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Nære eventyr – på tur der du bor

Gjerdrum Turlag
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GJERDRUM TURLAG

Gjerdrum Turlag ble stiftet i 2017, og
er et lokalt turlag underlagt DNT
Oslo & Omegn.
Barnas Turlag arrangerer aktiviteter
for barn fra 0-12 år i følge med
voksne. Frivillige foresatte driver
aktivitetene og har gjerne egne barn
med på turene. Målsetningen er å
ha varierte og spennende turer og
tilrettelegge for lavterskel friluftsliv
for hele familien.
Barnas Turlag trenger flere
aktivitetsledere for å holde hjulene i
gang fremover. Kunne du tenke deg
å bidra? Ta kontakt med oss på gjerdrumturlag@dntoslo.no

Vi har to aktive grupper som arrangerer
turer og aktiviteter; Barnas Turlag og
Tur & Aktivitetsgruppa.
Tur & Aktivitetsgruppa arrangerer
turer primært for voksne. Turene ledes
av turledere som er kurset igjennom
DNT. Vår målsetning er å tilby et
variert og spennende turprogram for
flest mulig, og bidra til god folkehelse
for deg som innbygger i Gjerdrum.
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NIVÅ PÅ TURENE:
Enkel

Middels

Krevende

Ekstra krevende

Lette dagsturer i
relativt flatt terreng
og på merkede ruter,
eller arrangementer
for alle.

Dagsturer/dagsetap
per på inntil 15 km i
småkupert terreng,
for det meste på
merkede ruter.
Passer for deg som er
vant til å gå med sekk
og er i normalt god
form.

Dagsetapper på
inntil ca. 25 km i
variert og kupert
terreng, og delvis
utenom merkede
løyper. Passer for deg
som er i god form og
har noe fjellerfaring.

Dagsetapper på mer
enn ca. 25 km, tidvis
i svært bratt og
ulendt terreng og
ofte utenom
merkede ruter.
Passer for deg som er
i svært god form og
har god fjellerfaring.
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Turprogram 2021

Dato/Tid

Tittel på turen

Varighet

21.jan kl. 18.00

Kveldstur på ski i Romeriksåsen

3 timer

7. feb kl. 11.00

Kom deg ut dagen - skitur utenfor oppkjørte 4 timer
løyper

9. feb kl. 18.00

Tirsdagstur i nærmiljøet - lavterskeltur

1,5 time

4. mar kl. 18.00

Kveldstur på ski i Romeriksåsen

3 timer

11. mar kl. 18.00 Inspirasjonsforedrag - "STADig på tur" med kano gjennom Femundsmarka

1 time

13. apr kl. 18.00 Tirsdagstur i nærmiljøet - lavterskeltur

1,5 time

18. apr kl. 10.00 Rundtur om Rundtjern

6 timer

6. mai kl. 18.00

Kurs i kart & kompass med Gjerdrum o-lag 3 timer

9. mai kl. 11.00

Tur til ravinene på Gardermoen

4 timer

29. mai kl.10.00 Ferskingkurs i friluftsliv

5 timer

30.mai kl. 10.00 Ferskingskurs i friluftsliv

5 timer

3. jun kl. 18.00

3 timer

Yogatur til Busterudvangen

13. jun kl. 10.00 Langtur gjennom 3 kommuner

6,5 timer

2-4. juli

3 dager

Helgetur langs Rondanestien

24. aug kl. 18.00 Tirsdagstur i nærmiljøet - lavterskeltur

1,5 timer

29. aug kl. 10.00 Sykkel & gåtur til Paradiskollen

4,5 timer

5. sept kl. 11.00 Kom deg ut dagen - høsttur til Mastutjern

5 timer

23-26. sept

Yogahelg til fjells

4 dager

17.okt kl. 11.00 Fra hytte-til-hytte i skogen i Sørum

5 timer

19.okt kl. 18.00

1,5 time

Tirsdagstur i nærmiljøet - lavterskeltur

For mer detaljert informasjon om
turene, oppmøtested og lenke til
påmelding - gå til våre hjemmesider;
https://gjerdrum.dntoslo.no

Nivå

Husk at i disse Covid-19 tider er det et
krav om påmelding i forkant til alle
våre turer.
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PÅ NYE STIER
Turlaget fikk i 2017 tildelt midler
igjennom Akershus fylkeskommune og
Gjensidigestiftelsen for å tilrettelegge
for nærturer i Gjerdrum. Det er
derfor med stor glede at vi nå er i mål
med dette arbeidet, og det varmer
ekstra godt å se og høre om alle som er
ute og benytter seg av de nymerkede
turstiene.
I løpet av det siste året har turlaget
merket og skiltet nærmere 20
kilometer med turstier.

Turtavler med kart og oversikt over dine
lokale nærturer er satt opp på 4 sentrale
utfartssteder i kommunen; Ask, Kniplia,
Lysdammen og Veståsen skole.
Hensikten med dette prosjektet har
vært å legge til rette for nærturer med
utgangspunkter fra der folk bor.

Alle turene ligger også
tilgjengelig på UT.no. Vi
anbefaler deg å laste ned
denne app'en og bruke den i
din turplanlegging og
underveis på turen.
I app'en finner du
turbeskrivelser samt GPS
spor som viser hvor mange av
våre merkede turer går.
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DNT DU OGSÅ!
- det ligger i vår natur

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE
Gjerdrum Turlag opplever økt interesse for våre turer og aktiviteter for både barn og
voksne. Vi trenger derfor flere frivillige! Det eneste kravet vi stiller til deg er at du liker å
være ute i naturen sammen med andre mennesker. Du vil få tilbud om gratis kursing i
regi av DNT mot at du stiller opp som frivillig. Vi trenger både aktivitetsledere til Barnas
Turlag, turledere for voksenturer og flere dugnadshender til stimerking.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med i turlaget!
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