
Ullensaker turlag - turprogram 2020

Dato/tid Arrangement Turmål Oppmøtested
Dis-
tanse 
(totalt)

Varighet 
(circa)

Kort info 
Ullensaker Turlag på facebook eller  
ullensaker.dntoslo.no/)

 2. feb 
kl 12.00

Kom deg ut 
dagen

Nordby-
tjernet Nordbytjernet 3 t Familiedag ute med masse aktiviteter og grilling!

7. mars 
kl 18.00

Fullmånetur 
med bål Jernbanemarka Skogmo skole 5 km 3 t Familietur med bålkos og matpakke.

22. mars 
kl 11.00 Skitur Hovin Hovin skole 10 km 2,5 t Skitur i nykjørte løyper. Føreforbehold!

29. mars 
kl 11.00

Urban vinter- 
vandring Jessheim Jessheim stasjon 5 km 2,5 t Byvandring i Jessheim med lett historisk tilsnitt.

25. april 
kl 09.00

En smakebit 
av Pilegrims- 
leden

Pilegrims- 
leden Frogner stasjon 12 km 4,5 t Vi følger pilegrimenes rute fra Frogner til Kløfta,  

en vandring på både sti og vei. 

10. mai 
kl 12.00

Vårtur i 
ravinene

Ravinene ved 
Gardermoen

V/ Scandic hotell, 
Gardermoen 6 km 4 t Historisk vandring i særegne omgivelser kledd i hvitveis! 

19. mai 
kl 18.00

Kveldstur på 
våre nye stier

Brenni-
runden

Gystadmarka 
skole 8 km 3 t Vi knytter våre merkede stier i nærmarka sammen til en flott tur!  

23. mai 
kl 18.00

Hengekøye-
tur Gjermenningen Gjermenningen, 

Gjerdrum Alm. 3 km Overnattingstur i flotte omgivelser.

14. juni 
kl 10.00

Rundtur i 
søndre del av 
Romeriksåsen

Ryggevannene  
og Rundtjenn

A-brua i   
Gjerdrum  
Almenning

10km 
/16  
km

3,5
/5,5 t

Rundtur i spennende terreng, med kort og lang løype.  
Samarbeid med Gjerdrum Turlag.

15. juni 
kl 18.00

Kveldstur på 
våre nye stier

Hovifjellet/  
Langtjern

Skytterbanen 
Hauerseter 9 km 3,5  t Bli med og oppdag våre nymerkede stier.

17. juni
 kl 18.00 Sykkeltur Gystadmarka 

/Hauerseter/Dal
Gystadmarka 
skole 30 km 2,5 t Kveldstur på sykkel i fint terreng på gode stier og noe vei.

28. juni 
kl 10.00

Langtur i 
Åsmarka

Åsmarka 
/Langelands-
fjellet

Rambydalen 15 km 5,5 t Vi knytter våre merkede stier i nærområdet sammen i en flott langtur!

4. aug
kl 18.00

Skogbruks- 
faglig tur Jernbanemarka Skogmo skole 5 km 3 t Guidet tur – lær mer om skogen!

9. aug
kl 12.00

Historisk 
byvandring

Jessheim sen-
trum Jessheim stasjon 3-4 km 2,5 t Bli med ut og lær litt mer om Jessheim by!

30. aug
kl 11.00

Historisk 
vandring Kløfta sentrum Parken på Kløfta 4 km 2,5 t Lyst til å lære om Kløfta? Bli med oss på guidet tur!

6. sept 
kl 12.00

Kom deg ut 
dagen Sandtjernhytta Mogreina kirke 4 km 3 t Familiedag ute med masse aktiviteter!

9. sept 
kl 18.00

Kveldstur på 
våre nye stier 

Rømådalen - 
Vålerbråten/
Høgmyra

Nordkisa 
idrettspark 5 km Spennende kveldstur i nye områder.

13. sept 
kl 10.00

Langtur nord i 
Romeriksåsen

Nordåsen, 
Nannestad

På toppen av 
Holkebylia, 
Maura

22 km 7 t Langtur blåmerkede stier – Vikkelihytta/Klofjell/Honsjøen/Nipkollen.

27. sept 
kl 10.00

Spennende 
historisk tur

Råsjøen/Jakt-
slottet Bjertnessjøen 8 km

/17 km
4 t 

/6,5 t Guidet omvisning på Jaktslottet + kort og lang fottur.

31. okt 
kl 18.00

Måneskinns- 
tur Hovinfjellet Hauerseter 3 km 2,5 t Vi tar kveldsmaten og nyter utsikten.

TURER I NÆRMILJØET: I tillegg til ordinært program vil vi arrangere turer den første tirsdagen hver måned i sommerhalvåret. Startsted: Skogmo skole. 
Turene starter kl 1800 og arrangeres følgende datoer; 5. mai, 2. juni, 7. juli, 4. august (skogbruksfaglig tur) og 1. september. Følg med for mer informasjon!

AKTIV I 100: Ullensaker Turlag og Røde Kors arrangerer turer i nærmiljøet på dagtid i tidsrommet mars – november (ca 2 timers varighet). 
Målgruppe er eldre og personer som er hjemme på dagtid. Fast oppmøtested vil være Frivillighetens hus, Jessheim. 
Eget turprogram med mer informasjon kommer!

LOKALE DNT-KURS I 2020:
15. april kl 18.00-21.00: DNT ambassadørkurs ved Frivillighetens hus
18. april kl 09.00-19.00:  DNT ambassadørkurs (3 timer), aktivitetslederkurs  Barnas Turlag (3 timer), nærturlederkurs (3 timer) ved Sandtjernhytta. 
Se våre nettsider for mer informasjon: https://ullensaker.dntoslo.no/

https://ullensaker.dntoslo.no/

