ULLENSAKER
TURLAG
DNT Ullensaker Turlag

Velkommen ut på tur i skog og mark i 2021

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015 og er et lokalt turlag underlagt DNT
Oslo og Omegn. Antall medlemmer i turlaget pr 1. januar 2021 er 1.352.
Formålet med turlaget er å gi innbyggerne i Ullensaker et bevisst og nært
forhold til natur og friluftsliv gjennom å spre turglede, arbeide for et godt og
sikkert stinett og arrangere turer og aktiviteter for alle.

• Detaljert informasjon om turene - oppmøtested, info om turen, kontaktinfo mm finner du på våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/ samt på facebooksidene til
Ullensaker Turlag og Barnas Turlag Ullensaker
• Dagens koronasituasjon stopper oss ikke, men det medfører at vi har 			
forhåndspåmelding og antallsbegrensing på alle våre turer/arrangement
NB! Påmelding via våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/
• Turene er åpne for alle, og de er normalt gratis
• Vi har merket de fleste turområdene i Ullensaker, se kart over områdene
• Hvor er jeg? GPS-koordinater står på baksiden av turlagets skilt
• UT.no - appen og nettsidene anbefales, her finner du kartene og også mange flotte
turforslag! Gå inn på https://ut.no/
• Bli med oss på tur i 2021, bli kjent med nye turområder og treff mange hyggelige
turgåere!

VI HAR FIRE AKTIVE
UNDERGRUPPER:
Tur og aktivitetsgruppa

Arrangerer primært turer for voksne.
Turene ledes av våre frivillige turledere
som har gjennomført kurs i regi av DNT.
Turene varierer i lengde, type og terreng.
De krydres ofte med historiske, kulturelle
og opplysende innslag.

Barnas Turlag Ullensaker

Arrangerer primært aktiviteter for
barn i alderen 0 - 12 år i følge med
voksne. Aktivitetene ledes av frivillige
aktivitetsledere som har gjennomført
DNTs aktivitetslederkurs. Målet er å
arrangere turer som er spennende for
små og store barn, benytte turmål i hele
kommunen og gjøre det enkelt å få med
hele familien ut på tur!

Aktiv i 100

I samarbeid med Ullensaker Røde
Kors arrangerer turlaget annen hver
uke i perioden april – oktober turer i
nærmiljøet. Varighet 2-3 timer, tempo
og distanse tilpasses deltagerne.
Målet med Aktiv i 100 er å bedre eldres
livskvalitet ved å skape møteplasser for
sosial og fysisk aktivitet, og legge til rette
for gode naturopplevelser.

Sti og merkegruppa

Frivillige medlemmer som merker,
utbedrer og vedlikeholder stier og
turløyper i Ullensaker. Arbeidet skjer i
tett samarbeid med velvillige grunneiere,
Ullensaker kommune og andre partnere.
Det har vært stor aktivitet de siste årene
og det er nå 128,6 km med blåmerkede
stier tilgjengelig. Alle stier er merket i
henhold til DNTs egen merkestandard
med skilting og blåmerking på trær og
stolper.

Vi gleder oss til å se deg på en av våre turer eller ute på egenhånd på en blåmerket
sti i Ullensaker i 2021!

Kontaktinfo Ullensaker Turlag – her finner du oss
Nettside: https://ullensaker.dntoslo.no
Facebook: Ullensaker Turlag

Ullensaker turlag - turkalender 2021
Dato

Arrangement

Turmål

Oppmøtested (turområde)

Lengde
totalt

Anslått
varighet
totalt

Søn 21. mars
kl 11.00

Urban vintervandring med historisk tilbakeblikk

Gystadmarka

Jessheim togstasjon

7 km

3 timer

Lør 27. mars
kl 18.00

Måneskinnstur

Skogmo/Fladbyseter

Skogmo barneskole

4 km

3 timer

Søn 11. april
kl 07.00

Livet på myra

Jødalsmåsan

Gamle torvanlegget i
Måsavegen

2-3 km

3 timer

Man 19. april
kl 18.00

Kveldstur - vårtegn

Brennifjellet/Brennitoppen

Gystadmarka skole

6 km

3 timer

Søn 25.april
kl 09.30

En smak av Pilgrimsleden

Pilgrimsleden

Frogner Stasjon

14 km

5,5 timer

Man 3. mai
kl 17.30

Yoga i det fri

Raknehaugen –
Pilgrimsherberget
ved dårlig vær

Hovin barneskole

4 km

2,5 - 3
timer

Lør 8. mai
kl 12.00

Historisk vandring
i samarbeid med
Historielaget

Terrorly – Nordkisa
Turområdet over til Brårud
Turområdet

Nore forsamlingslokale i
Nordkisa. Nærmere info
kommer på facebooksiden vår.

9 km

4-5 timer

Søn 9. mai
kl 11.00

Vårtur i Ravinene

Ravinene på Gardermoen

Ravineveien ved Scandic
hotell Gardermoen

6 km

4 timer

Ons 19. mai
kl 18.00

Kveldstur på våre nye stier

Holtmarka - Røverskansen

Holt

8 km

3 timer

Lør 28. – 29.
mai. kl 18.00

Hengekøyetur i flotte
omgivelser

Gjermenningen

Gjermenningen, Gjerdrum

3 km

1 døgn

Lør 5. juni
kl 10.00

Rundtur i Hasleråsen i samarbeid
med Eidsvoll Turlag

Ullensaker – Eidsvoll -Nes

Haslervegen – nedlagte
Dal gartneri

13 km

5,5 timer

Søn 13. juni
kl 10.00

Langtur gjennom tre kommuner i
samarbeid med Gjerdrum Turlag

Romeriksåsen

Kogstadvangen

17 km

6,5 timer

Søn 8. aug
kl 12.00

Historisk byvandring

Jessheim sentrum

Jessheim stasjon

3 -4 km

2,5 -3
timer

Søn 15. aug
kl 09.00

Rundtur i søndre del av
Romeriksåsen

Busterudvangen, Prekestolen,
Ryggvannene og Rundtjern

Lysdammen/A-brua i
Gjerdrum Almenning

18 km

7 timer

Søn 29.aug
kl 11.00

Historisk tur Kløfta

Kløfta

Parken ved Kløfta stasjon

4 km

3 timer

Søn 5.sept
kl 11.00

Kom deg ut dagen

Sandtjernhytta

Mogreina kirke

4 km

3 timer

Tor 7. sept
kl 18.00

Lavterskeltur – Sopptur

Jernbanemarka

Skogmo barneskole

4 km

2,5 – 3
timer

Lør 18.-19. sept
kl 15.00

Overnattingstur
Romeriksåsen

Dag 1: Brovoll, Snellingen,
Råbjørn vest, Råbjørnhytta
Dag 2. Råbjørnhytta, Norbyvangen,
Ingelsrudsætra, Snellingen Brovoll.

Brovoll utfartsparkering
ved E16 mellom
Gardermoen og Lunner

9 km

1 døgn

Søn 26. sept
kl 11.00

Skreikampen via St. Pauls gruve i
samarbeid med Eidsvoll Turlag

Nord Feiring

Nord Feiring

7 km

3,5 timer

Søn 3.okt
kl 09.30

Romeriksåsen

Storøyungen rundt Merramyra,
Engelstadvangen, Hakkim, Kirkebyvangen, Storøyungen, Merramyra,

Sjonken

16 km

6 timer

Søn 17.okt
kl 10.00

«To topper i en smekk»

Bjørnåsen og Fjellsjøkampen

Høversjøfløyta i Hurdal

16 km

6-7 timer

Søn 7.nov
kl 12.00

Historisk tur i
Trandumskogen

Trandumskogen

Trandum

5 km

2-3 timer

(Kortere
alternativ
ca 2 km)

9 km

BARNAS TURLAG
ULLENSAKER
DNT Ullensaker Turlag

Velkommen ut på tur i skog og mark i 2021

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015 og er et lokalt turlag underlagt DNT
Oslo og Omegn. Antall medlemmer i turlaget pr 1. januar 2021 er 1.352.
Formålet med turlaget er å gi innbyggerne i Ullensaker et bevisst og nært
forhold til natur og friluftsliv gjennom å spre turglede, arbeide for et godt og
sikkert stinett og arrangere turer og aktiviteter for alle.

• Detaljert informasjon om turene - oppmøtested, info om turen, kontaktinfo mm finner du på våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/ samt på facebooksidene til
Ullensaker Turlag og Barnas Turlag Ullensaker
• Dagens koronasituasjon stopper oss ikke, men det medfører at vi har 			
forhåndspåmelding og antallsbegrensing på alle våre turer/arrangement
NB! Påmelding via våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/
• Turene er åpne for alle, og de er normalt gratis
• Vi har merket de fleste turområdene i Ullensaker, se kart over områdene
• Hvor er jeg? GPS-koordinater står på baksiden av turlagets skilt
• UT.no - appen og nettsidene anbefales, her finner du kartene og også mange flotte
turforslag! Gå inn på https://ut.no/
• Bli med oss på tur i 2021, bli kjent med nye turområder og treff mange hyggelige
turgåere!

VI HAR FIRE AKTIVE
UNDERGRUPPER:
Tur og aktivitetsgruppa

Arrangerer primært turer for voksne.
Turene ledes av våre frivillige turledere
som har gjennomført kurs i regi av DNT.
Turene varierer i lengde, type og terreng.
De krydres ofte med historiske, kulturelle
og opplysende innslag.

Barnas Turlag Ullensaker

Arrangerer primært aktiviteter for
barn i alderen 0 - 12 år i følge med
voksne. Aktivitetene ledes av frivillige
aktivitetsledere som har gjennomført
DNTs aktivitetslederkurs. Målet er å
arrangere turer som er spennende for
små og store barn, benytte turmål i hele
kommunen og gjøre det enkelt å få med
hele familien ut på tur!

Aktiv i 100

I samarbeid med Ullensaker Røde
Kors arrangerer turlaget annen hver
uke i perioden april – oktober turer i
nærmiljøet. Varighet 2-3 timer, tempo
og distanse tilpasses deltagerne.
Målet med Aktiv i 100 er å bedre eldres
livskvalitet ved å skape møteplasser for
sosial og fysisk aktivitet, og legge til rette
for gode naturopplevelser.

Sti og merkegruppa

Frivillige medlemmer som merker,
utbedrer og vedlikeholder stier og
turløyper i Ullensaker. Arbeidet skjer i
tett samarbeid med velvillige grunneiere,
Ullensaker kommune og andre partnere.
Det har vært stor aktivitet de siste årene
og det er nå 128,6 km med blåmerkede
stier tilgjengelig. Alle stier er merket i
henhold til DNTs egen merkestandard
med skilting og blåmerking på trær og
stolper.

Vi gleder oss til å se deg på en av våre turer eller ute på egenhånd på en blåmerket
sti i Ullensaker i 2021!

Kontaktinfo Barnas Turlag Ullensaker – her finner du oss
Nettside: https://ullensaker.dntoslo.no
Facebook: Barnas Turlag Ullensaker
Barnas Turlag Ullensaker E-mail: ullensakerturlag@dnt.no

Barnas turlag Ullensaker - turkalender 2021
Dato

Arrangement

Turmål

Oppmøtested (turområde)

Lengde
totalt

Anslått
varighet
totalt

Søn 7. mars
kl 12.00

Aketur med bålmat

Åsmarka

Rambydalsveien (Åsmarka)

1 km

2 timer

Lør 19. mars
kl 18.30

Utekino i skogen

Utsikten

Skyttervegen (Hovinfjellet)

2 km

3 timer

Tors 29. april
kl 17.00

Kveldsmat i fugleskogen

Gapahuken på Ås

Åssand (Åsmarka)

3 km

3 timer

Søn 9. mai
kl 12.00

Jungelekspedisjon i
ravinene

Ravinene ved Gardermoen

Scandic Oslo Airport Hotell

4 km

3 timer

Søn 30. mai
kl 17.00

Vi besøker lam på
sommerbeite

Flindrum

Lund grendehus

2 km

2-3 timer

Søn 6. juni
kl 12.00

Eventyrtur til Holtmarka

Røverskansen

Oppmøtested blir annonsert!
(Holtmarka)

2 km

2-3 timer

Ons 9. juni
kl 17.00

Sykkeltur med grilling

Brennifjell

Gystadmarka skole
(Jessheim Nord)

5 km

3 timer

Tors 12. aug
kl 17.00

Blåbærtur med kveldsmat

Allergotskogen

Allergot skole (Langelandsfjellet)

2-3 km

2 timer

Søn 5. sept
kl 12.00

Kom deg ut dagen

Sandtjernhytta

Mogreina kirke (Hovinfjellet)

2 km

3 timer

Lør 18. sept
kl 15.00 søn 19. sept
kl 12.00

Turbo Challenge
overnattingstur

Avalsjøen

Veikryss fylkesvei 23/ Leirsjøveien

2 km

Ca 1
døgn

Lør 30. okt
kl 16.00

Spøkelsestur

Svarttjern

Nordbytjernet (Nordbytjernet)

2 km

3 timer

Søn 14. nov
kl 15.00

Reflextur

Stordammen

Læringsverket BHG, Borgen
(Åsmarka)

3 km

3 timer

Søn 12. des
kl 15.00

Smånissetur

Gapahuken på Ås

Åssand (Åsmarka)

3 km

3 timer

AKTIV I 100
DNT Ullensaker Turlag

Velkommen ut på tur i skog og mark i 2021

Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015 og er et lokalt turlag underlagt DNT
Oslo og Omegn. Antall medlemmer i turlaget pr 1. januar 2021 er 1.352.
Formålet med turlaget er å gi innbyggerne i Ullensaker et bevisst og nært
forhold til natur og friluftsliv gjennom å spre turglede, arbeide for et godt og
sikkert stinett og arrangere turer og aktiviteter for alle.

• Detaljert informasjon om turene - oppmøtested, info om turen, kontaktinfo mm finner du på våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/ samt på facebooksidene til
Ullensaker Turlag og Barnas Turlag Ullensaker
• Dagens koronasituasjon stopper oss ikke, men det medfører at vi har 			
forhåndspåmelding og antallsbegrensing på alle våre turer/arrangement
NB! Påmelding via våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/
• Turene er åpne for alle, og de er normalt gratis
• Vi har merket de fleste turområdene i Ullensaker, se kart over områdene
• Hvor er jeg? GPS-koordinater står på baksiden av turlagets skilt
• UT.no - appen og nettsidene anbefales, her finner du kartene og også mange flotte
turforslag! Gå inn på https://ut.no/
• Bli med oss på tur i 2021, bli kjent med nye turområder og treff mange hyggelige
turgåere!

VI HAR FIRE AKTIVE
UNDERGRUPPER:
Tur og aktivitetsgruppa

Arrangerer primært turer for voksne.
Turene ledes av våre frivillige turledere
som har gjennomført kurs i regi av DNT.
Turene varierer i lengde, type og terreng.
De krydres ofte med historiske, kulturelle
og opplysende innslag.

Barnas Turlag Ullensaker

Arrangerer primært aktiviteter for
barn i alderen 0 - 12 år i følge med
voksne. Aktivitetene ledes av frivillige
aktivitetsledere som har gjennomført
DNTs aktivitetslederkurs. Målet er å
arrangere turer som er spennende for
små og store barn, benytte turmål i hele
kommunen og gjøre det enkelt å få med
hele familien ut på tur!

Aktiv i 100

I samarbeid med Ullensaker Røde
Kors arrangerer turlaget annen hver
uke i perioden april – oktober turer i
nærmiljøet. Varighet 2-3 timer, tempo
og distanse tilpasses deltagerne.
Målet med Aktiv i 100 er å bedre eldres
livskvalitet ved å skape møteplasser for
sosial og fysisk aktivitet, og legge til rette
for gode naturopplevelser.

Sti og merkegruppa

Frivillige medlemmer som merker,
utbedrer og vedlikeholder stier og
turløyper i Ullensaker. Arbeidet skjer i
tett samarbeid med velvillige grunneiere,
Ullensaker kommune og andre partnere.
Det har vært stor aktivitet de siste årene
og det er nå 128,6 km med blåmerkede
stier tilgjengelig. Alle stier er merket i
henhold til DNTs egen merkestandard
med skilting og blåmerking på trær og
stolper.

Vi gleder oss til å se deg på en av våre turer eller ute på egenhånd på en blåmerket
sti i Ullensaker i 2021!

Kontaktinfo Ullensaker Turlag – her finner du oss
Nettside: https://ullensaker.dntoslo.no
Facebook: Ullensaker Turlag • E-mail: ullensakerturlag@dnt.no

Aktiv i 100 – Turprogram 2021

Allemannsretten

Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors arrangerer annenhver onsdag fra 24. mars
til 3. november turer i nærmiljøet på 2-3 timers varighet. Alle tar med mat og drikke.
Vi vil også kunne ha turer til steder/områder hvor det er nødvendig med transport.
Transport på kortere strekninger benyttes private biler. Turene vil være gratis for
deltakerne.

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt
oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter
og dyr.

Turene passer eldre og andre voksne som er hjemme på dagtid og som trenger/
ønsker å komme i aktivitet. Målet med Aktiv i 100 er å bedre livskvaliteten ved å skape
møteplasser for sosial og fysisk aktivitet, og legge til rette for gode naturopplevelser.

Fast oppmøte kl 11.00

ved Frivillighetens Hus,
(Pakkhuset/adm.bygg),
Sveavegen 36, 2050 Jessheim.

Informasjon om og hvor de
enkelte turene går, blir lagt
ut på:
Ullensaker Turlags Nettsider:
www.ullensaker.dntoslo.no
Facebook Ullensaker Turlag		
Jessheim Puls Hva skjer? – Jessheimpuls
Ullensaker kommune, nettsider:
www.ullensaker.kommune.no
Dette skjer i Ullensaker
Visit Greater Oslo Hva skjer i sommer?
(visitgreateroslo.com)

Se mer detaljert informasjon om bl.a. hvor jeg kan gå/plukke sopp/bade, bålbrenning,
telting og mye mer her: https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/

Bli medlem eller aktiv i DNT du også!
Som medlem får du blant annet medlemspris på DNT’s 550 hytter, rabatt på turutstyr,
medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer og kurs over hele landet og en rekke
gode medlemsrabatter. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på
overnatting.

Vi trenger flere frivillige!
Ullensaker Turlag opplever svært stor interesse for våre aktiviteter, både for barn og
voksne. Vi trenger derfor flere frivillige!
Kunne du tenke deg å engasjere deg i turlaget eller har innspill og idèer til styret, ta
kontakt med oss. Du er hjertelig velkommen!

Kontaktinfo Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors
email: ullensakerturlag@dntoslo.no nettsider: https://ullensaker.dntoslo.no/
email: post@ullensakerrodekors.no nettsider: https://www.rodekors.no lokalforeninger/

