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FELLESSKAP
Kjære interessenter!
Som leder for nystartet turlag er
jeg veldig takknemlig for alle
som vil samarbeide med oss for
å få folk med på tur.

FOTO: HILDE BARKENES

I denne brosjyren inviterer vi deg
som privat person, offentlig
institusjon, bedrift eller frivillig
lag med på samarbeid om:

Lørenskog
Turlag vil ha
deg med på
laget!

- Turkanoer i Østmarka
- Nye gapahuker
- Ny hytte i Østmarka
- Integreringsaktiviteter
- Transport til turen
- Kart og informasjon
- Kontorlokaler og tilholdssted
- Barnas Turlag i Lørenskog
- Mat og næring til turen
- Tilbud til utviklingshemmede
- Opptur for alle 8. klassinger
Vidar Thorsvik
leder - Lørenskog Turlag

TURKANOPROSJEKTET
FANTASTISKE OPPLEVELSER PÅ
VANNENE I ØSTMARKA
Kanoturer er en flott måte å oppleve naturen på.
Østmarka har landets fineste kanomuligheter i kort
avstand fra bebyggelsen i Lørenskog. Derfor ønsker
Lørenskog Turlag å utvide tilbudet til befolkningen
gjennom å kjøpe inn et større antall turkanoer til bruk for
befolkningen.

Muligheter
Vi søker en partner som ser muligheten for å bidra til å
realisere dette fine prosjektet. Det kan være bidrag både i
form av midler til innkjøp, men også støtte til
promotering og organisering.
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GAPAHUK
MØTEPLASSER FOR TURFOLK
Gapahukprosjektet tar mål av seg å oppføre en eller flere
moderne gapahuker der folk ferdes i Østmarka. I dag
finnes det mange forskjellige flotte design for gapahuker
som gir turgåere fine opplevelser i all slags vær.

Muligheter
En gapahuk koster omlag 200 000 kr å realisere i tillegg
til arbeid rundt søknadsprosesser og samarbeid med
grunneiere. Vi søker deg som organisasjon som kunne
tenke deg å bidra til at vi får bygget en eller flere
gapahuker i nærområdene rundt Lørenskog.
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NY HYTTE
MAGISKE KORTREISE OPPLEVELSER I
ØSTMARKA - BLI MED Å REALISERE EN
NY DNT HYTTE I LØRENSKOG
Vi tenker stort - derfor trenger vi sterke partnere
Bygget på sterk dugnadsånd har Den Norske
Turistforening realisert en lang rekke hytteprosjekter opp
gjennom tidene. Bak alle disse står et stort nettverk av
frivillige, stiftelser, enkeltbidragsytere, bedrifter,
organisasjoner og det offentlige. Hvert enkelt prosjekt er
unikt og har sine utfordringer.
Muligheter
Vi ser oss etter både hovedsamarbeidspartnere og
prosjektpartnere som kan bidra inn mot alle deler av
realiseringen av en ny hytte. Tenker du stort kunne du
kanskje tenke deg å få hytten oppkalt etter din bedrift
eller organisasjon? Tenker du praktisk har du kanskje
tilgang til å bidra med varer og tjenester for å realisere vår
store drøm om en ny hytte i Lørenskog.
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TURGLEDE FOR ALLE
INTEGRERING OG FOLKEHELSE
Introduksjon av innvandrere til turlivet er et viktig
satsningsområde for Lørenskog Turlag
Den Norske Turistforening har hundre års erfaring med å
jobbe for det enkle, aktive, allsidige og miljøvennlige
friluftslivet. Med 30% innvandrere i kommunen vår har
integreringsarbeid høyt fokus. Vi utdanner turledere,
bygger broer i form av aktiviteter og arrangementer, og
ikke minst jobber sammen med andre offentlige og
private initiativer for å bidra til at alle kommer seg på tur.
Muligheter
Mange bedrifter og organisasjoner i dag ser styrken i en
allsidig arbeidsstyrke med innslag av mange ulike
kulturer. Vi søker bedrifter, organisasjoner og
enkeltpersoner som vil være med å bidra til realisering av
tilbud som treffer denne målgruppen.
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MILJØVENNLIG
TRANSPORT TIL TUREN
LØRENSKOG TURLAG SØKER
PROGRESSIV TRANSPORTØR
Når turen er langt borte er alternativ til bil viktig
De fleste av våre turer er i nærområdene der folk bor.
Likevel har vi mange grupper som er avhengig av
transport når de skal på tur. Derfor har Lørenskog Turlag
et stort fokus på å tilrettelegge for enkel og miljøvennlig
transport til våre aktiviteter.
Muligheter
Vi søker en transportør som tar miljøvern, komfort og
samfunnsansvar på alvor. Og som synes det er viktig å
bidra til at alle kan få nyte det enkle, allsidige og
miljøvennlige friluftsliv.
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KART OG INFORMASJON
SKAL VI FÅ FOLK PÅ TUR MÅ VI
BENYTTE MANGE KANALER
Kart, brosjyrer, programmer må til - din bedrift eller
organisasjon kan bidra
Lørenskog Turlag legger stor vekt på digitale kanaler i sin
kommunikasjon mot ulike grupper. Samtidig får vi jevn
tilbakemelding om at trykksaker i form av kart, brosjyrer,
turprogrammer m.m. fortsatt er viktige for mange.
Vi søker lokale partnere som kan bidra til at alle i
kommunen får god informasjon om muligheter i
friluftslivet.
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KONTORFELLESSKAP
ENGASJERTE LØRENSKOGINGER
TRENGER ET STED Å HOLDE TIL
Har du et ledig kontor eller møterom du kan dele?
Lørenskog Turlag ser etter et sted å holde til. Kanskje du
kan bli vår nye kontorpartner? Et enkelt kontor og tilgang
til et møterom er nok - eller kanskje du driver butikk og
kunne tenke deg å ha et DNT informasjonspunkt / butikk
sammen med oss.
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UTSTYR OG LAGER
EN AKTIV GJENG TRENGER MYE PLASS
- KANSKJE DU KAN HJELPE?
Vi søker deg som bedrift, organisasjon eller
privatperson som kan bidra med lagerplass til utstyret
vårt
Vårt frivillige arbeid krever også litt utstyr. Enten det er
utstyr vi bruker på tur, bannere og profilering eller
arrangements utstyr tar det hele plass.
Ønsker du å bidra til frivilligheten i kommunen og har litt
ekstra plass - vi vil gjerne ha deg med på laget.
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BLI MED PÅ LAGET!

DU KAN GJØRE EN FORSKJELL
- Vi søker frivillige til alle typer aktiviteter
- Barnas Turlag Lørenskog søker hovedsamarbeidspartner /
sponsor for deres aktiviteter
- Aktivitetsgruppen søker partnere innenfor mat og drikke til
turen
- Vi søker bedrifter som gjerne vil bidra til Opptur
arrangementet som tilbyr alle 8. klassinger å dra på tur
- Vi søker partnere for våre arrangementer for personer med
tilretteleggingsbehov
Ta kontakt med oss i dag!
lorenskog.dntoslo.no • tlf: 22822800 • e-post: lorenskogturlag@dntoslo.no

