
 

 

 

Turprogram 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DNT overtar på Breivoll fra 2019! 
 

 



Kjære turvenn!  

 
Et blankt nytt år står foran oss med en uendelighet av turmuligheter! 

Ås Turlag fortsetter ufortrødent med å legge til rette for dine 

opplevelser i skog og mark. Vår viktigste oppgave og største glede er 

å bidra til at stadig flere kommer seg ut i naturen. Og turen kan være 

kort eller lang, det spiller ingen rolle så lenge du har det fint mens du 

er ute. Gjerne sammen med oss på en av våre mange fellesturer. 

Men også på egen hånd, alene eller sammen med dine egne 

turvenner. 

 

I 2019 kan Ås Turlag feire sine første 5 år! Kanskje ikke det største 

jubileet, men vi markerer dette ved å utgi et helt nytt turhefte som vi 

trykker opp i 10.000 eksemplarer for gratis distribusjon til alle i Ås 

kommune – i tillegg til at det naturligvis legges ut for nedlasting på 

våre hjemmesider. Selv om vi inviterer til fellesturer i vår regi, av og 

til sammen med andre organisasjoner, vet vi at mange også vil 

oppleve naturen på egen hånd. Og at mange setter pris på at stier og 

turveier merkes og naturområder legges til rette for turgåing. Vi har funnet fram til og beskrevet 14 ulike turer 

som kan tas til fots og delvis med sykkel. For hver tur er det et kartutsnitt og en beskrivelse av hvor og 

hvordan traseen er. Vi håper du vil bruke heftet flittig. 

 

 Ås Turlag vil også i 2019 fortsette arbeidet med å rydde, merke og vedlikeholde stier i kommunen. Vi 

oppdager selv stadig hvor mangfoldig vår egen kommunes natur og landskap er. Og vi vil så gjerne at flest 

mulig skal få samme gleden. Det er ikke nødvendig å reise til Himalaya, Lofoten, Hardanger eller Mallorca for å 

oppleve fantastisk utsikt, salt sjøsprøyt, brusende fossefall eller grufulle grotter. Vi har det her, i Ås og Follo: 

Gå blåsti på Kjærnes til utsiktspunktet på Kopås og kyststi til Sjødal, se etter fossekallen på vandring langs 

Syverudbekken i vårløsningen, bli med på maituren til gruvene på Spro, sjekk ut hula på Tjuvåsen i 

skumringstimen. Du blir ikke skuffet! 

 

2019 blir oppstartsåret for DNT på Breivoll Gård. Ås Turlag er entusiastisk medspiller i stedets videre utvikling, 

ikke minst sammen med Breivolls Venner som i årevis har stått på for at Breivoll skal gjenoppstå som en 

allmenhetens arena for friluftsaktiviteter. Vi håper at du som turgåer og Åsboer vil kunne nyte stedets 

fasiliteter og tilbud etter hvert som de utbygges. Uansett ligger Breivoll friluftsområde allerede klappet og klar 

til bruk for deg! Velkommen UT og håper å se deg i 2019! 

 

 

Guri Drottning Aarnes 

 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.  
 

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 1222 

medlemmer pr. november 2018.  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. 
 

 
OBS! Dette turprogrammet er skrevet i desember 2018. Vi anbefaler at du alltid sjekker 

hjemmesidene våre på forhånd, ettersom det kan skje endringer i det oppsatte programmet. 

 

mailto:asturlag@dntoslo.no
http://www.dntoslo.no/as


Turer for voksne 2019 

  
Søndag 3. februar – Kom deg ut-dagen                                                           
Dersom det er skiføre, blir det skitur på jordene sør og vest for Ås sentrum. Se nettsidene våre as.dntoslo.no 

for flere detaljer og fullstendig program. 

Lengde: 20 km, ca 4–5 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Søråsteigen barnehage kl 11.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Lørdag 6. 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 vandrer vi 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 – FELLESTUR MED 

BARNAS TURLAG ÅS 
 

Tirsdag 9. april – Ettermiddagstur Syverudbekken  
Nedre del av Syverudbekken er et eventyr av jungelaktig løvskog, vann og vegetasjon.  Om våren er det livlig 

vannføring og yrende fugleliv. Her finnes også rester etter industriaktivitet som mølle og sag.  Lenger opp lå 

det teglverk.  Ås Rotary har laget en kultur- og natursti som vi skal følge.                                                                                                                                       

Lengde: 3 km, 2 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass Årungen rostadion kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 28. april – Månedens langtur: Breivoll–Tjuvåsen–Breivoll 
Fra P-plassen Breivoll sør følger vi gangveien langs Nessetveien til RV 156 mot Nesodden. Etter 200 m går vi 

blåmerket sti inn mot Tjuvåsen. Vi tar først en runde vest for åsen opp over RV 23 og går tilbake ned til 

Jomfrudalen med Jomfruhammeren. Herfra tar vi opp på selve platået på Tjuvåsen med Røverhula og 

utsiktspunkt samt rester av bygdeborg. Retur passerer vi Nymølledammen ned til RV 156 og videre tilbake til 

Breivoll med mulighet for å besøke gårdskafeen her. 

Lengde: ca 8 km, ca 3 timer 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Breivoll P-plass sør kl 11.00 Felleskjøring fra Ås stasjon ved drosjebua kl 10.30  

Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Søndag 5. mai – Åsrunden  
Denne turen viser et tverrsnitt av landskapet i Ås.  Her er det myr, tørre høydedrag, skog, kulturlandskap, 

bekkedaler og vann.  Vi følger traséen for rundtur som Ås Turlag har ryddet, merket og skiltet. 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.  Underveis markerer vi 5-års jubiléet for Ås turlag. 

Lengde: ca 12 km, 3-4 timer  

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Essostasjonen i Ås kl 11.00 

Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

http://www.as.dntoslo.no/


Tirsdag 7. mai – Ettermiddagstur Årungen og Kinnsåsen 
Dette er en kontrastenes tur. Vi går fra NMBU med sine gamle, ærverdige bygninger, gjennom Nordskogen ned 

til Årungen. Herfra følger vi den morsomme stien helt i vannkanten til Årungen rostadion. Samme vei tilbake, 

men vi tar en stopp på Kinnsåsen.                                                                                                                

Lengde: 6 km, 3 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Svanedammen/NMBU kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 12. mai – Fålesloråsen/Sjøskogen – Breivoll 
Nå bugner skogen av blåveis og hvitveis! Vi starter ved Sjøskogen barnehage eller innerst i Bamseveien på 

Fålesloråsen og møtes der gangveien fra Sjøskogen kommer inn på Pollevannsveien. Vi fortsetter nedover 

langs Pollefløyta og Pollevann. Ved den lille badeplassen tar vi en god pause før vi går opp forbi Sandgropa, ut 

Polleveien og til høyre langs Kjærnesveien. Etter 3-400 meter tar vi Kjellveien over jordene mot Strandenga, 

gjennom gården og ned til Kyststien som vi følger til Breivoll gård med gårdskafe og enkel servering.  

Lengde: 3-4 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Sjøskogen barnehage og/eller innerst i Bamseveien på Fålesloråsen kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING – FELLESTUR MED BARNAS TURLAG ÅS 

 

Søndag 19. mai – På jakt etter kråkesølv på Nesodden 
Dette er en tur for både kort- og langbeinte, unge og eldre! Traseen er full av spennende partier på sti og 

strand, i skog, på grusvei og asfalt. Denne kyststien er på Nesoddens vestside, og vi går fra Spro brygge til 

Fjellstrand. For familier med små barn vil kanskje målet være de gamle feltspatgruvene fulle av kråkesølv i 

veggene inne og i bakken utenfor og med flott bålplass ved sjøen. Resten fortsetter til Fjellstrand. Fra gruvene 

følger vi kupert sti, småveier og trapper i et terreng med mye kulturhistorie. Vi passerer flere bryggesteder og 

badeplasser, observerer spor fra gruvedrift, går gjennom hyttefelt, opp og ned trapper, stier og veier. Etter en 

stund langs sjøkanten på ekte kyststi, kommer vi til Paradisbukta med sjøbuer og stupetårn. Her tar vi 

lunsjpause før vi snur og går tilbake til bilene på Spro. (Busstilbudet på Nesodden er for øvrig utmerket) 

Lengde: 1,2 km til/fra gruven, ca 10 km t/r, ca 3,5 timer inkl. matpause for lengste tur  

Vanskelighetsgrad: Lett/middels 

Oppmøte: Felles avreise fra Eika Sportssenter kl 10.30 eller direkte ved Nordre Spro brygge (liten p-plass nede 

ved brygga og start på kyststi)  

kl 11.10 

Turleder: Guri Drottning Aarnes, tlf 916 90 638 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING – FELLESTUR MED BARNAS TURLAG ÅS 

                                                             

Søndag 26. mai – Månedens langtur: Fra Fiskevollbukta til Nesset 
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. Her går vi innom Breivoll gård før vi ankommer Nesset. Herfra går 

buss 500 tilbake til Fiskevollen.  

Lengde: ca 18 km  

Vanskelighetsgrad: Middels/krevende  

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  



 

 
 

Søndag 2. juni – 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  

 

Tirsdag 11. juni – Ettermiddagstur Drøbak 
En fin rundtur i Seierstenmarka nord for Drøbak på østsiden av Hallangspollen. Vi går inn i skogen ved Follo 

Museum og går på fine stier og forbi flere idylliske vann. 

Lengde: 8 km, 3 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Bussholdeplass Dyrløkke kl 18.15 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 16. juni – Gaupesteinmarka og den store ensomheten 
Vi trasker forbi Hjellsbråtan og opp Panoramastien til tårnet på Hjellsåsen. Så 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 til Granerud på 

grusvei eller over fagre Tyrigravåsen. Turen går noe i terrenget og på lite brukte og stedvis steinete stier. Bløtt 

er det alltid i Gaupesteinmarka! 

Lengde: ca 11 km 

Vanskelighetsgrad: Middels/krevende 

Oppmøte: Granerud skytebane kl 11.00. Felleskjøring fra Ås stasjon (østsiden) kl 10.30 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 30. juni – Månedens langtur: Rundtur i Fålemarka  
Turen starter og ender opp på Breivoll. Vi følger Kyststien nordover, går gjennom Strandenga gård og over 

jordene mot Nordre Fåle. inn Polleveien og langs Pollevannet. Herfra går vi opp til Østli og videre mot Sjødal, 

her følger vi Oldtidsveien nordover til den gamle ferdselsveien fra Søndre Oppegård ned mot Bunnefjorden. Vi 

går sørover gjennom Sjødalstrand og Nebba, hvor vi tar veien opp mot Kjærnesdammen og følger 

Kjærnesstien ned mot Kjærnes brygge. Herfra følger vi Kyststien tilbake til Breivoll gård, hvor vi avslutter 

turen ved gårdskafeen. 

Lengde: ca 15 km 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: P-plass Breivoll sør kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  



Søndag 18. august – Opplev en kyststiperle sørover fra 

Fagerstrand 

Vi inviterer til en tur på en kyststitrasé som kanskje ikke er så kjent, på Nesoddlandets vestside fra 

Fagerstrand og sørover. Her opplever vi å være tett på Oslofjordens øyrike! Turen går mye på sti og tråkk 

langs sjøen, på sti i skog og inntil hytter, på grusvei og asfalt, over bruer, opp og ned trapper. Ved 

Hetthulldammen etter Digerud brygge kan vi ta ulike ruter på ut- og hjemtur. Det er fine badeplasser 

underveis. Turen går i et landskap med tydelige tegn på bruk av områdets ressurser, som isdammer i høyden 

og havner for iseksport. Vi går gjennom de store og fine hyttefeltene Marikova og Båtstø og ser rett over til 

Håøya og Askeholmene med spennende krigshistorie. Vi følger små hytteveier med artige navn som Øsekaret, 

Kapteinstien og Losleideren, etter hvert opp i skogen og ned igjen til Sandbukta med flott badeplass og supert 

sted for å nyte medbragt niste. Avhengig av tid fortsetter vi til Langebåt brygge før vi snur og går tilbake til 

Fagerstrand og bilene (busstilbudet på Nesodden er for øvrig utmerket) 

Ta med matpakke og gjerne badetøy. 

Lengde: 12 km t/r, 4-5 timer, avhengig av badestopp eller ikke 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Felles avreise fra Eika Sportsenter (GG-hallen) kl 10.30 eller direkte på Fagerstrand brygge kl 11.00 

Turleder: Guri Drottning Aarnes, tlf 916 90 638 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING   

Søndag 25. august – Månedens langtur: Svartoren og Kjerringhøgda 
Vi starter fra Bysetermosen P-Plass og følger blåmerket sti mot den lange og smale innsjøen Svartoren. For å 

komme over må vi benytte en tautrukket flåte. Vel over følger vi stien videre til Tømmeråsen 313 moh. Ved 

fint vær kan vi nyte utsikten sørvestover. Herfra går vi nordover til vi møter skiløypa mot Skjelbreia. Den er nå 

også en utmerket blåmerket sti. Etter en evt. pause ved Skjelbreia (Oslo Trekkhundklubb) følger vi blåmerkede 

stier til Vangen skistue. Her er det mulig å få kjøpt mat og drikke. Fra Vangen følger vi blåmerket rute mot 

Bysetermosen men tar en avstikker opp over Kjerringhøgda, 349 moh før vi er tilbake på startstedet. 

Lengde: ca 15 km, ca 5 timer  

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Bysetermosen P-plass kl 10.00. Felleskjøring fra Ås stasjon ved drosjebua kl 9.15 

Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Lørdag 31. august – søndag 1. september – Friluftsdag og Kom deg ut-

dagen på Breivoll 
Vi arrangerer Friluftsdag og Kom deg ut-dagen på Breivoll, her blir det mange aktiviteter for både barn og 

voksne. Mer informasjon kommer på nettsidene våre as.dntoslo.no  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Tunet, Breivoll gård fra kl 11.00   

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING – FELLESARRANGEMENT MED BARNAS TURLAG ÅS 

 

Søndag 1. september – Fålesloråsen/Sjøskogen – Breivoll 
Vi starter ved Sjøskogen barnehage eller innerst i Bamseveien på Fålesloråsen og møtes der gangveien fra 

Sjøskogen kommer inn på Pollevannsveien. Vi fortsetter nedover Pollevannsveien og går langs Pollefløyta og 

Pollevann. Ved den lille badeplassen tar vi en god pause før vi går opp forbi Sandgropa, ut Polleveien og til 

høyre langs Kjærnesveien. Etter 3-400 meter tar vi Kjellveien over jordene mot Strandenga, gjennom gården 

og ned til Kyststien som vi følger til Breivoll gård hvor det foregår en rekke aktiviteter i forbindelse med Kom 

deg ut-dagen.  

Lengde: 3-4 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Sjøskogen barnehage og/eller innerst i Bamseveien på Fålesloråsen kl 11.00 

Turleder: Mathias Eckholdt, tlf 919 91 174 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING – FELLESTUR MED BARNAS TURLAG ÅS 
 

 

 



 

 

 
Søndag 1. september – Historisk vandring i barokkhagen 
FELLESTUR MED OPPEGÅRD TURLAG  

På denne turen får vi se en av Oslos første boplasser, barokkhagen og ruinene etter hovedhuset på Stubljan. Vi 

går forbi Langbygningen, oppgangssaga og kvernhuset, og videre oppover Gjersjøelva der vi ser rester etter 4 

oppgangssager, 2 kornmøller, 2 kraftverk og et kruttverk. Er vi heldige har det kommet opp gytemoden 

storfisk! Ta med mat og drikke og godt fottøy.  

Lengde: ca 3-4 km, ca 4 t. 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Parkeringplassen ved Hvervenbukta kl 11.00 

Turleder: Harald Lundstedt, Oppegård Turlag, tlf 970 70 430  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Søndag 8. september – Fra Sjøskogen til Breivoll over Nordby 
Fra innfartsparkeringen ved Vinterbrosenteret krysser vi Nessetveien og går opp gjennom Bølstadfeltet og 

følger sti til Nordby skole. Vi passerer Nordby idrettsplass og følger stien inn til Kaksrudgata og tar deretter 

den gamle ferdselsveien fra Kaksrudødegården ned til Bekk. Herfra går vi inn til Breivoll gård og avslutter turen 

ved gårdskafeen. 

Lengde: ca 8 km 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Innfartsparkeringen ved Vinterbrosenteret kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Tirsdag 10. september – Ettermiddagstur Vardåsen 
Fra Ås sentrum går vi via Hestehagen sørover gjennom skogsområdet Vardåsen, hvor vi bl.a. passerer 

bygdeborgen. Etter en runde på skogstiene, kommer vi inn på vei og går tilbake til Ås sentrum. 

Lengde: 8 km, 2,5 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon ved drosjebua kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Lørdag 14. september - Askehaug til Sjødal 
Vi starter fra Askehaug P-plass ved rundkjøringen i Nessetveien, går Kjærnesveien ned til Strandengen, følger 

derfra kyststien til Nebba og Sjødalstrand, forbi Sjødalstrand, deretter opp til Sjødal gård via Trolldalen. Vi 

følger oldtidsveien og svinger inn mot Fålestien, forbi Labråten, videre til Fålestien, som vi følger ned til 

Sandgropa ved Pollevann. Herfra tilbake til Askehaug P-plass. 

Lengde: 13 km, ca 3-4 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass ved Askehaug bussholdeplass kl 11.00 

Turleder: Wenche L. Kverneland, tlf 917 04 949 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 



Søndag 15. september – Kyststien i Vestby 
Vi følger Kyststien fra Hvitsten kirke gjennom skulpturparken og videre mot Krokstrand. Underveis passerer vi 

Kattenstranda, Bråtebukta og Sherpastien som er bygget av nepalske steinleggere og som går bratt ned til 

Emmerstadbukta, en kjent og kjær badestrand i Vestby kommune og med en flott utsikt over Oslofjorden. 

Videre går stien over Stjerneåsen via Skjellvika til Krokstrand friområde. Her luncher vi før vi vender tilbake til 

Hvitsten. 

Lengde: ca 10 km 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: P-plass (gratis) til venstre ovenfor Hvitsten kirke og kulturparken kl 11.00 

Turleder: Ingunn Bjørkavåg, tlf 957 93 302 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING                                                               
 

Søndag 22. september – Skaubygda i Frogn  
Fra Stubberudtjern P-plass følger vi merket sti mot Bøler-gårdene og videre mot Knardal. Herfra går vi forbi 

Fuglesang feriehjem til Brevik brygge. Er været fint tar vi en pause her og nyter utsikten inn mot Oslogryta. På 

tilbakeveien går vi forbi Dalbanen og over Fuglesangåsen til Bølerhuken. Herfra følger vi stort sett samme sti 

som tidligere tilbake til startstedet. 

Lengde: ca 12 km, ca 4 timer 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: P-plass ved Stubberudtjern, Frogn kl 11.00 (ca 200m fra riksveg 156 mot Frogn kirke). Felleskjøring 

fra Ås stasjon ved drosjebua kl 10.30 

Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 29. september – Månedens langtur - Oldtidsveien fra 

Ljansbruket til Fåle og Breivoll FELLESTUR MED OPPEGÅRD TURLAG 
Vi starter ved Strandpaviljongen i Hvervenbukta, følger kulturstien langs Gjersjøelva og videre opp til 

middelaldergården Hvitebjørn. Oldtidsveien passerer Bjørnsrud og Torbjørnrud, Vestre Oppegård og Oppegård 

kirke. Vi krysser Roald Amundsens vei og passerer Søndre Oppegård og Sjødal før vi kommer ned til Fåle. Vi 

fortsetter gjennom kulturlandskapet ved Kjærnes og ender opp på Breivoll gård. Derfra er det bare noen 

hundre meter langs kyststien før vi er ved Nesset, der buss 500 bringer deg tilbake til Fiskevollen og 

Hvervenbukta.  

Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Strandpaviljongen, Hvervenbukta kl 10.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Tirsdag 8. oktober – Ettermiddagstur Eldor 
En fin runde i kulturlandskap og skog. Fra Ås stasjon går vi gangveien sørover, deretter Hogstvedtveien, forbi 

Eldor og i utkanten av Kroerskogen tilbake til Ås. 

Lengde: 6 km, 2 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon ved drosjebua kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 13. oktober – Fra Fiskevoll til Breivoll  
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/krevende  

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  

 



Søndag 20. oktober – Linnekleppen i Østfold 
Linnekleppen, 325 moh, er Østfolds store fjell, dog med furuskog helt til topps. Her har vi Nord-Europas eneste 

bemannede brannvakttårn. Det er et pent område med fjell og furuskog.  Vi parkerer ved riksveien og går opp 

til toppen og branntårnet, hvor det blir matpause. Vi nyter utsikten helt til Haldenvassdraget.  Området mellom 

de brede bygdene Rakkestad/Eidsberg og Haldenvassdraget kalles for «Fjella».  Det har en rik historie med 

tømmerhogst, jakt, fiske, seterdrift, småbruk, kvartsgruver og hjemmefrontaktivitet.                                                                                                                                                 

Lengde: 10 km, 4 – 5 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Rakkestad kirke kl 11.15 - felles kjøring herfra til turens utgangspunkt 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301   

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Lørdag 27. oktober – Månedens langtur – Kroerløypa                     
Kroerløypa er for de fleste kjent som en skiløype,med en tradisjonell løypeprofil. Gjennom små tilpasninger av 

denne traseen, er dette en flott turløype som kan nyttes hele året. Bli kjent med denne perlen av en løype ! 

Lengde: 15 km (4,5 timer) + pausetid 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Åshallen kl 11.00 

Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199   
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 3. november – Fålemarka og Kjærnesdammen 
Turen går et kort stykke langs vei før vi kommer til Pollevannet. Derfra går vi langs Fålestien og videre forbi 

Labråten til vi møter Oldtidsveien.  Videre går vi ned mot Kjærnesdammen, som vi forhåpentligvis kan nyte i 

høstfarger mens vi går rundt dammen. Langs skogsbilvei går det ned til Kjærnes brygge hvor vi følger 

kyststien til Breivoll, der turen avsluttes med mulighet for å forfriske seg med noe godt fra kafèen. Fra Breivoll 

er det ca 15 min å gå tilbake til oppmøtested.   

Lengde: ca 10 km, 3-4 timer  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass ved Askehaug bussholdeplass kl 11.00 

Turleder: Renate Franzki, tlf 982 30 716  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

 



TUROVERSIKT ÅS TURLAG 2019  

DATO TID ARRANGEMENT OPPMØTE TYPE TURLEDER 
03.02. kl 11.00 Kom deg ut-dagen – skitur på 

jordene rundt Ås sentrum 
Søråsteigen 
barnehage 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

06.04. kl 11.00 Sesongstart - 
Turorienteringa i Ås 

P-plass Breivoll 
nord 

Lett Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

09.04. kl 18.00 Ettermiddagstur 
Syverudbekken 

P-plass Årungen 
rostadion 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

28.04. kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR: 
Breivoll-Tjuvåsen-Breivoll 

P-plass Breivoll sør Middels Jens Andersen, 
tlf 483 49 216 

05.05. kl 11.00 Åsrunden  
 

Essostasjonen i Ås Middels 
 

Arne Hågensen,  
tlf 913 03 199 

07.05. kl 18.00 Ettermiddagstur Årungen og 
Kinnsåsen 

Svanedammen 
NMBU 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

12.05. kl 11.00 Fålesloråsen/Sjøskogen - 
Breivoll 

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien 

Lett Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

19.05. kl 11.10 På jakt etter kråkesølv på 
Nesodden 

Nordre Spro brygge Lett/ 
middels 

Guri Drottning Aarnes, 
 tlf 916 90 638 

26.05. kl 10.00 MÅNEDENS LANGTUR: Fra 
Fiskevollen til Nesset 

Fiskevoll 
bussholdeplass 

Middels Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

02.06. Kl 10.00 Pilgrimsleden Nordby - 
Kolbotn 

Nordby kirke Lett Ingunn Bjørkavåg,  
tlf 957 93 302 

11.06. Kl 18.15 Ettermiddagstur Drøbak Dyrløkke 
bussholdeplass 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

16.06. kl 11.00 Gaupesteinmarka og den 
store ensomheten 

Granerud 
skytebane 

Krevende Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

30.06. kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR:  
Rundtur i Fålemarka 

P-plass Breivoll sør Middels Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

18.08. kl 11.00 Kyststivandring fra 
Fagerstrand 

Fagerstrand brygge Middels Guri Drottning Aarnes,  
tlf 916 90 638 

25.08. kl 10.00 MÅNEDENS LANGTUR: 
Svartoren og Kjerringhøgda 

P-plass 
Bysetermosen  

Middels Jens Andersen, 
tlf 483 49 216 

31.08.-
01.09 

 Kom deg ut-dag og Friluftsdag 
på Breivoll 

Tunet, Breivoll gård Lett Se info på 
as.dntoslo.no 

01.09. kl 11.00 Fålesloråsen/Sjøskogen - 
Breivoll 

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien 

Lett Mathias Eckholdt,  
tlf 919 91 174 

01.09. kl 11.00 Historisk vandring i barokk-
hagen ved Hvervenbukta 

P-plass 
Hvervenbukta 

Lett Harald Lundstedt,  
tlf 979 70 430 

08.09 kl 11.00 Fra Sjøskogen til Breivoll over 
Nordby 

Innfarts-P ved 
Vinterbrosenteret 

Middels Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

10.09. kl 18.00 Ettermiddagstur Vardåsen Drosjebua v/Ås 
stasjon 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

14.09. kl 11.00 Askehaug til Sjødal P-plass Askehaug 
bussholdeplass 

Lett Wenche L. Kverneland,  
tlf 917 04 949 

15.09 Kl 11.00 Kyststien i Vestby P-plass til v. 
ovenfor kirken 

Middels Ingunn Bjørkavåg,  
tlf 957 93 302 

22.09 kl 11.00 Skaubygda i Frogn P-plass 
Stubberudtjern 

Middels Jens Andersen, 
tlf 483 49 216 

29.09 kl 10.00 MÅNEDENS LANGTUR: 
Oldtidsveien fra Ljansbruket 
til Fåle 
 

Strandpaviljongen, 
Hvervenbukta 

Middels Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 



DATO TID ARRANGEMENT OPPMØTE TYPE TURLEDER 
08.10. kl 18.00 Ettermiddagstur Eldor Drosjebua v/Ås 

stasjon 
Lett Christine Pehrson, 

tlf 907 51 301 

13.10. kl 10.00 Fra Fiskevoll til Breivoll Fiskevoll 
bussholdeplass 

Middels Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

20.10. kl 11.15 Linnekleppen i Østfold Rakkestad kirke Middels Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

26.10. kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR: 
Kroerløypa 

Åshallen Middels Arne Hågensen,  
tlf 913 03 199 

03.11. kl 11.00 Fålemarka og 
Kjærnesdammen 

P-plass Askehaug 
bussholdeplass 

Lett Renate Franzki,  
tlf 982 30 716 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BARNAS TURLAG ÅS - TURPROGRAM 2019 
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 20. januar – På ski fra Vestby til Ås 
Snøforholdene på Ås er ustabile, men når snøen kommer inviterer vi de litt større barna med voksenfølge på 

skitur fra Vestby til Ås. Vi tar forbehold om at dato kan endres etter snøforholdene. Vi tenner bål i en pause 

underveis, så ta gjerne med mat som kan varmes på bål, i tillegg til varme klær, varm drikke og noe å sitte på. 

Lengde: Ca 8-10 km  

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Ås stasjon i retning Moss, i god tid til toget kl 10.47. Følg med på as.dntoslo.no for dato. 

Turleder: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Søndag 3. februar – Kom deg ut-dagen – Storebrand 
Tradisjonen tro satser vi på snø og knallbra akeføre. Vi holder på i bakken ved Storebrand fra kl 11-14. Vi 

tenner bål med mulighet for grilling for de som ønsker det. Ta med varme klær, mat, termos med varm drikke 

og noe å ake med, eventuelt ski. Vi byr på sveler, og det blir TurTipp med premie til alle barn.  

Lengde: 100 m  

Vanskelighetsgrad: Lett  

Oppmøte/parkering: Eika sportssenter 

Varighet: kl 11-14 

Arrangementsansvarlig: Inger Rødseth, tlf 402 02 968  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Tirsdag 5. mars – ”Spikketur” med bål og pølser 
Bli med Barnas Turlag på middagstur med noko attåt. Vi tenner bål. Barna kan spikke sine egne pølsepinner, vi 

har spikkekniver til utlåns. Det blir også natursti hvis du synes det blir kaldt å sitte stille. Er vi heldige er det 

snø, og da er det fine akemuligheter på Ramlapinnen. Ta med det du trenger av mat, drikke, varme klær og 

gjerne sitteunderlag og en vedkubbe eller to.  

Lengde: ca 100 m 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte/Parkering: Ved Frydenhaug barnehage innerst i Skogveien. 

Varighet: 16-18 - kom når det passer! 

Turleder: Inger Rødseth, 402 02 968 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

 



Lørdag 6. 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 vandrer vi 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 – FELLESTUR MED ÅS TURLAG 

Søndag 12. mai – Fålesloråsen/Sjøskogen – Breivoll 
Nå bugner skogen av blåveis og hvitveis! Vi starter ved Sjøskogen 

barnehage eller innerst i Bamseveien på Fålesloråsen og møtes der 

gangveien fra Sjøskogen kommer inn på Pollevannsveien. Vi 

fortsetter nedover Pollevannsveien og går langs Pollefløyta og 

Pollevann. Ved den lille badeplassen tar vi en god pause før vi går opp 

forbi Sandgropa, ut Polleveien og til høyre langs Kjærnesveien. Etter 

3-400 meter tar vi Kjellveien over jordene mot Strandenga, gjennom 

gården og ned til Kyststien som vi følger til Breivoll gård med 

gårdskafe og enkel servering.  

Lengde: 3-4 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Sjøskogen barnehage eller innerst i Bamseveien på 

Fålesloråsen, kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING - FELLESTUR 

MED ÅS TURLAG  
 

Søndag 19. mai – På jakt etter kråkesølv på Nesodden 
Dette er en tur for både kort- og langbeinte, unge og eldre! Traseen er full av spennende partier på sti og 

strand, i skog, på grusvei og asfalt. Denne kyststien er på Nesoddens vestside, og vi går fra Spro brygge til 

Fjellstrand. For familier med små barn vil kanskje målet være de gamle feltspatgruvene fulle av kråkesølv i 

veggene inne og i bakken utenfor og med flott bålplass ved sjøen. Resten fortsetter til Fjellstrand. Fra gruvene 

følger vi kupert sti, småveier og trapper i et terreng med mye kulturhistorie. Vi passerer flere bryggesteder og 

badeplasser, observerer spor fra gruvedrift, går gjennom hyttefelt, opp og ned trapper, stier og veier. Etter en 

stund langs sjøkanten på ekte kyststi kommer til Paradisbukta m sjøbuer og stupetårn holder vi lunsjpause før 

vi snur og går tilbake til bilene på Spro. (busstilbudet på Nesodden er for øvrig utmerket) 

Lengde: 1,2 km til/fra gruven, ca 10 km t/r, ca 3,5 timer inkl. matpause for lengste tur  

Vanskelighetsgrad: Lett/middels 

Oppmøte: Felles avreise fra Eika Sportssenter kl 10.30 eller direkte ved Nordre Spro brygge (liten p-plass nede 

ved brygga og start på kyststi) kl 11.10 

Turleder: Guri Drottning Aarnes, tlf 916 90 638 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING - FELLESTUR MED ÅS TURLAG 

 

Tirsdag 4. juni – Med kart og kompass utenfor stiene 
Vi møtes ved en av nærskogene for å bruke kart og kompass til å finne frem der vi ikke er kjent. Barnas Turlag 

ordner kart, og har kompass til utlån, men ta gjerne med ditt eget kompass hvis du har.  Turen går i rolig 

tempo så alle skal få følge med på kartet hvor vi går, så vi rekker nok å samle både pinner og steiner også. Ta 

med godt skotøy og litt mat og drikke til en pause underveis.  

Lengde: 2-3 km 

Vanskelighetsgrad: Lett på sti og i skog, men ikke egnet for barnevogn 

Oppmøte: Et sted i kort sykkelavstand fra Ås sentrum kl 18.00, følg med på as.dntoslo.no 

Turleder: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

 



 

Lørdag 31. august – søndag 1. september – Friluftsdag og Kom deg ut-

dagen på Breivoll 
Vi arrangerer Friluftsdag og Kom deg ut-dagen på Breivoll, her blir det mange aktiviteter for både barn og 

voksne. Mer informasjon kommer på nettsidene våre as.dntoslo.no  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Tunet, Breivoll gård fra kl 11.00   

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING – FELLESARRANGEMENT MED ÅS TURLAG 

 

Søndag 1. september – Sjøskogen–Breivoll 
Vi starter ved Sjøskogen barnehage og går sammen inn til turveien starter innerst i Sjøskogenveien. Vi 

fortsetter nedover Pollevannsveien og går langs Pollefløyta og Pollevann. Ved den lille badeplassen tar vi en 

god pause før vi går opp forbi Sandgropa, ut Polleveien og til høyre langs Kjærnesveien. Etter 3-400 meter tar 

vi Kjellveien over jordene mot Strandenga, gjennom gården og ned til Kyststien som vi følger til Breivoll gård 

hvor det foregår en rekke aktiviteter i forbindelse med Kom deg ut-dagen.  

Lengde: 3-4 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Sjøskogen barnehage kl 11.00 

Turleder: Mathias Eckholdt, tlf 919 91 174 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Fredag 20. og lørdag 21. september – Flaggermustur med 

overnatting  
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. Mens vi venter på mørket, 

tenner vi bål og spiser middag under åpen himmel. 

Ta med middagsmat, drikke, sitteunderlag, varme 

klær, lommelykt/hodelykt. Vi legger ikke opp til 

skumle opplevelser underveis. Alle er velkomne, men 

turen passer best for barn over 3 år. 

Fordi det ofte blir litt lenge å vente på flaggermusene 

i skumringen, velger vi i år å invitere til overnatting 

rundt gapahuken for de som ønsker. Du må selv ta 

med ekstra utstyr for overnatting, og vi vurderer å 

sove under åpen himmel.  

Påmelding for de som tenker å overnatte til turleder Ingvild (905 55 925). 

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 som ikke har mer enn en dagstursekk til å komme gående eller på sykkel. 

Ansvarlig for arrangementet: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING HVIS DU IKKE SKAL OVERNATTE 

 

Fredag 11. 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: Årungen rostadion kl 19.00  

Ansvarlig for arrangementet: Håvard Steinsholt, tlf 934 46 858 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

 



Torsdag 21. november - Fakkeltur 
Bli med på en stemningsfull ettermiddagstur med Barnas Turlag. Vi møtes ved biblioteket, deler ut og tenner 

faklene og går i tog gjennom Åsmasan til Ramlapinnen. Der tenner vi bål, så de som vil kan ta med seg 

bålmat. Ta gjerne på refleksvest. Turlaget stiller med fakler inntil lageret er tomt (barn prioriteres). Vi 

anbefaler å ta med varme klær, termos med varm drikke, sitteunderlag og hodelykt hvis du har. Kanskje 

bestemor og bestefar også vil være med? 

Lengde: 2 km (ikke egnet for barnevogn) 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås bibliotek, kl. 17.00 

Arrangementsansvarlig: Inger Rødseth, tlf. 402 02 968 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Trilleturer 2019 
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. 

 

 

 

http://www.dntoslo.no/as/
mailto:asturlag@dntoslo.no


TUROVERSIKT – BARNAS TURLAG ÅS 2019  

DATO TID ARRANGEMENT OPPMØTE TYPE TURLEDER/ANSV. 
20.01. 
 

kl 10.30 På ski fra Vestby til 
Ås 

Se info på 
as.dntoslo.no 

 Lett Ann-Kristin Stokke,  
tlf 452 17 552 

03.02. kl 11-14 Kom deg ut-dagen 
 

Eika sportssenter Lett Inger Rødseth,  

tlf 402 02 968  

05.03. kl 16-18 ”Spikketur” med 
bål og pølser 

Frydenhaug  
barnehage 

 Lett Inger Rødseth,  
tlf 402 02 968  

06.04. kl 11.00 Sesongstart Tur-
orienteringa i Ås 

Breivoll  
P-plass nord 

Lett Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

12.05 kl 11.00 Fra Sjøskogen og 
Fålesloråsen til 
Breivoll 

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien 

Lett Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179 

19.05 kl 11.10 På jakt etter kråke-
sølv på Nesodden 

Nordre Spro brygge Lett/ 
middels 

Guri D. Aarnes, 
tlf 916 90 638 

04.06. kl 18.00 Med kart og 
kompass utenfor 
stiene 

Se info på 
as.dntoslo.no 

Lett Ann-Kristin Stokke,  
tlf 452 17 552 

31.08.- 
01.09. 

 Kom deg ut-dag og 
Friluftsdag på 
Breivoll 

Tunet, Breivoll gård 
 

Lett 
 

Se info på 

as.dntoslo.no 

01.09. kl 11.00 Fra Sjøskogen og 
Fålesloråsen til 
Breivoll 

Sjøskogen b.hage 
og/eller innerst i 
Bamseveien 

Lett Mathias Eckholdt,  

tlf 919 91 174 

20.09 – 
21.09 

kl 17.00 Flaggermustur i 
Nordskogen 

Arboretvn/ 
Syverudveien 

Lett Ingvild Storvoll,  
tlf 905 55 925 

11.10. kl 19.00 Skummel tur i 
nattsvarte skauen 

Årungen rostadion Lett Håvard Steinsholt,  
tlf 934 46 858 

21.11. kl 17.00 Fakkeltur Ås bibliotek Lett Inger Rødseth,  
tlf 402 02 968  
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