
ÅRSMELDING 2019
DNT Asker Turlag

 Det ligger i vår natur



2

 
   
DNT Asker Turlag har i 2019 gjennomført sitt mest omfangsrike program hittil. Det 
har inneholdt nærmere 677 arrangementer for friluftsglade mennesker i alle aldre. 
Særlig fornøyd er vi med videreføringen av aktiviteter for barn, ungdom og flyktninger. 
Dette er sikret gjennom prosjektmidler slik at prosjektansatte kan drive kontinuerlig 
arbeid i godt samarbeid med kommunen. Siste store tildeling av prosjektmidler var på 
1,5 millioner kroner og kom fra Gjensidigestiftelsen. Midlene vil ha virkning for årene 
2020 og 2021. Årets store topptur for flyktninger gikk til Snøhetta og var både vellykket 
og krevende. 

Ellers må vi igjen takke alle våre trofaste frivillige ressurser som i 2019 utførte ca. 9000 
timer med vedlikehold av stier, hyttedugnader, turledelse, aktiviteter, arrangementer 
og informasjonsarbeid. Dette er røttene til turlaget og helt avgjørende for at vi kan 
tilrettelegge for det enkle friluftsliv for hele Askers befolkning. I 2019 er det spesielt 
gjort et stort arbeid med et nytt turhefte for de 20 nærturene som er etablert i 
samarbeid med Asker kommune. Heftet vil bli utgitt i 2020. 

Vi disponerer nå fire DNT hytter i marka i Asker Nord og det gjør det enkelt å oppsøke 
de nære naturopplevelsene og bli venn med naturen. Det vi blir glad i, vil vi lettere ta 
vare på. 

2020 står i bærekraftens tegn. Jeg kan ikke tenke meg noe mer bærekraftig enn å legge 
til rette for det nære og enkle friluftsliv. 

God tur! 

Styreleder 

Hans Oddvar Augedal

Avslappet stemning på vårtur.  Foto: Lars Christian Iversen

FORORD
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Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 
3. Årsmelding 
4. Regnskap 
5. Valg av leder og styremedlemmer 
6. Valg av valgkomité

Ved Svartvannshytta under DNT Topp7 i Vestmarka. Foto: Heidi Bakken

ÅRSMØTE 18. MARS 2020
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Styrets sammensetning og hovedoppgaver:
  
Styret har i 2019 bestått av: 
• Styreleder Hans Oddvar Augedal, partnerskapsavtalen, ekstern og intern kontakt  
• Styremedlem Mette Vånge, økonomi 
• Styremedlem Rune Aasheim, vedlikehold og etablering av turstier, hytter 
• Styremedlem Lars Christian Iversen, turprogrammet, voksenturene 
• Styremedlem Grete Hjermstad, kart- og trykksaker, kommunikasjon/marked 
• Styremedlem Heidi Bakken, Barnas Turlag Asker  
• Styremedlem Issa Adnan Abdo, DNT Ung Asker  
• Varamedlem Randi Larsen, prosjekt rundløyper 

Ansatte 
Ingeborg Sølvsberg Dolven, 50% stilling som prosjektleder med ansvar for oppfølging 
av Partnerskapsavtalen mellom Asker kommune, DNT Oslo og Omegn (DNT OO) og 
Asker Turlag. Pilotprosjektet “Friluftsliv på Borgen” er en del av Partnerskapsavtalen. I 
tillegg har hun 50% stilling som administrativ støtte til Asker Turlag.  

Styret og administrasjonen i DNT Asker Turlag 2019. Foto: Camilla Mohr

ORGANISASJON
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Cecilie Bergskås, 100% stilling som prosjektleder for Ungt friluftsliv ut 2021. 
Lønnen dekkes med midler fra Akershus Fylkeskommune, Politidirektoratet, 
Gjensidigestiftelsen og Asker kommune. 

Medlemmer  
Turlaget hadde 6039 medlemmer ved årsskiftet, se vedlegg med fordeling av 
medlemmer. 

Antall medlemmer har økt 3,5% fra 5855 i 2018 til 6039 i 2019. 

Asker Turlags mål  
Et overordnet mål for Asker Turlag (AT) er å skape miljøer for enkelt friluftsliv. På den 
måten ønsker vi å skape glede og gi medlemmer og andre turgåere flotte opplevelser 
i skogen, langs fjorden og på Askers mange topper. Dette er noe som nesten alle kan 
delta på, der inngangsbilletten og terskelen til å bruke naturen er lav. I tillegg gir det 
god helsegevinst. 

2019 
Årsberetningen dekker perioden 1. januar til 31. desember 2019. I løpet av perioden 
har styret i turlaget avholdt 11 styremøter, der driften og forvaltningen av turlaget har 
vært tema. Styret jobber ut ifra en handlingsplan for 2018-2020 som ble vedtatt i 2018. 

All innsats i AT er hovedsakelig ulønnet dugnads- og frivillighetsarbeid. Uten 
frivilligheten ville det ikke vært mulig å opprettholde den standarden turlaget har på 
stiene, på turene, på hyttene og på aktiviteter og arrangementer. I perioden har det 
vært nedlagt nesten 9000 dugnadstimer av turlagets tillitsvalgte og medlemmer. 

AT har et spesielt godt samarbeid med Asker kommune og DNT Oslo og Omegn 
gjennom partnerskapsavtalen. AT har også et nært samarbeid med en rekke andre 
lag og foreninger som NaKuHel, Asker Skiklubbs orienteringsgruppe, Bergvang 
gård, Borgen Nærmiljøsentral, Borgen Innbyggertorg, Lions Club Borgen, Vardåsen 
menighet, Asker Frivillighetssentral, Asker Idrettsråd, Bærum Turlag, Askers 
velforeninger og Kjekstadmarkas venner. AT samarbeider også med Røyken og Lier 
kommuner og alle grunneierne som er involvert i turstiarbeidet.  
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Representasjon  
I løpet av perioden har representanter fra styret og prosjektleder for «Friluftsliv 
på Borgen», Ingeborg Sølvsberg Dolven, deltatt på tre styringsgruppemøter med 
Asker kommune. Representanter fra styret har videre deltatt på ett dialogmøte med 
kommunens folkevalgte i komitéen for Teknikk, kultur og fritid. 

AT ved styreleder var representert på DNTs landsmøte i Lofoten i juni 2019. 

I perioden har AT vært representert på ett turlagsmøte i regi av DNT OO. 

AT er representert i Frivillighetsutvalget ved Ingeborg. Det har i 2019 vært månedlige 
møter i utvalget. 

AT har vært representert i programkomiteen for Kulturåret 2020.

Syverstadrunden. Foto: Heidi Bakken
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Partnerskapsavtalen for folkehelse mellom Asker kommune og DNT OO/AT av 2013-
2017 ble reforhandlet og forlenget fra 2017 og varer ut 2020.  

Asker kommune og DNT OO/AT har et felles mål om å legge til rette for god 
folkehelse og en helsefremmende stedsutvikling gjennom friluftsliv for alle. 
Hovedmålet for avtalen er å tilrettelegge og utvikle tilbud som rekrutterer bredt til 
friluftslivet med et ekstra fokus på barn, unge og flerkulturelle. Partene er opptatt 
av å få flere mennesker i fysisk aktivitet gjennom bruk av natur og friluftsliv som 
virkemiddel. 

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe som møtes jevnlig. Styreleder stiller for 
turlaget. I tillegg deltar prosjektleder og representanter for kommunen og DNT OO. 

Partenes målsettinger innen 2020: 

• Det er mindre enn 250 m til merket tursti for kommunens innbyggere. 
• Det er etablert 20 rundløyper i Asker kommune. 
• Det er gjennomført friluftsaktiviteter spesielt for barn og unge med ekstra fokus på 

flerkulturelle innbyggere og Borgenområdet. 
• Det er etablert en nærmøteplass sentralt på Borgen, tilrettelagt for friluftsliv. 
• Wentzelhytta er etablert som en aktiv friluftsarena administrert av DNT OO/AT. 

Det er etablert merket tursti/natursti opp til hytta. 
• Halvorsenhytta er tilrettelagt og åpen for overnatting for publikum og grupper. 

Det er etablert  merket tursti/natursti opp til hytta. Det er tilrettelagt for 
uteaktiviteter og arrangementer ved hytta. 

Partnerskapsavtalen i sin helhet finnes her: https://www.asker.kommune.no/
samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2/ 

Nye Asker  
Det pågår en diskusjon mellom DNT OO og DNT Drammen og Omegn om 
organisering av turlaget i Nye Asker fra 2020. 

PARTNERSKAPSAVTALEN

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2/
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2/
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ATs økonomi for 2019 viser at det var stor aktivitet. 

Budsjettet for 2019 viste et underskudd på kr. 188.500. Virkelig resultat i driftsåret 
2019 ble et overskudd på kr. 439.903. Ca 400.000 av dette overskuddet overføres til 
2020 for å dekke kommende prosjektkostnader. Det er en stor økning i både inntekter 
og kostnader fra 2018 til 2019. Deler av dette kan forklares med at alle aktivitetene i 
regi av AT nå reflekteres i regnskapet. I 2017-2018 ble inntekter/tilskudd og tilhørende 
kostnader for noen av prosjektene ført sentralt i DNT Oslo og Omegn. 

Oversikten under viser tilskudd mottatt i 2019.

Som nevnt over er ca kr 400.000 avsatt til 2020 for kostnader relatert til aktiviteter som 
kommer i 2020. 

Turlaget mottok i 2019 kr. 230 155 som er Asker Turlags andel av DNT 
medlemskontingent.  

Gjensidigestiftelsen 
I 2019 kom nissen tidlig til DNT Oslo og Omegn og DNT Asker Turlag.
Cecilie og Ingeborg trodde de skulle bli intervjuet av Budstikka om den jobben 
Turlaget gjør i Asker, men det de ikke visste, var at en nisse med rød lue og blå jakke 
hadde invitert seg selv med. Nissen het Stig og var fra Gjensidigestiftelsen og med seg i 

ØKONOMI
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sekken hadde han 1,5 millioner kroner til «Ungt Friluftsliv i Asker»! 

Denne gaven gir oss handlingsrom til å satse videre på ungt Friluftsliv i Asker og 
fortsette å gi gode naturopplevelser til barn og unge. I dette ligger utvidelse av allerede 
eksisterende aktiviteter, som Lek deg sprek, Friluftsklubben #FUN og #AskerOnsdag, 
samt videreutvikling og etablering av flere friluftsarenaer og møteplasser i Asker, 
der først og fremst barn og unge, men også voksne kan drive både egenorganisert og 
organisert aktivitet i regi av DNT. Gaven er en anerkjennelse av jobben som gjøres i 
DNT Asker Turlag og den gjenklangen DNT har ute blant folk.
 

Kajakkpadling på Store Sandungen. Foto: Cecilie Bergskås

Mat på bål kurs. Foto: DNT Asker Turlag
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I 2019 har Asker Turlag gjennomført ca. 677 aktiviteter av ulik art. I tillegg kommer 
styrearbeid og arbeid med rundturheftet og aktivitetsprogram 2020. Den store 
aktiviteten er ressurskrevende og forutsetter stor dugnadsinnsats.

AKTIVITETER /ARRANGEMENTER ANTALL  DELTAKERDAGER

Lek deg sprek 37 653

Friluftsklubben 32 273

#AskerOnsdag 16 101

DNT Ung Asker 16 1038

Internasjonal torsdagstur 26 109

Internasjonal søndagstur 8 447

Sammen til topps 4 120

Trilleturer 9 30

Barnas turlag 7 398

Topp er Toppers 10 12007

Torsdagsturer 22 126

Søndagsturer 24 398

Kurs 8 128

Friluftstrim 36 310

Aktiv i 100 Borgen 36 509

Aktiv i 100 Asker 37 515

Åpne arrangementer 12 3407

Topp er Toppers dugnader 22

Stiarbeid blåmerkede stier 81 175

Stiarbeid rundturer 50

Dugnader/tilsyn Wentzelhytta 2

Dugnader/tilsyn Halvorsenhytta 60

Dugnader/tilsyn Småvannsbu 82

Dugnader/tilsyn Hovdehytta 40
Totalt 677 20864

AKTIVITETER
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MØTER / KOORDINERING ANTALL DELTAGERDAGER

Styremøter 11
Styrearbeid 66
Komitémøter 54
Medlemsmøter 3 120
Rundturheftet 10
Totalt 144 120

Informasjon  
Turprogramet er ATs viktigste informasjonsdokument. Programmet sendes til alle 
medlemmer. I tillegg legges det ut på steder der turlaget av erfaring vet at publikum 
ofte ferdes og spør etter informasjon, som f.eks. bibliotek, nærmiljøsentraler, 
innbyggertorg og legesentre. 

En viktig informasjonskanal er Asker Turlags hjemmeside www.dntoslo.no/asker. På 
hjemmesiden finnes utdypende og aktuell 
informasjon om turer og aktiviteter. 

I tillegg har AT en Instagram 
konto; https://www.instagram.com/
dntaskerturlag/ og to sider på Facebook 
(FB). En hovedside for Asker turlag 
https://www.facebook.com/Asker-Turlag-
DNT- Oslo-og-Omegn-301277701355/ 
og en egen side for DNT Ung Asker 
https://www.facebook.com/DNT-ung-
Asker-129984913730776/

Lokalavisen Asker og Bærums 
Budstikke er en god samarbeidspartner 
som formidler informasjon om 
turlagets aktiviteter.  Informasjon 
legges også ut på Asker kommunes 
aktivitetskalender https://aktiviasker.
no/. I tillegg legges informasjon om 
barne- og ungdomsaktiviteter ut på AiA, 
(aktivitetskortet i Asker).

INFORMASJON 

Lek med hund. Foto: DNT Asker Turlag

http://www.dntoslo.no/asker
https://www.instagram.com/dntaskerturlag/
https://www.instagram.com/dntaskerturlag/
https://www.facebook.com/Asker-Turlag-DNT- Oslo-og-Omegn-301277701355/
https://www.facebook.com/Asker-Turlag-DNT- Oslo-og-Omegn-301277701355/
https://www.facebook.com/DNT-ung-Asker-129984913730776/
https://www.facebook.com/DNT-ung-Asker-129984913730776/
https://aktiviasker.no/
https://aktiviasker.no/
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Barnas Turlag laget også for 2019 et eget tur- og aktivitetsprogram. Det har i 2019 vært 
jobbet godt med å bevare og videreutvikle aktiviteter, og skape sømløse overganger 
mellom barneaktiviteter og ungaktiviteter. Ukentlige og faste aktiviteter som Lek deg 
sprek og Friluftsklubben er eksempler på dette.  

Det ble gjennomført 13 større arrangementer i 2019, bl.a. hodelykttur, tur til 
Bjørnehiet, kveldsmatturer til Skaugumsåsen og Hagahogget, overnattingstur til 
Småvannsbu, Borgendilten, Semiaden, familietur til Hovdehytta, og gårdsbesøk. Dette 
var fine aktiviteter som samlet mange turglade barn og voksne. Barnas Turlag spilte 
en sentral rolle på de godt besøkte «Kom deg ut dagene» henholdsvis i februar og 
september. Inneklatring på Holmen var også i år et kjærkomment arrangement.   

Det var satt opp ukentlige trilleturer for de aller minste i 2019. Ni ble gjennomført, 
men her har vi dessverre hatt utfordringer med å stille med turleder til alle turene, til 
tross for iherdig innsats. Dette jobbes det med. 

Friluftsskolen, som er en del av Asker Kommunes sommerskole, ble i samarbeid med 
Oslo og Omland Friluftsråd arrangert for 3. gang i 2019 med 35 deltakere og over 40 på 
venteliste. 

Kveldsmattur til Hagahogget. Foto: Maria Hovda

BARNAS TURLAG
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Lek Deg Sprek 
Lek Deg Sprek er et fast ukentlig tilbud til barn i alderen 6-12 år. Tilbudet blir 
gjennomført hver torsdag kl. 17.30 til 19.00 gjennom hele året, bortsett fra i skoleferier. 
Tilbudet er gratis, uten påmelding og uten krav til medlemskap. Aktiviteten ble i 2019 
flyttet fra Huldreveien til Friluftshuset i Borgenveien 100. Det er mellom 15 og 25 
deltakere hver gang. Aktivitetene har i 2019 vært ledet vekselsvis av tre av våre faste, 
unge, aktivitetsledere Telma Sagen Lande, Cindy Kingmala og Issa Adnan Abdo. Det 
har i 2019 vært to aktivitetsledere i tillegg til en frivillig tilstede. Disse legger til rette 
for aktiviteter som aking, mat på bål, tautrekking, ballspill, slakk line, natursti og ulike 
uteleker. Videre har hinderløypa i Borgenveien 100 vært flittig brukt.  

Lek Deg sprek er gjennomført med midler fra Akershus Fylkeskommune og ble 
arrangert 37 ganger i 2019. 

Hygge på Småvannsbu. Foto: Marianne Ask

Eventyrstund med Turbo. Foto: Marianne Ask
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Ungt friluftsliv er i støpeskjeen i Asker. Vi ønsker å legge til rette for at flere får øynene 
opp for friluftslivet, både lavterskeltilbud med skogsturer, varm drikke ved bålet og det 
livet i friluft der adrenalinet flyter fritt. Tilbudet er for alle, uten krav til medlemskap 
og i all hovedsak gratis. Vi har selv anskaffet en del utstyr og klær til utlån, og vi har 
samarbeid med BUA som er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal 
få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter gjennom utlån av utstyr til sport 
og friluftsliv.  

Ungt friluftsliv omfavner i hovedsak deltakere fra 10-19 år; gruppen mellom Barnas 
Turlag og voksenaktivitetene. Vi har stor tro på sømløse overganger, både hva angår 
alder og kompetanse.  

DNT ønsker å bidra til å gi barn og unge en trygghet i å ferdes i og bruke naturen. 
Mange unge blir i dag ikke eksponert for naturen på samme måte som tidligere; 
foreldre tar ikke barna like mye med ut, og mange av våre nye landsmenn har ingen 
tradisjoner for friluftsliv fra eget land. Derfor er satsing på aktiviteter for barn viktig for 
å sikre økt rekruttering inn i ung-aktiviteter og siden inn i voksenaktiviteter. Det aller 
viktigste vi kan bidra med, er å inspirere til å drive friluftsliv på egenhånd og veien dit 
er via organisert aktivitet.  

Naturen er et sted der folk møtes på like premisser. I et samfunn preget av økt 
konkurranse, er det viktig å tilrettelegge for arenaer der barn og unge kjenner seg 
inkludert. Når forskning også viser at det å være i aktivitet, og å være ute i naturen, 
er svært positivt for vår psykiske helse, blir visjonen vår «Naturopplevelser for livet» 
ekstra kraftfull. 

Vi har tro på at unge vet hva unge ønsker. Det har derfor vært viktig for oss å få 
med ungdommer som ledere på de faste aktivitetene våre, som Lek deg sprek, 
Friluftsklubben og AskerOnsdag. På disse aktivitetene, er det svært viktig med 
forutsigbarhet, kontinuitet og stabilitet for å kunne etablere et miljø. Vi har nå 6 trygge, 
unge voksne som lønnes spesifikt for disse aktivitetene, flere med gjennomførte kurs 
i DNTs kompetansestige, som tar sitt ansvar og får sin første arbeidserfaring gjennom 
DNT.  

Vi har lagt opp til faste ukentlige aktiviteter i ulike aldersgrupper. I tillegg har vi i 2019 
avviklet basecamp og friluftsskole som en del av Asker Kommunes sommerskole. 
Videre kommer de store familiearrangementene som KUD og OppTur som er et tilbud 
til alle 8. klassinger i hele Norge. 

UNGT FRILUFTSLIV I ASKER
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AT tilstreber å være gode på samarbeid med Asker kommune, skoler, lag, foreninger 
og bedrifter.  Sammen skal vi tilby nye opplevelser og måter å bruke naturen på 
for barn og unge. Vi har en tydelig forankring inn i kommunen med hensyn til 
samarbeidsplattformer, og det er gode utsikter til vekst og flere muligheter fremover.  

Friluftshuset i Borgenveien 100 har vært en pilot som arena for friluftsaktiviteter med 
faste ukentlige aktiviteter siden 2017. Området er i stadig utvikling, noe som har vært 
viktig for å skape en base og et utgangspunkt for aktivitet. Vi ønsker å videreforedle og 
videreutvikle aktivitetene i dette området. 

Tilbudene ble i 2019 gjennomført med midler fra Akershus Fylkeskommune, 
Politidirektoratet og Asker Kommune.  

Friluftsklubben #FUN 
Friluftsklubben #FUN er et tilbud til elever i 
5-7. trinn. Fra høsten 2019 utvidet vi tilbudet 
fra å omfatte 7. trinn til å omfatte 5.-7. trinn. 
Dette for å sikre tilstrekkelig antall deltakere, 
men også for å sikre god rekruttering videre. 
Friluftsklubben ble arrangert 32 ganger i 2019. 

Utgangspunktet er Friluftshuset i Borgenveien 
100. Her møtes barna/ungdommene hver 
tirsdag kl. 14.30-17.00 gjennom hele året, 
bortsett fra i skoleferier. Tilbudet er gratis, 
uten påmelding og uten krav til medlemskap. 
Aktivitetene varierer fra gang til gang, men 
ettersom det er rett etter skoletid, sørger vi 
for at vi lager mat sammen hver gang, gjerne 
på bål eller primus. I 2019 har de vært på 
skogsturer, laget masse mat på bål, friluftsleik, 
padling, klatring, spillkvelder, trugeturer, 
hodelyktturer, alpakkavandring, ridning, 
hundekjøring m.m. Aktiviteten er ledet av 
to av våre faste, unge, aktivitetsledere; Ellen 
Urdal og Ingrid Trydal. 

Vi har hatt fokus på det sosiale og det å skape gode opplevelser ute i friluft. Bonus er 
samspill på tvers av skoler, klasser, kultur og sosiale lag. Deltakerne blir kjent med sitt 

Kveldstur på truger til toppen av Vardåsen. 
Foto: DNT Asker Turlag



16

 
   
nærmiljø og med det håper vi å stimulere til uteaktivitet i egen regi. 

Friluft - Ung - Natur #FUN. Aktiviteten er gjennomført med midler fra Akershus 
Fylkeskommune. 

#AskerOnsdag 
#AskerOnsdag er et tilbud til ungdom i alderen 13-19 år, annenhver onsdag i 
oddetallsuker kl. 18.00-21.00 gjennom hele året, bortsett fra i skoleferier. Tilbudet 
er i all hovedsak gratis, uten påmelding og uten krav til medlemskap. Oppmøtested 
og aktivitet er ulikt fra gang til gang. Tilbudet er for ungdom som liker tanken på å 
teste ut aktiviteter sammen med andre - helt uavhengig om de har prøvd før eller ei. 
#AskerOnsdag ble arrangert 16 ganger i 2019. 

I 2019 har det blitt arrangert aktiviteter som mat på bål, topptur, spillkvelder, klatring, 
kanopadling, trugetur, hodelyktvandring, hundekjøring, ridning mm. 

Vi har også her stort fokus på det sosiale og det å skape gode naturopplevelser i 
nærmiljøet og stimulere til uteaktivitet i egen regi. Det har vært deltakere fra minst 
seks ulike nasjonaliteter. Aktiviteten er ledet av to av våre faste, unge, aktivitetsledere; 
Cindy Kingmala og Sverre Svendsen. Aktiviteten er gjennomført med midler fra 
Politidirektoratet. 

OppTur 
OppTur er en nasjonal turdag der 
8. klassinger over hele landet blir 
invitert til en dag med friluftsliv, 
fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
Alle 8. klassene i Asker blir 
invitert til å være med på OppTur, 
deltakelsen er gratis for skolene. I 
2019 samarbeidet Asker og Bærum 
om arrangementet og nesten 1000 
elever og lærere fra 8 trinn fra disse 
kommunene deltok. I Asker gikk 
turen på blåmerket sti fra Hvalstad 
skole via Grosetkollen med OppTur-
quiz underveis inn til felles pause 
med deltakerne fra Bærum på Nedre 

UNGT FRILUFTSLIV I ASKER
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Gupu. Her var det grilling, klatretårn og støvelkastkonkurranse. Returen gikk via 
Semsvannet til Hvalstad skole. Totalt var løypa ca 10km. Det ble en flott dag i nydelig 
vårvær, med 10 frivillige som gjorde en kjempeinnsats både med merking av løyper 
i forkant og nedtaking av merking i etterkant, som veivisere og aktivtetsansvarlige 
underveis. 

Over 35.000 ungdommer i hele landet deltok på OppTur i 2019 som ble arrangert for 
14. gang. 

BaseCamp 
Som en del av Asker Kommunes sommerskole, arrangerte DNT Asker Turlag 
«Basecamp Halvorsen» i fantastiske omgivelser i Kjekstadmarka og Vestmarka i uke 33. 
Gjennom fire døgn hadde 15 ungdommer i alderen 13-16 år Halvorsenhytta som base 
og Vardåsen, Store Sandungen og Asdøltjern som lekeplass. Det ble mat ute, telting, 
klatring, topptur, hengekøyesoving under åpen himmel, kart og kompass, krepsing, 
bading, kajakk og mange andre morsomme og spennende friluftsaktiviteter. Under 
trygg ledelse av erfarne unge voksne, smakte de på friluftslivets ro og adrenalin. Målet 
var latter, nye vennskap, entusiasme, litt bøll og mye moro og ikke minst å skape gode 
naturopplevelser for livet. 

BaseCamp Halvorsen ble gjennomført med midler fra Asker Kommune, Akershus 
Fylkeskommune og Politidirektoratet. 

Blide deltagere på Basecamp Halvorsen. Foto: Cecilie Bergskås
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Samarbeidsaktiviteter med skoler 
I 2019 har Asker turlag hatt følgende aktiviteter i samarbeid med skolene: 

• 430 elever fra Borgen Ungdomsskole har i 2019 tatt turen til Grosetkollen, 
Skaugumsåsen, Halvorsenhytta og Breimåesåsen inkludert Småvannsbu som et 
ledd i prosjektet 10 topper på 3 år. Turen ble gjennomført med to turledere fra 
DNT Asker Turlag, samt leder av hyttetilsynet på Småvannsbu. 

• Dugnadsaktivitet med tre elever som er interessert i sykling for å kartlegge 
muligheter for sykkelbane i Borgenveien 100.

• Samarbeid med Borgen US og Valgfag Friluftsliv vedrørende rydding og 
vedsamling på Wentzelhytta. Dette ble utsatt grunnet dårlig vær. 

• Rønningen skole: 5., 6. og 7. trinn, totalt ca. 80 elever på besøk med grilling og 
uteaktiviteter høsten 2019 som et ledd i å gjøre skolene kjent med friområdet i 
Borgenveien 100 og rekruttering til ung-aktiviteter. 

UNGT FRILUFTSLIV I ASKER

10 topper på 3 år med Borgen Ungdomsskole. Foto: DNT Asker Turlag
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Voksenturer 
Asker Turlag har ledet 24 dagsturer/
søndagsturer og 22 ettermiddagsturer/
torsdagsturer for voksne i 2019.  

Mange av søndagsturene ble 
gjennomført i kjente trakter som 
Kjekstadmarka, Vardåsen og Vestmarka. 
Kulturlandskapet i kystområdene 
ble også hyppig besøkt. Hele seks av 
søndagsturene i 2019 gikk utover 
på Hurumlandet. Vi hadde også 
turer til Bårsrudmarka, Herstadheia, 
Drammensmarka, Mjøndalsskauen, 
Skrim (Styggemann) og tre langturer 
innover på Krokskogen.  

Torsdagsturene er oftest kveldsturer 
med ca. to timers varighet. Disse turene 
legges gjerne til nærområdene og de 
nyetablerte rundturene brukes jevnlig. 

Antall deltagere på turene varierer 
betydelig. Typisk deltok 15-20 personer 
på søndagsdagsturene og 5-10 personer 
på torsdagsturene. Totalt deltok 524 
personer på voksenturene i 2019. Dette 
inkluderer ikke seniorbussen på tirsdager. 

«Kom deg ut»-dagene  
Årets første Kom Deg UT-dag ble 
arrangert i februar på Jansløkkajordene 
med over 600 besøkende. I samarbeid 
med Asker Idrettsråd, BUA og Asker 
Snowboard og Freestyleklubb ble det en nydelig dag i gnistrende vintervær med 
natursti, aking, ski, snowskate og trampoline. Med bålkos, klementiner og bålkaffe 
strålte deltakere og frivillige om kapp med vintersola denne dagen. 

Bratt klatring opp Haraldsfjellet. 
Foto: Heidi Bakken

AKTIVITETER
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I fin septembersol, men på våte stier etter kraftig regn, kom over 100 blide mennesker 
på den andre Kom deg Ut-dagen til Wentzelhytta på Vardåsen. Deltakerne koste seg 
på reinskinn på de fine, bare fjellnabbene rundt hytta, et perfekt sted for å nyte bålkos, 
pølser, pinnebrød og bålkaffe. Glade barn gikk natursti med fine premier, prøvde seg 
på slakk line og hang i hengekøya for en ørliten hvil med nydelig utsikt. BUA tok turen 
sammen med oss, og sammen med en gjeng blide frivillige og Turbo ble dette nok en 
flott familiesøndag!

Topp er Toppers  

I 2019 ble det gjennomført ny runde 
med “Topp er toppers”. Kasser 
med turbøker var satt opp på ti 
topper: Bergsåsen, Hovdehytta/
Furuåsen, Høgås, Skaugumsåsen, 
Breimåseåsen, Svartvannsåsen, 
Vardåsen, Halvorsenhytta og 
Grosetkollen. 

Turbøkene ble lagt ut 1. mai og tatt 
inn 1.november. Totalt ble 12007 
toppturer registrert. Vi antar at det er kraftig underregistrering.  

Kom deg ut dagen på Hvalstrand 1. mai 2019. Foto: Heidi Bakken

AKTIVITETER

Sammen til topps til Skaugumsåsen. Foto: Kjell Hustad
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Dette var en nedgang fra 2018, men på samme nivå som årene før. Turbøkene på 
Grosetkollen og Hovdehytta ble dessverre delvis uleselige på grunn av vannskade. 
Vardåsen og Skaugumsåsen ble som vanlig besteget mest, henholdsvis 3255 og 2478 
ganger.  

I år var det heldigvis ingen hærverk på 
kasser og ingen turbøker ble stjålet, men 
det er fortsatt noen som bruker opp 
plass ved å krote og tegne i bøkene.  

Sjekk-UT- appen med 
konkurranse 
I 2019 hadde vi en konkurranse om å 
nå alle 10 toppene i Asker. Premier ble 
trukket ut blant de som har klart alle 10 
toppene i løpet av året. Man kan delta 
i konkurransen ved å registrere seg på 
Sjekk-UT og «sjekke inn» når man er 
ved målet. Appen er gratis, og det er ikke krav til medlemskap i DNT. Alternativt kan 
man delta i konkurransen ved å sende e-post til turlaget med antall ganger man har 
vært på toppen, gjerne med bilde til bruk på hjemmesiden. 

Vi har fått mange fine tilbakemeldinger om at konkurransen er en fin motivasjon 
til å «ta» alle toppene og at dette var en gøyal måte å komme seg ut på nye steder i 
Asker som de trolig ellers ikke ville besøkt. Dette har vi tatt notis av, og planlegger ny 
konkurranse i 2020. 

Topp7-turen  
Arrangementet er et samarbeid med DNT Bærum Turlag og ble gjennomført for 
andre gang i 2019. Den lengste turen (7-topper) gikk fra Franskleiv over Grosetkollen, 
Skaugumsåsen, Bygdeborgen, Halvorsenhytta, Haveråsen, Sveltåsen, Svartvannshytta, 
Røverkulåsen, Ramsåsen og tilbake til Franskleiv. Total lengde ca. 30km, varighet ca. 
10 timer med 8 timer effektiv gange. Også en 5-toppers tur og en 3-toppers tur ble 
arrangert. Antall deltagere var ca. 85, betydelig lavere enn året før. En av forklaringene 
kan være svært dårlig værmelding og masse regn dagen før. Det blir glatt i Vestmarka 
når regnet setter inn. På arrangementsdagen var det sol og god stemning.  

AKTIVITETER
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Turbuss/Seniorturer  
Turbussen er et seniortilbud som går hver tirsdag fra Føyka i Asker til et sted innenfor 
en times radius. Det er et populært tiltak og har godt oppmøte. Tilbudet styres av DNT 
OO, og det samkjøres med Bærum turlag. Turledere fra Asker er med på mange av 
turene. I 2019 ble det gjennomført 38 turer med ca. 10-30 deltagere fra Asker avhengig 
av vær og type tur. 

Aktiv i 100  
Aktiv i 100 er sosiale hverdagsturer på faste ukedager som gjør det enkelt å komme 
seg ut. Nærturene har samme 
oppmøtested til samme tidspunkt 
hver uke, og folk i alle aldre er 
velkomne til å delta. Turene ledes 
av turlagets turledere, og er en del 
av DNTs nærturprosjekt «Aktiv 
i 100». Turtilbudet støttes av 
Helsedirektoratet og gjennomføres i 
samarbeid med Asker kommune. 

Turene går på turveier og stier i 

AKTIVITETER

Ramsåsen. Foto: Heidi Bakken

Stuptjern. Foto: Tony Tishbein
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marka eller grøntområder. Som regel er det rast ute med mat og drikke i all slags 
vær. Noen ganger har det vært besøk på en kafe eller en hytte. Nærturene varer 
vanligvis fra 2-4 timer. Lengde og tempo tilpasses føreforhold og deltakernes behov. 
En gang i måneden ble det arrangert månedens tur til ulike turområder som for 
eksempel Frognerparken, Brønnøya, Bygdøy, Kongelungen, Asker Museum, Sørenga, 
Sandungen, Semsvannet rundt, Vollen med flere. 

I Asker er det to nærturgrupper. Den ene har fast oppmøte hver mandag klokka 
11.00 utenfor Borgen Innbyggertorg. Den andre turgruppa har fast oppmøte utenfor 
Asker Frivillighetssentral i Hasselbakken hver onsdag klokka 11.00. Fra Borgen 
Innbyggertorg har det vært gjennomført 38 turer, mens det har vært gjennomført 39 
nærturer fra Hasselbakken. 

Friluftstrim 
Friluftstrim er utendørs trening sammen med turglade mennesker i et inkluderende 
fellesskap. Dette er et kortreist og gratis friluftstilbud uten påmelding. Friluftstrimmen 
ledes av en erfaren instruktør. Etter trening serveres det gratis frukt, kaffe og te inne 
på Borgen Innbyggertorg. Friluftstrimmen har fokus på styrke- og balansetrening 
som øker evnen til å gå tur i ulendt 
terreng. Deltakerne trener sammen 
og motiverer hverandre. Alle 
øvelsene har forskjellige nivåer og 
vanskelighetsgrader, der instruktøren 
veileder og tilrettelegger slik at alle 
kan få utbytte av treningen. Hvor tøff 
treningen blir er opp til hver og en! 
Instruktører er Kristin Baune Bochud 
og Emilie Ribe Berg.   

Det ble gjennomført 36 fredager med 
friluftstrim i 2019 utenfor Borgen 
Innbyggertorg. 

Internasjonale turer 
I 2019 videreførte Asker Turlag 
turprosjektet «Sammen Til Topps», 
som ble startet opp i november 2017 
i samarbeid med Asker kommune, 

AKTIVITETER

Friluftstrim. Foto: DNT Asker Turlag
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avdeling for integrering og migrasjonshelse. Fram til påske ble det annenhver uke 
gjennomført internasjonale torsdagsturer med start på Friluftshuset på Borgen. Etter 
påske var det tur hver torsdag frem til det store målet - å bestige Snøhetta siste helg 
i juni. 27 spente deltakere var med på turen (17 flyktninger, to ansatte i kommunen 
og åtte frivillige fra Asker Turlag). Gruppen reiste med tog til Hjerkinn og buss til 
Snøheim DNT-hytte, hvor de overnattet 
fra fredag til søndag. Lørdag gikk de 
til topps på Snøhetta (2286 moh) i 
kraftig vind. Mestringsfølelsen var stor! 
Deltagerne hadde en flott helg med mye 
hygge, dans og moro, nye bekjentskaper 
og ikke minst storslått natur. 

Etter sommerferien startet de opp 
igjen med internasjonale torsdagsturer 
annenhver uke. Det har vært jevn 
deltakelse hele høsten med en god 
blanding av deltakere. Turene fortsetter 
i 2020 med mål om å skape varige 

AKTIVITETER

Glad gjeng på Snøhetta. Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Liten og stor på Snøhetta: Foto: Ingeborg Sølvberg 
Dolven
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turmiljøer som er åpne for alle, samt å bestige Bitihorn siste helgen i juni. 

Martha Takvam, Erik Fredriksen og Asle Nistad følger opp de internasjonale turene og 
samarbeidet med kommunen. 

Semiaden  
Semiaden arrangeres av NaKuHel i samarbeid med flere frivillige organisasjoner to 
ganger i året rundt Semsvannet, der det inviteres til en rekke aktivitetstilbud. AT deltok 
på Semiaden høsten 2019. Dette var et vellykket arrangement med stort besøk av 
barnefamilier. Standen til AT ble godt besøkt, og i perioder var det lang kø av voksne 
og barn som ville vite mer om turlaget.  

Semiaden er en god mulighet for markedsføring og rekruttering til DNT OO og AT, 
og en flott måte å presentere det enkle friluftslivet på. Deltakelse på arrangementet er 
innarbeidet i turlagets handlingsplan.

AKTIVITETER

Foto: DNT Asker Turlag
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I 2019 er det befart og vedlikeholdt stier i hovedområdene Kjekstadmarka/Vardåsen, 
Vestmarka, Kyststien, rundturene og sentrumsområdet. Turlaget har ansvaret for 
omtrent 333 km med blåmerkede stier. Hvert hovedområde har egen områdeleder. 
Ansvarlige for hver enkelt blåmerkede sti utfører kontroll og vedlikehold av stiene 
minst to ganger i tursesongen. 

Noen stier blir litt lagt om, og nye bruer og skilting kommer på plass. Slik utbedring er 
nødvendig fordi det blant annet er blitt mer vått i skogen. Vindfallrydding ble det også 
en del av i 2019. Klimaendringer med mer vind, nedbør og økt bruk fører til mer jobb 
med vedlikehold av stiene. 

Rapportene fra de stiansvarlige viser god innsats i alle stiområder og roder. Omtrent 
1220 dugnadstimer er registrert på stiarbeidet. Erfaring viser at det i tillegg blir 
utført dugnadsarbeid som ikke blir registrert, så det er et betydelig arbeid som blir 
gjennomført på stiene. 

Nye blåmerkede stier i 2019 var Korpåsen og rundløypene Neselva, Østenstad, Risenga 
og Torp/Høymyr.

Rundløyper i Asker  
En av målsettingene i Partnerskapsavtalen er å etablere 20 rundløyper innen 2026. 
Med åpningen av Torp-Høymyr runden høsten 2018, var målet nådd. 

Det har ikke vært problemer med å få folk til å ta ansvaret for vedlikeholdet av 
rundløypene. Hærverk på rundløypene er noe større enn på stiene i Marka. Særlig 

STIER 

På søndagstur med DNT Asker Turlag. Foto: Heidi Bakken
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utsatt er pilskilt i metall. I 2019 er det nedlagt 135 timer på vedlikehold av rundturene. 

I april 2019 ble det nedsatt en redaksjonsgruppe for å utarbeide et hefte som 
beskriver rundturene med tekst, bilder og kart. I slutten av 2019 var teksten ferdig og 
bildemateriale gjennomgått. Kartene forelå ikke ved slutten av året. Kommunen har 
hovedansvaret for kartene. Det er brukt 351 timer på arbeidet med rundturheftet i 
2019. 

Pilegrimsleden i Asker 
Pilegrimsleden er et fellesnavn på flere turveier i Norge som fører fra forskjellige deler 
av landet til Trondheim. Pilegrimsledene i Norge, også omtalt som St. Olavsvegene, er 
turveger basert på tradisjonen for å dra på pilegrimsvandring som oppstod etter Olav 
den helliges død i 1030. 

Tunsbergleden er pilegrimsleden fra Larvik til Haslum i Bærum. Leden er bindeleddet 
mellom pilegrimsleden på Jylland i Danmark og Gudbrandsdalsleden. Tunsbergleden 
er resultat av samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og frivillige lag og 
organisasjoner. 

Asker kommune er ansvarlig for å etablere pilegrimsleden fra Vesledammen i Røyken 
til Bærums grense nord for Åstad. Målet er at ruta blir ferdig merket og skiltet til St. 
Hallvard-jubileet 15. mai 2020. Asker Turlag har påtatt seg ansvaret for merking og 
vedlikehold av denne delen av pilegrimsleden. 

STIER

Pikene på broen. Foto: Mette Ous Vange
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ATs tre hytter, Småvannsbu, Hovdehytta og Halvorsenhytta har i 2019 hatt til sammen 
1556 overnattingsdøgn. Dette er en økning på 1,2% fra 2018.  Det forventes ytterligere 
økning av overnattingsdøgn i 2020 når Wentzelhytta åpner. 

Det er stor etterspørsel fra medlemmer som ønsker å leie hyttene. DNT OO 
er hovedansvarlig for hyttene, men Asker Turlags medlemmer gjør en stor 
dugnadsinnsats. 

I 2019 ble det brukt følgende timer på tilsyn og dugnad på hyttene våre:
Hytte Dugnad/Tilsyn

Småvannsbu 707

Hovdehytta 268

Halvorsenhytta 591

Wentzelhytta 15

Innsatsen gjenspeiler seg i mange hyggelige tilbakemeldinger i hyttebøkene om hvor 
bra hyttene blir vedlikeholdt og hvor godt fornøyde gjestene er med oppholdet. Under 
dugnadene gjennomføres rundvask av hyttene og mindre vedlikeholdsarbeid. I tillegg 
er en viktig aktivitet å sikre ved for de kommende årene. Heldigvis er tilgangen på 

ved fortsatt god. 
Tilgangen på 
medlemmer som 
ønsker å delta 
på dugnader 
er i øyeblikket 
tilfredsstillende, 
men her er det 
alltid behov for 
flere. Det er ofte de 
samme som stiller 
opp på dugnadene 
og flere deltar på 
dugnader på flere 
hytter. 

HYTTENE

Utsikt fra Hovdehytta. Foto: DNT Asker Turlag. 
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AT har i 2019 hatt følgende rekruttering / kursing av turledere: 

• 9 personer gjennomførte Nærturlederkurs
• 9 personer gjennomførte Aktivitetslederkurs 
• 8 personer gjennomførte Førstehjelpskurs
• 46 personer gjennomførte Ferskingkurs i Friluftsliv. 
• 18 personer gjennomførte Ambassadørkurs 
• 16 personer gjennomførte Grunnkurs stimerking, teoretisk del 
• 7 personer gjennomførte Grunnkurs stimerking, praktisk del 

I tillegg er det jevnt påfyll av personer som ønsker å delta som turledere, som frivillige 
på arrangementer og inn i inkluderingsarbeidet, merke stier og bidra på dugnads- og 
tilsynsarbeid på hyttene. 

Rekruttering er viktig for bevaring og videreutvikling av aktivitetene i AT. AT ønsker at 
flere medlemmer engasjerer seg i turlagets arbeid. 

I februar hvert år avholdes det en sammenkomst der alle frivillige er invitert, som 
takk for den store innsatsen de nedlegger gjennom året. I 2019 deltok det ca.40 på 
frivilligmiddagen.

Førstehjelpskurs. Foto: Heidi Bakken

REKRUTTERING / KOMPETANSEHEVING
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Asker, 18. mars 2020 

Hans Oddvar Augedal  
 Styreleder

Mette Vånge 
Styremedlem 

Heidi Bakken 
Styremedlem

Rune Aasheim 
Styremedlem

 
Grete Hjermstad 
Styremedlem 

Lars Christian Iversen 
Styremedlem 

 
Issa Adnan Abdo 
Styremedlem 

Randi Larsen Varamedlem (møtende) 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne 
signaturer. 

Vedlegg:  
• Medlemsstatistikk Asker Turlag 
• Regnskap DNT Asker Turlag 2019 
• Bruk av hyttene  
• “Topp er Toppers” 
• Handlingsplan 
• Asker Turlags strategi, se nettsiden

https://asker.dntoslo.no/handlingsplan/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/616c1fcce4e9211d5b3a6faca316c43a9dfaa7b5.pdf
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   VEDLEGG 2: 

REGNSKAP 2019 - BUDSJETT 2020
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BRUK AV HYTTENE 2019
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   VEDLEGG 4: 

TOPP ER TOPPERS 2019



35

 
   

Basecamp Halvorsen: Hengekøyebanden. Foto: DNT Asker Turlag

Friluftsskolen: Fiske i Drengsrudvann. Foto: DNT Asker Turlag



Asker Turlag ble stiftet 29. mars 2006, og er det første lokale turlaget 
under DNT Oslo og Omegn. 

Foreningens visjon er “Naturopplevelser for livet” og en sentral 
målsetning er å få flest mulig folk ut på tur. 

www.dnt.no


