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Kjære turvenn!
Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014 og er et lokallag under Den Norske Turistforening Oslo 
og Omegn. Har du postadresse i Ås og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du automatisk 
medlem av Ås Turlag. Laget har noe over 1000 medlemmer pr. januar 2017. 
Vi arbeider for å gjøre det enklest mulig for at barn, ungdommer og voksne i Ås kan komme 
seg ut i naturen for felles glede og trivsel. Turlaget har en egen turgruppe som arrangerer 
fellesturer og en stigruppe for merking og vedlikehold av turstier i Ås.  I tillegg har vi også et 
aktivt Barnas Turlag som egen gruppe i Ås Turlag. 
Vi arrangerer en rekke forskjellige turer i 2017 som du kan lese mer om i dette programmet. I 
tillegg til ”Månedens langtur” siste lørdag eller søndag i månedene april-oktober, arrangerer vi 
flere ettermiddagsturer, ofte med et lokalhistorisk tema. Vi arrangerer også overnattingsturer. 
Allerede i mai blir det overnattingstur til idylliske Bøvelstad i Østmarka. Hyggelig og nyttig 
for den som vil lære seg å benytte selvbetjeningshyttene. Vi arrangerer også flere turer 
spesielt tilrettelagt for barn, samt ukentlige trilleturer for 
småbarnsforeldre, se lenger bak i programmet.  
Det er som regel ikke påkrevd med forhåndspåmelding til våre 
dagsturer som stort sett foregår i nærmiljøet. Deltakelse skjer på 
eget ansvar. Ås Turlag drives på dugnad, og det koster ikke noe å 
delta på dagsturer dersom det ikke er spesielt angitt. 
Vi håper å se deg på en eller flere av våre turer i 2017! 
Svein Skøien, leder Ås Turlag 

KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med oss på asturlag@dntoslo.no hvis du har spørsmål om turene våre, eller 
hvis du kan tenke deg å delta aktivt i turlaget – gjennom turgruppa, stigruppa eller Barnas Turlag. 
På våre hjemmesider as.dntoslo.no finner du informasjon om alle våre turer og andre 
aktiviteter. Du finner også Ås Turlag på Facebook, lik oss og få informasjon rett inn på 
nyhetsoppdateringen din.  
Dette turprogrammet er utgitt i januar 2017. Vi anbefaler at du alltid sjekker hjemmesidene våre på 
forhånd, ettersom det kan skje endringer i det oppsatte programmet. 
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Månedens langtur 2017
Månedens langtur arrangeres i månedene fra 
april til oktober, som regel siste lørdag eller 
søndag i hver måned. Dette er lengre turer med 
varighet på mellom fire og sju timer for deg som 
liker å gå litt langt i hyggelig selskap. Det er som 
regel ikke nødvendig med forhåndspåmelding. 
Husk godt fottøy og mat og drikke!

Lørdag 29. april – Kyststien 
Fiskevollbukta-Nesset 
Vi går til Hvervenbukta, deretter over Ljansbruket 
hvor vi krysser Gjersøelva over til Oppegård. Vi følger 
sti langs Ingierstrandsåsen fram til Bekkensten, derfra 
sherpastien fram til Roald Amundsens vei og opp til 
Svartskog kolonial. Lunsj, deretter til Sjødalstrand, 
Nebba, Kjærnes, Strandenga og Breivoll og Nesset.
Lengde: ca 22 km, ca 6 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøte: Fiskevollbukta bussholdeplass (retning fra 
Oslo) kl 10.00 
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 28. mai – Fålemarka og søndre 
Svartskog – fellestur Ås og Oppegård Turlag 
Turen starter og slutter ved Sjøskogen ved 
Vinterbrosenteret, og følger nymerket sti mot Lauvåsen 
og videre til Nybråten, Labråten og oldtidsveien 
mot Sjødal. Fra Sjødal følger vi sti til Sjødalstrand, 
kyststien til Nebba, opp til Brenningsmyr og tilbake 
til oldtidsveien. Den følger vi til Pollevann før vi går 
tilbake til Sjøskogen. Turen er ca. 15 km og går i lett 
terreng. Medturleder fra Oppegård turlag. 
Lengde: ca 15 km, ca 4 timer + pauser 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Oppegård st. kl 10.30 eller Sjøskogen 
barnehage (P-plass) kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 25. juni –Askermarka
Turen går i området ved Semsvannet som er et flott 
kulturlandskap. Vi går fra Semsvannet ved Sem gjestegård 
langs skogsvei opp til Tveitersetra. Vi går deretter videre 
på sti fram til Hovdehytta og kan nyte en fantastisk utsikt 
sydover mot Oslofjorden. Vi går så tilbake til Semsvannet. 
Lengde: ca 13 km, ca 4 timer
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: GG-hallen kl 10.00
Turleder: Svein Skøien, tlf 993 59 159
Påmelding til turleder pga. felles transport

Søndag 30. juli – Håøya på kryss og tvers
Ferge til Håøya kl 09.50. Turen starter sørøst på Håøya, 
går over øyas høyeste punkt og til Tajeodden med 
lunsjstopp på Håøya Naturverksted med Helge Haugens 
entusiastiske fortellerglede, egenprodusert ost og 
skillingsboller. Deretter om V. Dragsund til Nordbukta, 
tilbake via Ø. Dragsund og Sagbukta og retur til Drøbak.
Lengde: 10-15 km, ca 5 timer + pause
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Sundbrygga, Drøbak kl 09.30
Turleder: Jon Kr. Øiestad, tlf 976 65 009

Søndag 27. august – Gaupesteinmarka 
med Håvard Steinsholt
Dette blir en kulturell ”villmarkstur” i Gaupesteinmarka 
– vi starter ved Granerud skytebane og går fra Nøden via 
Pina forbi to Høl og Q og tilbake om Hjellsåsen (tårnet) 
og Vientjern (ta med badetøy hvis det er vær til det!). Vi 
går mest på sti – men noen bakker blir det også!
Lengde: ca 8 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Granerud skytebane kl 11.00
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179

Søndag 24. september – Kyststien 
Hvitsten - Krokstrand 
Vi går fra P-plassen og ned til Hvitsten torg, forbi sjøbodene 
og Kjøbmannsgården, så opp i bakkene og videre gjennom 
den idylliske bebyggelsen i Hvitsten. Stien går godt opp i 
høyden før den ender ut på ”stupet” ved Emmerstadbukta. 
Vi kommer ut på stranden i bukta, videre inn på vei sydover 
og deretter inn i skogen før vi ender ut på Krokstrand, et 
stort friområde. På returen kan vi følge samme vei tilbake, 
eller følge stien over Stjernåsen før Emmerstadbukta. 
Lengde: ca 9 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass ca 400 m øst for Hvitsten kl 11.00
Turleder: Karlis Valdmanis, tlf 952 16 287

Lørdag 28. oktober – Tirudmåsan
Vi starter ved Åshallen og går alleen forbi Dyster gård 
og kommer etter hvert inn på Kroerløypa som vi følger 
forbi Bjørnebekk til Kroer kirke. Vi følger en idyllisk 
skogsbilvei og sti sørover. Vi ender opp på Tirudmåsan, 
retur via Trampen speiderhytte og tilbake til Åshallen. 
Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: P-plass ved Åshallen kl 10.00
Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199
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GRADERING AV TURENE: 

Grønn. For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak 
kortere turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.

Blå. For de med litt erfaring i terreng og middels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan 
være steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.

Rød. For erfarne turgåere og de med god utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein, ur og snaufjell. Bratte 
helninger og lengre strekninger med løs stein og myr kan forekomme.

Svart. For erfarne turfolk og de med god utholdenhet. Gode fjellsko anbefales. Lange turer på mer krevende 
stier eller topp med bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.

5. feb. kl 11.00 Kom deg ut-dagen 
Vestbyrunden

GG-hallen Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

1. apr. kl 11.00 Sesongstart – Turorien-
teringa i Ås med Håvard 
Steinsholt

P-plass Breivoll 
Gård

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

23. apr. kl 11.00 Syverud - Årungen Ås stasjon Jens Andersen, 
tlf 483 49 216

25. apr. kl 18.00 Ettermiddagstur Åsmåsan Ås stasjon Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

29. apr. kl 10.00 MÅNEDENS LANGTUR
Kyststien Fiskevollbukta - 
Nesset

Fiskevollen 
bussholdeplass

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

6.-7. mai kl 11.00 Overnattingstur til Bøvelstad
NB! Husk påmelding!

Bysetermåsan Jens Andersen,
tlf 483 49 216

9. mai kl 18.00 Ettermiddagstur 
Nordskogen-Årungen

Ås stasjon Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

14. mai kl 11.00 Vårvandring i Fålemarka Sjøskogen 
barnehage

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

21. mai kl 11.00 Vardåsen Rådhuset, 
Ås sentrum

Svein Skøien, 
tlf 993 59 159

28. mai kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR
Fålemarka - Søndre Svartskog

Sjøskogen 
barnehage

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

30. mai kl 18.15 Ettermiddagstur Seiersten-
marka - Hallangspollen

Bussholdepl. 
Dyrløkke

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

11. juni kl 10.00 Oldtidsveien fra Fåle til 
Hvervenbukta

Sandgropa, 
Polleveien

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

13. juni kl 18.00 Ettermiddagstur 
Furukollen i Frogn

Ås stasjon Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

25. juni kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR
Askermarka
NB! Husk påmelding! 

GG-hallen Svein Skøien, 
tlf 993 59 159

30. juli kl 09.30 MÅNEDENS LANGTUR
Håøya på kryss og tvers

Sundbrygga, 
Drøbak

Jon Kr. Øiestad, 
tlf 976 65 009

 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER
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15. aug. kl 18.00 Ettermiddagstur Glenne og 
Grytelandskogen

P-plass Rustad 
skole

Christine Pehrson,
tlf 907 51 301

22. aug. kl 16.00 Ettermiddagstur Åsrunden Esso (On the 
run) 

Arne Hågensen, 
tlf 913 03 199

27. aug. kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR
Gaupesteinmarka

Granerud 
skytebane

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

29. aug. kl 18.00 Ettermiddagstur - på sykkel 
til Fjøseråsen

Ås stasjon Christine Pehrson,
 tlf 907 51 301

2. sept. kl 11.00 Kom deg ut-dagen - Kyst-
stien Breivoll - Sjødalstrand

Plenen på 
Breivoll

Jens Andersen, 
tlf 483 49 216

5. sept. kl 18.00 Ettermiddagstur – kultursti 
Krogsrudtoppen

Ås stasjon Christine Pehrson,
 tlf 907 51 301

10. sept kl 11.00 Fålemarka Sandgropa, 
Polleveien

Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

12. sept kl 18.15 Ettermiddagstur – Alfred 
Gustafsons sti

Hebekkskogen 
barnehage

Christine Pehrson,
 tlf 907 51 301

23. sept kl 11.00 Sørøst i Kroer Kroer kirke Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

24. sept kl 11.00 MÅNEDENS LANGTUR
Kyststien i Vestby

P-plass øst for 
Hvitsten

Karlis Valdmanis,  
tlf 952 16 287

26. sept kl 18.00 Ettermiddagstur i Ås Ås stasjon Christine Pehrson,
 tlf 907 51 301

15. okt. kl 11.00 Kyststien i Ås P-plass Breivoll Terje Thurmann-Moe, 
tlf 908 24 179

28. okt. kl 10.00 MÅNEDENS LANGTUR
Tirudmåsan

P-plass ved 
Åshallen

Arne Hågensen, 
tlf 913 03 199

 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER

Du 
finner mer 

detaljert og opp-
datert informasjon 

om alle turene på våre 
nettsider as.dntoslo.no



Barnas Turlag Ås ble stiftet våren 2015, og er en egen gruppe i Ås Turlag. Vi arrangerer turer for 
små og store barn – og foreldre. Her finner du både kortere og litt lengre turer, som alle er spesielt 
tilrettelagt for foreldre med barn. De fleste av turene er uten forhåndspåmelding, mens enkelte 
krever påmelding pga. begrenset antall plasser. Sjekk på våre nettsider as.dntoslo.no
Her er noen utvalgte turer for barn – se hele turoversikten på neste side! 

Søndag 15. januar 
– På jakt etter spor
Vi går på sporjakt og leter etter tegn til små og store 
dyr. Kanskje vi er så heldig at det er nysnø? Vi vet at 
det finnes både mus, rådyr og elg i området. Underveis 
fyrer vi opp bål, spiser niste og leker. Husk godt med 
varme klær, termos med varm drikke og niste. Ta 
gjerne med fotokamera, sporbok og målestokk.
Lengde: 0,6 km 
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Ved pumpehuset i Nyveien kl 13.00
Turleder: Sissel Vestervik Mordt, tlf 984 74 740

Torsdag 6. april 
– Middagstur til Indianerskogen 
Plukk opp ungene i barnehagen og/eller SFO, og bli med 
oss ut i skogen for å spise middag. Gjør det enkelt og 
ta med en pakke pølser, eller bli inspirert her: http://
utetid.net/2014/01/mat-pa-bal-kjekke-alternativ-til-
polse-på-tur/. Ungene koser seg og leker sammen, og 
dere får en fin avslutning på dagen i frisk luft. Vi tenner 
bål. Ta med mat, varme klær og gjerne sitteunderlag.
Lengde: ca. 300 m
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Sagalund barnehage i Ekornveien 50, kl 16.30
Turleder: Beate Myklevoll, tlf 995 87 774

Torsdag 4. mai 
– Elvesafari ved Syverudbekken 
I mai er det mye vann i Syverudbekken, og skogen er frodig 
med blomster. Vi tar med middag eller matpakke og går 
fra rostadion langs naturstien over Prestegårdsjordene og 
oppover mot fossen. Kanskje vi finner brennesle som vi 
kan ta med hjem til suppe? Blir vi slitne før vi når fossen, 
stopper vi et annet sted ved bekken, tar en lang pause, 
spiser maten vår og leker, før vi snur og går tilbake. Ta 
med mat, drikke og noe å sitte på.
Lengde: 2,5 km t/r rostadion
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: P-plass Årungen rostadion kl 16.30
Turleder: Ann-Kristin Stokke, tlf 452 17 552

 
Søndag 22. oktober 
– Ponnitur med kakao
Denne søndag fyller vi termosene med kakao og begir oss ut 
på tur i selskap med en snill ponni. Vi utforsker landskapet 
på Årungens vestlige side og fyrer opp bål, så ta gjerne med 
bålmat. Husk godt med varmt tøy og sitteunderlag.
Lengde: ca 1 km
Vanskelighetsgrad: Lett
Oppmøte: Årungen utedrift, Smebølveien 15 kl 11.00
Ansvarlig for arrangementet: Sissel Vestervik Mordt, 
tlf 984 74 740

Trilleturer 2017
Ås Turlag arrangerer hver uke trilletur for foreldre som er hjemme i permisjon med barn. Dette er en hyggelig 
måte å treffe andre i samme situasjon til mosjon og sosialt samvær. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å 
henge med, og turene ender som regel på en kafé der både store og små kan få dekket sine behov for mat og stell. 
Turene går på både grus-, traktor- og asfaltert vei. Det er mulig å bruke bæresele eller bæremeis på alle turene 
for de som ønsker det. Se as.dntoslo.no for informasjon om oppmøtetid og sted, eller følg oss på Facebook. Det 
er ikke nødvendig med påmelding.

Trilleturledere 
Vi trenger flere frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene - de fleste triller i permisjonen og 
så begynner de å jobbe igjen. Ønsker du å delta i en trilleturgruppe i Ås og kan lede noen turer, ta kontakt på 
asturlag@dntoslo.no. Du bestemmer selv hvor mange turer du vil lede. Vi setter opp forslag til egnede turer, men 
har du andre forslag, endrer vi gjerne på programmet.
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15. jan. kl 13.00 På jakt etter spor Pumpehuset, 
Nyveien

Sissel V. Mordt, tlf 
984 74 740

5. feb. kl 11-14 Kom deg ut-dagen: 
Akedag ved GG-hallen

GG-hallen Ann-Kristin Stokke, 
tlf 452 17 552

5. mars kl 11.00 Skitur til Stuene Gardmanns- 
bråten

Inger Rødseth, tlf 
402 02 968

6. apr. kl 16.30 Middagstur til 
Indianerskogen

Sagalund 
barnehage

Beate Myklevoll tlf 
995 87 774

4. mai kl 16.30 Elvesafari ved Syverudbekken P-plass Årun-
gen rostadion

Ann-Kristin Stokke, 
tlf 452 17 552

11. juni kl 11.00 Fart og spenning på 
Ramlapinnen 
NB! Husk påmelding!

Frydenhaug 
barnehage

Ingvild M. Mæhlum, 
Tlf 414 73 669

19. aug. kl 11.00 Sopp- og bærtur Se våre nett-
sider

Inger Rødseth, tlf 
402 02 968

2.-3. 
sept.

kl 11-16 Friluftsdag/KDU på Breivoll 
og Natt-i-naturen

Gressletta, 
Breivoll

Inger Rødseth, tlf 
402 02 968

22. sept. kl 16.30 Flaggermustur Abboretvn/ 
Syverudvn

Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925

22. okt. kl 11.00 Ponnitur med kakao Årungen 
utedrift

Sissel V. Mordt, tlf 
984 74 740

12. nov. kl 15.00 Tussetur på Vardåsen Snuplass 
Brekkekroken

Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925

26. nov. kl 12.00 Nissetur i Aschjemskogen Svømmehallen
Ås ungd.skole

Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925
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Turer for barn 2017
 DATO TID ARRANGEMENT  OPPMØTE  TYPE TURLEDER

Du 
finner mer 

detaljert og opp-
datert informasjon 

om alle turene på våre 
nettsider as.dntoslo.no
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Turorienteringa i Ås 
Vi markerer sesongstart for turorienteringa lørdag 1. april i samarbeid 
med Håvard Steinsholt og Turorienteringa i Ås

Turorientering handler om å finne fram til de oransje og hvite postflaggene med kart, 
kompass og de rutebeskrivelsene som følger med. Postplasseringene er også oppgitt 
med koordinater for den som heller vil la seg lede av 
mer moderne GPS-teknologi!

Vi starter på parkeringsplassen rett før Breivoll 
Gård (innerst i veien), der Håvard Steinsholt 
introduserer oss for turorienteringens 
gleder. Som vanlig bidrar han også 
med en god porsjon lokalhistorie og 
kunnskap! Deretter begir vi oss ut på 
stier og tråkk i Breivollområdet, der noen 
utvalgte poster i vårens turorientering 
er lagt ut. Det blir også anledning til å 
kjøpe turorienteringspakker med kart og 
rutebeskrivelser. Ta gjerne med kompass!

Denne turen går i forholdsvis lett terreng, og 
passer veldig bra for både små og store, for de 
som har lyst til å prøve turorientering for første gang 
og ønsker litt instruksjon, og for de som bare har lyst på en fin 
vårtur i det vakre Breivollområdet. 

Lengde: ca 3-4 km, 2-3 timer 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: P-plass rett før Breivoll Gård lørdag 01.04. kl 11.00 
Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING.

as.dntoslo.no
Naturopplevelser for livet

Alle foto bortsett fra side 7: Ås Turlag


