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I året som kommer kan vi blant annet se
frem til en rekke arrangement, kurs og
turer for små og store, og AskerOnsdag
som nå har blitt et fast treffsted for
ungdom. Vi kan også glede oss til å ta i
bruk Wentzelhytta på Vardåsen som et
nytt tilbud i stinettet.

Asker Turlag 2019

Dette turprogrammet er en kort oversikt
over alle aktiviteter som er planlagt i
regi av Asker Turlag i 2019. Vi har turer
og aktiviteter for alle, og vil gjerne ha
deg med, enten du er medlem i turlaget
eller ikke.

Den enkelte
aktivitet blir
presentert mer
utførlig på
hjemmesiden
og Facebook
når tidspunktet
for aktiviteten
nærmer seg.
Følg med på
dntoslo.no/
asker,
Facebook-siden
vår, kontakt turleder/instruktør eller
send e-post til askerturlag@dntoslo.no
hvis du trenger mer informasjon. I
heftet finner du telefonnummer til alle
turledere.

Hagahogget • Foto: Kjell Hustad
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Her kommer et spennende turprogram
for 2019, som vi gleder oss til å dele med
dere. Vi kan se tilbake på et jubileumsår,
der vi feiret DNTs 150 år med konsert
med Stabsmusikken og jubileumstur til
Halvorsenhytta. Vi har også fått økt
aktivitet for ungdom, og gjennomførte
en minnerik tur med flyktninger til
toppen av Galdhøpiggen i strålende
solskinn. 2018 var også året da vi fikk
åpnet den siste av rundløypene nær
tettbygde strøk sammen med
kommunen. Nå har vi 20 varierte, flotte
og godt merkede rundløyper til glede for
Askers befolkning, i tillegg til de mange
stiene langs kysten og i marka.

Inkludering
– en grunnleggende verdi

Ved forandringer av oppsatt program, vil
dette komme frem på turlagets
hjemmeside. I løpet av året vil det også
tilkomme nye og flere aktiviteter som
blir lagt ut på hjemmesiden. Påmelding
er ikke påkrevet hvis det ikke står nevnt.
Deltakelse skjer på eget ansvar.
Asker Turlag drives i all hovedsak på
dugnad, og vi har ingen inntekter fra
turene. De fleste turer og aktiviteter er
derfor gratis.

Velkommen!
Styreleder Camilla Mohr

Nærtur på vinteren • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven
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Kjære turvenn.

På vei til Galdhøpiggen • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven
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Styreleder Camilla Mohr • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Bli med Asker Turlag i 2019

2019 er inkluderingsåret i DNT. Det
betyr at vi vil jobbe for at enda flere blir
med i våre gode turfellesskap. DNT, og
det vil også si Asker Turlag, skal ha et
turtilbud der alle føler seg velkomne.
Spesielt viktig er det å legge til rette for
grupper som i dag ikke er kjent med
tilbudet. Inaktive oppgir friluftsliv som
den enkleste aktiviteten å bli med på, og
alle sosiale lag deltar aktivt i friluftslivet.

er derfor en nøkkel til inkludering. For
å nå ut til større deler av befolkningen,
har DNT et utstrakt samarbeid med
regionale og lokale offentlige aktører,
frivillige organisasjoner og andre. I Asker
Turlag samarbeider vi spesielt med Asker
kommune ved Avdeling for integrering
og migrasjonshelse, Asker Kulturhus,
Borgen Innbyggertorg, Asker Frivillig
hetssentral Hasselbakken, NaKuHel,
Asker Idrettsråd og skolene i kommunen
for å nevne noen.

Allemannsretten gir folk rett til å ferdes
fritt i utmark uten å betale. Mange frilufts
aktiviteter krever lite utstyr. Friluftslivet

Målet er å gi alle innbyggerne som bor i
Asker som ønsker det, muligheten til å bli
med i fellesskapet som friluftslivet gir.

Å gå på tur er en sentral del av norsk
kultur. Mange av oss har vokst opp med
søndagstur og matpakke og termos i
sekken. Men slett ikke alle har fått del
i denne tradisjonen. Stadig flere har lyst
til å drive med friluftsliv, men vet ikke
helt hvordan de skal starte. Dette ønsker
DNT å gjøre noe med.
Friluftsliv er positivt for det meste,
både for kropp og sjel, og ikke minst for
å komme i kontakt med andre. I naturen
eller rundt et bål er avstanden mellom
mennesker mye mindre. Vi trenger de
gode møteplassene for å bli kjent. For
dommer bygges ned, og relasjoner og
vennskap bygges opp på den måten.
Friluftslivet er en ideell møteplass.
Inkludering handler om å utvikle «limet»
mellom oss mennesker. Å være inkludert
vil si å delta i fellesskapet sammen med
alle de andre og oppleve sosial tilhørighet
og sosialt fellesskap.
Teksten er hentet fra heftet «Slik blir alle med» utgitt av
DNT i desember 2018.

Asker Turlag 2019
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Rundturer i Asker

DNT Topp7 i Vestmarka
Bli med på topptur 18.august 2019.
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Opplev flotte topper og ukjente steder i
Vestmarka!

seksjonen, 2016, og er tilgjengelig i app'en "Kommunekart" som kan lastes ned

Kirkesletta

fra App Store og Google Play.
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20 RUNDLØYPER ER MERKET

Etter fjorårets suksess fortsetter vi med
toppturarrangement i vakre Vestmarka.
Toppturene går blant annet innom
Skaugumsåsen, Grosetkollen,
Haveråsen, Ramsåsen og Røverkullåsen.

Følgende rundturer er nå merket:
• Hvalrunden
• Vakåsrunden
• Haugborunden
• Solvangrunden
• Bleikerrunden
• Båstadrunden
• Tveiter – Fløyta - Tveietrsetra
• Tveiter – Husmannsplassene
• Underlandsåsen
• Småvannsburunden
• Vardåsrunden, kort og lang
• Syverstadrunden
• Landøya / Nes
• Breivika
• Nesøyarunden
• Bjerkåsrunden
• Neselva
• Risengarunden
• Østenstadrunden
• Torp – Høymyr - runden
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Asker Turlag 2019

Turene er ikke merket i terrenget, men
følger stier som er tydelige. DNT stiller
med turledere for de som ønsker å gå
ledete turer. Vi håper også mange
ønsker å gå på egenhånd. De som går
turen på egenhånd trenger orienterings
kunnskaper. Alle får utdelt spesiallaget
kart med traséen tegnet inn på kartet og
en god turbeskrivelse. Turkartet er laget

Det er gratis å delta, og det er bare å
møte opp.
Dato:
Søndag 18.august.
Tid:
Kl.09.00 for Topp7 og Topp 5.
Kl.10.00 for Topp3

Fra åpningen av Østenstadrunden • Foto: Kjell Hustad

DNT Oslo og Omegn / Asker Turlag og Asker kommune har hatt partnerskapsavtale
for folkehelse siden 2013. Ett av målene i avtalen er merking av 20 rundturer i
bolignære strøk. Asker Turlag har nå nådd dette målet.

•Foto: Unn Orstein

Vi har nådd målet!

Lørdag 3. november 2018 ble dette høytidelig markert i samarbeid med Asker
kommune og med ordfører Lene Conradi tilstede. Denne dagen var det den siste
rundturen, Torp-Høymyr-runden som ble åpnet med taler, sang, kaffe og kaker og
selvsagt snorklipping av ordføreren.

7-toppersturen (30 km) og 5-toppers
turen (20 km) er krevende. 3-toppers
turen (10 km) er barnevennlig. Den vil
gå innom Nedre Gupu, Gupu, Huset til
mormor og de 8 ungene, Halvorsenhytta
og Furuholmen.

De som ønsker går turen på egenhånd,
med start mellom kl. 09.00-11.00.
Sted:
Vestmarksetra/Franzefossutfartsparkeringen
Arrangør:
Den Norske Turistforening, Asker
Turlag og Bærum Turlag

Målet med turen er en uforglemmelig
og lang tur i Vestmarka, som er nær
marka til Askerbøringer og Bæringer.

i samarbeid med orienteringsgruppa i
Asker skiklubb.
Deltagerne går innom to av DNT sine
markahytter: Halvorsenhytta (Asker
Turlag) og Svartvannshytta (Bærum
Turlag). Det blir enkel servering på
hyttene.
Følg med på vår nettside dntoslo.no/asker
for ytterligere informasjon.
Sett av datoen for en topp opplevelse i
Vestmarka!
Vil du være turleder eller frivillig i start/
mål eller underveis, meld ifra!

Turledere ved gapahuken på Haveråsen • Foto: Sten Åge Andersen
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Topp er Toppers

Sammen til Topps

Registrer besøket på DNT-appen
SjekkUt, der vi har lagt inn
Topp er Toppers i egen liste
NB! Skriv navnet ditt i kommentar
feltet, sånn at det kommer fram at du
har vært på toppen,
eller send e-post fortløpende til
askerturlag@dntoslo.no
med bilde, dato og navn på den/de
som har vært på toppene.
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• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Nytt av året:
Premie til alle som besøker samtlige
topper i løpet av 2019!

Velkommen til tur!
Turprosjektet «Sammen Til Topps»
er i Asker et samarbeid mellom
Asker Kommune ved Avdeling for
integrering og migrasjonshelse og
Asker Turlag/DNT OO.

Alltid oppmøte i Friluftshuset
Borgenveien 100 kl.18.00.
Eller utenfor Narvesen på Asker
stasjon kl.17.30 for transport til
Borgenveien 100.
Torsdagsturene er ikke lange, og
etter tur samles deltakerne inne i
det røde huset for en kopp te/kaffe/
saft og noen ganger noe å bite i.
Alle er hjertelig velkomne til å være
med på torsdagsturene med tur
gruppen, uavhengig av om målet er
å bestige Snøhetta eller ei. Barn,
ungdom, voksne, seniorer.

• Foto:Kjell Hustad

Asker Turlag samarbeider med flykt
ningkonsulentene i Asker kommune
om Sammen Til Topps. I 2019 er det
turer annenhver torsdag i oddetalls
uker fram til påske, og deretter
ukentlige turer hver torsdag frem til
sommerferien. Til høsten blir det
turer i oddetallsuker igjen.

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

I 2019 er det turer følgende datoer:
3.1, 17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3,
4.4, 11.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, 6.6,
13.6 og 20.6, 13.9, 27.9, 10.10, 24.10,
7.11, 21.11, 5.12 og 19.12

Turprosjektet støttes av midler fra
Akershus Fylkeskommune og Asker
kommune.
• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Husk at du bare kan registrere deg
en gang pr. døgn. Kontaktperson er
Rune Aasheim.

Nå trenes det til ny tur i 2019:
Snøhetta (2268 moh) helgen
28.-30.juni.

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

• Foto: Tonje C. Aaby

Asker Turlag har satt ut kasser med
turbøker på 10 topper/turmål i Asker.
Du kan registrere deg hver gang ved
å skrive navnet ditt i turboka i
perioden 1.mai til 1.november.

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Sammen Til Topps er årets
sprekeste integrerings
arrangement i Asker.
Siste helgen i juni 2018 var 30 små
og store på en fantastisk tur til
Galdhøpiggen. Strålende sol fra
skyfri himmel, vindstille og mange
hundre glade spreke turfolk fra hele
verden var samlet.

Toppene/turmålene er:
• Haveråsen 439 moh
• Bergsåsen 459 moh
• Hovdehytta (Furuåsen) 450 moh
• Høgås 328 moh (kassen står på
utsiktspunktet sør på åsen, ved
blåmerket sti)
• Skaugumsåsen 349 moh
• Vardåsen 349 moh
• Breimåseåsen 361 moh (kassen
står på utsiktspunktet ved
vestenden av Breimåsan)
• Svartvannsåsen (kassen står ved
blåstien som går langs åsryggen,
der kløfta Bjønnekleiva går ned i
Svartvannsdalen).
• Halvorsenhytta v/Tveitersetra, 350
moh
• Grosetkollen, Hvalstad, 259 moh

Martha Takvam er kontaktperson for
internasjonale torsdagsturer og turen
til Snøhetta, tlf. 90878044

Asker Turlag 2019
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Internasjonale søndagsturer

Lek deg sprek!

Ønsker du være med i et internasjonalt turfellesskap?
Bli med på internasjonale søndagsturer i Asker.

Lek deg sprek utenfor Friluftshuset på Borgen

På internasjonale søndagsturer får du:
• En god anledning til å bli kjent med
nye folk, både folk som er nye i
Norge og folk som er «gamle»
i Norge.
• Møte hyggelige folk og snakke norsk.
• Bli kjent med turmuligheter i Asker.
• Lære om friluftsliv i Norge.
• Møte mennesker fra andre land
og Norge.
• Flotte naturopplevelser.

8
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Ta på klær som egner seg for lek og moro. Vi har også
noe til utlån. Aktivitetsledere er på plass uansett vær og
føre, og avslutter innen klokka 19.00. Tilbudet er helt
gratis, og foregår hver torsdag hele året utenom skolens
ferier.
Foreldre er hjertelig velkomne til å bli med.
Vi inviterer foreldre og barn til felles utelek for inspirere
til økt aktivitet og bruk av naturen.

Erik Fredriksen er kontaktperson,
tlf. 934 28 426
Det ligger oppdatert informasjon om
turen på DNT Asker Turlags
hjemmeside dntoslo.no/asker

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Gratis deltakelse og åpent for alle.

Velkommen med ut på tur!

Tilbudet støttes av midler fra
Akershus Fylkeskommune.

•Foto: Kjell Hustad

Turene går på stier og grusveier til
ulike steder i skogen eller sjøen i
Asker-området. Noen ganger går
turene innom et serveringssted/kafé
der det er mulig å kjøpe noe å spise
og drikke, og noen ganger spiser vi
medbragt mat og drikke ute, og fyrer
kanskje opp et bål. Turene varer
3-4 timer, og går til fots hele året
(ikke ski). Når det er glatt anbefaler

vi brodder, piggsko og/eller staver.
Alle betaler selv for transport.

Torsdager klokken 17.30 – 18.30/19.00.
Er du mellom 7 og 13 år? Vi har masse morsomme og
spennende aktiviteter du kan være med på; slakk line,
kortstafett, aking og basing i snøen, spikking, ball og
tautrekking for å nevne noe. I tillegg fyrer vi opp
bålpanna så ofte vi kan, og på den prøver vi ut forskjellig
mat og søtt som kan lages på bål. Alle hjelper til.

Har du spørsmål?
Ring Ingeborg Sølvsberg Dolven 414 17 944 eller send
en e-post til ingeborg.dolven@dntoslo.no
Tilbudet gjennomføres med bidrag fra Akershus
Fylkeskommune.

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Internasjonale søndagsturene:
Første søndag hver måned arrangerer
vi internasjonale søndagsturer.
3.2, 3.3, 7.4, 5.5 og 2.6, 1.9, 6.10, 3.11
og 1.12

•Foto: Unn Orstein

•Foto: Kjell Hustad

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Borgenveien 100

Asker Turlag 2019
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Trilleturer Barnas Turlag

Dato

Turmål/Matbit

Møtested (vi møtes kl 10.30)

Lengde

6. aug

Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

13. aug

Konglungen / Spirabukta

P-plass Spirabukta

6/8 km

20. aug

Halvorsenhytta (Tveitersetra)

Utfartsparkering Holtmarksvei

7,7 km

22. aug

Gupu: Bæremeistur

NaKuHel. Parker på utfarsparkering i Semsveien 6 km

27. aug

Stuvtjern, Lier

Parkeringen Østre Kjenner vei

7,6 km

3. sep

Blåfjellhytta, Røyken

P-plass Heggedal togstasjon

7 km

5. sep

Småvannsbu: Bæremeistur

Stinaløkka barnehage, Dikemark

5 km

10. sep

Sandungen

Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård

8 km

17. sep

Vesledammen og Stordammen, Røyken

P-plass Kleiverfeltet, Vesledamsveien

5 km

24. sep

Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

5/8 km

1. okt

Gupu

Utfartsparkering Vestmarksetra

5 km

8. okt

Semsvannet / Kafé NaKuHel

NaKuHel. P utfarsparkering i Semsveien

5 km

15. okt

Nygård stue, Bærum

Utfartsparkeringen v Øverland gård

8 km

22. okt

Konglungen/ Kafe Pilea

Kafe Pilea

6/8 km

29. okt

Borgen innbyggertorg

Kafe Kime/ Borgen innbyggertorg

5 km

5. nov

Blakstad / Risenga svømmehall

Risenga svømmehall

6,7 km

12. nov

Høn (Hofstad) / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

5/8 km

19. nov

Leangbukta (Hvalstrand) / Risenga sv.h. Risenga svømmehall

6/8 km

26. nov

Hogstad / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

6,5 km

3. des

Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

6 km

10. des

Vøien / NaKuHel

Kulturhuset, Asker sentrum

5/7 km

Møtested (vi møtes kl 10.30)

Lengde

8. jan

Vøyen / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

5 km

15. jan

Røyken sentrum, rundtur

Røykenbadet

22. jan

Hogstad / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

6,5 km

29. jan

Hvalstad / Kafè Gunhild

Asker Museum

5 km

5. feb

Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

6 km

12. feb

Borgen innbyggertorg

Kafe Kime/ Borgen innbyggertorg

5 km

19. feb

Gupu, Nedre Gupu & Furuholmen

Utfartsparkeringen Vestmarksetra

5 km

26. feb

Leangbukta (Hvalstrand) / Risenga sv. H.

Risenga svømmehall

6/8 km

5. mar

Høn (Hofstad) / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

5/8 km

12. mar Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

6 km

19. mar Borgen innbyggertorg

Kafe Kime/ Borgen innbyggertorg

5 km

26. mar Konglungen / Spirabukta

Kafe Pilea

6/8 km

2. apr

Syverstad (Hval) / Holmensenteret

Godt Brød, Holmensenteret

6 km

9. apr

Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

23. apr

Nygård stue, Bærum

Utfartsparkeringen v Øverland gård

8 km

30. apr

Semsvannet / Kafè NaKuHel

NaKuHel. P utfarsparkering i Semsveien

5 km

7. mai

Vesledammen og Stordammen, Røyken

P-plass Kleiverfeltet, Vesledamsveien

5 km

14. mai Myggheim

Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård

4 km

21. mai Blåfjellhytta, Røyken

P-plass Heggedal togstasjon

7 km

28. mai Sandungen

Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård

8 km

30. mai Gupu: Bæremeistur

NaKuHel. Parker på utfarsparkering i Semsveien 6 km

4. jun

Stuvtjern, Lier

Parkeringen Østre Kjenner vei

4 km

11. jun

Halvorsenhytta (Tvetersetra)

Utfartsparkering Holtmarksvei

7,7 km

13. jun

Vardåsen: Bæremeistur

Vardåsen Kirke

5,5 km

18. jun

Konglungen / Spirabukta

P-plass Spirabukta

6/8 km

25. jun

Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

Det er turleder på alle turene.
Turene avlyses ved minus 10°C av hensyn til de små.
Mer informasjon om turene finnes på dntoslo.no/asker og Facebook eller btasker@dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook.
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Foto : Tonje C. Aaby

Turmål/Matbit

Foto : Tonje C. Aaby

Dato

Foto : Tonje C. Aaby

Vinter/vår 2019 – Trilleturene går hver tirsdag og
bæremeistur noen torsdager

Det er turleder på alle turene.
Turene avlyses ved minus 10°C av hensyn til de små.
Mer informasjon om turene finnes på dntoslo.no/asker og Facebook eller btasker@dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook.

Foto : Tonje C. Aaby

Oppmøtetid er kl. 10.30 ved angitt sted.

Høst 2019 – Trilleturene går hver tirsdag og bæremeistur
noen torsdager

Ta med nistepakke og drikke for både liten og stor.
I sommerhalvåret har vi piknik ute i det fri og i den
kaldere årstiden spiser vi på en hytte eller kafe. Av
hensyn til de minste avlyses trilleturene, hvis det er
kaldere enn –10°C. Vi trenger stadig nye trilleturledere,
så er det noe du kunne tenke deg å være, ta kontakt.
Kontaktperson er Tonje C. Aaby: btasker@dntoslo.no

Foto : Tonje C. Aaby

Trilleturer og noen bæremeisturer
Trilleturene arrangeres hver tirsdag. Nytt av året er noen
bæremeisturer i sommerhalvåret på torsdager. Her møtes
mødre og fedre som er hjemme i permisjon. Vi tilpasser
tempoet til deltakerne som er med.

Trilleturer Barnas Turlag

Asker Turlag 2019
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Familiearrangementer Barnas Turlag

Familiearrangementer Barnas Turlag

Turmål

Turtittel

Alder

Tidspunkt

TL

Navn på turledere/ansvarlige:

Telefon

Jansløkkajordene

Kom deg ut-dagen

Alle

11.00-14.00

ISD

FM

Frode Moen

92 61 18 86

10. mar

Holmen Klatreklubb

Inneklatring. Påmelding*

6-12 år

11.00-15.00

TCA

KF

Kristine Flesche

92 2 53 863

12. mai

Hauger gård

Kos med dyrene. Påmelding*

Hele familien

12.00-15.00

KK/KF

KFO

Kjersti Fuglseth Olsen

94 28 80 23

1. mai

Hvalstrand bad

Finn fram dagen. Åpning Askeladden turorientering**

Hele familien

10.00-14.00

MKS/MA/KF

KK

Karoline Kraft

91 61 61 89

1. mai

Topper i Asker

Topp er Toppers bøkene legges ut***

5-12 år**

17.00-20.:00 MH

MA

Marianne Ask

47 66 75 59

23. mai

Skaugumsåsen

Topptur

5-12 år

17:00-20:00

MH/KK

MH

Maria Hovda

97 68 23 68

15-16. jun

Småvannsbu

Natt i naturen. Telttur med familien. Påmelding

Hele familien

13.00-13.00

MA/MH/TR

MKS

Marianne Koldrup-Steen

92 23 81 68

RHM

Renate Hestnes Moen

99 00 71 25

SA

Sanna Antell

98 17 63 29

TCA

Tonje C. Aaby

99 55 56 53

TR

Thomas Rødningen

90 68 57 39

TS

Turid Snuggerud

97 19 42 52

ISD

Ingeborg Sølvsberg Dolven

41 41 79 44

18. aug

Vollen

Sommermoro m/kanopadling og sandslott-konkurranse

Hele familien

12.00-15.00

SA/FM/MKS

29. aug

Hagahogget

Topptur

5-12 år

17:00-20:00

MH/TS

1. sep

Wentzelhytta

Kom deg ut-dagen

Alle

11.00-14.00

ISD

22. sep

Bjørnehiet

Familietur til Bjørnehiet Hagahogget

Hele familien

11.00-14.00

RHM/MKS/KFO

15. okt

Hovdehytta

Familietur til Hovdehytta

Hele familien

11.00-14.00

TCA/KK

31. okt

Topper i Asker

Topp er Toppers bøkene taes inn***

10. nov

Holmen Klatreklubb

Inneklatring. Påmelding*

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Dato
3. feb

Styret i AT
6-12 år

11.00-13.00

TCA

17. nov

Oppsjø

Lommelykttur

Hele familien

15.30-18.00

MA/KFO/TS

8. des

Bryggerhuset

Julemoro

Hele familien

12.00-14.00

TCA/RHM
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Kom deg ut-dagen • Foto: Heidi Kristine Syrdahl Rustand

I Klatreveggen • Foto: Tonje C. Aaby

• Foto: Tonje Aaby

Asker Turlag har tre DNT hytter som kan leies av medlemmer. Hyttene er Halvorsenshytta, Hovdehytta og Småvannsbu.
Mer informasjon om turene finnes på dntoslo.no/asker/ og Facebook eller btasker@dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook.
Vi du være frivillig, ta kontakt på btasker@dntoslo.no eller facebook for å høre mer

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

*
i følge med voksenperson. Egenandel
** Askeladden turorientering er Asker Skikblubb orienteringsgruppa sine turorienteringsposter
*** ti topper er nå utstyrt med kasser og bøker for registrering av Topp er Toppers. Konkurranse om å besøke alle toppene i 2019, se SjekkUt.
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Julemoro på Bryggerhuset

Opptur skoleklasser 8. trinn

JULEMORO PÅ BRYGGERHUSET 9.12.2019
Asker Turlag og NaKuHel ønsker velkommen til julemoro
for hele familien i Bryggerhuset på Tveiter søndag
9. desember kl. 12 - 14.

Onsdag 8.mai kl.09.00 – 15.00
OPPTUR er en nasjonal turdag der
8. klassinger over hele landet blir
invitert til en dag med friluftsliv,
fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Vi setter ut grøt til nissen på Stabburstrappa
• Aking
• Truger
• Hengekøye
• Grilling av pinnebrød.
• Salg av pølser.
• Nissen kommer!

Denne dagen får elevene en prøve
smak på friluftsliv, uavhengig av
tidligere erfaring med fysisk aktivi
tet. Målet er å få flere ungdommer
til å oppleve gleden ved friluftslivet,
gjøre turmulighetene i nærmiljøet
bedre kjent og skape en morsom dag
med fysisk aktivitet for alle.
Kjappe fakta om OPPTUR:
-	OPPTUR er en nasjonal turdag for
norske åttendeklassinger, arrangert
av Den Norske Turistforenings
medlemsforeninger.

• Foto: Tonje C. Aaby

-	OPPTUR arrangeres for 14. gang
i 2019.

14

Asker Turlag 2019

-	Over 35.000 ungdommer deltok på
JubileumsOPPTUR i 2018, over
halvparten av landets 8. klassinger.
-	Det var 120 OPPTUR-arrange
menter over hele landet i fjor.

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Asker Turlag arrangerer Opptur for
alle 8.klassinger i Asker denne dagen.
Dagens mål for de ulike skolene er
å gå til en topp eller et utsiktspunkt.
Underveis på turen blir det god pause
med aktivitet, og mulighet for å lage
mat på bål.

-	Turene er om lag 10 km lange og
går til en topp eller lignende i nær
området.
-	De lokale medlemsforeningene til
Den Norske Turistforening tar
ansvar for å merke en fin løype til
en topp eller et utsiktspunkt, og
stiller med vakter underveis for
å sikre at alle kommer trygt frem.
-	Fokus på arrangementet er sosialt
samvær, naturopplevelser og fysisk
aktivitet.
Deltakelse på OPPTUR er gratis
for skolene.
Vil du være med som frivillig 8.mai
på Opptur?
Ta kontakt med
askerturlag@dntoslo.no

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Turleder: Kjersti Fugleset Olsen, 942 88 023 og
Tonje Aaby, 99 55 56 53

OPPTUR er en del av DNTs skole
satsing.

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Bli kjent med Asker Turlag - og Askers turmuligheter
NaKuHel selger hjemmebakst fra den vedfyrte
bakerovnen, lussekatter, sveler, varm kakao med krem,
toddy, m.m.
Parkering: Utfartsparkeringen i Holtmarksvei eller
Semsveien. Mulig å trille barnevogn på vestsiden av
Semsvannet også ved snø.

I 2018 deltok over 550 8.klassinger
fra Asker på Opptur.

Asker Turlag 2019
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BaseCamp 8.-10.trinn uke 33
(se side 20)
Hyttetur for ungdom

• Overnatting i hengekøye
• Klatrekurs inne og ute
• Padlekurs
• Turlederkurs
• Foredrag
• Sove under åpen himmel
• Miniekspedisjon

ANNENHVER ONSDAG
KL, 18:00-20:30

Mat på bål, topptur, spillkvelder,
klatring, padling, foredrag, hunde
kjøring, fiksekvelder, trugetur,
hodelyktvandring, hengekøyeover
natting, turlederkurs, samhold og
vennskap.
Vi tar utgangspunkt i å bruke alt hva
Asker kan by på, og ofte med utgangs
punkt i Friluftshuset i Borgenveien
100, men innimellom tar vi turen
utenfor kommunegrensen.

Tilbudet gjennomføres med midler
fra Akershus Fylkeskommune og
Politidirektoratet.

FRILUFTSHUSET, BORGENVEIEN 100
E-post: cecilie.bergskas.helle@dntoslo.no

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Friluftsskole 5.-7.trinn uke 33
(se side 20)

Vi gleder oss til å se dere!

Spørsmål?
Ta kontakt med Cecilie Bergskås
Helle på tlf. 992 29 500 eller
cecilie.bergskas.helle@dntoslo.no

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Som en del av Borgensatsingen, er vi
blant annet godt i gang med Frilufts
klubben for 7. trinn i Borgensonen.
Vi har stor tro på at dette er med på
å bidra til å skape et rom der elevene
på tvers av skoler og kultur kan
møtes og bli kjent før ungdoms
trinnet, og gi gode naturopplevelser
for livet. Friluftsklubben er et tiltak
der vi hovedsakelig legger opp til
uteaktivitet gjennom hele året, som
topptur, mat på bål, båltur i nærom
rådet, trugetur, aking, hundekjøring,
klatring, ridning for å nevne noe. Vi
benytter i hovedsak nærmiljøet fra
Borgenveien 100 – Friluftshuset, og
skogene og områdene rundt. Vi ser
også at det å være ute, gir en annen
ro og dynamikk i flokken, samtidig
som lek blir sentralt. Vi trenger alle
å leke litt iblant. Innimellom
utvider vi horisonten, og drar blant
annet til Holmen for å klatre, til
Bergvang på hundekjøring eller tur
til Drammensmarka på juving.

Fra hvilken skole kommer flest
ungdommer opp på Askers «10
topper?»

AskerOnsdag er for deg som liker
tanken på å teste ut aktiviteter
sammen med andre, både med ro og
med adrenalin - helt uavhengig om
du har prøvd fra før eller ei.

•Foto: Øyvind Thalmann

(følger skolens ferier)

Andre planer for 2019:
Opptur 8.mai
«Topp er toppers-konkurranse
mellom skolene i Asker

Tilbudet er i all hovedsak gratis og
vil foregå hele året, utenom
skoleferier. Annenhver onsdag
kl.18.00 – 20.30.
Hold dere oppdatert på program på
dntoslo.no/asker

•Foto: Øyvind Thalmann

Hver tirsdag kl.14.30 – 17.00
med oppmøte utenfor Friluftshuset
i Borgenveien 100.

Hva er #AskerOnsdag?
Er du mellom 13 og 19 år?
Liker å være i aktivitet og har lyst til
å være med på å utforske Asker både
høyt og lavt?

Vil du være frivillig?
Vi ønsker veldig velkommen til
ungdom som vil være med som
frivillige i Ungt friluftsliv. Kanskje
du vil utdanne deg som turleder og
lede turer i nærområdet, eller
kanskje du vil hjelpe til på
#AskerOnsdag med å tenne bål,
finne på aktiviteter: ta bare kontakt
eller møt opp og si du vil hjelpe til.
DNT har mange kurs som er både
morsomme og nyttige å ha med seg
inn i frivilligheten.

• Foto: Hilde Haugbotn

Friluftsklubben for 7. trinn i
Borgensonen

#AskerOnsdag
Liker du å være ute og i aktivitet,
må du sjekke ut #AskerOnsdag,
– et tilbud til ungdom i alderen 1319 år i regi DNT ung Asker Turlag.
Se neste side.

• Foto: Cecilie Bergskås Helle

DNT Oslo og Omegn og Asker
Turlag er i fullt driv med å intens
ivere ungdomssatsingen i Asker.
Sammen med gode samarbeids
partnere, deriblant Asker kommune,
Akershus fylkeskommune og Politi
direktoratet, skal vi få til å skape
enda flere gode arenaer for ungdom
å møtes. Her er det aktiviteter som
garantert får opp godstemningen og
adrenalinet, men som også skaper
rom for ro og undring.

#AskerOnsdag

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Ungt friluftsliv i Asker

Asker Turlag 2019
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Grønn Fredag
Fredag den 29. november inviterer
vi deg derfor til å bli med til å ta vare
på miljøet ved å gi friluftsutstyr og
friluftsklær et nytt liv!
Fredag 29. november kan du bytte
inn friluftsutstyret du selv ikke
trenger og samtidig gjøre et skikke
lig godt kupp. Miljøvennlig!
DNT ung Asker arrangerer igjen
suksessen Grønn Fredag – en motpol
til kjøpehysteriet på Black Friday. Har
du en delvis slitt ryggsekk? En litt for
stor allværsjakke? Eller kanskje et par
fjellsko du aldri bruker?
Byttedag
Grønn fredag er en nasjonal bytte
dag der du kan bytte inn friluftsklær
og utstyr du ikke trenger, og sam
tidig gjøre noen skikkelig gode kupp.

Slik fungerer konseptet
1. Du kan BYTTE eller GI BORT
utstyr til noen andre som trenger
det. Lever inn noe og få mulig
heten til å bytte til deg utstyr du
har bruk for. Ønsker du å gi bort
uten å ta med deg noe tilbake er
du selvsagt velkommen til å gjøre
det.
2. Du kan SELGE utstyret ditt ved at
vi klistrer en lapp på produktet
med pris og ditt telefonnummer,
slik at kjøperen kan vippse deg
penger. Du bestemmer prisen selv,
og kan velge om du ønsker å være
der på kvelden eller ikke. Kanskje

har en mulig kjøper spørsmål
om ditt produkt.
Husk at alt av klær og utstyr som
leveres må være helt og rent.
Hvor: Kulturhjørnet, Asker Kulturhus
Når: 29. november kl. 16:00-19:00.
Pris: Det er gratis å delta.
Innlevering:

De som ønsker å bytte eller selge
klær kan levere det på Kulturhjørnet
i dagene før og helst senest innen
kl. 15:00 fredag 29. november. Det
vil likevel bli mulighet for å komme
med klær man vil bytte også i løpet
av kvelden.
Grønn fredag i Asker arrangeres i
samarbeid med Kulturhjørnet i Asker
Kulturhus.

• Alle foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

DNT ung og POW Norge lanserte i
2017 «Miljøvettreglene». Det er
enkle tips til hvordan du kan drive
med friluftsliv på en mer miljøvenn
lig måte. Enorme mengder sportsog friluftsutstyr kastes daglig, og
DNT ung Asker ønsker å oppfordre
til langtidsbruk av alle produkter
som kjøpes.
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Friluftsskole og Basecamp
12.-15.august 2019
Både i 2017 og i 2018 har Asker Tur
lag i samarbeid med Oslo og Omland
Friluftsråd og Asker kommunes
sommerskole for barn fra 5. – 7.trinn,
arrangert Friluftsskole siste uka før
skolestart. Friluftsskolen har inngått
som en del av det flotte tilbudet om
gratis sommerskole som Asker
kommune har, og påmeldingen har
vært fulltegnet allerede første dag.

Friluftshuset på Borgen
Ting tar tid, men i 2019 skjer det
saker i Borgenveien 100 – det røde
huset på venstre hånd etter at man
har passert Borgen Innbyggertorg.
På grunn av ulike hindringer på
veien, har utviklingen av Frilufts
huset og området rundt på cirka
10 mål tatt noe lenger tid enn
ønsket. Men den som venter på
noe godt…

På Basecamp for ungdom er planen
å dra mandag morgen til en av DNThyttene i Asker, og være der til
torsdag ettermiddag. Altså blir det tre
netter på basecamp. Vi kommer til
å sove både inne og ute, ha mange
ulike aktiviteter som orientering,
fiske, padling, matlaging, spill,
vedhugst og moro.

I 2019 fortsetter vi med:
• Friluftsskole
• Internasjonale torsdagsturer
• Lek deg sprek
• Friluftsklubb 7.trinn Borgensonen
• #AskerOnsdag
• Møter og kurs

Blir du med?
Følg med på Asker kommune sin
hjemmeside eller på dntoslo.no/asker
for når påmeldingen åpner.

• OG det skal bygges og legge til
rette for aktivitetsløype med støtte
fra Sparebankstiftelsen, akebakke,
gapahuk med fast bålplass,
sykkelløype og lekeområde med
støtte fra Asker kommune.

Vi gleder oss.!
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Bålpanne • Foto: Cecilie Bergskås Helle.

I 2019 planlegger vi igjen Frilufts
skole 12.-15. august for barn som skal
starte i 5.-7.trinn, og vi planlegger
også Basecamp for ungdom som skal
starte i 8.-10.trinn; gratis dette også.

Alle foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

I 2018 har Friluftshuset på Borgen
vært base for:
• Norges største utebursdag:
DNT 150 år 21.januar samlet over
800 små og store.
• Friluftsskolen
• Internasjonale torsdagsturer
• Valgfag friluftsliv på Borgen
ungdomsskole har vært på besøk;
ryddet området og kost seg med
lunsj på bål
• Lek deg sprek
• Friluftsklubb 7.trinn Borgensonen
• #AskerOnsdag
• Møter og kurs.

På Friluftsskolen har vi samlet barn
fra forskjellige skoler i Asker til ulike
aktiviteter innen friluftsliv, som kano
padling, fiske, topptur, matlaging og
bading så klart. Siste natten har det
også vært overnatting i lavvo for de
som har ønsket. Dette har vært gøy!

Alle som ønsker er velkomne til
å bidra til at dette blir en fin,
morsom og trygg utemøteplass for
oss alle i samvær med andre.

• Foto: Aase Urdal, Cindy Kingmala og Pernille Klund Dalgaard
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Voksenturer og hyttedugnader
Dato

Turmål

Gradering

Lengde

Turleder

Oppmøtested

Voksenturer og hyttedugnader
AUGUST

Tidspunkt

15

Neselva

31

Brønnøya

Enkel

7km

MD,HOA,DNTOO Flytebroen Vendla

kl 11.15

18

7-topper Vestmarka

4

Bleiker og Båstad

Enkel

5km

HB

Veikryss Bleikerveien/Bleikerhaugen

kl 18.00

22

7

Kyststien og Haraldsfjell, Hurum

Middels

13km

LCI

Venskaben Asker eller Holmsbu kirke

kl 10.00 eller kl 10.30

11

Syverstad og Hval

Enkel

5,2km

AJ

Holmen Idrettsbane

kl 18.00

25

25

Arnestad, Mariero

Enkel

3,5km

NCD

Arnestad skole

kl 18.00

27,28

Dugnad Småvannsbu

Dugnadsgruppe

12km

KIE

Stinaløkka Barnehage,Dikemark

kl 10.00

28

Asker Sentrum-Bondivann-BlakstadGui-Heggedal

Enkel

11km

UO,VS

Asker Jernbanestasjon

kl 10.00

MARS/APRIL

Torsbråtan rundtur

Enkel
Ekstra
Krevende+Familie
Middels

5,1km UO
30, 20, JK
5km
5km
KIE

Stubdal-Gyrihaugen-Løvlia-Stubdal

Krevende

18km

Middels/Krevende

Topptur til Bergsåsen og Hagahogget
29
med bjørnehi
SEPTEMBER

PÅSKE

kl 18.00

Franskleiv p-plass

Fra kl 09.00

P-plass Krokekra, Dikemark
Venskaben eller Bommen Løvliaveien ved
Stubdal

kl 18.00

TD,JRH

6km

ØS

Skytebanen P-plass,Solliveien 90

kl 18.00

kl 10.00 eller kl 11.00

1

Småvannsburunden

Enkel

4,8km

MD, DNTOO

Dikemark bussholdeplass

kl 10.45

5

Enkel

Coop Ekstra Bjerkås

kl 18.00

TD,JRH

Venskaben eller Bykrysset Lommedalen

kl 10.00 eller kl 10.45

Middels

3,1km
1522km
7km

NCD

12

Bjerkås rundtur
Lommedalen, ByTrehørningen,Myrseter,By
Kystvandring Neslandet

VS

Plantasjen Landøya

kl 17.30

15

Tofte-Skogfjellåsen t/r

Krevende

7km

NCD

kl10.00 eller kl10.30

19

Kraftkollen rundtur

Krevende

3,5km

HB

Venskaben eller
Rotuveien P-plass eller buss 71 fra Asker til
Hoppbakken

Middels

15km

8

MAI

Asker jernbanestasjon

Krevende

2

Blåveistur Løkenes,Konglungen

Enkel

4km

NCD

P-plass Thon Hotell Vettre

kl 18.00

4

Røskestadvannet sørover til
Skogfjell t/r

Middels/Krevende

15km

SGI / HOA

Venskaben ellerP-plass SØ i
Røskestadvannet,Hurum

kl 10.00 eller kl 11.00

5

Kjekstadmarka Vest fra Damtjern

Middels

12km

LCI

Venskaben eller Damtjern Liertoppen

kl 10.00 eller kl 10.30

9

Torp-Høymyr

Enkel

4,8km

HOA

Coop Ekstra Bjerkås

kl 18.00

11,12

Dugnad Hovdehytta

Dugnadsgruppe

2-4km

GJL

Bergsmarka eller Solli P-plass

kl 10.00

26

Enkel

4,5km

Gullhella Stasjon

Følg med på hjemme
siden
kl 17.30

12

Aukevarden, Høvikvollen

Middels

12km

LCI

Venskaben eller Høvikvollen badeplass

kl 10.00 eller kl 10.30

29

Middels/Krevende

8km

RAA

Venskaben eller P-plass Lille Lauarvann

kl 08.00 eller kl 10.00

16

Åstadammen, Grosetkollen

Middels

5km

VS

P-plass Åstaddammen

kl 18.00

Vinnulstadåsen,Gullhella rundtur
Skrimfjell, dagstur til Styggemannen
(DNT hytte)
OKTOBER

HOA/Røyken
Historielag
UO

19

Kjekstadmarka, gamle boplasser

Middels

8km

KIE

P-plas Dikemark,Krokekra

kl 10.00

3

Østenstad rundtur

Enkel

5km

HB

P-plass Østenstad kirke

kl 17.30

23

Blåfjell rundtur

Middels

5km

NCD

Blåfjellhytta, Parkering ved veien opp

kl 18.00

5,6

2-4km

GJL

Bergsmarka eller Solli P-plass

kl 10.00

25,26

Dugnad Halvorsenhytta

Dugnadsgruppe

3km

BD

P-plass Holtmarks vei

kl 10.00

6

15km

JRH,VS

Venskaben eller Sem Sag P-plass

kl 10.00 eller kl 10.30

26

Villingstadåsen, Røyken

Middels

10km

LCI,NCD

Venskaben eller Røyken videregående skole kl 10.00 eller kl 10.30

10

Dugnad Hovdehytta
Dugnadsgruppe
Sem Sag,Hogstadmarka,Hovdehytta,Ha Middels/Krevende
lvorsenhytta,Sem
Haugborunden
Enkel

3,3km

MD,JRH,DNTOO

Asker jernbanestasjon

kl 10.30

12,13

Dugnad Småvannsbu

Dugnadsgruppe

5km

KIE

Stinaløkka Barnehage,Dikemark

kl 10.00

JUNI

22

Oldtidsmarsjen

Buss fra Venskaben, påmelding

kl 17.30

2

Stikkvannskollen, Hurum

Middels

9km

LCI,KIE

Venskaben eller Semporten
parkering(RV289)

kl 10.00 eller kl 10.30

13

Kjekstadmarka Lier-Heggedal

Krevende

14km

HB

Asker stasjon eller Lier stasjon

kl 10.00 eller kl 10.30

6

Nesøya rundtur

Middels

4,4km

TS

Nesøya skole

kl 18.00

17

Kyststien Vollen-Elnestangen tur/retur

Enkel

4 km

HOA

Kl.17.30

10

Krokskogstupene

Krevende

18km

TD,JRH

Venskaben eller Sollihøgda parkering

kl 10.00 eller kl 10.30

20

Finnemarka, Eggekollene

Middels

11km

LCI,KIE

13

Middels

3,5km

KIE

Heggedal Stasjon

kl 18.00

24

4,6km

NCD

24km

LCI

Venskaben

kl 18.00

27

Krevende

20km

RAA

Middels

5km

NCD

Blåfjellhytta, parkering langs veien

kl 18.00

22

Hurum på langs: Sætre-Tofte

Middels/Krevende

22km

SGI/HOA

Venskaben eller Grytnes Samfunnshus,
Sætre sør

Vakåsrunden
Sem,Gupu,Haveråsen,
Halvorsenhytta,Sem
NOVEMBER

Enkel

Ekstra krevende

20

Underlandsåsen rundtur
Nattevandring SirikjerkeMjøndalsskauen
Blåfjell rundtur

P-plass Vollen Brygge
Venskaben eller Eggevollen parkering
(bomm)
Asker Museum
Venskaben eller Sem P-plass
(Start NAKUHEL)

kl 10.00 eller kl 11.00

9. -10.

Dugnadsgruppe

3km

BD

P-plass Holtmarks vei

kl 10.00

23

Kyststien Sandspollen

Middels

10km

HB

Venskaben eller Kongsdelene kirke

kl 10.00 eller kl 10.30

27

Langåra

Enkel

4km

MD, DNTOO

Rigmorbrygga på Kadettangen,Påmelding

Innen kl 10.30

30

Fra fjell til fjord, Vardåsen-Vollen

Middels/Krevende

10km

MD,UO, DNTOO

Vardåsen kirke

kl 10.45

15

Sommer

Navn
AF
PS
TD
LCI
JK
KIE
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Telefon
Arne Fredbo
Per Schanche
Trond Dale
Lars Christian Iversen
Jeanette Koht
Knut Ivar Edvardsen

Asker Turlag 2019

92846701
48229837
90568301
91580533
91632024
95227382

Navn
ISD
AJ
BD
GJL
ØS
HOA
EF

Telefon
Ingeborg S. Dolven
Arild Jansen
Bjørn Dyhre
Gabriel Lund
Øyvind Stene
Hans Oddvar Augedal
Erik Fredriksen

41417944
95964421
47383740
99790206
90820912
97543322
93428426

Navn
HB
JRH
MD
NCD
NN
OS
MT

Heidi Bakken
John Rudolf Hanevold
May Drage
Nina Carina Drøsdal
Njål Nore
Ole Skogedal
Martha Takvam

Telefon

Navn

9240 0998
47813111
97196183
91585601
95283528
90286597
90878044

RA
RL
SGI
CM
TS
UO
S

Telefon
Rune Aasheim
Randi Larsen
Sidsel Graff Iversen
Camilla Mohr
Turid Snuggerud
Unn Orstein
Vidar Skovli

93289782
95816255
41662683
95131732
97194252
95276296
91375869

Dugnad Halvorsenhytta

Gradering av turer

Er du usikker på hvor krevende turene
er? Les nøye om turen og nivået på
forhånd, da er det lettere å velge riktig
tur for deg.
Enkel – lette dagsturer på merkede
ruter, eller arrangementer som passer
for alle.
Middels – dagsturer på inntil 15 km, for
det meste merkede ruter. For deg som er
i normalt god form.
Krevende – dagsturer på inntil 25 km,
på delvis merkede løyper. For deg som

kl 10.00 eller kl 10.30
kl 17.30
kl 10.00 eller kl 10.30

er i god form.
Ekstra krevende – dagsturer på mer
enn 25 km, ofte utenom merkede ruter.
For deg som er i svært god form.

samkjøring, derfor har flere av turene
oppmøtested ved Venskaben i Asker
sentrum, Askerveien 41. Passasjerer
betaler kr 7,– pr mil.

Helgeturer

Kveldsturer

Hyttedugnader; utføres på hyttene hver
vår og høst. En tur i helgen varer 4-6
timer med rast ute. Ta med mat og
drikke. Turene går stort sett i marka nær
Asker, men det er også turer noe lenger
unna. Noen turer er litt mer krevende
og er merket langtur. Vi etterstreber

Torsdager fra april til oktober. 2-3 timer
i Askers nærområder. De fleste
startstedene kan du nå med buss/tog,
eller du kan sykle. Innimellom er det en
liten rast for hyggens skyld, eller kanskje
et kveldsbad. Ta gjerne med en liten
godbit og kaffe.
Asker Turlag 2019
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Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Om turene

Turbuss fra Asker/Bærum og Oslo
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager og
Oslo på onsdager. På bussene møtes mange turglade
mennesker i ulik alder og ulik fysisk form. Bussen
kjører direkte ut til dagens turterreng. Det legges vekt
på at det skal være et sosialt og inkluderende miljø på
turene. Etter endt tur bringer bussen deg trygt tilbake
til utgangspunktet.
Turledere og turmuligheter
• Det er alltid minst fire turledere på Turbussen, ofte
flere. Turlederne forteller om turmulighetene og leder
turer i ulik lengde; kort, mellomlang og lang tur. Kort
tur går nesten alltid på god skogsbilvei, lang tur går
mest på stier, mens mellomlang går på både skogsbil
vei og sti. Tempo og turlengde tilpasses deltakernes
ønsker. På vinteren går alltid turene på brøyta veier.
• Ved de fleste turmålene er det koselige hytter/marka
stuer eller kaféer hvor det er mulighet for å kjøpe noe
å drikke og spise. Ta på og ta med Det er viktig å kle
seg godt og ha på gode sko.
• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitte
underlag og litt ekstra tøy.
• Vi anbefaler også gåstaver, spesielt når det er glatt.
I vinterhalvåret er det lurt å bruke brodder.
• Husk ditt DNT-medlemskort!

All deltakelse skjer på eget ansvar!
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Turområde

Kort informasjon

Tirs 8/1

Lilloseter

Fra Ammerud på skogsbilvei mot Lilloseter. Kafé.

Tirs 15/1

Akerselva

Vi går elva fra bunn til topp. Kafé på Teknisk museum.

Dato

Tirs 5/6

Turområde

Tirs 22/1

Semsvannet

Tur rundt og i nærheten av Semsvannet. Kafé på NaKuHel.

Sognsvann

Tur rundt og i nærheten av Sognsvann. Kafé på NIH.

Tirs 5/2

Ekeberg

Gjennom Skulpturparken til Brannfjell.
Kafé Bekkelaget seniorsenter «Villa Holte»

Tirs 12/2

Drammenselva

Flott tur langs elvebredden. Kafé.

Tirs 20/8

Linderud Gård

Tirs 19/2

Huseby –
Frognerparken

Urbant friluftsliv fra Huseby til Frognerparken. Kafé.

Tirs 27/8

Nesodden

Vestmarka

Tur på god skogsbilvei mot Sandungen.
Kafé på Furuholmen.

Tirs 3/9

Barlindåsen

Ons 4/9

“Grønn
Friluftsmarsj”

Tirs 10/9

Huldreheim

Tirs 26/2

Tir 12/6

Kort informasjon

DNT 150 år og Turbussen 15 år! «Urbant friluftsliv» med
byvandring gjennom kjente parker og gravlunder. «En ekstra
opplevelse underveis». – Kafé.
Rundtur på Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen. Bading.
Gressholmen
Kafé på Gressholmen Kro.
Sommeravslutning
Retur inntil en time senere.
«Byvandring med
historisk sus»

Tirs 29/1

SOMMEFERIE

Tur i Groruddalen til Linderud Gård. Et av Oslos fornemste gods og
best bevarte historiske hageanlegg.
Rast i det fri - ta med mat og drikke.
Langs kyststien på Bunnefjordsiden til Nesoddtangen. Rast i det
fri - ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.
Tirsdag: Barlindåsen 407 m o.h. er «Lillomarkas svar på
Besseggen». Rast i det fri – ta med mat og drikke.
Onsdag: Bli med på Friluftsmarsjen for seniorer på Friluftsenteret
v/Frognerseteren. Mer informasjon se s.32.
Rast i det fri – ta med mat og drikke.
Vi besøker DNTs nye hytte, en perle i Østmarkas indre, som ligger
vakkert til ved Ramstadsjøen i Rælingen.
Rast i det fri - ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.
Tur til vannene og demningene til Sundvolden Møllebrug i
terrenget nordøst for Kleivstua (400 - 460 m o.h.).
Rast i det fri - ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.
Gaupekollen (519 m o.h.). Fin utsikt over Oslo by og fjord. Vi
besøker flyvraket fra 1942. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 5/3

Nordpolen – Kuba Urbant friluftsliv fra Nordpolen til Kuba. Kafé Mathallen.

Tirs 12/3

Østensjøvannet

Tur rundt og i nærheten av Østensjøvannet. Kafé.

Tirs 19/3

Øverlandselva

Vi går elva fra topp til bunn. Kafé.

Tirs 26/3

Sognsvann –
Ullevål Hageby

Urbant friluftsliv fra Sognsvann til Ullevål Hageby.
Kafé på Damplassen.

Tirs 2/4

Jeløya –
Røed Gård

Gode turveier og frisk sjøluft. Kafé på Røed Gård. Retur inntil en
time senere.

Tirs 17/9

Krokskogen

Tirs 9/4

Dæliskogen

Tur med kultur og natur rundt vakre Dælivann.
Kafé på Godthaap.

Tirs 24/9

Gaupekollen

Tir 23/4

Lysakerelva

Vi går den villmarkspregete elva fra topp til bunn. Rast i det fri – ta
med mat og drikke.

Tirs 1/10

Mariholtet

Vi besøker Østmarkas «knutepunkt». Flotte turmuligheter på stier
og skogsbilveier. Kafé.

Tir 30/4

Frønsvollen

Frønsvollen er en gammel seter som drives av Naturvernforbundet
i Oslo og Akershus. Ta med mat – mulighet for å kjøpe drikke.

Tirs 8/10

Tanumplatået

På flotte stier og skogsbilveier over Tanumplatået og gjennom
Tanumskogen. Kafé Emma Hjort.

Tir 7/5

Ljanselva –
Hvervenbukta

En fin tur fra marka til fjorden langs Ljanselva med fokus på miljø.
Denne uken arrangerer DNT Oslo og Omegn den store «ryddeuke»
og vi samler og plukker søppel langs ruta. Kafé.

Tir 14/5

Kyststien i Hurum
– Sandspollen

Tir 21/5

Tirs 15/10 Bogstadvannet

Tur rundt og i nærheten av Bogstadvannet. Kafé.

Langs AlnaTirs 22/10
elva – Alunsjøen

Fin tur på spennende stier og turveier.
Kafé på Lill-O-stua.

På tur langs kyststien gjennom spennende kystområder. Rast i det
fri – ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 29/10 Tryvannstua

Vi starter fra ulike steder og besøker «hjertet» av Nordmarka.
Kafé.

Kolsås

Tur på Kolsås med utsikt, bygdeborg og tjern. Rast i det fri - ta med
mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 5/11

Tir 28/5

Østmarka
– Dølerud

På flotte stier og skogsbilveier inn til DNT hytta Dølerud. Rast i det
fri – ta med mat og drikke.

Tir 4/6

Ursdalen
– Vestmarka

En tur i bygde-Bærum med Skuibakken. Rast i det fri – ta med mat
og drikke.

Tir 11/6

Breivoll –Sommer- Tur langs kyststien til Breivoll, DNT sitt nye sted langs
avslutning
Bunnefjorden. Kafé Retur inntil en time senere.

Fra Asker og Bærum hver tirsdag
• Avgang fra Asker stadion, Føyka kl. 09.45
• Avgang fra Sandvika busstasjon kl. 10.00
• Avgang fra Rykkinn Seniorsenter kl. 09.45
• Avgang fra Bekkestua busstasjon kl. 10.00
•Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Annet
• Det er ikke lov å ha med hunder på Turbussen.
• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.
• Hittegods turbussen (Nettbuss), tlf: 407 05 070

Dato

PÅSKE

•Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Turbussen er et tilbud til seniorer og andre som vil
komme seg kjapt og greit ut på tur litt utenfor stuedøra.
Turene tar deg til ulike turterreng ved kysten, langt inn
i skogen, langs kjente elver og til historiske og kulturelle
steder.

•Foto: Eivind Haugstad Kleiven

TURBUSSEN

Fra Oslo hver onsdag
Avgang fra Oslo, Haakon VIIs gt 1 – kl. 10.00

Lillomarka

Torshovdalen –
Tirs 12/11
Sørenga

Fra Maridalen inn i Lillomarka til Trollvann. Kafé.
Urbant friluftsliv fra Torshov til Sørenga. Kafé på Friluftshuset på
Sørenga.

Tirs 19/11 Østmarka

Flere turmuligheter i området. Kafé.

Tirs 26/11 «Jul» i Drøbak

Tur rundt og i nærheten av Drøbak. Vi besøker det kjente
julehuset. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 3/12

Sæteren Gård
Juleavslutning

Julestemning på Sæteren. Her blir det koselig med julegrøt, kaker
og nisser. Underholdning. Retur inntil en time senere.

• Pris medlem: Kr 120,–, ikke-medlem: kr 170,–
• Betalingsmetode: Det er nå åpnet opp
for muligheten til å bruke VIPPS som
betalingsform «DNT Turbussen #549476»
i tillegg til kontant betaling
• Ta med medlemskortet

• NB! Møt opp senest 10 min før avgang for
å være garantert plass på Turbussen

Mer informasjon?
Kontakt vårt Tursenter: tlf 22 82 28 00

• Retur fra turmålet kl. 14.00 (dersom ikke
annet er oppgitt)

Det tas forbehold om endring av turmål
ved vanskelige vær- og føreforhold.
Endringene gjøres samme dag.
Asker Turlag 2019
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Nærturer på dagtid

Friluftstrim
Oppmøte: Ved Turvennskiltet
utenfor Borgen Innbyggertorg

Turleder

Telefonnummer

Tony Tischbein

90501657

Gørli Aas

90088666

Martha Takvam

90878044

Mette Ous Vånge

91110829

Berit Frøseth Nilsen

91691666

Ingeborg Sølvsberg Dolven

41417944
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Nærtur fra Borgen
Oppmøte utenfor Borgen Innbygger
torg hver mandag kl. 11.00.
Månedens tur 3.mandag i måneden.
• 21.januar: Nationaltheatret til Sørenga
med lunsj
• 25.februar: (obs 4.mandag grunnet
vinterferie) Sandungen med pause på
Nedre Gupu
• 18. mars: Vollen – Håkavika
• 8. april: Grønlia
• 20. mai: Kjærlighetsstien og Åstad
Naturreservat
• 17. juni: Stuvtjern
• 16. september: Damtjern til
Skakkleivåsen retur over Søvollen
• 21. oktober: Hovdehytta
• 18. november: Semsvannet via
Mobråtan
• 16. desember: Asker Museum med
juleavslutning

Nærtur fra Asker sentrum
Oppmøte utenfor Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken
hver onsdag klokken 11.00.
Månedens tur 1.onsdag i måneden
6. februar: Frognerparken
6. mars: Brønnøya
3. april: Kjekstadmarka
8. mai: Skøyen – Oscarshall –Folkemuseet
– Lindeskogen – Skøyen
5. juni: Breivika-, Nes- og Landøyarunden
4. september: Grønn Friluftsmarsj på
Frognerseteren (obs tidligere avgang fra
Hasselbakken, følg med på
hjemmesiden)
9. oktober (uke 41): Konglungen.
6. november: Friluftshuset på Sørenga
4. desember: Sæteren gård

Turene er et samarbeid med Asker
frivillighetssentral Hasselbakken og
Borgen Innbyggertorg.
Turene støttes av Helsedirektoratet
Passasjerer betaler kr 7,– per mil når
det er samkjøring til turer.

Trimtilbudet har fokus på styrke- og
balansetrening som øker evnen til
å gå tur i ulendt terreng. Vi trener
sammen og motiverer hverandre.
Alle øvelsene har forskjellige nivåer
og vanskelighetsgrader, slik at helt
ferske kan trene sammen med de
sprekeste og alle får utbytte av
treningen. Hvor tøff treningen blir
– ja, det er opp til deg.
Instruktøren har lang erfaring med
trening for seniorer, og vil legge til
rette for at du kan utføre øvelser
som passer for deg.
Målet er å fremme friluftslivets
gleder og at trening skal være gøy.
Vi tilrettelegger for hyggelig samvær
etter treningen.

DNT Oslo og omegn/Asker Turlag
Gjennomføres med midler fra
Helsedirektoratet

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Finn din nærturgruppe i Asker
Nærturgruppene er turer for alle som
ønsker å delta i hyggelige turfelles
skap. Turene er på hverdager, og har
samme oppmøtested- og tid hver uke.
Stort sett varer turene i ca. 2 timer.
Ta med mat og drikke, det blir hygge
lig pause underveis. Turene går på
stier og turveier i området. Tempo og
lengde tilpasses vær, føre og deltag
ernes behov. Det er turer hele året
med unntak av skolens ferier og
helligdager. Tilbudet er gratis og
åpent for alle. Ta på gode sko og bli
med på tur. En dag i måneden
legges turen til et annet område,
«Månedens tur», der vi blir kjent
med andre turområder. Alle turene
blir lagt ut på Asker Turlags
hjemmeside.

Ta på og ta med: Treningstøy etter
været, drikkeflaske og eventuelt
matpakke.

Praktisk informasjon
Ukedag og tidspunkt:
Fredager kl. 10-11
Varighet: 1 time + kaffe/te/
frukt etter treningen
Periode vår 2019:11.januar – 21. juni
(bortsett fra uke 8 og 16)
Periode høst 2019:
23. august – 6. desember (bortsett
fra uke 40)
Påmelding: Nei, bare møt opp.
Pris: Gratistilbud

•Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

•Foto: Martha Takvam

•Foto: Mette Ous Vånge

Kom i form gjennom hyggelig samvær
med turglade mennesker på Frilufts
trimmen ved Borgen Innbyggertorg!
Ta med en venn eller nabo eller kom
alene.

Asker Turlag 2019
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Møter og kurs

•Foto: Sine-Sara Astad

Ferskingkurs i friluftsliv
Nærturlederkurs
Aktivitetslederkurs
Førstehjelpskurs
Grunnleggende turlederkurs
Mer informasjon om kursene og
påmelding ligger på dntoslo.no/asker

Aktivitet
Frivilligmiddag*
Ambassadørkurs*
Årsmøte
Førstehjelpskurs*
Nærturlederkurs*

Tidspunkt
18.00 - 20.00
18.00 - 21.00
18.00 - 20.00
17.30 - 21.30
17.00 - 21.00

7. mai

Borgen Innbyggertorg

Grunnkurs stimerking*

18.00 - 20.00

3. og
Ferskingkurs i Friluftsliv
(samarbeid med Folkeuniversitetet) 10.00 - 15.00
10. mai Borgenveien 100
13. mai Borgenveien 100
Aktivitetslederkurs*
18.00 - 21.00
*Bindende påmelding på www.dntoslo.no/asker eller til askerturlag@dntoslo.no
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Har du andre ideer?
Bli med på å skape et enda bedre og
sterkere miljø for friluftsliv i Asker!
dntoslo.no/asker
askerturlag@dntoslo.no

Ønsker du å ta del i det hyggelige
friluftslivsmiljøet lokalt i Asker, ta
kontakt med askerturlag@dntoslo.no
for mer informasjon.

Kursholder / Ansvarlig

Nattevandringen i Vardåsen oktober 2018 • Foto: Kjell Hustad

Sted
Cafe Smia
Venskaben
Cafe Smia
Borgenveien 100
Borgenveien 100

Medlem i Asker Turlag?
Har du postadresse i Asker og er
medlem i DNT Oslo og Omegn/
Turistforeningen, da er du
automatisk medlem i Asker Turlag!
Ikke medlem ennå?
Meld deg inn på: dntoslo.no/medlem
eller tlf. 22 82 28 00.

Sverre Larssen
David Rohrmuller
Torbjørn Aas
Ole Skogedal og
Terje Olsen
Elise Koren og
Kjersti Selseth
Kjersti Selseth

▶ Frivillig ungdom fra Asker under
jubileumsuka i Spikersuppa juni 2018.

•Foto: Kjell Hustad

Dato
12. feb
26. feb
26. mar
1. apr
24. apr

Asker Turlag (DNT OO) har et tett
samarbeid med Asker kommune
gjennom partnerskapsavtalen.
Felles mål er å legge til rette for et
aktivt friluftsliv, god folkehelse og
en helsefremmende stedsutvikling
gjennom friluftsliv for alle.
Vi driver frivillig arbeid, og ditt
engasjement er viktig for at vi kan
fortsette tilretteleggingen av et
enkelt og lærerikt friluftsliv for alle.
Vi trenger og ønsker oss stadig nye
styremedlemmer, turledere,
stiryddere, dugnadsfolk til hyttene
våre, trilleturledere og frivillige i
Barnas Turlag og DNT Ung.

•Foto: Sine-Sara Astad

Ambassadørkurs
Hovedtema er presentasjon av DNT
som organisasjon og arbeidsgiver, og
informasjon om turlederkursene.
Litt om organisering og det
praktiske rundt et turlederoppdrag,
hvordan ta inn på hytte, rutiner og
rettigheter på hyttene. I tillegg er
det noe om friluftsloven og
allemannsretten. Dette er et kurs
alle som er eller ønsker å være
frivillige har nytte av å delta på.
Ingen aldersgrense.

Asker Turlag ble stiftet i 2006.
Lagets formål er å skape miljøer for
enkelt friluftsliv der barn, ungdom
og voksne trives. Vi arrangerer
fellesturer, aktiviteter og
arrangementer. Vi etablerer og
vedlikeholder blåmerkede stier
og deltar i drift og vedlikehold av
Hovdehytta, Småvannsbu og
Halvorsenhytta, og snart også
Wentzelhytta.

Nattevandringen i Vardåsen oktober 2018. • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

I 2018 arrangerte vi forskjellige kurs
i Asker Turlag, og dette ønsker vi å
følge opp videre i 2019. Vi ønsker
å videreutdanne våre nåværende
turledere og frivillige, i tillegg til
å rekruttere nye turledere og
frivillige inn i vårt hyggelige frilufts
miljø. Også i år arrangerer vi
Ambassadørkurs, Ferskingkurs i
friluftsliv, nærturlederkurs og
førstehjelpskurs. I tillegg håper vi
å få arrangert og rekruttert ungdom
til diverse kurs innen friluftsliv, som
klatrekurs inne- og ute, padlekurs og
turlederkurs. Følg med på hjemme
siden til Asker Turlag for tid og sted.

Frivillig i Asker Turlag

Asker Turlag 2019
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DNT-hytter i Asker

DNT-hytter i Asker
Halvorsenhytta: Halvorsenhytta ble
oppført i 1899, og bærer navn etter
første eier, komponist og fiolinist
Johan Halvorsen. Hytta ligger på
Tveitersetra ovenfor Tveiter gård og
kan nåes til fots, trillende, syklende
eller på ski fra Semsvannet. Du kan
også gå stiene fra Gjertrudsløkka,
Solli og Vestmarksetra. Kortest vei er
fra utfartsparkeringen i Holtsmarks
vei. Hytta har fin utsikt over Asker
bygda og Oslofjorden. I sommerhalv
året beiter det sauer og kuer i
området. Hytta har 9 sengeplasser
fordelt på 2 rom.
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for Askers befolkning for turer og
arrangementer. Wentzelhytta inngår
også som en del av Partnerskaps
avtalen mellom Asker kommune og
DNT OO/Asker Turlag, og da sær
skilt innunder prosjekt Friluftsliv
på Borgen.
Ønsker du å være hyttetilsyn eller
bidra med dugnad i forkant av
åpningen, ta kontakt med prosjekt
leder for Friluftsliv på Borgen,
Ingeborg Sølvsberg Dolven på
tlf. 414 17 944 eller
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Halvorsenhytta • Foto: Tonje C. Aaby

Wentzelhytta: Wentzelhytta blir
DNTs hytte nummer fire i Vestmarka.
Det planlegges åpning i løpet av 2019,
nærmere informasjon om offisiell
åpning kommer. Wentzelhytta ligger
sørøst for toppen av Vardåsen med fin
utsikt mot nord, øst og sør. Den øvre
enden av skitrekket til Vardåsen
skisenter ligger rett nedenfor hytta.
Wentzelhytta ble bygget av ekteparet
maleren Gustav Wentzel og for
fatteren Kitty Wentzel i 1896. Hytta
blir i første omgang ikke en ordinær
ubetjent DNT-hytte til bruk for
overnatting, men skal være til bruk

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

• Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Hovdehytta: Hovdehytta ligger i
Vestmarka. Kortest vei er fra Bergs
marka ellers er det best parkerings
muligheter på utfartsparkeringen
på Solli. Hit drar du hvis du vil nyte
utsikten. Hovdehytta ligger høyt og
fritt og er den hytta i Oslomarka
med videst utsikt. Du kan se langt ut
i Oslofjorden og hele 5 fylker. Under
2. verdenskrig var hytta tilholdssted
for hjemmefronten med god utsikt
ned til Skaugum og Terboven.
Hytta har åtte sengeplasser

Småvannsbu • Foto: Tonje C. Aaby

Småvannsbu: Småvannsbu ligger i
Kjekstadmarka. Terrenget her veksler
mellom åpen, fin furuskog og spenn
ende juv og området innbyr til spenn
ende opplevelser, ikke minst for barn.
Småvannsbu er ei vakker tømmer
hytte som ble bygd 1941–42 til bruk
for ledelsen på Dikemark sykehus
og for driften av Dikemarkskogen.
Hytta har fire soveplasser.

Hovdehytta • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

DNT Oslo og Omegn har nå til sam
men 27 hytter i marka, der tre av
dem ligger i Asker og vi håper snart
det blir fire hytter inkludert Wentzel
hytta. DNTs hytter som ligger i Asker
er Småvannsbu, Hovdehytta og
Halvorsenhytta. Hyttene kan besøkes
på dagtid eller bookes for overnatting
på www.dntoslo.no For å kunne
bestille overnatting, må minst en i
turfølget være medlem i DNT og ha
DNT-nøkkelen. Medlemmer av
Barnas Turlag bor gratis, og medlem
mer av DNT Ung betaler 50 kr.
Hyttene er låst med DNT-nøkkel og
kan brukes hele året.

Asker Turlag 2019
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Design og grafisk produksjon: Panzerprint AS – 2019 - 1

Mottager:

I denne brosjyren finner du en oversikt
over turer, aktiviteter og arrangementer
arrangert av Asker Turlag, Barnas
Turlag Asker og DNT Ung Asker.
Det er tur- og aktivitetstilbud til alle!
dntoslo.no/asker
btasker@dntoslo.no
ung.asker@dntoslo.no
askerturlag@dntoslo.no

Finn oss på

Asker Turlag

