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DNT overtar på Breivoll fra 2019! 
 

 

 



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  

 

 

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

