
 

Turprogram 2017  

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 Ås 

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! 
 
Du kan kontakte styret på epost: asturlag@dntoslo.no 
 
På våre hjemmesider as.dntoslo.no finner du informasjon om styret og alle turer og andre aktiviteter. Vi er 
også på Facebook, søk etter Ås Turlag, lik oss og få turinformasjon rett inn på nyhetsoppdateringen din.  
 
 

 

 

Dette turprogrammet er skrevet i desember 2016. Vi anbefaler at du alltid sjekker hjemmesidene 

våre på forhånd, ettersom det kan skje mindre endringer i det oppsatte programmet.  

mailto:asturlag@dntoslo.no
http://www.dntoslo.no/as


Turprogram 2017 

Søndag 5. februar – Kom deg ut-dagen 
Vi håper på skiføre og går ”Vestbyrunden” på jordene sør for Ås sentrum. Forhåpentligvis får vi også til en 

sving innom Trampen.  Underveis fyrer vi opp bål og setter over ”svartkjelen”.  Ved snømangel blir det fottur.                                                                                                                                             

Lengde: 20 km, ca 3-4 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: GG-hallen kl 11.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Lørdag 1. april – Sesongstart for Turorienteringa i Ås med Håvard 

Steinsholt 
Vi starter på parkeringsplassen ved Breivoll Gård (innerst i veien), der Håvard Steinsholt introduserer oss for 

turorienteringens gleder! Deretter vandrer vi rundt på stier og tråkk i Breivollområdet, der noen utvalgte poster 

er lagt ut. Som vanlig bidrar Håvard med en god porsjon lokalhistorie og kunnskap! Det blir også anledning til 

å kjøpe turorienteringspakker med kart og rutebeskrivelser. Dette er en flott tur for hele familien! 

Lengde: ca 3-4 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass rett før Breivoll Gård (nordre innkjøring til friområdet) kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 23. april – Syverud - Årungen 
Vi går fra Ås stasjon gjennom Åsmåsan til Slørstad og videre ned til Syverudbekken. Den følger vi langs 

nordbredden av bekken til vi møter Syverud kultur- og natursti. Vi følger stien videre forbi stedet hvor Ås 

Prestegård lå tidligere og ned til Årungen. Her følger vi Årungenstien mot sør, igjen krysses Syverudbekken og 

vi går forbi Berg gård og rundt Kinnsåsen. Vi forlater Årungenstien og går opp over Kølaåsen og videre 

gjennem Nordskogen til Campus NMBU. Den store byggeplassen passeres på vei opp til Andedammen og 

kafeen ved Vitenparken hvor vi slutter av. Herfra er der ca 1,5 km tilbake til Ås stasjon. 

Lengde: ca 9 km 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Ås stasjon, vestsiden, kl 11.00 

Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Tirsdag 25. april – Ettermiddagstur Åsmåsan 
Vi går en fin ettermiddagsrunde på stier og småveier i et terreng som veksler mellom skog og levende 

kulturlandskap.          

Lengde: 6 km, ca 2 timer  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Lørdag 29. april – Månedens langtur: Kyststien Fiskevollbukta-Nesset  
Vi går Kyststien fra Fiskevollbukta i Oslo helt sør til Nesset i Ås. Vi følger den gamle strandpromenaden til 

Hvervenbukta, deretter over Ljansbruket hvor vi krysser Gjersøelva over til Oppegård. Herfra velger vi å gå 

Linjestien litt oppe i åsen ovenfor Ingierstrandveien fram til parkeringen ved Ingierstrand bad, her går vi igjen 

opp i åsen fram til Bekkensten. Vi følger sherpastien fram til Roald Amundsens vei, som vi følger opp til 

Svartskog kolonial der vi tar en god lunsjpause. Deretter følger vi bomveien inn til Sjødalstrand, over til Nebba, 

Kjærnes, Strandenga og Breivoll før vi ankommer Nesset. (Buss 500 kan tas tilbake til Fiskevollen).  

Lengde: ca 22 km, ca 6 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels  

Oppmøte: Fiskevollbukta bussholdeplass (retning fra Oslo) kl 10.00, nærmeste parkering er ved Hvervenbukta 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  



6.-7. mai – Overnattingstur til Bøvelstad i Østmarka  
Lørdag går vi fra Bysetermåsan over Kjerringhøgda ned forbi Øvresaga og Rausjøgrend. Videre på vestsida av 

Børtervann mot Dælisetra og til DNTs hytte Bøvelstad.  Fellesmiddag med hyttekos på kvelden. 

Søndag går vi tilbake mot Dælisetra ad flyktningeruta mot Tonevann. Vi går en bratt tur opp Tonekollen (368 

moh). Herfra forbi Tonevann over Pølseberget til Vangen for en evt. rast og videre over Vangsåsen tilbake til 

Bysetermåsan. 

Lengde: ca 20 km 

Vanskelighetsgrad: Middels  

Oppmøte: Bysetermåsan lørdag kl 11.00. Felleskjøring avtales med turleder ved påmelding. 

Turledere: Jens Andersen, tlf 483 49 216 og Karlis Valdmanis, tlf 952 16 287 

Pris: Overnatting kr. 255/365 voksen medlem/ikke medlem, kr 130/365 ungdom (13-26 år) medlem/ikke 

medlem. Gratis for barn under 13 år som er medlem. Fellesmiddag ca kr 100 for voksne/ungdom og kr 50 for 

barn. Ta med: Lakenpose/sovepose og tørrmat/drikke til hele turen. 

PÅMELDING til Jens Andersen på tlf 483 49 216 eller jenseskild@hotmail.com SENEST 30.04. Begrenset 

plass, maks 15 delt. 

Tirsdag 9. mai – Ettermiddagstur Nordskogen – Årungen 
Dette er en kontrastenes tur.  Vi går forbi NMBU med sine gamle ærverdige bygninger – og Svanedammen. 

Fortsetter via lysløypenettet i Nordskogen til Årungen og går den morsomme stien helt i vannkanten til 

Årungen rostadion. På tilbakeveien tar vi en stopp på Kinnsåsen.                                                                                                                                       

Lengde: 6 km, ca 2 ½ timer  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Søndag 14. mai – Vårvandring i Fålemarka 
Nå bugner skogen av blåveis og hvitveis! Vi starter ved Sjøskogen barnehage og går Sjøskogenveien inn til den 

nymerkede turstien som går opp mot Lauvåsen. Stien svinger seg jevnt oppover der den følger et gammelt 

veifar. Ved Lauvåsen møter vi en ny sti som vi følger sørover til Nybråten, videre til Labråten og derfra til 

oldtidsveien som vi følger ned til Sandgropa ved Pollevann. Tilbake på sti vest for Pollevann til Sjøskogen. 

Lengde: ca 12 km, 4 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass Sjøskogen barnehage, søndag 14. mai kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 21. mai – Vardåsen  
Vi går fra Ås sentrum og sørover gjennom skogsområdet Vardåsen hvor vi blant annet passerer bygdeborgen. 

Etter en runde på skogstiene kommer vi inn på vei og går tilbake til Ås sentrum. 

Lengde: ca 8 km 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Rådhuset, Ås sentrum kl 11.00 

Turleder: Svein Skøien, tlf 993 59 159 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Søndag 28. mai – Månedens langtur: 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.  Oppmøte ved Oppegård stasjon kl 10.30 for felles kjøring til Sjøskogen, evt, 

ved Sjøskogen barnehage kl 11.00. 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) i Sjøskogenveien, kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

mailto:jenseskild@hotmail.com


Tirsdag 30. mai – Ettermiddagstur Seierstenmarka – Hallangspollen 
En fin rundtur i Seierstenmarka nord for Drøbak på østsiden av Hallangspollen. Vi går delvis på sti og delvis på 

vei og opplever mange vakre utsiktspunkter over Oslofjorden underveis.                                                                                              

Lengde: ca 10 km, ca 3 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Bussholdeplass Dyrløkke kl 18.15                                                                                

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Søndag 11. juni – Oldtidsveien fra Fåle til Hvervenbukta  
Vi vandrer på den vestlige oldtidsveien som gikk fra middelaldergården Fåle over Svartskogplatået til Ljan, der 

den møtte Kongeveien ved Hauketo. Underveis passerer vi gårdene Sjødal, Søndre Oppegård, Vestre Oppegård 

og Hvitebjørn, og plassene Torbjørnsrud og Bjørnsrud. Fra Fiskevollen sør for Hvervenbukta kan vi ta buss 500 

tilbake til Askehaug og gå Kjærnesveien tilbake til utgangspunktet.  

Lengde: ca 24 km, 6 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: P-plass ved Sandgropa innerst i Polleveien kl 10.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Tirsdag 13. juni – Ettermiddagstur Furukollen i Frogn 
Furukollen ligger ved Havsjødalen på Nesoddlandet.  Dette er det høyeste punktet på ”fastlands-Frogn”.  Her 

står et branntårn fra 1930-årene som kan bestiges og som byr på panoramaskue 180 grader vestover.  Vi 

starter i Havsjødalen og følger felles blå- og rødmerket trasè nordvestover til Furukollen.                                                                                              

Lengde: ca 10 km, ca 3 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Søndag 25. juni – Månedens langtur - Askermarka                                
Turen går i området ved Semsvannet som er et flott kulturlandskap. Vi går fra Semsvannet ved Sem 

gjestegård langs skogsvei opp til Tveitersetra. Her ligger Halvorsenhytta som nettopp er overtatt av Asker 

turlag som selvbetjeningshytte. 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: For felles transport møter vi ved GG-hallen i Ås kl 10.00. Eventuelt oppmøte ved Semsvannet, 

parkering ved bommen i Holtmarksveien kl 11.00 

Turleder: Svein Skøien, tlf 993 59 159 

PÅMELDING TIL TURLEDER PGA. FELLES TRANSPORT 

Søndag 30. juli – Månedens langtur: Håøya på langs, kryss og tvers 
Ferge til Håøya kl 09.50 (NB! sjekk nettsidene våre i tilfelle endret 

fergetid!). Turen starter sørøst på Håøya, går over øyas høyeste 

punkt og til Tajeodden med besøk og lunsjstopp på Håøya 

Naturverksted med Helge Haugens entusiastiske fortellerglede, 

egenprodusert ost og skillingsboller. Deretter går vi om V. 

Dragsund til Nordbukta, tilbake via Ø. Dragsund og Sagbukta for 

så å ta ferge tilbake til Drøbak. 

Lengde: 10-15 km, ca 5 timer + pause 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Sundbrygga, nord for Drøbak kl 09.30  

Turleder: Jon Kr. Øiestad, tlf 976 65 009 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 



Tirsdag 15. august – Ettermiddagstur Glenne og Grytelandskogen  
Tur i skog og vakkert kulturlandskap med gylne kornåkre. Fra Rustad skole bilvei et lite stykke før vi kommer 

inn på gårdsveier som slynger seg mellom åkrene, og den gamle kirkeveien mellom Ås og Kråkstad.   

Lengde: ca 10 km, 3 timer  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: P-plass Rustad skole kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Tirsdag 22. august – Ettermiddagstur Åsrunden                  
Denne turen følger traseen for rundtur som Ås turlag har ryddet, merket og skiltet den siste tiden. Rundturen 

går nordover over Åsmåsan, Slørstad og passerer nyrestaurert bru over Syverudbekken ved Bølstad. Deretter 

går vi ned mot Årungen, delvis på Syverudstien. langs Årungen, forbi Ås kirke, Frydenhaug og tilbake til 

startstedet. 

Lengde: ca 12 km, 3 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Esso (On the run) kl 16.00 

Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 27. august – Månedens langtur: Gaupesteinmarka – fra Nøden 

via Pina forbi to høl… - 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 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Tirsdag 29. august – På sykkel til Fjøseråsen          
Fjøseråsen er en flott furukolle midt i kulturlandskapet vest for Korsegården. Vi sykler på den fine 

sykkeltrasèen mellom Ås og Drøbak. Vel framme ved Fjøseråsen går vi det siste stykket til toppen - en flat 

kolle med åpen og fin furuskog.                                                                                         
Lengde: Ca 5 km, ca 2 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

Lørdag 2. september – Friluftsdag og Kom deg ut-dag på Breivoll 
Ås Turlag arrangerer langtur som en del av aktivitetene på Kom deg ut-dagen og Friluftsdagen på Breivoll.  Vi 

følger den fine Kyststien til Sjødalstrand.  Herfra går turen opp til Sjødal gård, så Oldtidsveien sørover og 

tilbake til Breivoll. Se nettsidene våre as.dntoslo.no for flere detaljer og fullstendig program for dagen.    

Lengde: 12 km, ca 4 timer inkl. pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Breivoll P-plass kl 11.00. Ved behov for skyss fra Ås sentrum kontakt turleder. 

Turleder: Jens Andersen, tlf 483 49 216  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 



Tirsdag 5. september – Ettermiddagstur – kultursti Krogsrudtoppen 

Kulturstien Krogsrudtoppen-Torget-Solbergstrand ligger sør i Frogn kommune. Turen er en tidsreise fra 

steinalder til nåtid og vi kommer forbi flere kulturminner med innholdsrike infotavler. Turen starter fra 

Krogsrudtoppen i Frogn. Turen går stort sett på gode stier.                                                                                                                  

Lengde: ca 6 km, 2,5 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 10. september – Fålemarka 
Vi går fra P-plassen ved Sandgropa innerst i Polleveien, og følger blåmerket sti opp mot Nybråten, videre til 

Østli og Sjødal gård. Herfra følger vi oldtidsveien sørover tilbake til utgangspunktet.  

Lengde: ca 12 km, ca 4 timer + pauser  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Sandgropa (P-plass) innerst i Polleveien, kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179  

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Tirsdag 12. september – Ettermiddagstur på Alfred Gustafsons sti i Ski               
En interessant natur- og kultursti i Hebekkskogen med mange infotavler som forteller om både historie, 

vegetasjon og geologi i området. Hebekkskogen er den sørligste delen av Nøstvetmarka. Tur på gode stier.                                                                                                                                 

Lengde: ca 5 km, 2 timer  

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Hebekkskogen barnehage i Ski kl 18.15 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Lørdag 23. september – Sørøst i Kroer med Håvard Steinsholt 
Runde i Kroerløypa og langs svake rester etter gamle bygdeveier: Kongehøgda - Stensrudåsen - Trollkjerka – 

Kjerkegulvet.  Mulige bonus-besøk til vadested og bru over Kråkstadelva og til Kroerfossen med minner etter 

sager og kverner. En spennende og artig runde – men ganske mye kvist og kvas!  5 kilometer - eller litt lengre 

eller kortere… 

Lengde: ca 5 km, 3 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Kroer kirke kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

Søndag 24. september – Månedens langtur – Kyststien Hvitsten-

Krokstrand                     
Vi går fra P-plassen og ned til Hvitsten torg, gjennom parken ved kirken hvor vi kan beundre mange baugspryd 

fra forskjellige Fred Olsen skip. Fra torget forbi sjøbodene og Kjøbmannsgården, så opp i bakkene og videre 

gjennom den idyliske bebyggelsen i Hvitsten.  Stien er godt merket og etter Kattenstranden går den godt opp i 

høyden før den ender ut på ”stupet” ved Emmerstadbukta. Her har sherpaer fra Nepal gjort en kjempejobb 

med å tilrettelegge en god, men bratt sti ned til sjøen. Vi krysser bekken og kommer ut på stranden i bukta. Vi 

kommer inn på vei og fortsetter denne sydover, inn på noen svaberg og deretter inn i skogen før vi ender ut på 

Krokstrand, et stort friområde. På returen kan vi enten følge samme vei tilbake, eller følge stien over 

Stjernåsen før Emmerstadbukta. Herfra kan man alternativt følge veien østover et kort stykke, for så å svinge 

opp i hyttefeltet og tilbake til Hvitsten.  

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 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 



Tirsdag 26. september – Ettermiddagstur i Ås              
En fin runde i kulturlandskap og skog.  Fra Ås stasjon går vi gangveien sørover, deretter Hogstvedtveien, forbi 

Eldor og i utkanten av Kroerskogen tilbake til Ås. 

Lengde: 6 km, ca 2 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett 

Oppmøte: Ås stasjon kl 18.00 

Turleder: Christine Pehrson, tlf 907 51 301 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Søndag 15. oktober – Kyststien i Ås  
Vi starter på parkeringsplassen ved Breivoll og følger Kyststien til Kjærnes, Nebba og fram til Sjødalstrand. 

Herfra følger vi blåmerket sti opp til Sjødal gård og oldtidsveien til Kjærnesveien, Kjellveien og tilbake til 

Breivoll. 

Lengde: ca 12 km, ca 4 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: Breivoll P-plass kl 11.00 

Turleder: Terje Thurmann-Moe, tlf 908 24 179 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

Lørdag 28. oktober – Månedens langtur – Tirudmåsan                     
Bli med på en villmarkstur til den fineste myra i Ås! Her finnes multe, elg og spor etter torvuttak. 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. Langs veien finnes en nyrestaurert 

gapahuk, som kan nyttes til rasteplass ved dårlig vær. Vi ender opp på Tirudmåsan. Retur via Trampen 

speiderhytte og tilbake til Åshallen (Kroerløypa). 

Lengde: ca 15 km, 5 timer + pauser 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Oppmøte: P-plass ved Åshallen kl 10.00 

Turleder: Arne Hågensen, tlf 913 03 199 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING  

 

 

 



TUROVERSIKT 2017  

DATO TID ARRANGEMENT OPPMØTE TYPE TURLEDER 

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

GG-hallen Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

1. apr. kl 11.00 Sesongstart – Turorienteringa 
i Ås med Håvard Steinsholt 

P-plass Breivoll 
Gård 

Lett Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

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

25. apr. kl 18.00 Ettermiddagstur Åsmåsan Ås stasjon Lett Christine Pehrson, 

tlf 907 51 301 

29. apr. kl 10.00 Månedens langtur 
Kyststien Fiskevollbukta - 
Nesset 

Fiskevollen 
bussholdeplass 

Middels Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

6.-7. 
mai 

kl 11.00 Overnattingstur til Bøvelstad Bysetermåsan Middels Jens Andersen, 
tlf 483 49 216 

9. mai kl 18.00 Ettermiddagstur Nordskogen-
Årungen 

Ås stasjon Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

14. mai kl 11.00 Vårvandring i Fålemarka Sjøskogen 
barnehage 

Lett Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

21. mai kl 11.00 Vardåsen Rådhuset,  
Ås sentrum 

Lett Svein Skøien,  
tlf 993 59 159 

28. mai kl 11.00 Månedens langtur 
Fålemarka og Søndre 
Svartskog 

Sjøskogen 
barnehage 

Lett Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

30. mai kl 18.15 Ettermiddagstur Seiersten-
marka - Hallangspollen 

Bussholdepl. 
Dyrløkke 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

11. juni kl 10.00 Oldtidsveien fra Fåle til 
Hvervenbukta 

Sandgropa, 
Polleveien 

Middels Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

13. juni kl 18.00 Ettermiddagstur Furukollen i 
Frogn 

Ås stasjon Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

25. juni kl 11.00 Månedens langtur 
Askermarka  

GG-hallen Lett Svein Skøien,  
tlf 993 59 159 

30. juli kl 09.30 Månedens langtur 
Håøya på langs, kryss og tvers 

Sundbrygga, 
Drøbak 

Middels Jon Kr. Øiestad,  
tlf 976 65 009 

15. aug. kl 18.00 Ettermiddagstur Glenne og 
Grytelandskogen 

P-plass Rustad 
skole 

Lett Christine Pehrson, 
tlf 907 51 301 

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

Lett Arne Hågensen,  
tlf 913 03 199 

27. aug. kl 11.00 Månedens langtur 

Gaupesteinmarka 

Granerud 

skytebane 

Middels Terje Th-Moe,  

tlf 908 24 179 

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

Ås stasjon Lett Christine Pehrson, 
 tlf 907 51 301 

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

Breivoll P-plass Middels Jens Andersen,  
tlf 483 49 216 

5. sept. kl 18.00 Ettermiddagstur – kultursti 
Krogsrudtoppen 

Ås stasjon Lett Christine Pehrson, 
 tlf 907 51 301 

10. sept kl 11.00 Fålemarka Sandgropa, 
Polleveien 

Lett Terje Th-Moe,  
tlf 908 24 179 

12. sept kl 18.15 Ettermiddagstur – Alfred 
Gustafsons sti 

Hebekkskogen 
barnehage 

Lett Christine Pehrson, 
 tlf 907 51 301 

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

24. sept kl 11.00 Månedens langtur 
Kyststien i Vestby 

P-plass øst for 
Hvitsten 

Lett Karlis Valdmanis,  
tlf 952 16 287 

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

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

28. okt. kl 10.00 Månedens langtur 
Tirudmåsan 

P-plass ved 
Åshallen 

Middels Arne Hågensen,  
tlf 913 03 199 

 

 

 



 

 

 

Barnas Turlag Ås – turprogram 2017 
Barnas Turlag Ås arrangerer turer for familier med barn. Dette er enkle og gratis 
turer som er åpne for alle - også for deg som ikke er medlem av DNT. Vi håper 

så mange som mulig blir med oss ut på tur! 
 
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 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

  

Søndag 5. februar – Kom deg ut-dagen  
Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforeningens nasjonale turdag, og Barnas Turlag Ås inviterer til en 

morsom akedag. Ta med akebrett og ski og bli med ut! Vi satser på snø og møtes i bakken ved Storebrand kl. 

11. Vi tenner bål med muligheter for grilling for de som ønsker det. Ta med varme klær, mat, termos med 

varm drikke og noe å ake med. Ås Turlag arrangerer også en ski- eller fottur for voksne fra GG-hallen denne 

dagen. Se as.dntoslo.no for mer informasjon. 
Lengde: 100 m 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Varighet: kl 11-14 
Parkering: GG-hallen ved Meierikrysset 
Arrangementsansvarlig: Ann Kristin Stokke, tlf 452 17 552 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 5. mars – Skitur til Stuene  
Sammen med Barnas Turlag Ski inviterer vi dere til å oppleve et flott - og for mange Ås-boere - ukjent sted: 

Stuene i Nøstvedtmarka. Her blir det både muligheter for tur til fots og med barnevogn, på akebrett og kort 

eller lengre skitur - alt etter evne, lyst og føre. Hytta er åpen. Her kan du varme deg og kjøpe varm drikke og 

vafler. Er det rikelig med snø, kan det bli heftig aking på setervollen. Ta med ake- og/eller skiutstyr, niste og 

drikke, samt godt med varmt tøy. 
Lengde: ca 4 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: P-plass Gardmannsbråten kl 11.00 
Turleder: Inger Rødseth, tlf 402 02 968 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

  

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 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://utetid.net/2014/01/mat-pa-bal-kjekke-alternativ-til-polse-p%25C3%25A5-tur/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1479812536736000%26amp;usg%3DAFQjCNH5TeNjAuUXG5UWLboVVaSVMh_2OQ&sa=D&ust=1479812536767000&usg=AFQjCNEc2kjwLOQuWkd-FxVyAuOJlYzlbQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://utetid.net/2014/01/mat-pa-bal-kjekke-alternativ-til-polse-p%25C3%25A5-tur/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1479812536736000%26amp;usg%3DAFQjCNH5TeNjAuUXG5UWLboVVaSVMh_2OQ&sa=D&ust=1479812536767000&usg=AFQjCNEc2kjwLOQuWkd-FxVyAuOJlYzlbQ


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 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 11. juni – Fart og spenning på Ramlapinnen  
Vi går den korte turen fra Frydenhaug barnehage til Ramlapinnen. Der blir det lagt opp til fartsfylte aktiviteter 

for de yngre barna. Vi lager taubane/zipline til alle under 6 år, slakkline, tarzanløype og andre aktiviteter. Noe 

værforbehold knyttet til taubanen dersom det regner mye. Det blir god tid til utendørs lunsj, lek og moro. Ta 

med hjelm til barna, mat og drikke. Vi rigger ned aktivitetene ca kl 14. Turen er gratis og åpen for alle, men 

krever påmelding til turleder innen 4. juni slik at vi er sikre på at alle barna får kjørt taubanen. 
Lengde: ca. 200 m 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Parkering ved Frydenhaug barnehage i Skogveien, kl 11.00 
Turleder: Ingvild Moe Mæhlum, tlf 414 73 669 

PÅMELDING på e-post ingamoe@gmail.com INNEN FREDAG 9. JUNI 

Lørdag 19. august – Sopp- og bærtur  
Vi tar med bærspann og soppkurv ut i skogen, der vi håper på blått-i-blått og skogens gull. En soppekspert blir 

med oss denne dagen for å fortelle om matsopp og gi praktiske råd og tips. Ta med spann/kurv, soppkniv om 

du har, matpakke, drikke og klær etter forholdene. 
Lengde: ca. 2 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Sjekk www.as.dntoslo.no eller Ås Turlags Facebook-gruppe. 
Turleder: Inger Rødseth, tlf 402 02 968 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

  

2.-3. september – «Friluftslivets dag» og “Natt-i-naturen” på Breivoll  
Tradisjonen tro arrangerer Breivolls Venner og Ås Turlag med flere “Friluftsdag” på Breivoll. Her kan du prøve 

kano, gå natursti, tenne bål og mye mer. For de som ønsker det, blir det mulighet å telte fra lørdag til søndag. 

Vi ender “Natt-i-naturen” med en frokost i det grønne. Følg med på as.dntoslo.no eller Ås Turlags Facebook-

gruppe for mer informasjon. 
Varighet: Arrangementet begynner kl 11, og aktivitetene varer til kl 16. For de som ønsker å overnatte 

avslutter vi etter frokost 3. september. 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Gressletta ved Breivoll. 
Ansvarlig for arrangementet: Inger Rødseth, tlf 402 02 968 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Fredag 22. september – Flaggermustur  
Høsten kommer med mange farger, mørkere kvelder og nye ting å oppdage. I Nordskogen kan vi se 

flaggermus fly noen meter over oss. Det er ikke farlig, men spennende. Vi legger ikke opp til skumle 

opplevelser underveis. Mens vi venter på mørket, tenner vi bål og spiser middag under åpen himmel. Ta med 

middagsmat, drikke, sitteunderlag, varm klær, lommelykt/hodelykt - og gjerne litt ekstra tålmodighet i tilfelle 

flaggermusene lar vente på seg. Alle er velkomne, men turen passer best for barn over 3 år. 
Lengde: ca 2 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: kl 16.30 i krysset ved Abboretveien og Syverudveien. Det er ikke så gode parkeringsmuligheter, så 

vi oppfordrer deg til å komme gående eller på sykkel. 
Ansvarlig for arrangementet: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

mailto:ingamoe@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.as.dntoslo.no%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1479812536746000%26amp;usg%3DAFQjCNFwlYcLtWSNSpMLOJAcSdPNb4imAQ&sa=D&ust=1479812536768000&usg=AFQjCNFGkZZ3NOir3e8M96fgK0QlAQ6D2Q


Søndag 22. oktober – Ponnitur med kakao 
Denne søndagen 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 t/r 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Årungen utedrift, Smebølveien 15, kl 11.00 
Ansvarlig for arrangementet: Sissel Vestervik Mordt, tlf 984 74 740 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 12. november – Tussetur på Vardåsen  
Det er mørkere om kvelden, og mange ting ser annerledes ut i kveldslys. Vi inviterer til oppdagelsestur i 

naturen rundt Vardåsen. Turen byr på eventyrstund, refleksløype og lek i skumringstimen. Det vil ikke bli noen 

skumle overraskelser underveis. Vi tenner bål. Ta gjerne med varme klær, lommelykt/hodelykt, refleksvest og 

det du vil spise og drikke. Alle er velkomne, men turen passer best for barn som går stødig i ulendt terreng i 

dårlig lys. 
Lengde: ca 1 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Snuplassen i Brekkekroken, kl 15.00 
Turledere: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925 og Beate Myklevoll, tlf 995 87 774 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

Søndag 26. november – Nissetur i Aschjemskogen  
Første søndag i advent ønsker Barnas Turlag velkommen til nissetur i Aschjemskogen. Julegrana i Ås sentrum 

tennes dagen før, og vi fortsetter å glede oss i en stemningsfull ventetid. Etter vi samlet går inn i skogen, 

serverer vi pepperkaker og lever eventyr. Kanskje vi også finner noe i skogen som kan brukes til julepynt? Vi 

tenner bål. Ta med varme klær, sitteunderlag, noe å drikke og spise. Ta gjerne på nisselue og fyll termosen 

med grøt. Alle er velkomne, men turen passer best for barn i barnehage- og tidlig skolealder. 
Lengde: 3 km 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Oppmøte: Svømmehallen ved Ås ungdomsskole, kl 12.00 
Turleder: Ingvild Storvoll, tlf 905 55 925 
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trilleturer 2017 
Ås Turlag har som mål å tilby trilleturer 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 våre hjemmesider as.dntoslo.no for informasjon om oppmøtetid og sted, 

eller følg oss på Facebook. Det er ikke nødvendig med påmelding. 

Trilleturledere 

Vi trenger frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene. 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. 

http://www.dntoslo.no/as/
mailto:asturlag@dntoslo.no


TUROVERSIKT BARNAS TURLAG ÅS 2017  

DATO TID ARRANGEMENT OPPMØTE TYPE TURLEDER 
15. jan. kl 13.00 På jakt etter spor  Pumpehuset, 

Nyveien 
Lett Sissel V. Mordt, tlf 

984 74 740 

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

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

5. mars kl 11.00 Skitur til Stuene Gardmanns- 
bråten 

Lett Inger Rødseth, tlf 
402 02 968 

6. apr. kl 16.30 Middagstur til Indianerskogen Sagalund 
barnehage 

Lett Beate Myklevoll tlf 
995 87 774 

4. mai kl 16.30 Elvesafari ved 
Syverudbekken 

P-plass 
Årungen 
rostadion 

Lett Ann-Kristin 
Stokke,  
tlf 452 17 552 

11. juni kl 11.00 Fart og spenning på 
Ramlapinnen  

Frydenhaug 
barnehage 

Lett Ingvild M. 
Mæhlum,  
Tlf 414 73 669 

19. aug. kl 11.00 Sopp- og bærtur Se våre 
nettsider 

Lett Inger Rødseth, tlf 
402 02 968 

2.-3. sept. kl 11-16 Friluftsdag/KDU på Breivoll 
og Natt-i-naturen 

Gressletta, 
Breivoll 

Lett Inger Rødseth, tlf 
402 02 968 

22. sept. kl 16.30 Flaggermustur  Abboretvn/ 
Syverudvn 

Lett Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925 

22. okt. kl 11.00 Ponnitur med kakao Årungen 
utedrift 

Lett Sissel V. Mordt, tlf 
984 74 740 

12. nov.  kl 15.00 Tussetur på Vardåsen Snuplass 
Brekkekroken 

Lett Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925 

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

Lett Ingvild Storvoll, tlf 
905 55 925 

 

 

 


