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Asker Turlags mål  

Et overordnet mål for Asker Turlag (AT) er «Et enkelt friluftsliv». Dette er noe som nesten 

alle kan delta på, der inngangsbilletten og terskelen til å bruke naturen er lav. I tillegg gir det 

god helsegevinst. Turlaget sin målsetting er å skape glede og gi medlemmer og andre turgåere 

flotte opplevelser i skogen, langs fjorden og på Askers mange topper. Den lave terskelen gir 

mulighet for at alle kan delta.  
 

Styrets sammensetning og hovedoppgaver 

Styreleder Gabriel J. Lund, partnerskapsavtalen, hyttetilsynene, ekstern og intern kontakt 

Styremedlem Margaret Arentz Gjertsen, økonomi 

Styremedlem Rune Aasheim, sti- og merking 

Styremedlem Hans Oddvar Augedal, turprogrammet 

Styremedlem Grete Hjermstad, kart- og trykksaker 

Styremedlem Hans Petter Reed Skagen, Barnas Turlag Asker 

Styremedlem Turid Snuggerud, DNT Ung Asker 

Varamedlem Randi Larsen, prosjekt rundløyper 

 

Administrativ ansatt Ingeborg Sølvsberg Dolven, prosjektleder «Friluftsliv på Borgen», DNT 

Oslo og omegn (DNT OO) og administrativ støtte til AT 
 

Organisasjon 

Årsberetningen dekker perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2017. I løpet av perioden har 

styret i turlaget avholdt ni styremøter, der driften av og forvaltningen av turlaget har vært 

tema. 

 

All innsats i AT er hovedsakelig ulønnet dugnads- og frivillighetsarbeid. Uten frivilligheten 

ville det ikke vært mulig å opprettholde den standard turlaget har på stiene, på turene og på 



 

 

hyttene. I perioden har det vært nedlagt til sammen 4 266 dugnadstimer av turlagets 

tillitsvalgte og medlemmer. 

 

Ingeborg Sølvsberg Dolven har vært administrativ støtte i ca. 20% stilling, samt prosjektleder 

for prosjekt «Friluftsliv på Borgen» i 30% stilling fra 1. mars 2017 til 30. september 2017. Fra 

og med 1. oktober 2017 har hun vært prosjektleder i 50% stilling. Ingeborg Sølvsberg Dolven 

er i tillegg ansatt i en 30% stilling i DNT OO for å bistå alle de lokale turlagene. Det 

innebærer at hun etter 1. oktober i år har hatt én 100% stilling i DNT OO fordelt på ulike 

oppgaver. 

 

AT har et spesielt godt samarbeid med Asker kommune, i tillegg til lokale lag og foreninger. 

Partnerskapsavtalen med Asker kommune innebærer at turlaget har et nært samarbeid med 

DNT OO. Med hensyn til samarbeid med andre foreninger og lag kan nevnes NAKUHEL, 

Asker Skiklubbs orienteringsgruppe, Bergvang gård, Borgen Nærmiljøsentral, Borgen 

Innbyggertorg, Lions Club Borgen, Vardåsen menighet og Bærum Turlag, i tillegg til Askers 

velforeninger, Kjekstadmarkas venner, Røyken og Lier kommuner, samt alle grunneiere som 

er involvert i turstiarbeidet. 
 

Representasjon 

I løpet av perioden har representanter fra styret og prosjektleder for «Friluftsliv på Borgen» 

deltatt på fire styringsgruppemøter med Asker kommune. Representanter fra styret har videre 

deltatt på ett dialogmøte med kommunens folkevalgte gjennom komitéen for Teknikk, kultur 

og fritid (TKF).  

 

AT ved styreleder var representert på DNTs landsmøte i Kristiansand i begynnelsen av juni 

2017.  

 

I perioden har AT vært representert på to turlagsmøter og to hyttetilsynsmøter i regi av DNT 

OO.  
 

Partnerskapsavtalen mellom Asker kommune og DNT OO/AT 

Partnerskapsavtalen mellom Asker kommune og DNT OO/AT av 2013-2017 ble reforhandlet 

og forlenget fra 2017 og varer ut 2020. Den reforhandlede avtalen ble signert under «Kom 

deg ut dagen» 5. februar 2017 på Bryggerhuset på Tveiter. Avtalen er signert av Askers 

ordfører Lene Conradi, av DNT OOs daglige leder Henning Hoff Wikborg for styreleder i 

DNT OO Siri Hatlen og av ATs styreleder Gabriel J. Lund.  

Hovedpunktene i den reforhandlede avtalen er: 

 

- Friluftsliv på Borgen 

Målet med «Friluftsliv på Borgen» er, i samarbeid med innbyggere, organisasjonsliv og 

kommunens virksomheter, å utarbeide tiltak som stimulerer til naturopplevelser og fysisk 

aktivitet, stedsidentitet og danning av nye nettverk på tvers av sosioøkonomisk og kulturell 

bakgrunn. 

- Ansattressurs 

DNT OO/AT ansetter en person i 50% stilling. Asker kommune bidrar med kr 200 000 

årlig til denne stillingen. 30% av stillingen skal øremerkes arbeidet med prosjektet 

«Friluftsliv på Borgen». 

- Istandsetting av Wentzelhytta og tilrettelegging for uteaktivitet 

Partene er enige om å arbeide for at Wentzelhytta og området rundt tilrettelegges som en 

allment tilgjengelig hytte administrert av DNT OO/AT. Den vil da bli åpen for bruk av 



 

 

grupper, skoler barnehager, samarbeidsprosjektet «Friluftsliv på Borgen» osv. Uteområdet 

tilrettelegges for enkel uteaktivitet og arrangementer med gapahuk el.  

- Istandsetting av Halvorsenhytta og tilrettelegging for uteaktivitet 

Partene er enige om å arbeide for at Halvorsenhytta og området rundt tilrettelegges for 

enkeltinnbyggere og grupper. Hytta skal være tilgjengelig for alle og skal inngå i en 

bookingløsning i DNT og forvaltes av DNT OO/AT. Hytta vil være låst med DNTs 

standard hyttenøkkel. Uteområdet tilrettelegges for enkel uteaktivitet og mulighet for å 

gjennomføre arrangementer. 

- Rundløyper 

Det vil bli etablert 9 rundløyper som skal etableres i henhold til målsetting om 20 

rundløyper og mindre enn 250 meter til merket tursti for kommunens innbyggere innen 

2026. 
 

Oppfølging av Partnerskapsavtalen 
Asker kommune og DNT OO/AT har et felles formål om å legge til rette for god folkehelse og en 

helsefremmende stedsutvikling gjennom friluftsliv for alle. Hovedmålet for avtalen er å tilrettelegge 

og utvikle tilbud som rekrutterer bredt til friluftslivet med et ekstra fokus på barn, unge og 

flerkulturelle. Partene er opptatt av å få flere mennesker i fysisk aktivitet gjennom bruk av natur og 

friluftsliv som virkemiddel.  

 

Det er også opprettet en egen arbeidsgruppe for prosjektet som møtes jevnlig. I tillegg er det i 

startfasen rekruttert frivillige fra AT inn i prosjektet.  

 

Økonomi 

Driftsåret 2017 har hatt en helt annen økonomi enn tidligere. AT har i hele 2017 hatt avtale 

om å lønne en fast ansatt prosjektleder knyttet til partnerskapsavtalen mellom Asker 

kommune, DNT OO og AT med hovedfokus på aktiviteten på Borgen. I tillegg er det forutsatt 

at stillingen skal gi administrativ støtte til deler av Asker Turlags daglige drift. Begge de 

ovennevnte forhold har påvirket AT økonomi i 2017, og AT årsregnskap viser for første gang 

tall på mer enn 1 million kroner. Oversikten under viser spesifiserte mottatte bidrag i 2017. 
 

Bidrag for 2017  

Aktiv i 100       60 000,00 

Barnas Turlag – Fri Fond    17 500,00 

Borgen, friluftsliv Skilt  100 000,00 

Bidrag fra Danske Bank   15 000,00 

Diverse Asker kommune – Kart   10 000,00 

Stimerking - avtale Asker kommune    45 000,00 

Prosjekt Borgen  630 000,00 

BUFDIR – Lek deg sprek  117 902,36 

BUFDIR – Høstaktivitet Borgen    26 975,74 

SUM BIDRAG 2017     1 022 378,10 

 

Av det ovenstående totalbeløp på kr. 1.022.378,10 er kr. 730.000,- øremerket aktivitet som 

skal utføres i 2018 og som ennå ikke er påbegynt. Midler fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (BUFDIR) er øremerkede midler som gis til dekning av påløpte og 

allerede betalte utlegg, men ikke lønn.  

 



 

 

Asker kommune har i 2017 ikke ytet lønnsmidler til ATs drift, men i henhold til 

Partnerskapsavtalen om rundløypene har Asker kommune betalt utgifter til all skiltmateriell 

Turlagets driftsøkonomi er i hovedsak knyttet til det ulønnede frivillige sti- og turarbeidet, 

Rundturene og til aktivitet knyttet til Barnas Turlag og Asker Ung. Asker kommune 

finansierer mye av utgiftene til materiell og skilt til rundløypene, og kommunen bidrar også 

med et driftsbidrag på kr. 45.000,- som godtgjørelse for turlagets stivedlikehold. Turlaget 

mottok i 2017 vel kr. 184.000,- som overføring av andel medlemskontingent for ATs DNT-

medlemmer.  

 

Turlagets driftsutgifter som ikke er relatert til prosjekter med øremerkede midler, har i stor 

grad vært materiell og premier til Barnas Turlag, driftsstøtte til Asker Ung, utgifter til 

Rundturene og til Turlagets program.  

 

Avtalen om driftsbidrag fra Asker kommune ble reforhandlet i 2017 og løper nå til ut 2019. 

Avtalt beløp for Kystsstien, stiene i Kjekstadmarka, Vardåsen og Vestmarka samt 

tverrforbindelsene mellom Kyststien og Marka er fra og med 2018 et årlig beløp på kr. 

65.000,-. Det forventes at avtalen vil få en annen form etter kommunesammenslåingen med 

Røyken og Hurum i 2020. Avtalen om driftsbidrag skal reforhandles innen den tid. 
 

Informasjon 

ATs viktigste informasjonsdokument er turprogrammet. Programmet sendes til alle 

hovedmedlemmer. I tillegg legges turprogrammet ut på steder der turlaget av erfaring vet at 

publikum ofte ferdes og spør etter informasjon, som f.eks. bibliotek, nærmiljøsentraler, 

Servicetorget og legesentre. 

 

Viktig informasjonskanal er Asker Turlags hjemmeside www.dntoslo.no/asker   

På hjemmesiden finnes utdypende og aktuell informasjon om turer og aktiviteter.  

I tillegg har AT egen side på facebook (FB) https://www.facebook.com/Asker-Turlag-DNT-

Oslo-og-Omegn-301277701355/  

 

Lokalavisen Asker og Bærums Budstikke er en god samarbeidspartner som formidler 

informasjon om turlagets aktiviteter. Nyhetsmailfunksjonen har ikke vært i bruk verken i 

2016 eller i 2017 pga. ny hjemmeside som ikke har denne funksjonaliteten. Ny tilbyder 

planlegges for 2018, slik at nyhetsmail igjen kan sendes ut igjen.  
 

Aktiviteter 2017 

I 2017 har Asker Turlag gjennomført ca. 243 arrangementer: 

- 5 dugnadshelger. 

- 20 søndagsturer. 

- 20 torsdagsturer. 

- 5 rundløyper ferdigstilt. 

- 65 barn/familie arrangementer. 

- 12 turer for 8-14 år. 

- 39 seniorarrangementer. 

- 5 kurs. 

- Deltakelse på Semiaden. 

- Deltakelse på Frivillighetskonferansen 2017. 

 

Aktiviteter i «Friluftsliv på Borgen» i 2017: 

- Friluftsskole i uke 33: 4 dager. 

- Høstferieaktivitet uke 40: 2 dager. 

http://www.dntoslo.no/asker


 

 

- Tur til Halvorsenhytta med 8.trinn Borgen ungdomsskole: 170 deltakere. 

- «Lek deg sprek»: 16 ettermiddager. 

- Nærtur fra Borgen Innbyggertorg: 24 turer. 

- Nærtur fra Asker Frivillighetssentral Hasselbakken: 16 turer. 

- «Til Topps med flyktninger»: 4 kveldsturer. 

- Familiearrangementer: 6 stykker. 

- «Ferskingkurs i Friluftsliv»: 17 deltakere over to dager. 

- Benyttelse av huset i Borgenveien 100 til lager, arrangementer og styremøter  

 

Rekruttering 

AT har hatt et aktivt år i 2017 med ca. 243 arrangementer, skjøtsel av turlagets tre hytter, 

etablering av nye stier og vedlikehold av eksisterende stier. Den store aktiviteten er 

ressurskrevende og forutsetter stor dugnadsinnsats.  

  

I følge handlingsplanen skal deltagere på turer forespørres om de er interessert i å bli 

turledere. AT har i 2017 hatt følgende rekruttering av turledere:  

- 8 nye foreldre som bidrar i familieturene og andre arrangementer i Barnas Turlag Asker. 

- 8 gjennomførte grunnleggende turlederkurs. 

- 12 gjennomførte nærturlederkurs. 

- 10 gjennomførte aktivitetslederkurs. 

- 10  gjennomførte førstehjelpskurs. 

- 17 gjennomførte Ferskingkurs i Friluftsliv.  

- 8 nye trilleturledere. 

- Ett par nye voksenturledere. 

- 20 frivillige til prosjektet «Friluftsliv på Borgen». 

 

Antall medlemmer i turlaget har steget til 5 599  medlemmer, en tilvekst på 340 medlemmer, 

som tilsvarer en økning på ca. 6,5% fra 2016 til 2017. AT ønsker at flere medlemmer 

engasjerer seg i turlagets arbeid. På enkelte arbeidsområder er nyrekrutteringen lav. 

Nyrekruttering blir i årene som kommer et viktig satsningsområde. Det er behov for å 

mobilisere yngre krefter i turlagsarbeidet for å møte fremtidig aktivitetsnivå, jf. 

Partnerskapsavtalen. 
 

Barnas Turlag Asker 

Barnas Turlag Asker laget også for 2017 et eget tur- og aktivitetsprogram. Etter å ha økt antall 

aktiviteter relativt betydelig i 2016 var det en målsetting for 2017 å forsøke å holde antall 

aktiviteter stabilt, med flere deltagere på arrangementene. Denne målsettingen ble oppnådd 

gjennom 2017.  

 

I tillegg til ukentlige trilleturer for de aller minste, ble det også gjennomført enkelte turer med 

barn i bæremeis, samt nærmere 13 større arrangementer, ca. ett arrangement per måned.  

 

Barnas Turlag spilte en sentral rolle på begge de arrangerte «Kom deg ut dagene», som ble 

meget godt besøkt. Inneklatring på Holmen viste seg også i år å være et ettertraktet 

arrangement, med mange engasjerte barn og voksne. Teltturer til både Småvannsbu og 

Halvorsenhytta var svært populære, og det er inspirerende å se hvordan også de aller yngste 

medlemmene tilegner seg kunnskap og gleder seg over å kunne overnatte ute i naturen.  

 

Vakre Hauger Gård ble besøkt av over 100 deltakere, som sammen med et engasjert vertskap 

kunne nyte den strålende vårsolen. Vintermoro på Borgen, sommermoro i Vollen, «finn frem 



 

 

dag» på Hvalstrand, topptur på Skaugumsåsen og familietur til Bjørnehiet og julemoro i 

Bryggerhuset var alle populære aktiviteter som samlet mange turglade barn og voksne.  
 

Barnas Turlag opplever at det gjennom 2017 har vært stor iver og engasjement for alle våre 

aktiviteter. Tusen takk til alle dere som har bidratt til å gjennomføre så mange fine 

arrangementer, til glede for hundredevis av barn og voksne! 

 

DNT Ung Asker 

I 2017 ble det etablert en gruppe for ungdom 13-15 år med overnattingstur med 

orreleik, hundekjøring, klatring og kurs i orientering og førstehjelp som de mest populære 

aktivitetene. Det ble også gjennomført tur og dugnad til den nyåpnede Halvorsenhytta. 

 

Det ble gjennomførte 8 turer og aktiviteter i 2017. 
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Rundløype prosjektet 

DNT OO og AT inngikk i 2013 partnerskapsavtale med Asker kommune. Et av målene i 

avtalen var etablering av 20 rundløyper i Asker. Per 31. januar 2017 hadde turlaget merket 16 

rundløyper som til sammen utgjør 60 km. I 2017 ble følgende rundløyper åpnet av Asker 

ordfører Lene Conradi; Landøya/Nes, Breivika, Underlandsåsen og Bjerkås. I tillegg ble det 

satt opp skilt som viser til Statens naturoppsyns stinett ved Nesøytjern. Til sammen har 

turlaget merket 12,8 km rundløyper i 2017. Det er totalt i 2017 lagt ned 707 dugnadstimer. 
 

Turarrangementer 

Søndagsturene ble gjennomført i kjente trakter i Kjekstadmarka, Vardåsen, Vestmarka, 

Hurum og Drammensområdet. Kulturlandskapet i kystområdene ble hyppig besøkt. Turene 

passet for de fleste, men det er få yngre deltakere.  Asker Turlag arrangerte 8 turer i Asker 

sammen med turgruppa i DNT Oslo og Omegn 

 

Torsdagsturer/kveldsturer er kortere turer med stort sett god deltakelse.  

 

Det deltar i gjennomsnitt 15 personer på voksenturene søndager og torsdager, i alt ca. 600 

personer i året (april – oktober)   
 

«Kom deg ut»-dagene  

«Kom deg ut»-dagene er landsdekkende DNT arrangementer. 5. februar var arrangementet 

lagt til Semsvannet/Bryggerhuset og  3. september på Halvorsenhytta. «Kom deg ut»-dagene i 



 

 

2017 hadde begge godt besøk av familier og barn. Det var lagt opp til grilling av pølser og 

steking av pinnebrød, foruten enkle aktiviteter for barn og familier.  

 

«Kom deg ut»-dagene er familiedager som er åpne for alle, der hensikten er å treffe nye 

målgrupper og drive markedsføring/rekruttering. Det er derfor viktig å legge arrangementene 

til steder med god tilgjengelig for Askers innbyggere og besøkende. Turlaget prioriterer det 

enkle friluftslivet og vise frem hvordan det med enkle midler kan skapes glede og lek ute i 

naturen uansett årstid og vær.  
 

Opptur 2017 

Opptur er et landsdekkende tilbud til elever i 8.klasse, der hensikten er å gå på tur sammen og 

oppleve det enkle friluftslivet. Arrangementet går av stabelen i første uke av mai. I 2017 

deltok 8.klassinger fra fem ungdomsskoler i Asker.  

 

Årets tur gikk fra Hvalstad stasjon over Grosetkollen via Øvre Gupu til Nedre Gupu, der det 

var tilrettelagt for å innta lunch. På Nedre Gupu var flere bålplasser tatt i bruk. Elever og 

lærere fikk trent seg på  pinnebrødbaking, støvelkast, balanseline og T-puslespill. Hjemturen 

gikk via Øvre Gupu til Hajem/Semsvannet og tilbake til Hvalstad stasjon. 

 

Som vanlig var stemningen upåklagelig blant ungdom og voksne.  

Turlaget har imidlertid notert seg en del forbedringspunkter som vil bli tatt med når 

planleggingen av Opptur 2018 planlegges.  

 

I tillegg skal det jobbes for at alle Askers 8.klassinger deltar denne dagen, med andre ord vil 

de skolene som ikke har deltatt de siste årene få en ekstra påminnelse i 2018.  

 

Topp er Toppers 

Ny runde med "Topp er toppers" ble gjennomført i 2017. Kasser med turbøker var satt opp på 

ni topper: Vardåsen, Skaugumsåsen, Breimåseåsen, Bergsåsen, Hovdehytta/Furuåsen, Høgås, 

Haveråsen og Svartvannsåsen og Halvorsenhytta. Fra 2018 blir Grosetkollen nytt toppturmål. 

 

Turbøkene ble lagt ut 1. mai og tatt inn 1.november. Totalt var det 10 076 toppturer som ble 

registrert i 2017. Toppturene på Bergsåsen ble dessverre ikke registrert fordi turboka ble 

uleselig på grunn av regnvann i en utett turkasse. Vardåsen og Skaugumsåsen ble som vanlig 

besteget flest ganger, henholdsvis 4088 og 2688. Premier er trukket ut blant 

skoleklasser/barnehager og turgåere med flest toppturer. 

 

I år var det heldigvis ingen som gjorde hærverk på kasser og ingen turbøker ble stjålet. Men 

det er fortsatt noen som bruker opp plass ved å krote og tegne i bøkene.  
 

Turbuss/Seniorturer 

Turbussen er et seniortilbud som går fra Føyka i Asker hver tirsdag til et sted innenfor en 

times radius. Det er et populært tiltak og har godt oppmøte. Tilbudet styres av DNT OO. 

Turledere fra Asker er med på mange av turene.  

  

Turvenner 

Asker Kommune har startet et prosjekt som heter Turvenner. Det er et initiativ fra ordføreren i 

Asker. Vollen fikk sitt Turvenn-treffsted i oktober. Dette er et prosjekt rettet mot vellene og 

involverer ikke Turlaget direkte.  
 

Semiaden 



 

 

Arrangeres i samarbeid med NAKUHEL og flere frivillige organisasjoner to ganger i året. AT 

deltok på Semiaden høsten 2017. Et vellykket arrangement med stort besøk av barnefamilier 

Arrangementet inviterer til en rekke aktivitetstilbud. AT deltakelse bør videreføres med et 

arrangement årlig. Deltakelse på arrangementet vil bli innarbeidet i turlagets handlingsplan. 

Semiaden gir turlaget et betydelig potensiale for markedsføring og rekruttering til DNT OO 

og AT. En flott måte å presentere det enkle friluftslivet på. 

 

Standen til AT ble godt besøkt og i perioder var det lang kø av voksne og barn som ville vite 

mer om turlaget. 

 

Frivillighetskonferansen 

Asker Turlag deltok på Frivillighetskonferansen i Asker sentrum både med stand inne på 

Kulturhuset og med bålpanne utendørs. Det var en fin dag sammen med mange andre 

frivillige organisasjoner. På standen ble det delt ut flyers og gitt muntlig informasjon. Ute ved 

bålpannen ble det stekt pinnebrød og delt ut til sammen 100 Jubileumsbrettekopper. Blant 

aktiviteter var hoppetau en klar vinner.  

 

Det var i tillegg tilrettelagt for en tur med turleder i Haugborunden, men her møtte dessverre 

ingen interesserte frem.  

 

Kurs og kompetanseheving  

I løpet av 2017 har det blitt avholdt følgende kurs i AT: 

- Førstehjelpskurs. 

- Nærturlederkurs. 

- Aktivitetslederkurs. 

- Grunnleggende Turlederkurs. 

- Ferskingkurs i Friluftsliv. 

 

Planen for 2018 er å følge opp dette videre med tilsvarende antall kurs, samt å vurdere 

utvidelse med flere Ferskingkurs i Friluftsliv, et ambassadørkurs og forsøksvis et 

Grunnleggende Turlederkurs for ungdom. 

 

Turprogrammet 

Turlederne startet allerede høsten 2016 arbeidet med turprogrammet for 2017. Arbeidet med 

turprogrammet er tidkrevende og krever mye koordinering. Gjennom høsten har en 

programgruppe møttes flere ganger for å planlegge turprogrammet. 
 

Turprogramgruppa samler inn forslag til nye aktiviteter.  De aktive turlederne kommer med 

mange gode forslag, men vi oppfordrer alle til å komme med flere forslag. På denne måten 

blir vi bedre.  

 

I februar hvert år avholdes det en sammenkomst for alle turlederne og alle i dugnadsgjengen 

som takk for den store innsatsen de nedlegger gjennom året. 

 

Stiene våre 

Det er befart og vedlikeholdt stier i hovedområdene Kjekstadmarka/Vardåsen, Vestmarka, 

Kyststien og sentrumsområdet. Turlaget har ansvaret for over 300 km med blåmerkede stier. 

Hvert hovedområde har egen områdeleder. Ansvarlige for hver enkelt blåmerkede sti utfører 

kontroll og vedlikehold av stiene minst to ganger i tursesongen. 

 



 

 

Noen stier blir litt lagt om, nye bruer og skilting kommer på plass. Slik utbedring er 

nødvendig fordi det blant annet er blitt mer vått i skogen. Vindfallrydding ble det også en del 

av i 2017. Klimaendringer med mer vind og nedbør, samt økt bruk fører til mer jobb med 

vedlikehold av stiene. 

 

Rapportene fra de stiansvarlige viser god innsats fra alle områder og roder. Omlag 1750 

dugnadstimer er registrert på stiarbeidet. Erfaring viser at det i tillegg blir utført 

dugnadsarbeid som ikke blir registrert, så det er et betydelig arbeid som blir gjennomført på 

stiene. 

 

Nye blåmerkede stier i 2017 var rundløypene Underlandsåsen, Breivika, Landøya/Nes, 

Bjerkås og Nesøya. 

  

Foto: Nina C. Drøsdal 

Hyttene til Asker Turlag 

AT tre hytter, Småvannsbu, Hovdehytta og Halvorsenhytta har i 2017 hatt til sammen 1170 

overnattingsdøgn. Tallet på overnattinger er heftet med usikkerhet på grunn av 

innkjøringsutfordringer med DNT hyttebookingssystem. Det er stor etterspørsel fra 

medlemmer som ønsker å leie hyttene. DNT OO er hovedansvarlig for hyttene. Asker Turlags 

medlemmer gjør en stor dugnadsinnsats på hyttene. 

 

I 2017 ble det gjennomført 121 tilsynsbesøk og til sammen 906 dugnadstimer. Innsatsen 

gjenspeiler seg i mange hyggelige tilbakemeldinger i hyttebøkene om hvor bra hyttene blir 

vedlikeholdt og hvor godt fornøyd gjestene er med oppholdet. Under dugnadene 

gjennomføres rundvask av hytta, samt at mindre vedlikeholdsarbeid gjennomføres. I tillegg er 

en viktig aktivitet å sikre ved for de kommende årene. Heldigvis er tilgangen på ved fortsatt 

god. Tilgangen på medlemmer som ønsker å delta i dugnader er i øyeblikket tilfredsstillende, 

men også her er det behov for nyrekruttering. Det er ofte de samme som stiller opp på 

dugnadene og flere deltar på dugnader på flere hytter.    

 

Halvorsenhytta ble overtatt av DNT OO senhøsten 2016. Etter overtagelsen ble det oppdaget 

råteskader i flere av tømmerstokkene. Asker kommune påtok seg oppgaven med å utbedre 



 

 

skadene. Oppdagelsen av råteskadene medførte at klargjøringen av hytta for publikum måtte 

utsettes. Halvorsenhytta ble åpnet i august med Askers ordfører Lene Conradi og 

representanter fra DNT OO til stede. Det ble en flott åpningsseremoni av hytta med musikk 

og taler. Mange av ATs medlemmer og andre gjester hadde funnet veien til Halvorsenhytta 

for å ta hytta i nærmere øyesyn. En godt organisert dugnadsgjeng hadde stått på for å få hytta 

klar til åpningen.    

 

Åpningen av Halvorsenhytta vil tilføre DNT OO og turlaget et nytt flott turtilbud i 

nærområdet.  
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Asker, 28. februar 2018 
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Vedlegg: Oversikt over medlemmer i Asker Turlag, bruk av hyttene og "Topp er Toppers" 

Medlemmer i Asker Turlag  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Livsvarige 116 112 114 115 122 124 124 125 127 

Hovedmedlemmer 2215 2135 2105 2089 2034 2030 1954 1964 1910 

Student /ungdom 144 148 132 123 147 140 133 119 113 

Skoleungdom 211 284 364 366 335 354 324 309 304 

Honnørmedlemmer 723 672 636 595 557 522 492 471 416 

Husstandsmedlemmer 1927 1632 1120 1058 1055 1016 950 927 947 

Medlemmer i barnas Turlag 263 276 426 420 461 482 497 511 487 

Sum 5599 5259 4897 4766 4711 4668 4474 4426 4304 

Kvinner % 50,3 49,8 49,9 49,0 49,1 49,7 49,0 49,0 49,2 

Menn % 49,7 50,2 50,1 51,0 50,9 50,3 51,0 51,0 50,8 

 

Overnatting på hyttene 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Småvannsbu 294 398 479 454 458 384 465 521 

Hovdehytta 602 692 742 683 673 701 741 714 

Halvorsen hytta 274        

 

Topp er Toppers 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vardåsen 4088 4034 4427 4016 154 3105 2010 3656 

Høgås 639 634 763 84 272 916 999 642 

Hovdehytta (Furuåsen) 808 889 751 892 53 414 490 681 

Skaugumsåsen 2688 2682 2185 2011 132 2315 720 1500 

Breimåseåsen 850 1044 927 802 78 1677 974 964 

Bergsåsen 1 1059 1286 1175 203 1095 734 822 

Haveråsen 470 511 388 537 63 630 632 309 

Svartvannsåsen 336 390 294 355 14 634 - - 

Halvorsen hytta 197        

TOTALT 10076 11243 11021 9872 969 10786 6559 8574 

                                                           
1 Turboka på Bergsåsen ble dessverre uleselig i 2017 på grunn av regnvann i en utett kasse. 
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