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Kjære naturvenn.

Her kommer et spennende Tur- og
Aktivitetsprogram for 2020, som vi
gleder oss til å dele med dere. Året 2019
var DNTs Inkluderingsår, og i DNT
Asker Turlag gjennomførte vi en rekke
internasjonale turer med tur til Snøhetta
som utfordrende mål. Ellers ble det
gjennomført nærmere 440 turer og
aktiviteter i 2019.
Året 2020 er DNTs Bærekraftsår. Det
betyr at vi kommer til å legge ekstra vekt
på at aktivitetene våre skal bli mindre
energikrevende, mindre forurensende og
mer i balanse med naturen. I DNT Asker
Turlag har vi alltid hatt som mål å legge
til rette for «Det enkle friluftsliv». Vi
skal kunne oppleve naturen i våre nær
områder på en enkel måte uten å kreve
store ressurser. For å oppnå dette har vi et
nært samarbeid med Asker Kommune.
Vi tilbyr natur- og helseopplevelser for
store og små langs varierte, flotte og godt
merkede stier som rundløypene i
tettbebygde områder, kyststien og stiene
i marka. Når vi arrangerer turer prøver
vi å bruke kollektivtransport eller sam
kjøring. Vi vil også jobbe for at turutstyr
skal kunne lånes ut. Noe av det mest
bærekraftige vi kan satse på er at barn og
ungdom får kunnskap om naturen og det
enkle friluftsliv. Det vi er glad i, tar vi vare
på. Et eksempel er #AskerOnsdag som nå
har blitt et fast treffsted for ungdom. Vi
disponerer 4 DNT hytter i Askers nær
områder. Wentzelhytta i Vardåsen er den
4. hytta som åpnes i løpet av 2020.

Alt dette og mye mer kan du lese om i Turog Aktivitetsprogrammet for 2020. Vi håper
vi får mange med oss ut i den vakre Askernaturen.

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur, og samtidig
bidra til et mer klimavennlig samfunn. I DNT bruker vi begrepet
for tre områder: natur & miljø, økonomi og menneskene. Å til
rettelegge for et enkelt friluftsliv, og bidra til å ta vare på natur
er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.

Bli med på tur og aktiviteter

Dette turprogrammet er en kort oversikt
over alle aktiviteter som er planlagt i
regi av DNT Asker Turlag i 2020. Vi har
turer og aktiviteter for alle, og vil gjerne
ha deg med, enten du er medlem i DNT
eller ikke.

DNT sier i den nylig vedtatte strategien at vi skal vokse i antall
medlemmer og aktiviteter, samtidig som vi skal ta vare på
naturen og menneskene i og utenfor organisasjonen. Dette
kan ses som motsetninger, men vi ser en sammenheng: Jo flere
medlemmer, jo større gjennomslagskraft får vi for våre tiltak
for en bærekraftig utvikling. Her har vi oppsummert strate
giens viktigste mål og tiltak for bærekraftig drift internt og
omstilling til et lavutslippssamfunn.

Den enkelte aktivitet blir presentert mer
utførlig på hjemmesiden, og noen ganger
også på 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.

Natur og klima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved forandringer av oppsatt program, vil
dette komme frem på turlagets hjemme
side. 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.

Økonomi

DNT Asker Turlag drives i all hovedsak
på dugnad, og vi har ingen inntekter fra
turene. De fleste turer og aktiviteter er
derfor gratis.

• Sikre en langsiktig og bærekraftig økonomi
• Utvikle helhetlig plan for hvordan vi forvalter hytter og ruter på en økonomisk
bærekraftig måte
• Ikke opprette nye hytter og ruter hvis det går på bekostning av det vi forvalter og
som fungerer bra

Velkommen!

Menneskene

Styreleder Hans O. Augedal
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Styret og administrasjonen • Camilla Mohr

Friluftstrimmen..................................27
Møter og kurs....................................28

Øke oppslutningen om å bevare viktige natur- og friluftsområder
Bidra til en bærekraftig utvikling av ikoniske turmål, slik at naturen blir ivaretatt
Følge og utvikle tiltakene i «Veikart for en bærekraftig reiselivsnæring»
Etablere fornybare energiformer på hyttene
Jobbe for å erstatte dieselaggregater på hyttene med miljøvennlig energi
Basere turer og arrangementer på mest mulig grønn transport
Redusere antall turer som innebærer flyreiser
Redusere antall interne flyreiser og oppfordre til digitale møter
Synliggjøre miljøvettsatsingen til DNT ung
Påvirke partnere og leverandører til å drive bærekraftig
Forvalte de av våre hytter og ruter som er kulturminner på en ansvarlig måte

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetstilbudet skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper
Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier for å inkludere flere
Innføre inkludering som eget emne i turlederutdanningen
Legge til rette for utlån av friluftsutstyr
Videreutvikle tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser
Kommunisere gleden ved friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud til flere
Prioritere tiltak som gjør at DNT i større grad speiler befolkningssammensetningen
(alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og
ansatte
• Vi skal ha best kompetanse på sporløs ferdsel og sikkerhet i naturen, både i
høyfjellet og nærområdene
• Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter evne og hensynsfull ferdsel i naturen
• Kommunisere slik at vi skaper lyst til å ta vare på norsk turkultur

Fornøyde utejenter • Cecilie Bergskås Helle

INNHOLD

DNT Asker Turlag 2020
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Nattevandring for FNs bærekraftsmål
Vi går sammen for bærekraftsmålene:
– lørdag 24. oktober

På selveste FN-dagen lørdag 24. oktober
gjentas suksessen fra 2018 med natte
vandring for FNs bærekraftsmål. Asker
kommune er hovedarrangør i samarbeid
med mange ulike aktører, deriblant DNT
Asker Turlag.

Vi tror det blir en fantastisk stemning
under åpen himmel denne kvelden og
natten, og håper mange fra DNT Asker
Turlag også vil ta turen opp Vardåsen
denne kvelden, både som deltakere
og frivillige.
Arrangementet er gratis.
Lurer du på hvorfor Asker kommune
arrangerer nattevandring?
I 2015 gikk verdenssamfunnet sammen
om å vedta FNs 17 bærekraftsmål. De
utgjør den globale arbeidsplanen for
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og bremse klimaendringene innen 2030.
Arbeidet er godt i gang, men for at
verden skal nå målene må alle kjenne til
dem. Derfor skal vi ut å gå sammen for
bærekraftsmålene.
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God stemning rundt bålpannen • Kjell Hustad

Det blir mange spennende innslag
underveis og mat på bål både i bunnen
av bakken og på toppen utenfor Wentzel
hytta. DNT Asker Turlag har ansvaret for
bålpanner med mat utenfor Wentzel
hytta, og vi planlegger også overnatting
i og rundt Wentzelhytta for alle som vil.

Cecilie deler ut pinnebrød • Kjell Hustad

Vi skal vandre mellom vakre lysinstalla
sjoner til toppen av Vardåsen for å lære
mer om bærekraftsmålene. Med hode
lyktene på skal vi lage en lyslenke som
vil minne hele Askers befolkning på
at vi fortsatt har en jobb å gjøre!

Nattevandring 2018 • Kjell Hustad

Bli med på en magisk tur til Vardåsen
og Wentzelhytta!

Asker kommunes planer og strategier er
tuftet på FNs bærekraftsmål.

direktoratet for utviklingssamarbeid og
Asker kommune.

Nattevandringen til toppen av Vardåsen
er en del av en opplysningskampanje om
bærekraftsmålene i regi av Norad –

Dersom noen har lyst til å bidra som
frivillige denne kvelden, ta gjerne
kontakt på dntoslo.no/asker
DNT Asker Turlag 2020
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DNT Topp7 i Vestmarka

Topp er Toppers
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

Hovdehytta • DNT Asker Turlag

Du kan også registrere besøket på
DNT-appen SjekkUt, der vi har lagt
inn Topp er Toppers i egen liste.
Skriv navnet ditt i kommentarfeltet,
sånn at det kommer frem at du har
vært på toppen hvis du vil være med
i trekningen av premier til alle de
som har besøkt alle toppene i løpet
av 2020.
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Vi gir også premie til de som har
besøkt enkelttopper flest ganger.
Kontaktperson er Rune Aasheim.

Dato: Søndag 23. august 2020
Tid: Kl. 09.00 for Topp7 og Topp 5.
Kl. 11.00 for Barnas Turlag
De som ønsker kan gå turen på egen
hånd, med start mellom
kl. 09.00-11.00.
Oppmøte: Vestmarksetra/Franskleiv
utfartsparkering.

Grosetkollen • DNT Asker Turlag

Det er gratis å delta, og det er bare
å møte opp.

En rolig stund • DNT Asker Turlag

Utsikt vardåsen by night • DNT Asker Turlag

DNT 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 tur
boka i perioden 1. mai til
1. november.

Etter fjorårets suksess fortsetter vi
med toppturarrangement i vakre
Vestmarka. Det blir flott utsikt og
gode turopplevelser. I år legger vi
opp til mange morsomme aktiviteter
for familier og barn på Nedre Gupu
ved Barnas Turlag

5-topperstur på Røverkulåsen • Arnhild Hartvedt

Vardåsen • Kjell Hustad

Bli med på topptur
23. august 2020.
Opplev flotte topper og ukjente
steder i Vestmarka! Masse aktivi
teter for barn på Nedre Gupu.

Målet med turene er en uforglemme
lig og lang tur i Vestmarka, som er
nærmarka til Askerbøringer og
Bæringer.

ønsker å gå ledete turer. Vi håper
også mange ønsker å gå på egenhånd.
De som går turen på egenhånd
trenger orienteringskunnskaper.
Alle får utdelt spesiallaget kart med
traséen tegnet inn på kartet og en
god turbeskrivelse. Turkartet er laget
i samarbeid med orienteringsgruppa
i Asker skiklubb.

7-toppersturen (30 km) og 5-toppers
turen (20 km) er krevende.
Turene er ikke merket i terrenget,
men følger stier som er tydelige.
DNT stiller med turledere for de som

Deltagerne går innom to av DNT
sine markahytter: Halvorsenhytta
(Asker Turlag) og Svartvannshytta
(Bærum Turlag). Det blir enkel
servering på hyttene.

Arrangør: DNT Asker Turlag og
DNT Bærum Turlag.

Målet med familie og barne arrange
mentet til Barnas Turlag er å ha en
kortere gåtur i skogen og masse
lekeaktiviteter og grilling på
Nedre Gupu.
Følg med på vår nettside:
dntoslo.no/asker for ytterligere info.
Sett av datoen for en topp opplevelse
i Vestmarka!

Vil du være turleder eller
frivillig ved start /mål eller
underveis, meld ifra!
DNT Asker Turlag 2020
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Internasjonale søndagsturer

Sammen til Topps
Sammen Til Topps er årets
sprekeste integrerings
arrangement i Asker.

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

Siste helgen i juni 2018 var 30 små
og store på Norges tak på
Galdhøpiggen, og siste helgen i juni
2019 var 27 små og store på en fan
tastisk tur til Snøhetta. Vi gikk til
topps fra DNT-hytta Snøheim i
krevende turvær med sterk vind i
kastene – mestringsgleden var desto
større da vi nådde toppen på 2268
moh.

Torsdagsturene er ikke lange, og
etter tur samles deltakerne inne i
det røde Friluftshuset for en kopp
te/ kaffe / saft og noen ganger noe
å bite i.
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Alle er hjertelig velkomne til å være
med på torsdagsturene, uavhengig
av om målet er å delta på tur til
toppen av Bitihorn eller ei.
Alle barn, ungdom, voksne og seniorer
er velkomne til å være med på tur.
Martha Takvam er kontaktperson
for internasjonal torsdagsturer og
turen til Bitihorn, tlf. 908 78 044.

Turprosjektet Sammen Til Topps
støttes av midler fra Viken Fylkes
kommune, Bufdir og Asker
kommune.

Gratis deltakelse og åpent for alle
– ingen påmelding. Alle betaler selv for
egen transport til/fra oppmøtestedet.
På internasjonale søndagsturer får du:
• En god anledning til å bli kjent med
andre som liker å gå på tur.
• Møte hyggelige mennesker fra andre
land og Norge – snakke norsk.
• Bli kjent med turmuligheter i Askerområdet.
• Lære om friluftsliv i Norge.
• Flotte naturopplevelser
• Det er hyggelig og sosialt.

Velkommen med ut på tur!

Det ligger oppdatert informasjon om
turen på DNT Asker Turlags web-side:
dntoslo.no/asker.
Her vil du finne informasjon om hvor
turen går, tid og sted for oppmøte samt
turens lengde og beregnet tid.
Martha Takvam er kontaktperson,
tlf. 908 78 044.

Alle får • DNT Asker Turlag

Av og til går vi innom et serveringssted/
kafé der det er mulig å kjøpe noe å spise
og drikke, men oftest spiser vi medbragt
mat og drikke ute – og det hender vi
tenner opp et bål. Turene varer oftest
3-4 timer, og vi går til fots hele året
(ikke på ski). Når det er glatt anbefaler
vi brodder, piggsko og/eller staver.

Internasjonal søndastur • Kjell Hustad

Turene går på stier og grusveier til ulike
steder i Askerområdet; i skogen, langs
sjøen eller til en av de fine åsene i Asker
hvor vi kan nyte flott utsikt.

Skaugumåsen • DNT Asker Turlag

Alltid oppmøte utenfor Friluftshuset
i Borgenveien 100 kl.18.00, eller
utenfor Narvesen på Asker stasjon
kl.17.30 for transport til
Borgenveien 100.

Pause fær toppen • DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag samarbeider med
flyktningkonsulentene i Asker kom
mune om arrangementet «Sammen
Til Topps». I 2020 er det turer
annenhver torsdag i partallsuker
fram til påske, og deretter ukentlige
turer hver torsdag frem til sommer
ferien. Til høsten blir det turer i
partallsuker igjen.

• Asle Nistad

• DNT Asker Turlag

Nå planlegger vi, og trener til ny tur
i 2020:
Bitihorn (1607 moh) helgen
26.–28. juni.

Første søndag hver måned arrangerer
DNT Asker Turlag internasjonale
søndagsturer.

Halvorsenhytta • Kjell Hustad

Lang, lang rekke • Matha Takvam

Om de internasjonale
søndagsturene:

Tilbudet støttes av midler fra
Viken Fylkeskommune
DNT Asker Turlag 2020
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Åpne markahytter

Julegrantenning på Halvorsenhytta

ÅPNE MARKAHYTTER SØNDAG 10. MAI
Søndag 10. mai, på Verdens
Aktivitetsdag, er det planlagt åpne
markahytter for alle hyttene til DNT
Oslo og Omegn. I Asker vil det si at alle
fire hytter er åpne:

Åpne Markahytter mellom kl. 11–15.

Velkommen til julegrantenning på Halvorsenhytta 1. søndag i advent,
29. november, kl. 12.00.

Åpne Markahytter er også et samarbeid
med Asker Idrettsråd og et ledd i
Kulturåret 2020 i samarbeid med
Asker kommune. Følg med på
dntoslo.no/asker for å se hva som blir
program på de ulike markahyttene i
Asker.
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Tilsynsgruppa på hytta inviterer alle som vil til å delta til en hyggelig liten
adventsstund i skogen.
Fra klokka 12.00 blir det servering av gløgg og pepperkaker, før lysene på
juletreet tennes.
Det arrangeres internasjonal søndagstur denne dagen for de som ønsker å
ha følge opp til Halvorsenhytta.
Oppmøte klokka 10.00 utenfor Narvesen på Asker stasjon, samkjøring til
utfartsparkeringen i Holtsmarksvei ved Semsvannet.
• DNT Asker Turlag

Vil du være frivillige denne dagen,
eller er nysgjerrig på hva det vil si
å være frivillig på en markahytte,
ta gjerne kontakt!

Julegrantenning Halvorsenhytta •DNT Asker Turlag

Målet med Åpne Markahytter på en og
samme dag er et ønske om at flere skal
bli kjent med hyttene, bli inspirert til å
dra på overnatting og samtidig få
mulighet til å utforske nye turområder.
På hyttene vil det være tilsyn som tar
imot besøkende; noen steder lett
servering, noen steder aktiviteter for
barn, noen steder hyttedugnad og det
vil bli ledete turer eller natursti til
minst to av hyttene.

Halvorsenhytta •Jeanette Koth

• Småvannsbu i Kjekstadmarka
• Hovdehytta på Furuåsen i Vestmarka
• Halvorsenhytta ved Tveitersetra i
Vestmarka
• Wentzelhytta på toppen av Vardåsen

Mer informasjon på dntoslo.no/asker
Velkommen!
DNT Asker Turlag 2020
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Barnas Turlag Asker

Barnas Turlag Asker

Dato

Turmål

Turtittel

Alder

Tidspunkt

Navn på turledere/ansvarlige:

Telefon

2. feb

Friluftshuset i Borgenveien 100

Kom deg ut-dagen

Hele familien

11.00 - 14.00 ØHH

TL

ØHH

Øystein Holm-Hågensen

92 81 77 25

8. mar

Holmen Klatreklubb

Inneklatring

Påmelding,
6-12 år

11.00 - 13.00 HB

HB

Heidi Bakken

92 40 09 98

RMR

Ros-Mari Rud

92 03 84 38

KF

Kristine Flesche

92 25 38 63

19. apr

Hauger Gård

Kos med dyrene

Påmelding, også 12.00-15.00
for foreldre

1. mai

Hvalstrand bad

Finn Frem Dagen. Åpning av Askeladden turorientering.

Hele familien

10.00 - 14.00 KF

MH

Maria Hovda

97 68 23 68

7. mai

Grosetkollen

Topptur

5 - 12 år

17.00 - 20.00 MH / RMR

MKS

Marianne Koldrup-Steen

92 23 81 68

8. jun

Stinaløkka/ Drengsrudvann/
Vardåsen (Oppsjø)/Hogstad

Enkel ettermiddagsaktivitet: kort tur, leke og ha kveldsmat.

Passer også for
de minste barna

17.30 - 19.30 ØHH

RHM

Renate Hestnes Moen

99 00 71 25

13.-14. jun

Småvannsbu

Telttur/overnatting

Påmelding

13.00-13.00

TCA

Tonje C. Aaby

99 55 56 53

16. aug

Nedre Gupu

7-topper Vestmarka

Hele familien

09.00 - 15.00 ØHH

TR

Thomas Rødningen

90 68 57 39

27. aug

Vardåsen

Topptur

5-12 år

17.00 - 20.00 MH / TS

TS

Turid Snuggerud

97 19 42 52

6. sep

Drengsrudvann

Kom deg ut-dagen

Hele familien

11.00 - 14.00 HB / ISD / CBH

ISD

Ingeborg Sølvsberg Dolven

41 41 79 44

13. sep

Bjørnehiet

Familietur til Bjørnehiet Hagahogget

Hele familien

11.00 - 14.00 RHM/MKS

CBH

Cecilie Bergskås Helle

99 22 95 00

20. sep

Sem

Semiaden

Hele familien

11.00 - 14.00 HB / ISD / CBH

FM

Frode Moen

92 61 18 86

8. nov

Holmen Klatreklubb

Inneklatring

Påmelding,
6-12 år

11.00 - 13.00 HB /RMR / TS

14. nov

Oppsjø

Lommelykttur

Hele fam.

15.30-18.00

TCA/KF

Eventyrstund •Marianne Ask

TR

Turbovenner KUD 2019 • DNT Asker Turlag
Turbo på akematta KUD 2019 • DNT Asker Turlag

Grilling på Wntzelhytta KUD 2019 • DNT Asker Turlag

På tide med mat, Småvannsbu •Marianne Ask

•DNT Asker Turlag

Turbo og Randi •DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag 2020

•DNT Asker Turlag

•DNT Asker Turlag
Hygge på Smavannsbu •Marianne Ask
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Trampolinekeik KUD 2019 •DNT Asker Turlag

ØHH

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.
Informasjon om trilleturer blir fortløpende lagt ut på DNT Asker Turlags hjemmeside dntoslo.no/asker

DNT Asker Turlag 2020
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Vi inviterer foreldre og barn til felles utelek for å
inspirere til økt aktivitet og bruk av naturen.
Har du spørsmål?
Ring Ingeborg Sølvsberg Dolven 414 17 944
eller send en e-post til
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Det er våre stødige og herlige ungdomsledere som er ledere
på denne aktiviteten. De har aktivitetsledererfaring i DNTregi, og er klare for å bidra til å skape latter, glede mestring
og gode friluftsopplevelser disse tirsdagene!
Tilbudet gjennomføres med midler fra Asker kommune, Viken
Fylkeskommune og midler fra Gjensidigestiftelsen.

Tilbudet er for deg som liker tanken på å teste ut aktiviteter
sammen med andre – helt uavhengig om du har prøvd fra før
eller ei.

Friluft Ung Natur #FUN

Hundekjøring på Bergvang • DNT Asker Turlag

Foreldre er hjertelig velkomne til å bli med.

Hver tirsdag gjennom hele året, foruten skoleferier, arrangerer
vi Friluftsklubben #FUN på Friluftshuset på Borgen i Asker.
Mat på bål, topptur, utelek, spillkvelder, klatring, padling,
hundekjøring, trugetur, turorientering, hodelykttur, samhold
og gode friluftsopplevelser. Vi ser at mat er viktig, og hver
gang vil vi lage mat enten på bål eller primus eller evt andre
alternativer i bålforbudsperioder.

Epler med sukker og kanel • DNT Asker Turlag

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.

Går du i 5.-7. trinn? Liker du å være i aktivitet og har lyst til
å være med på å utforske Asker både høyt og lavt?
Bli med oss på tur!

Sindre og Alice • DNT Asker Turlag

Er du mellom 7 og 13 år?
Vi har masse morsomme og spennende aktiviteter du
kan være med på; slakk line, klatring i ny hinderløype,
kortstafett, aking og basing i snøen, spikking, ball og
tautrekking for å nevne noe. I tillegg fyrer vi opp
bålpanna så ofte vi kan på den nye fine bålplassen ved
gapahuken, og på den prøver vi ut forskjellig mat og søtt
som kan lages på bål. Alle hjelper til.

Tilbudet er gratis og uten påmelding. De gangene vi har
påmelding, vil dette opplyses spesifikt under aktiviteten på
hjemmesiden. Du trenger ikke være medlem av DNT for å
delta på denne aktiviteten. Vi har nå utvidet fra å være et
tilbud til elever i 7. trinn, til å omfatte elever i 5.-7. trinn.
Pr nå, foregår aktiviteten på Borgen i Asker, men ambisjonene
er å dra dette ut til flere steder og soner i Asker kommune.

Ellen aktivitetsleder • DNT Asker Turlag

Torsdager kl. 17.30 – 18.30 / 19.00.

Hva er Friluftsklubben #FUN?

Kos rundt bålet • DNT Asker Turlag

Borgenveien 100

Klatreparken utenfor Friluftshuset. • DNT Asker Turlag

Lek deg sprek utenfor Friluftshuset på Borgen

Friluftsklubben #FUN 5.-7.trinn
Gøy med klatrepark med midler fra Sparebankstiftelsen. DNT Asker Turlag

Lek deg sprek

T-puslespillet • DNT Asker Turlag

Tilbudet gjennomføres med bidrag fra
Viken Fylkeskommune og midler fra
Gjensidigestiftelsen.
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For tredje året på rad inviterer DNT
Asker Turlag og Asker kommune til
friluftsskole for barn fra 5. - 7. trinn.
Friluftsskolen inngår som en del av
det flotte tilbudet om gratis sommer
skole som Asker kommune har, og
påmeldingen har vært fulltegnet
allerede første dag.
På Friluftsskolen har vi samlet barn
fra forskjellige skoler i Asker til ulike

aktiviteter innen friluftsliv, som kano
padling, fiske, topptur, orientering,
matlaging, lek og bading så klart.
Dette har vært gøy!
I 2020 planlegger vi igjen
Friluftsskole 10.-13. august for barn
som skal starte i 5.-7. trinn.
Følg med på Asker kommune sin
hjemmeside eller på dntoslo.no/asker
for når påmeldingen åpner.

I 2019 har det skjedd saker og ting
utenfor Friluftshuset i Borgenveien
100 – det røde huset på venstre hånd
etter at man har passert Borgen
Innbyggertorg. Sommeren 2019 kom
aktivitetsløypa på plass med midler
fra Sparebankstiftelsen, samt romslig
gapahuk, en stor todelt bod og flott
bålplass med benker rundt som Asker
kommune står for, samt sykkelbane
med midler fra Veidekke. Alt ble
umiddelbart tatt i bruk etter at det
var ferdig, og benyttes flittig både i
organisert og uorganisert aktivitet.

Også i år har vi utgangspunkt i
Friluftshuset i Borgenveien 100 med
oppmøte og avslutning der hver dag.
Etter oppmøte går alle barn og
voksne samlet til Drengsrudvann
hvor vi har base og legger opp til mye
ulik aktivitet og hygge. Det blir også
tur til Vardåstoppen en av dagene.
Støttes med midler fra
Viken Fylkeskommune

Vi gleder oss.

Klatreløypa i B100• DNT Asker Turlag

FRILUFTSSKOLE
10.–13. august 2020

Friluftshuset i Borgenveien 100

• DNT Asker Turlag

Friluftsskole

• Friluftsskolen
• Valgfag friluftsliv på Borgen
ungdomsskole har vært på
besøk; ryddet området og kost
seg med lunsj på bål
• Lek deg sprek

• DNT Asker Turlag

• Friluftsklubb 7.trinn
Borgensonen
• #AskerOnsdag
• Nærturlederkurs
• Aktivitetslederkurs
• Grunnkurs stimerking
• Diverse møter og samlinger
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• DNT Asker Turlag

• DNT Asker Turlag

• Jul på Borgen
• Mat på bål med
barneskoleklasser og barnehager
• Pause for nærturgrupper

• DNT Asker Turlag

• Førstehjelpskurs

OG det skal bygges og legge til rette
for akebakke. Alle som ønsker er
velkomne til å bidra videre inn til at
dette blir en fin, morsom og trygg
utemøteplass for oss alle i samvær
med andre.

Lene Conradi i akebakken • Unn Orstein

• DNT Asker Turlag

• DNT Asker Turlag

• Internasjonale torsdagsturer

• DNT Asker Turlag

• Ferskingkurs for friluftsliv

• DNT Asker Turlag

I 2019 har Friluftshuset på Borgen
vært base for:

DNT Asker Turlag 2020
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Opptur 8. trinn

DNT Ung Asker

Vi har lagt opp til faste ukentlige aktiviteter i ulike
aldersgrupper. Aktivitetene ledes av trygge ungdommer
som har gjennomført kurs i DNTs kompetansestige.
I tillegg til de faste ukentlige aktivitetene, arrangerer vi
overnattingsturer, hengekøyetur, toppturer, basecamp
og friluftsskole i ferier, kurs og andre aktiviteter for
målgruppa. Vi samarbeider med flere lag og foreninger
for å tilby nye opplevelser og måter å bruke naturen på.

Asker byr på fantastiske turområder som vi kan glede oss
over både sommer og vinter. Både fjorden og marka gir
oss muligheter som vi gleder oss til å utforske mer. Vi har
stort fokus på det sosiale og fellesskapet i det å være på
tur sammen og ønsker å inspirere til å drive friluftsliv på
egenhånd.

Tilbudene gjennomføres med midler fra Viken Fylkes
kommune, Politidirektoratet, Gjensidigestiftelsen og
Asker Kommune.

DNT Asker Turlag 2020

OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger over
hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk
aktivitet og naturopplevelser.

• OPPTUR er en nasjonal turdag for norske
åttendeklassinger, arrangert av Den Norske
Turistforenings medlemsforeninger.

I 2019 deltok over 600 8. klassinger fra Asker på Opptur,
og omtrent samme antall 8.klassinger fra Bærum som
vi samarbeidet med i forbindelse med denne dagen.
OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing.
DNT Asker Turlag arrangerer Opptur for alle 8. klassinger
i Asker denne dagen, og også i år samarbeider vi med
DNT Bærum Turlag. Dagens mål for de ulike skolene er
å gå til en topp eller et utsiktspunkt. Underveis på turen
blir det god pause med aktivitet der vi blant annet rigger
et stort klatretårn, og mulighet for å lage mat på bål.

• OPPTUR arrangeres for 15. gang i 2020.
• Over 35.000 ungdommer deltok på OPPTUR i
2019, over halvparten av landets 8. klassinger.
• Det var 120 OPPTUR-arrangementer over hele
landet i fjor.
• Turene er om lag 10 km lange og går til en topp eller
lignende i nærområdet.
• 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 6. mai på Opptur?
Ta kontakt med askerturlag@dntoslo.no

Støvelkast • DNT Asker Turlag
• DNT Asker Turlag

• DNT Asker Turlag
• DNT Asker Turlag

Småvannsbu • DNT Asker Turlag

Mat på bålkurs • DNT Asker Turlag

• DNT Asker Turlag

Denne dagen får elevene en prøvesmak på friluftsliv,
uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. Målet
er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved frilufts
livet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og
skape en morsom dag med fysisk aktivitet for alle.

• DNT Asker Turlag
• DNT Asker Turlag
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Kjappe fakta om OPPTUR:

Pause på Nedre Gupu • DNT Asker Turlag

Ungt Friluftsliv i Asker
DNT ung i Asker skaper aktiviteter for, med og av unge
mellom 10 og 19 år, som liker å være ute og som er nys
gjerrige på friluftslivet. Ungdom og friluftsliv er i støpe
skjeen i Asker, og vi ønsker å legge til rette for at flere får
øynene opp for friluftslivet, både det enkle, lavterskel
med skogsturen og varm drikke ved bålet og det livet i
friluft der adrenalinet flyter fritt.

Opptur 6. mai 2020

DNT Asker Turlag 2020
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Basecamp Halvorsen

#AskerOnsdag
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Vardåsen raset • DNT Asker Turlag

BaseCamp støttes med midler fra
Viken Fylkeskommune,
Politidirektoratet og
Gjensidigestiftelsen.

Gjengen • DNT Asker Turlag

Hengekøye Halvorsen • DNT Asker Turlag

Påmelding åpner i april.

Hengekøyebanden • DNT Asker Turlag

Friluftshuset, Borgenveien 100

Kortstafett • DNT Asker Turlag

Annenhver onsdag
Kl, 18:00-20:30

Kajakkv • DNT Asker Turlag

Her blir det mat ute, juving, topptur,
hengekøyesoving under åpen
himmel, kart og kompass, bading og
kajakk og mange andre morsomme
og spennende friluftsaktiviteter.
Vi gleder oss til nok en basecamp
der ungdommene får kjent på både
friluftslivets ro og adrenalin, under
trygg ledelse av erfarne, unge
voksne, klare for å bidra til å skape
gode naturopplevelser, latter,
entusiasme, litt bøll og mye moro!

Frokost på Halvorsenhytta • DNT Asker Turlag

Vi gleder oss til å se dere!

Ridning på Bergvang • DNT Asker Turlag

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 Viken Fylkeskommune, Politi
direktoratet og Gjensidigestiftelsen.

Kanopading på Drengsrud • DNT Asker Turlag

Mat på bål, topptur, spillkvelder,
klatring, padling, foredrag, hunde
kjøring, fiksekvelder, trugetur,
hodelyktvandring, hengekøyeover
natting, turlederkurs, samhold og
vennskap.

Er du mellom 13 og 16 år?
Som en del av Asker kommunes
sommerskole arrangerer DNT Asker
Turlag BaseCamp i uke 33.

Kanopading på Drengsrud • DNT Asker Turlag

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.

10.–13. august
på Halvorsenhytta

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

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

Hundekjøring Bergvang • DNT Asker Turlag

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?

DNT Asker Turlag 2020
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Voksenturer og hyttedugnader
Dato

Turmål

Gradering

Lengde

Turleder

Oppmøtested

Voksenturer og hyttedugnader
Tidspunkt

Dato

Turmål

Gradering

Lengde

Turleder

Oppmøtested

Tidspunkt

AUGUST

FEBRUAR/MARS
2/2

Internasjonal tur

E

MT

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

10:00/11:00

13

Torp-Høymyr

E

5

RL

Parkering Høymyrdammen

18:00

11/2

Trugetur

K

JK, ISD

Gullhella st

19:00

16

Sandspollen

M

10

LCI

Venskaben/Kongsdelene kirke

10:00/10:30

29/3

Brønnøya

E

MD, HOA

Broen over til Brønnøya

11:15

20

Aukevarden

E

6

LCI

Parkering Bødalen idrettsbane

18:00

23

7/5 toppers

K

30/20 JK, HOA

Vestmarksetra

3 km

APRIL
2

Internasjonal tur

E

5-7

MT, AN

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

17:30/18:00

23

Kjekstadmarka m/Milorg

M

9

ØS, NCD

Venskaben/Vesledammen

10:00/10:30

16

Kyststi Sjøstrand-Slemmest

E

4

NCD

Bjerkås Coop

18:00

27

Semsvannet-Gupu

E

7

ØS

Nakuhel

18:00

19

Vettre til Vollen

E

MD,JRH

Parkering Vettre hotell

11:00

30

Setre på Krokskogen

K

18

TD, JRH

Venskaben/Sundvollen Spar-butikk

10:00/10:40

23

Konglungen

E

AF

Thon Hotell Vettre

18:00

SEPTEMBER

25-26

Dugnad Småvannsbu

Dugnad

5

KIE

Stinaløkka bhg, Dikemark

10:00

3

Husmannsplassene

E

5

NCD

Sem øvre utfartsparkering

18:00

26

Holtnesdalen

M

6

NCD, LML

Venskaben

10:00

6

Dikemark-Heggedal via Bekkestua

M

7

MD, SEH

Buss fra Asker/Dikemark

11:00

30

Hval-Syverstad

E

5

RL

Parkering Hvalstrand Bad

18:00

10

Slemmestad-Bøsnipa, Geotur

E

4

HOA

Slemmestad Idrettspark

18:00

13

Knivsfjellet

K

14

LCI, NCD

Venskaben

10:00

6

MAI
3

Skaugumsåsen (raset)-Gupu-Sem

M

11

MT, AN

Asker Stasjon (Narvesen)

10:00

17

Internasjonal tur

E

5-7

MT

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

17:30/18:00

7

Gullhella mot Gjellumvannet

E

5

UO

Gullhella stasjon

18:00

20

Asdøljuvet

M

12

HB, AF

Venskaben

10:00

9-10

Hovdehytta

Dugnad

2-4

SA

Bergsmarka eller Solli p-plass

10:00

24

Underlandsåsen

E

4

RAA

Heggedal Stasjon

18:00

9-10

Wentzelhytta

Dugnad

3

CH

Vardåsen p-plass

10:00

27

Pershusfjellet

M

13

KIE, LCI

Venskaben

09:30

10

Heggedal-Lier

M

14

OS, TO

Heggedal Stasjon

10:00

OKTOBER

14

Åstaddammen - Grosetkollen

23-24

Dugnad Halvorsenhytta

24
28

M

5

HB

Åstaddammen

18:00

1

Kistefossen-Rødåsen

E

5

LCI

Hovedgården Skole

17:30

Dugnad

8

BD

P-plass Holtsmarksvei

10:00

4

Vardåsen via Gullhella og Stupet

M

10

MT, AN

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

10:00/10:15

Kyststi Vollen-Elnes

M

10

LML, LCI

Venskaben/Vollen Ungdomsskole

10:00/10:15

8

Haugborunden

E

4

MD, JRH

Asker stasjon ved DNT-skiltet

10:30

Fra fjell til fjord (Borgen-Vardåsen-Vollen)

E

MD, UO

Vardåsen kirke ved turskiltet

11:00

10-11

Småvannsbu

Dugnad

5

KIH

Stinaløkka bhg, Dikemark

10:00

11

Skimtheia

K

13

RAA, NCD

Venskaben/Årkvisla parkering

10:00/10:30

E

5-7

MT

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

17:30/18:00

Dugnad

3

CH

Vardåsen p-plass

10:00

8

UO

Venskaben/Hyggenstranda

10:00/10:30

JUNI
1

Kjaglidalen

K

18

TD, JRH

Venskaben/Sollihøgda

10:00/10:30

15

Internasjonal tur

4

Semsvannet Geotur

E

4

HOA

Nakuhel

18:00

17-18

Wentzelhytta

7

Bergsåsen-Halvorsenhytta

M

12

MT, AN

Asker Stasjon (Narvesen)/P-Sem Grendehus

10:00/10:15

18

Hyggen-Herstadheia

M

11

Grosetkollen

M

5

AN

Asker Stasjon (Narvesen)/Borgeveien 100

17:30/18:00

24-25

Dugnad Hovdehytta

Dugnad

2-4

SA

Bergsmarka eller Solli p-plass

10:00

14

Kjøsterudjuvet

M

10

AF, NCD

Venskaben/Aronsløypa

10:00/10:45

25

Sognsvann-Fuglemyrhytta

M

12

KIE, NCD

Venskaben

09:30

18

Langåra

E

MD, JRH

Rigmorbryggen

09:15

31

Dugnad Halvorsenhytta

Dugnad

8

BD

P-plass Holtsmarksvei

10:00

20

Sommerkveld Gyrihaugen

M

12

LCI

Venskaben

19:00

NOVEMBER

21

Skytebanen-Sandungen

K

15

JRH, VS

Venskaben/Skytebanen

10:00/10:30

1

Dugnad Halvorsenhytta

29

Halvorsenhytta. Julegrantenning

Sommer

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 er i god form.
22
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Helgeturer

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 samkjøring,
derfor har flere av turene oppmøtested
ved Venskaben i Asker sentrum,
Askerveien 41.
Passasjerer betaler kr 10,– pr mil.

Kveldsturer

Torsdager fra april til oktober. 2-3 timer
i Askers nærområder. De fleste start
stedene 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.

Dugnad

8

BD

P-plass Holtsmarksvei

10:00

M

8

MT, JK

Parkering Semsvannet Holtsmarksvei

10:30

Palmesøndag: 5. april ; 1. Påskedag: 12 april ; 1. mai - fredag ; 17. mai - søndag ; Kr. Himmelfart: 21. mai ; 1. Pinsedag: 31. mai

Navn
AF
ISD
TD
LCI
JK
KIE

Telefon
Arne Fredbo
Ingeborg Sølvsberg Dolven
Trond Dale
Lars Christian Iversen
Jeanette Koht
Knut Ivar Edvardsen

92846701
41417944
90568301
91580533
91632024
95227382

Navn
LML
AN
BD
CH
ØS
HOA

Telefon
Lene-Margrethe Lore
Asle Nistad
Bjørn Dyhre
Cornelius Haussler
Øyvind Stene
Hans Oddvar Augedal

91388988
41531455
47383740
99691826
90820912
97543322

Navn
HB
JRH
MD
NCD
OS
MT

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

Telefon

Navn

9240 0998
47813111
97196183
91585601
90286597
90878044

RAA
RL
TO
SEH
UO
VS
SA

Telefon
Rune Aasheim
Randi Larsen
Terje Olsen
Svein Erik Hanssen
Unn Orstein
Vidar Skovli
Stein Andersen

93289782
95816255
94878651
97408565
95276296
91375869
90961126

DNT Asker Turlag 2020

23

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer
TURBUSSEN

Om turene

Hver uke kan du bli med Turbussen ut på tur til flotte
turområder i nærmiljøet. Sammen med andre turglade
mennesker kommer du enkelt og greit til turterreng ved
kysten, i skogen, langs elver og til historiske og kulturelle
steder.

Turer fra Oslo, Bærum og Asker
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager og Oslo på
onsdager. På bussene treffer du likesin – nede 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.

Korte og lange turer
Det er alltid minst fire turledere på Turbussen. 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 skogsbilvei og sti. Tempo og turlengde tilpasses
deltakernes ønsker. På vinteren går alltid turene på brøyta
veier.

Dato

Turområde

Kort informasjon

Dato

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.

Tirs 7/1 Ons 8/1

Lilloseter

Fra Ammerud på skogsbilvei og stier mot
Lilloseter. Kafé.

SOMMEFERIE

Tirs 14/1 Ons 15/1

Sognsvann

Tur rundt og i nærheten av Sognsvann. Kafé
på Norges Idrettshøgskole.

Tirs 21/1 Ons 22/1

Langs Eineåsen

Flott tur gjennom gammelt
kulturlandskap. Kafé Rykkinn seniorsenter.

Tirs 28/1 Ons 29/1

Akerselva

Vi går langs elva fra Bjørvika til Bjølsen.
Kafé på Sagene seniorsenter.

Koselige markastuer

Tirs 4/2 Ons 5/2

Ski - Ås

Ved de fleste turmålene er det koselige marka – stuer eller
kaféer hvor man kan kjøpe noe å drikke og spise.

Tur på nedlagt jernbanespor. Kafé på
Universitetet.

Tirs 11/2 Ons 12/2

Byvandring

Urbant friluftsliv fra Teglverket til Ekeberg.
Kafé.

Ta på og ta med

Tirs 18/2 Ons 19/2

Mærradalen

Vi går Mærradalen, et trangt dalsøkk vest i
Oslo, til Frognerparken. Flott og spennende
turterreng. Kafé.

Tirs 25/2 Ons 26/2

Dæliskogen

Tur med natur og kultur i Dæliskogen. Kafé
på Godthaap.

Tirs 3/3 Ons 4/3

Havnepromenaden

Tirs 10/3 Ons 11/3

• Kle deg godt og ta på gode sko.
• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitteunderlag
og litt ekstra tøy.
• Vi anbefaler gåstaver, spesielt når det er glatt.
I vinterhalvåret er det lurt å bruke brodder.

Verdt å vite
• Det er ikke lov å ha med hunder på Turbussen.
• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.
• Hittegods Turbussen (VyBuss), tlf. 407 05 070
e-post: turbuss@vy.no

Turområde

Kort informasjon

Tirs 18/8 Ons 19/8

Skapertjern rundt

Spennende tur i Kjekstadmarka med utsikt,
vann og molybdengruve. Fint badevann.
Rast i det fri – ta med mat og drikke. Retur
inntil en time senere.

Tirs 25/8 Ons 26/8

Gaupesteinmarka
– Enebakk

På tur til Gaupesteinen som ligger midt i
marka. Rast i det fri – ta med mat og drikke.
Retur inntil en time senere.

Tirs 1/9 Ons 2/9

Krokskogen

Tur med utsikt og gamle setrer. Rast i det fri
– ta med mat og drikke. Retur inntil en time
senere.

Tirs 8/9 Ons 9/9

Isdammen Lillomarka

Vi følger stier og skogsbilveier via «Harald
uteliggers hytte» og videre til idylliske
Isdammen. Rast i det fri – ta med mat og
drikke.

Tirs 15/9 Ons 16/9

Tveiter Gård og
Halvorsenhytta

Urbant friluftsliv fra Bygdøy til Sørenga.
Kafé på Friluftshuset på Sørenga.

På turveier og stier i gammelt
kulturlandskap til setrer og
husmannsplasser. Rast i det fri - ta med mat
og drikke.

Tirs 22/9 Ons 23/9

Fornebu

Fine og varierte turmuligheter. Kafé på
Odonata, gamle flytårnet.

Ringiåsen – Stovivann Flott tur rundt og i nærheten av Stovivannet.
Rast i det fri - ta med mat og drikke.

Tirs 29/9 Ons 30/9

Askim

Tirs 17/3 Ons 18/3

Hoffselva

Vi følger Hoffselva til Bestumkilen og
krysser Bygdøy på langs. Kafé på Norsk
Folkemuseum.

Flott turområde. På sti og skogsbilvei til
Skansehytta. Kafé. Retur inntil en time
senere.

Tirs 6/10 Ons 7/10

Losby

Tirs 24/3 Ons 25/3

Byvandring –
gjennom grønne
lunger i Oslo nr. 1

Urbant friluftsliv gjennom flotte parker i
Oslo. Kafé Botanisk hage.

Flere flotte stier og turveier i området. Vi
besøker DNTs nye hytte Fiskelaushytta.
Kafé.

Tirs 13/10 Ons 14/10

Tirs 31/3 Ons 1/4

Kyststien i Asker

Vi går langs den flotte kyststien og ender
opp på Vollen. Kafé.

Sherpatrappene
- Gjelleråsen

Gjelleråsen byr på mange fine
turmuligheter. Sherpatrapper, gapahuker og
Stovnertårnet. Kafé Liastua.

Tirs 20/10 Ons 21/10

Fra vann til vann i
Lillomarka

Tur på stier og skogsbilveier innom flere
idylliske tjern. Kafé i gamle Krutthuset.

Tirs 27/10 Ons 28/10

Maridalen

Mange gode stier og skogsbilveier. Kanskje
en tur innom Tømtehyttene? Kafé i
Varmestua på Skar.

Tirs 3/11 Ons 4/11

Lysakerelva

Vi går elva fra bunn til topp. Kafé.

Tirs 10/11 Ons 11/11

Byvandring –
gjennom grønne
lunger i Oslo nr. 2

Urbant friluftsliv gjennom flotte parker i
Oslo. Kafé.

Tirs 17/11 Ons 18/11

Alnaelva

Vi går langs elva fra Oppsal via
Østensjøvannet til Sørenga. Kafé.

Tirs 24/11 Ons 25/11

Ekeberg

Spennende tur på Ekeberg med
skulpturparken, helleristninger og
Brannfjell. Kafé på Bekkelaget seniorsenter
«Villa Holte».

Tirs 1/12 Ons 2/12

Sæteren Gård
Juleavslutning

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

Tirs 8/12 Ons 9/12

Byvandring med
«historisk sus»

Urbant friluftsliv med byvandring gjennom
Kvadraturen til Akershus Festning som er
flott julepyntet.

PÅSKE
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• Eivind Haugstad Kleiven

FRA OSLO HVER ONSDAG
• Avgang fra Haakon VIIs gt 1 
kl. 10.00
• NB! Møt opp senest 10 min før avgang for
å være garantert plass på Turbussen.
• RETUR: Fra turmålet kl. 14.00 (dersom
ikke annet er oppgitt)
• PRIS:
Medlem: kr 120,–, Ikke-medlem: kr 170,–
• BETALING:
VIPPS til DNT Turbussen #549476
eller betal kontant.
• HUSK ditt medlemskort.

• Eivind Haugstad Kleiven

Turbussen • Eivind Haugstad Kleiven

• Eivind Haugstad Kleiven

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

Tirs 14/4 Ons 15/4

Jeløya

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

Tirs 21/4 Ons 22/4

Drammenselva

Flott tur langs elvebredden. Fine turveier på
begge siden av elva. Kafé.

Tirs 28/4 Ons 29/4

Brønnøya

Idyllisk øy utenfor Nesøya i Asker. Flotte
turveier. Rast i det fri – ta med mat og
drikke.

Tirs 5/5 Ons 6/5

Strømsdammen

På flotte stier og skogsbilveier til
Strømsdammen. Denne uken arrangerer DNT
Oslo og Omegn den årlige “ryddeuka” og vi
samler og plukker søppel. Rast i det fri – ta
med mat og drikke.

Tirs 12/5 Ons 13/5

Groruddalen på tvers

Spennende tur fra Grorud til Ellingsrud
gjennom Verdensparken på Furuset. Rast i
det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 19/5 Ons 20/5

Skar – Maridalen

Flott turområde og mange gode stier og
skogsbilveier. Kafé i Varmestua på Skar.

Tirs 26/5 Ons 27/5

Køllen - Krokskogen

Bli med til dette litt ukjente turmålet på
Krokskogen. Mange spennende
kaffidokterhytter, natur og utsikt. Rast i det fri
– ta med mat og drikke. Retur inntil en time
senere.

Tirs 2/6 Ons 3/6

Østmarka Sør

Flere turmuligheter i området. Kanskje en
tur innom DNTs hytte Øvresaga? Rast i det
fri – ta med mat og drikke.

Tir 9/6 Ons 10/6

Breivoll
Sommeravslutning

Sommerstemning på Breivoll. Tur og
bading. Kafé. Retur inntil en time senere.

MER INFORMASJON:
Ta kontakt med vårt Tursenter, tlf. 22 82 28 00
All deltakelse skjer på eget ansvar.
Det tas forbehold om endring av turmål
ved vanskelige vær- og føreforhold.
Endringene gjøres samme dag.

Det tas forbehold om endring av turmål ved vanskelige
vær- og føreforhold. Endringene gjøres samme dag.

All deltakelse skjer på eget ansvar!
DNT Asker Turlag 2020
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Nærturer på dagtid

• 20. januar: Semsvannet med pause på
NaKuHel
• 10. februar: Nedre Gupu
• 16. mars: Kalvøya
• 20. april: Drammenselva
• 18. mai: Sjøstrand
• 15. juni: Bygdøy via Huk og
Paradisbukta tilbake til Skøyen
• 21. september: Sæteren gård
• 19. oktober: Torsbråtan
• 16. november: Konglungen
• 14. desember: NaKuHel

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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Pause med damene • Ingrid Rønne

• 5. februar: Kalvøya med kafe
• 4. mars: Asker museum med omvisning
– høre om det passer med omvisning?
• 1. april: Brønnøya
• 13. mai: Semsvannet med geologi
• 3. juni: Frognerparken
• 2. september: Kyststien Bjerkås til Vollen
• 7. oktober: Småvannsbu
• 4. november: Besøk på Freialand, Oslo
• 2. desember: Sæteren gård

Turene er et samarbeid med Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken og
Borgen Innbyggertorg.
Turene støttes av Helsedirektoratet.
Passasjerer betaler kr 10,– 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.

DNT Oslo og omegn/Asker Turlag

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 Asker Turlag

«Månedens tur» 3. mandag i
måneden. Oppmøtested og tid kan
avvike, se DNT Asker Turlags
hjemmeside dntoslo.no/asker

Nærtur fra Asker sentrum
Oppmøte utenfor Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken
hver onsdag klokken 11.00.
Første onsdag i måneden arrangeres
«Månedens tur». Vi utforsker nye
turområder. Oppmøte samme sted
og tid, turene er gratis.
Datoer og turmål «Månedens Tur».
Oppmøtested og tid kan avvike,
se Asker Turlags hjemmeside
dntoslo.no/asker

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 2020: 11. januar - 19. juni
(bortsett fra uke 8 og 15)
Periode høst 2020:
21. august – 18. desember
(bortsett fra uke 40)
Påmelding: Nei, bare møt opp.
Pris: Gratistilbud

Vintertrim • DNT Asker Turlag

Alle turene blir lagt ut på DNT Asker
Turlags hjemmeside.

Nærtur fra Borgen
Oppmøte utenfor Borgen Innbygger
torg hver mandag klokken 11.00.

Oppmøte: Ved Turvennskiltet
utenfor Borgen Innbyggertorg

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

Pause på Hvalstrand • Aase 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. 1,5 til 3
timer. Ta med mat og drikke, det blir
hyggelig pause underveis. Turene går
på stier og turveier i området. Tempo
og lengde tilpasses vær, føre og
deltagernes 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 og disse turene varer noe
lengre enn andre turer.

Friluftstrim

DNT Asker Turlag 2020
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Møter og kurs

Frivillig i Asker Turlag

Aktivitet

Tidspunkt

Verkstedet (NaKuHel)

Frivilligmiddag*

18.00 - 21.00 Styret

18. mar

Verkstedet (NaKuHel)

Årsmøte 2020

18.00 - 20.00 Styret

23. mar

Friluftshuset, Borgenveien 100 Førstehjelpskurs*

17.00 - 21.00 David Rohrmuller

15. apr

Friluftshuset, Borgenveien 100 Nærturlederkurs*

17.00 - 21.00 Lisbet Natland

28. apr

Friluftshuset, Borgenveien 100 Aktivitetslederkurs*

17.00 - 20.00 Kjersti Selseth

4. jun

Friluftshuset, Borgenveien 100 Kart- og kompasskurs*

17.00 - 21.00 Hans Oddvar Augedal

9.-11.okt

Halvorsenhytta

hele helgen

Grunnleggende turlederkurs*

*Bindende påmelding på dntoslo.no/asker eller til askerturlag@dntoslo.no

DNT Asker Turlag 2020

Turbovenner • DNT Asker Turlag

Sted

26. feb

Kursholder / Ansvarlig

Kjell Jonsson

Livredning • DNT Asker Turlag

Dato

Frivillig Bjørn bære ved • DNT Asker Turlag

• Grunnleggende turlederkurs

dntoslo.no/asker
askerturlag@dntoslo.no

• DNT Asker Turlag

• Padlekurs

Har du andre ideer?
Bli med på å skape et enda bedre og sterkere miljø for
friluftsliv i Asker!

Vedkløyving må til • DNT Asker Turlag

• Klatrekurs inne- og ute

Ikke medlem ennå?
Meld deg inn på: dntoslo.no/medlem eller tlf. 22 82 28 00.

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.

Frivillige • DNT Asker Turlag

Mer informasjon om kursene og
påmelding ligger på dntoslo.no/asker

Mat på bålkurs • DNT Asker Turlag

Nytt av året er et 4-timers kart- og
kompasskurs som har vært etterspurt
en stund. Det kan også bli flere kurs
i løpet av året, så følg med på
dntoslo.no/asker
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Medlem i DNT Asker Turlag?
Har du postadresse i Asker og er medlem i DNT Oslo
og Omegn/Turistforeningen, da er du automatisk
medlem i Asker Turlag!

DNT Asker Turlag har et tett samarbeid med Asker kom
mune gjennom partnerskapsavtalen. Felles mål er å legge
til rette for et aktivt friluftsliv, god folkehelse og en helse
fremmende stedsutvikling gjennom friluftsliv for alle.

Vi har også satt opp nærturlederkurs,
aktivitetslederkurs og
førstehjelpskurs.

I tillegg blir det diverse kurs for
ungdom innen friluftsliv, og disse
annonseres fortløpende på hjemme
side og facebook.

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

DNT 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.

Turleder Rune Aasheim • Arnhild Hartvedt

I 2019 arrangerte vi forskjellige kurs i
DNT Asker Turlag, og dette ønsker vi
å følge opp videre i 2020. Vi ønsker
å videreutdanne våre nåværende
turledere og frivillige, i tillegg til å
rekruttere nye turledere og frivillige
inn i vårt hyggelige friluftlivsmiljø.
I 2020 arrangerer vi igjen
Grunnleggende Turlederkurs etter et
opphold i fjor.

DNT Asker Turlag 2020
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Hovdehytta: Hovdehytta ligger i
Vestmarka. Kortest vei er fra Bergsmarka, ellers er det best parkeringsmuligheter 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 hjemme-fronten med god utsikt
ned til Skaugum og Terboven.
Hytta har åtte sengeplasser

Småvannsbu

åpningen, ta kontakt med prosjektleder for Friluftsliv på Borgen,
Ingeborg Sølvsberg Dolven på
tlf. 414 17 944 eller
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Wentzelhytta: Wentzelhytta blir
DNTs hytte nummer fire i Vestmarka.
Det planlegges åpning i løpet av
2020, nærmere informasjon om
offisiell åpning kommer. Wentzel
hytta ligger sørøst for toppen av
Vardåsen med fin utsikt mot nord,
øst og sør. Den øvre enden av ski
trekket til Vardåsen skisenter ligger
rett nedenfor hytta. Wentzelhytta
ble bygget av ekteparet maleren
Gustav Wentzel og forfatteren Kitty
Wentzel i 1896. Hytta blir i første
omgang ikke en ordinær ubetjent
DNT-hytte til bruk for overnatting,
men skal være til bruk for Askers
befolkning for turer og arrangemen
ter. Wentzelhytta inngår også som
en del av Partnerskaps-avtalen
mellom Asker kommune og DNT
OO/Asker Turlag, og da særskilt
innunder prosjekt Friluftsliv
på Borgen.

Hovdehytta

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

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 Holtsmarksvei. Hytta har fin utsikt over Askerbygda og Oslofjorden. I sommerhalvåret beiter det sauer og kuer i
området. Hytta har 9 sengeplasser
fordelt på 2 rom.

Halvorsenhytta •Jeanette Koth

1. Rundtur Hval
2. Rundtur Vakås
3. Rundtur Haugbo
4. Rundtur Solvang
5. Rundtur Bleiker
6. Rundtur Båstad
7. Rundtur Husmannsplasser
8. Rundtur Fløyta
9. Rundtur Underlandsåsen
10. Rundtur Småvannsbu
11. Rundtur Vardåsen -kort og lang
12. Rundtur Syverstad
13. Rundtur Landøya/ Nes
14. Rundtur Breivika
15. Rundtur Nesøya -kort og lang
16. Rundtur Bjerkås
17. Rundtur Neselva
18. Rundtur Risenga
19. Rundtur Østenstad
20. Rundtur Torp-Høymyr

DNT Oslo og Omegn har nå til sam
men 28 hytter i marka, der tre av
dem ligger i Asker og vi håper i løpet
av vår/tidlig høst å få åpnet
Wentzelhytta for besøkende.
DNTs hytter som ligger i Asker er
Småvannsbu, Hovdehytta og
Halvorsenhytta. Hyttene kan besøkes
på dagtid eller bookes for overnatting
på dntoslo.no. For å kunne bestille
overnatting, må minst en i turfølget
være medlem i DNT og ha DNTnøkkelen. Medlemmer av Barnas
Turlag bor gratis, og medlemmer av
DNT Ung betaler kr 50,–. Hyttene er
låst med DNT-nøkkel og kan brukes
hele året.

Wentzelhytta

Følgende rundturer er nå merket.

Rundtur Underlandsåsen • DNT Asker Turlag

God tur!

• DNT Asker Turlag

DNT Oslo og Omegn, DNT Asker
Turlag og Asker Kommune, har
siden 2013 hatt partnerskap for
folkehelse. Ett av målene var 20
merkede rundløyper i bolignære
strøk. Målet ble nådd i 2018, og
DNT Asker Turlag er stolte over
å kunne legge til rette for gode
naturopplevelser rett utenfor
stuedøra. Det er en stor jobb som
er lagt ned og fortsatt legges ned
i dugnad og frivilligtimer for
å etablere og vedlikeholde stier
og merking. I løpet av 2020 vil
«Rundturheftet» med beskrivelse av
alle 20 rundturene i tekst og bilder
bli publisert. Beskrivelsene vil også
kunne finnes på DNT Asker Turlag
sin hjemmeside, samt UT.no. tillegg
er det tilgjengelig kart til alle turene
på Innbyggerservice Asker sentrum.

DNT-hytter i Asker

Pause i Solvangskogen • Mette Ous Vånge

Rundturer i Asker

Ønsker du å være hyttetilsyn eller
bidra med dugnad i forkant av
DNT Asker Turlag 2020
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I denne brosjyren finner du en oversikt
over turer, aktiviteter og arrangementer
arrangert av DNT 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
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