NÆRTURER MED «AKTIV I 100» BØLER HØSTEN 2020

Velkommen til høstens turer!
Turene starter alltid med oppmøte utenfor Narvesen ved Bøler T-bane på tirsdager kl.
11.00.
Turene går på stier og veier i nærområdet og varer ca. 3-4 timer inkludert matpause.
Månedens tur, siste tirsdag i måneden, er av litt lengre varighet.
Siste informasjon om turene blir lagt ut på aktiv i 100 sin Facebookside
"Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100" senest søndag kveld før turen. Det kan være lurt
å å sjekke her.
Er du ikke på Facebook kontakt en av turlederne. De kan ordne at du kan motta
samme informasjon som blir lagt ut på Facebook, på mail eller som tekstmelding.
Ta med sitteunderlag, mat og drikke og penger til buss eller T-bane og eventuelt til
kafebesøk. Ved dårlig vær spiser vi inne eller ute under tak hvis mulig.
På grunn av Coronaviruset er turene lagt opp slik at de alltid avsluttes ved Bøler eller
Rustadsaga med den hensikt å unngå kollektivreiser i rushtiden. Coronaregler gjelder
med minimum 1 meters avstand.
Det er ikke påmelding via nettet. Deltakernes navn registreres ved oppmøte.

OBSOBS! Det kan komme endringer i programmet som følge av utviklingen av
Corona-pandemien.

Høstens program:
18. August Rundtjern.
25.August T-bane til Skullerud. Langvann.

Månedens tur.

1.September Haukåsen.
8.September Gullsmeden.
15.September Solbergvann, Skøyenputten.
22.September Slettfjell.
29.September T-bane til Haugerud. Lutvanns østside.

Månedens tur.

6.Oktober Bukkeberget.
13.Oktober Rundt Nøklevann.
20.Oktober Kroktjern.
27.Oktober T-bane til Ellingsrud. Gjennom marka til Bøler.

Månedens tur.

3.November T-bane til Skullerud. Rundvann.
10.November Hauktjern.
17.November Skullerudåsen.
24.November T-Bane til Manglerud. Ned Svartdalsparken og deretter til Bøler via
Brynseng.
Månedens tur.
1.Desember og 8.Desember Turer i nærområdet etter vær og føreforhold.
Her kan du lese mer om nærturgruppene i Osloområdet: www.dntoslo.no/aktivi100
eller Facebook «Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100»
Dersom noe er uklart kontakt gjerne turlederne eller Hanne T. Lund i DNT Oslo og
Omegn 905 13 405.
Hilsen turlederne

Hans Jacob tlf .995 43 211
Rune tlf 414 20 689

