858
Jon Kr. Øiestad,
tlf 976 65 009

Sandbakken
P-plass
Ås st. ved
drosjebua

Middels

Nesoddtangen
brygge

Krevende Sigurd Parmann,
tlf 905 64 507

Lett
Lett
Middels
Middels
Lett
Middels

Middels

Middels

Lett

TURLEDER
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Arne Hågensen,
tlf 913 03 199
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301
Ingunn Bjørkavåg,
Tlf 957 93 302
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Bente Hagen,
tlf 916 07 336
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Harald Bøhn,
tlf 905 94 054

Jens Andersen,
tlf 483 49 216
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

DATO
01.09

TID
kl 11.00

09.09

kl 11.00

16.09

kl 11.00

18.09

kl 18.00

22.09

kl 11.00

14.10

kl 11.00

27.10

kl 10.00

04.11

kl 12.15

ARRANGEMENT
Kom deg ut-dag og
Friluftsdag på Breivoll
Fålemarka
Fra Frogn kirke til
Bunnefjorden
Ettermiddagstur til
Vardåsen
MÅNEDENS LANGTUR:
Vestby rundt Tiuråsen
Kyststien i Ås
MÅNEDENS LANGTUR:
Tirudmåsan
Vardåsen i Hobøl

OPPMØTE
Breivoll Pplass sør
Sandgropa
ved Pollevann
Frogn kirke

TYPE
Middels

Ås st. ved
drosjebua
Vestby st.
(vestsiden)
Breivoll Pplass sør
P-plass ved
Åshallen
Hobøl kirke

Lett

Lett
Middels

Middels
Middels
Middels
Lett

TURLEDER
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Jens Andersen,
tlf 483 49 216
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301
Håvard Steinsholt,
tlf 934 46 858
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Arne Hågensen,
tlf 913 03 199
Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

BARNAS TURLAG ÅS - TURPROGRAM 2018
Barnas Turlag Ås arrangerer turer for familier med barn. Dette er enkle og gratis
turer som er åpne for alle – også for de som ikke er medlemmer av DNT. Vi
håper så mange som mulig blir med oss ut på tur!

Søndag 21. januar – Kom deg ut-dagen
DNT fyller 150 år i 2018, og vi feirer med en friluftsdag for hele familien. Ta med akebrett og ski og bli med ut!
Vi satser på snø og møtes i bakken ved Storebrand kl 11.00. Vi tenner bål med muligheter for grilling for de
som ønsker det. Ta med varme klær, mat, termos med varm drikke og noe å ake med. Vi byr på sveler, og det
blir fin premie til alle barn. Ås Turlag arrangerer også en ski- eller fottur for voksne fra Eika sportssenter denne
dagen. Se as.dntoslo.no for mer informasjon.
Lengde: 100 m
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Eika sportssenter
Varighet: kl 11.00–14.00
Arrangementsansvarlig: Inger Rødseth, tlf 402 02 968
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Februar – Spontan skitur
Snøforholdene på Ås er ustabile, men når den kommer, inviterer vi på skitur for liten og stor. Følg med på vår
nettside eller Facebook for mer informasjon.
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte og tid: Se as.dntoslo.no
Turleder: Jorunn Sunde, tlf 951 55 593
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Mars – Sportur med Miljøagentene
Vi inviterer til sportur sammen med Miljøagentene. En sporekspert blir med oss. Se as.dntoslo.no eller Ås
Turlags Facebooksider for informasjon om dato, tid og sted.
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte og tid: Se as.dntoslo.no
Turleder: Sissel V. Mordt, tlf 984 74 740
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 7. april – Sesongstart for Turorienteringa i Ås
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 Håvard med en god porsjon lokalhistorie og
kunnskap! Det blir også anledning til å kjøpe turorienteringspakker med kart og rutebeskrivelser.
Lengde: ca 3-4 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass ved Breivoll Gård kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 10. april – På topptur i Kroerskogen
Når snøen forsvinner og lyset varer litt utover ettermiddagen, tar vi med suppe på termos eller annen enkel
middag og finner veien til et ”hemmelig” sted med utsikt i Kroer. Hvis vi er heldige med været, kan vi nyte
solstrålene fra solen som fortsatt varmer mens vi spiser en enkel middag og leker. Husk støvler/vanntette sko
da det kan være vått i skogen i april, og ta med mat, varme klær og gjerne sitteunderlag.
Lengde: ca 2-3 km tur/retur
Vanskelighetsgrad: Lett, men vogn er det bare mulig å ta med til omtrent halvveis.
Oppmøte: Enten ved Bjørnebekk eller parkeringen ved Kroer kirke kl 16.30, se as.dntoslo.no
Turleder: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Torsdag 3.mai – Middagstur langs Syverudbekken
Vi møtes etter barnehage og SFO for å spise middag et sted langs Rotary sin kultursti langs Syverudbekken.
Det kan hende vi finner både hvitveis, strutsevinge og små brennesleskudd underveis, men målet er å komme
frem til bekken før vi setter oss ned med medbrakt mat og drikke. Blir det for langt, finner vi et passende sted
tidligere, men det er alltid gøy å komme frem til fossen! Ta med godt skotøy (stien kan være gjørmete), mat,
drikke og sitteunderlag.
Lengde: 2,5 km tur/retur
Vanskelighetsgrad: Lett, men ikke tilgjengelig for barnevogn.
Oppmøte: P-plass Årungen rostadion (på østsiden av Årungen) kl 16.30
Turleder: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Fredag 8. juni – Utsiktstur til tårnet på Hjelleråsen
Fra Granerud skytebane går vi opp til det nye tårnet på Hjelleråsen. Her er det flott utsikt, fint å leke og godt
med sitteplasser. Vi spiser medbrakt middag og koser oss. Om vi har lyst, kan vi gå om Vientjern på vei hjem.
Det er også flotte muligheter for å overnatte i hengekøye eller under åpen himmel her, så hvis været er godt,
er det mulig å gjøre dette til en overnattingstur.
Lengde: 3–4 km t/r
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Parkering ved Granerud skytebane, kl 17.00
Turleder: Inger Rødseth, tlf 402 02 968
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Lørdag 1. september – Friluftslivets dag
Tradisjonen tro arrangerer Breivolls Venner og Ås Turlag med flere “Friluftsdag” på Breivoll. Her blir det
aktiviteter for store og små. For de som ønsker det, blir det mulighet til å telte fra lørdag til søndag. Følg med
på as.dntoslo.no eller Ås Turlags Facebook-gruppe for mer informasjon.
Varighet: 11.00–16.00
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Gressletta ved Breivoll.
Ansvarlig for arrangementet: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Fredag 21. september – Flaggermustur
Høsten kommer med mange farger, mørkere kvelder og nye ting å oppdage. I Nordskogen kan vi se
flaggermus fly noen meter over oss. Det er ikke farlig, men spennende. Vi legger ikke opp til skumle
opplevelser underveis. Mens vi venter på mørket, tenner vi bål og spiser middag under åpen himmel. Ta med
middagsmat, drikke, sitteunderlag, varm klær, lommelykt/hodelyst - og gjerne litt ekstra tålmodighet i tilfelle
flaggermusene lar vente på seg. Alle er velkomne, men turen passer best for barn over 3 år.
Lengde: ca 2 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: kl 17.00 i krysset ved Abboretveien og Syverudveien. Det er ikke så gode parkeringsmuligheter, så
vi oppfordrer deg til å komme gående eller på sykkel.
Ansvarlig for arrangementet: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Fredag 12. oktober – Skummel tur i nattsvarte skauen
Med o-gruppa Ås IL

Nattvandring i svarte skauen med lommelykt, spøkelser og skumle hendelser. Beregnet for barn fra 7 til 90 år.
Ta gjerne med deg en bestefar, ei tante eller noe slikt – hvis de tør. Avsluttes med bål, grilling og skravling.
Lengde: ca 2 km
Vanskelighetsgrad: Middels men skummelt
Oppmøte: kl 19.00 – sted (og evt. datoendring) annonseres seinere på as.dntoslo.no og programmet for Lions
kulturdager.
Ansvarlig for arrangementet: Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Tirsdag 16. oktober - Middagstur til Indianerskogen
Plukk opp ungene i barnehagen og/eller SFO, og bli med oss ut i skogen for å spise middag. Gjør det enkelt og
ta med en pakke pølser, eller bli inspirert her: http://utetid.net/2014/01/mat-pa-bal-kjekke-alternativ-tilpolse-på-tur/. Ungene koser seg og leker sammen, og dere får en fin avslutning på dagen i frisk luft. Vi tenner
bål. Ta med mat, varme klær og gjerne sitteunderlag.
Lengde: ca. 300 m
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Sagalund barnehage i Ekornveien 50, kl 16.30
Turleder: Beate Myklevoll, tlf 995 87 774
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Søndag 25. november – Nissetur i Aschjemskogen
Barnas Turlag ønsker velkommen til nissetur i Aschjemskogen. Etter vi samlet går inn i skogen, serverer vi
pepperkaker og leser eventyr. Kanskje vi også finner noe i skogen som kan brukes til julepynt? Vi tenner bål.
Ta med varme klær, sitteunderlag, noe å drikke og spise. Ta gjerne på nisselue og fyll termosen med grøt. Alle
er velkomne, men turen passer best for barn i barnehage- og tidlig skolealder.
Lengde: 3 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Svømmehallen ved Ås ungdomsskole, kl 12.00
Turleder: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Trilleturer 2018
Ås Turlag har som mål å tilby trilleturer 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 våre hjemmesider as.dntoslo.no 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. 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 kan sette opp forslag til egnede turer, men du må også gjerne sette opp ditt eget program.

TUROVERSIKT – TURER FOR BARN 2018
DATO

TID

ARRANGEMENT

OPPMØTE

TYPE TURLEDER/ANSV.

21.01.

11.00 14.00

Kom deg ut-dagen

Eika
sportssenter
Se info på
as.dntoslo.no

Lett

Se info på
as.dntoslo.no
Breivoll
P-plass nord

Lett

Februar

Mars
07.04.

11.00

10.04.

16.30

03.05.

16.30

08.06.

17.00

01.09.
21.09.

11.00 16.00
17.00

12.10.

19.00

16.10.

16.30

25.11.

12.00

Spontan skitur – følg
med på nettet for mer
info
Sportur med
Miljøagentene
Oppstart
Turorienteringa i Ås
Ettermiddagstur til
Kroer
Ettermiddagstur til
Syverudbekken
Ettermiddagstur til
Hjelleråsen
Kom deg ut-dagen/
Friluftslivets dag
Flaggermustur i
Nordskogen
Skummel tur i
nattsvarte skauen
Ettermiddagstur til
Indianerskogen
Nissetur i
Aschjemskogen

Se info på
as.dntoslo.no
Årungen
rostadion
Granerud
skytebane
Gressletta,
Breivoll
Arboretvn/
Syverudveien
Se info på
as.dntoslo.no
Sagalund
barnehage
Svømmehallen,
Ås ungd.skole

Lett

Lett

Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett

Inger Rødseth,
tlf 402 02 968
Jorunn Sunde,
tlf 951 55 593
Sissel V. Mordt,
tlf 984 74 740
Terje ThurmannMoe,
tlf 908 24 179
Ann-Kristin Stokke,
tlf 452 17 552
Ann-Kristin Stokke,
tlf 452 17 552
Inger Rødseth,
tlf 402 02 968
Christine Pehrson
tlf 907 51 301
Ingvild Storvoll,
tlf 905 55 925
Håvard Steinsholt, tlf
934 46 858
Beate Myklevoll,
tlf 995 87 774
Ingvild Storvoll,
tlf 905 55 925

