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FORORD

Prosjekt Friluftsliv på Borgen hadde et aktivt år i 2018, med feiring av Den Norske Turistforenings 150 
år med blant annet jubileumskonsert med Forsvarets Stabsmusikk, den store utebursdagen 21.januar 
ble feiret i Borgenveien 100 og 24.oktober deltok vi på Nattevandring i Vardåsen for FNs 
bærekraftsmål.  I tillegg har det vært ukentlige aktiviteter for barn gjennom Lek deg sprek, og fra 
høstferien har det vært gjennomført ukentlig Friluftsklubb for 7.trinn i Borgensonen samt 
#AskerOnsdag for de litt større ungdommene annenhver onsdag.  

Borgenveien 100 har vært hyppig i bruk til ulike møter, aktiviteter, kurs, møtested etter 
internasjonale turer og som utstyrslager. Vi ser nå fram til å ta i bruk uteområdet i større grad i 2019 
når aktivitetsløypa, gapahuken og bålplassen blant annet kommer på plass. Dette er et fint sted for 
innbyggerne på Borgen å samles, og vi er glade for at vi kan være med å utvikle stedet.  

Prosjektåret 2018 var det første hele arbeidsåret for Friluftsliv på Borgen, et år fylt av mange 
aktiviteter, igangsetting og samarbeid på tvers. Mange frivillige er rekruttert til ulike aktiviteter i 
Borgenområdet, og dette er bare starten. Oktober 2018 fikk vi til å ansette en på fulltid for å jobbe 
med ungdom og friluftsliv i Asker, med utgangspunkt i Borgen. Midler fra Asker kommune, Akershus 
Fylkeskommune, Politidirektoratet og Helsedirektoratet gjorde dette mulig. Nå er det store 
spørsmålet om vi klarer å skaffe nok midler for å opprettholde og videreutvikle Ungt Friluftsliv som 
bare er i startgropen. Dette er spennende og meningsfull aktivitet, og morsomt om vi klarer å få det 
til sammen. Så vidt jeg vet, er det ikke mange aktive ungdomsgrupper i DNT i aldersgruppen 13 – 19 
år.   

Vi ser fram til å få med mange flere ut på tur og opp i trærne i årene som kommer, uavhengig av 
alder, kjønn, bakgrunn og kultur. I naturen er alle velkomne, og hos oss i DNT Asker Turlag er alle 
velkomne. På de aller fleste aktivitetene kreves det ikke medlemskap, men kun å møte opp.  

Utregningen av totalt antall deltakerdager og antall dugnadstimer er ikke lett, hva som skal med og 
hva som ikke skal med. Jeg har i denne årsrapporten valgt å ta med det som har med Borgenområdet 
og min prosjektstilling å gjøre, og da har jeg kommet frem til at det i 2018 til sammen var 5946 
deltakerdager og det er utført cirka 1355 dugnadstimer. Når det gjelder dugnadstimer, så vet jeg at 
mange av de trofaste og ivrige frivillige i Asker Turlag knyttet til denne årsrapportens aktiviteter, 
bruker mye tid som ikke blir ført noe sted til det beste for friluftslivet i Borgenområdet og i Asker som 
helhet. 

Tusen takk for godt samarbeid i 2018.  

Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Prosjektkoordinator         

DNT Asker Turlag     
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KOM DEG UT-dagen 21.januar 2018

I forbindelse med at Den Norske Turistforening akkurat denne dagen fylte 150 år, inviterte Asker 
Turlag til familiedag og stor utebursdag i Borgenveien 100. Og fest ble det, med tale og fine ord fra 
ordfører Lene Conradi, samt storslått bursdagsgave til å utvikle hengekøyepark ved Halvorsenhytta. 

Vi beregnet at omtrent 900 voksne og barn var innom Borgenveien 100 denne strålende kalde dagen 
i slutten av januar. Det var mengder av snø til å boltre seg i, til og med ordføreren testet ut 
akebakken. 

Foto: Unn Orstein                 Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Av aktiviteter var det steking av pinnebrød og pølser, boller og kake ble servert. Det var 
eventyrlesning, fiskedam der alle barn kunne fiske en jubileumsmatboks med bilde av Turbo, testing 
av truger, natursti og masse hyggelige og blide folk fra hele Asker, og ikke minst mange fra 
Borgenområdet. Alle aktiviteter var gratis. 

Foto: Heidi Kristine Syrdahl Rustand               Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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JUBILEUMSKONSERT MED FORSVARETS STABSMUSIKK

I forbindelse med DNTs 150-års jubileum arrangerte Asker Turlag i samarbeid med Asker 
Kulturfestival konsert med Forsvarets Stabsmusikk der det kun ble spilt musikk av komponist Johan 
Halvorsen. Komponisten var den første eieren av Halvorsenhytta, som ligger på Tveitersetra. Hytta 
ble markahytta nr.27 i DNT Oslo og Omegn 20.08.2017.  

Stabsmusikken spilte blant annet Bojarenes Inntogsmarsj, Bergensiana og med seg på Fossegrimen 
som solist hadde de fiolinist Ragnhild Hemsing. Det ble en vakker og stemningsfull konsert. 

Daglig leder i DNT OO, Henning Hoff Wikborg, var konferansier og ordfører i Asker, Lene Conradi, 
holdt en flott tale. Dirigent var Andreas Hansson. 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven                  Foto: Kjell Hustad 

Foto: Kjell Hustad 
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NATTEVANDRING I VARDÅSEN 

Onsdag 24.oktober 2018 var Asker Turlag invitert med av Asker kommune som en av bidragsyterne 
til Nattevandring i Vardåsen for FNs bærekraftsmål. Asker Turlag stilte med bålpanner, gratis 
pinnebrød og saft utenfor Wentzelhytta på toppen av Vardåsbakken. Det var en magisk kveld med 
mange folk i alle aldre, og magisk stemning. Til tider var det trangt om plassen rundt bålpannene, 
men stemningen var fin hele tiden. 12 frivillige og 2 ansatte var i sving hele kvelden.  

Foto: Kjell Hustad 
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Lek deg sprek på Borgen 

Det har i løpet av 2018 blitt gjennomført Lek deg sprek for barn i alderen 7 – 13 år hele 35 ganger på 
torsdager, med til sammen cirka 600 barn. Fram til høstferien foregikk Lek deg sprek utenfor 
langblokka i Huldreveien 63, men på grunn av klager fra beboere i sameiet ble aktiviteten flyttet opp 
til Borgenveien 100. Det har tid å få barna til å forflytte seg opp til Borgenveien 100, noe vi tror har 
flere årsaker; foreldrene i blokka kan ikke lenger se barna når de er ute, aktivitetslederne ses 
automatisk av de som bor i området og det var mørkt utenfor B100. Imidlertid kom det noen barn hver 
torsdag ettermiddag, og med flinke aktivitetsledere, fyr på bålpannene og stabilitet tok antall deltakere 
seg opp igjen. Når alt kom til alt, var det fornuftig å flytte aktiviteten opp til uteområdet i Borgenveien 
100. Nå må vi jobbe målrettet for å få flere barn som bor ovenfor veien til å delta på Lek deg sprek, for
å få til en god blanding. Aktivitetsledere på Lek deg sprek i 2018 har i hovedsak vært Pernille Klund
Dalgaard og Aase Urdal, samt Cindy Kingmala og Issa Adnan Abdo som vikarer.

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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FRILUFTSKLUBBEN 7.TRINN BORGENSONEN

Friluftsklubben er et lavterskeltilbud for 7.-klassinger i Borgensonen, i samarbeid med Asker kommune 
og UngKulturJunior. Friluftsklubben treffes i Friluftshuset i Borgenveien 100 hver tirsdag mellom 
kl.14.30 – 17.00. Det arrangeres ulike utendørs aktiviteter med utgangspunkt i Borgenområdet, samt 
noen aktiviteter inne i det røde huset og noen ganger drar vi lenger av gårde. I hovedsak er 
Friluftsklubben en arena for å møtes ute. Vi ser at barna blir kjent med hverandre på tvers av skoler og 
kultur, noe som i seg selv er verdiskapende. Vi opplever at barna viser stor glede over å være ute, og 
at røff språkbruk og fysiske reaksjoner mot andre nedtones i forhold til når vi er innomhus. Vi opplever 
at motivasjonen for å gå ut og evnen til å gå strekningen uten «klaging», er stigende i takt med antall 
ganger vi har vært ute på tur. Mat er viktig for barna, og vi lager mat på bål hver gang. Barna fyrer selv 
opp, og lager sin egen mat. Det var en fast gjeng på 8 – 12 stykker hver gang. Vi hadde i 2018 en 
ungdomsansatt som aktivitetsleder, samt at UngKulturJunior skulle bidra med en fast ressurs. I tillegg 
til dette inngikk vi et samarbeid med valgfag «Innsats for andre» ved Borgen ung.skole, der vi fikk med 
oss en jente fra 10.trinn. Hun var med som frivillig 8 ganger. 

Friluftsklubben ble i 2018 gjennomført 12 ganger, med til sammen 83 deltakere. 

Foto: Øyvind Thalmann 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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#ASKERONSDAG

#AskerOnsdag ble etablert i 2018. 

Dette er et fast treffsted annenhver onsdag med varierende aktiviteter, med mål om å øke interessen 
for friluftsliv for ungdom. Ved å øke kompetansen på det å være ute i vær og vind, bli gjort kjent med 
ulike aktiviteter og bruke nærområdet slik at man blir kjent, tror vi dette bidrar til å senke terskelen 
for å bruke marka og det å være ute, og at friluftsliv gir stor variasjon i aktivitet.  

Det har vært viktig å levere god kvalitet på aktivitetene, slik at man på sikt kan bygge opp et 
ungdomsmiljø sammen med organisasjoner og kommune. Dette arbeidet er i oppstartsfase, og vil 
kreve tid for å finne sin form. Det er to ungdomsansatte som, i tillegg til prosjektleder, er 
aktivitetsledere på #AskerOnsdag.  

#AskerOnsdag ble i 2018 gjennomført 4 ganger med til sammen 20 deltakere. 

Foto: Cecilie Bergskås Helle 
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Foto: Cecilie Bergskås Helle 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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UNGT FRILUFTSLIV I ASKER 

Oppbygging av et ungdomsmiljø i Asker vedr friluftslivet, krever innsats på flere områder. Vi ser at 
arbeidet med Friluftsklubben er et viktig bidrag i rekrutteringsarbeidet til #AskerOnsdag og 
ungdomssatsingen. Videre er det innledet og videreført samarbeid med flere skoler i Asker, samt 
idrettsrådet for å nå barna og ungdommene der de er og være synlig i miljøet. Vi er også inviterte 
deltakere på treffpunkt Borgensatsingen, der kommune med skole, kultur og oppvekst, samt politi og 
andre er representert. Vi har innledet samarbeid med aktivitetskortet i Asker for å være synlige der 
ungdommene er. Videre har vi knyttet oss til pilotprosjektet NyBy, der man kan legge ut 
arrangementer og oppdrag for frivillige bidrag. Borgen US og valgfag «Innsats for andre» er 
medlemmer her, og vi har knyttet til oss en elev som har vært med som frivillig på friluftsklubben og 
ønsker å videreføre arbeidet i DNT etter endt periode i skoleregi. Hun jobber nå ukentlig i DNT. 

Det er viktig at aktivitetene når bredt, både i kultur og ressurser. Vi trenger de som trenger det, og vi 
trenger de som kan bidra inn i arbeidet med å skape god kultur og være målbærere. Vi har tro på at 
ved å rekruttere ungdom og gi de ansvar er verdiskapende. Dette tror vi at vi klarer best ved 
samskaping med andre organisasjoner, bedrifter og andre aktører. Dette er et arbeid som vil kreve 
tid, og vi har en utfordring med at ungdom flytter ut av Asker for videre studier. Derfor er det viktig å 
starte rekrutteringsarbeidet tidlig, både med kursing i DNT-regi og ansvarsoppgaver, slik at vi kan få 
glede av ressursene lengst mulig. forhåpentligvis få de tilbake i Asker Turlag senere.   

Grønn Fredag ble for første gang arrangert i Asker. Grønn Fredag er en nasjonal byttedag i regi
DNT ung som foregår over hele landet, som en motsats til Black Friday. Her kan man gi bort eller 
selge brukt friluftsutstyr og klær som man ikke lenger behøver, eller bytte til seg noe man trenger. 
Arrangementet ble avholdt i Asker Kulturhus i samarbeid med Kulturhjørnet og med fint bidrag av 
utstyr fra Yggeset gjennvinningsstasjon. Det ble en fin markering med fokus på miljø og bærekraft. 
Det ble i 2018 luftet muligheten for et samarbeid med valgfag friluftsliv om gjennomføring av 
arrangementet. Det legges opp til dette i 2019.   

Grønn fredag. Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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FRILUFTSSKOLEN PÅ BORGEN I UKE 33 

I 2018 arrangerte vi for andre gang Friluftsskole på Borgen i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd 
og Asker kommune som en del av gratis sommerskole for barn i Asker. Dette er et gratistilbud for barn 
som skal begynne i 5.-7.trinn. I utgangspunktet var det plass til 30 barn, men på grunn av stor pågang 
allerede påmeldingsdagen, utvidet vi til 45 barn etter rådføring med kommunen. PÅ friluftsskolen 
samles barn fra ulike skoler og miljøer i Asker kommune til ulike aktiviteter innen friluftsliv; 
kanopadling, fiske, topptur, matlaging, kart og kompass og bading så klart. Siste natten var det 
overnatting for alle som ville, og det ble en fin gjeng på 18 barn og fire voksne som overnattet i lavvoer 
og hengekøyer ved Drengsrudvann.  

Oppmøte hver dag var ved Friluftshuset i Borgenveien 100, så gikk gruppen samlet til Drengsrudvann 
hver dag for ulike aktiviteter der.  

Friluftsskolen varte i 4 dager med til sammen 180 deltakerdager. 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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SAMARBEID BORGEN UNGDOMSSKOLE 

Gjennom året 2018 har vi hatt jevnlige samarbeidspunkt med Borgen ungdomsskole, både møter med 
enkeltlærere og presentasjoner for hele administrasjonen. Dette har resultert i aktivitet for skolens 
elever:  

• Presentasjon om hva DNT Asker Turlag tilbyr og har som mål å etablere i Asker.
• Presentasjon om hvordan pakke tursekken.
• Valgfag friluftsliv har bidratt inn i utviklingen av Borgenveien 100 ved å hjelpe til med rydding

av søppel på området, samt bidratt inn med konkrete forslag til hva B100 skal være og hvilke
aktiviteter de ønsker seg. Disse samlingene har foregått utenfor Friluftshuset, og det har hver
gang blitt servert mat på bål i ulike varianter.

• En elev har bidratt frivillig i DNTs tilbud for 7.trinn i sonen ifm valgfaget «Innsats for andre».
Eleven jobber nå ukentlig mot honorar i DNT.

• Avtaler om å bidra på toppturer med skolens elever i 2019 ble inngått.
• Samarbeid med sykepleiestudenter «fra» NaKuHel om utviklingen av B100 der elevene i

valgfag friluftsliv ble spurt om hva de ønsket ut av området og av aktiviteter.

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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• Valgfag friluftsliv har bidratt inn i utviklingen av Borgenveien 100 ved å hjelpe til med rydding

av søppel på området, samt bidratt inn med konkrete forslag til hva B100 skal være og hvilke
aktiviteter de ønsker seg. Disse samlingene har foregått utenfor Friluftshuset, og det har hver
gang blitt servert mat på bål i ulike varianter.

• En elev har bidratt frivillig i DNTs tilbud for 7.trinn i sonen ifm valgfaget «Innsats for andre».
Eleven jobber nå ukentlig mot honorar i DNT.

• Avtaler om å bidra på toppturer med skolens elever i 2019 ble inngått.
• Samarbeid med sykepleiestudenter «fra» NaKuHel om utviklingen av B100 der elevene i

valgfag friluftsliv ble spurt om hva de ønsket ut av området og av aktiviteter.

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 



Borgenveien 100 – Friluftshuset

Planen var i 2018 å få etablert Borgenveien 100, både det røde huset og tomten rundt, til en 
friluftsarena for befolkningen på Borgen samt til bruk for friluluftsaktiviteter i regi av DNT. På grunn av 
forsinkelser rundt bruken av området, ble dette utsatt til 2019. Imidlertid har vi i DNT benyttet både 
huset om arealet utenfor hyppig til aktiviteter, og vi har hatt stor glede av lageret som vi får benytte 
oss av. Vi lønnet ungdom for å hjelpe oss med å rydde lageret på loftet, montere hyller på lageret, 
merke utlånsutstyr mm. 

Aktiviteter: 

• Kom deg ut-dagen 21.01.
• Lek deg sprek ukentlig
• Friluftsklubben for 7.trinn siste halvår
• #AskerOnsdag siste 3 måneder
• Oppmøtested for Internasjonal torsdagsturer, og samlingslokale etter hver tur
• Ferskingkurs i friluftsliv
• Nærturlederkurs
• Førstehjelpskurs
• Enkelte styremøter
• Prosjektmøter
• Samarbeidsaktiviteter Borgen Ungdomsskole
• Pausested for nærtur fra Borgen Innbyggertorg
• Lager

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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NÆRTURER PÅ DAGTID – AKTIV I 100

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

Turene går på turveier og stier i Marka eller grøntområder så langt det lar seg gjøre. Som regel har 
det vært rast ute i all slags vær med mat og drikke. 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 er det blitt arrangert månedens turer i 2018, og de har vært 
til ulike turområder som for eksempel til Ekebergparken, DNT-hyttene i marka, til Sørenga eller til 
kysten for å nevne noen. 

I Asker er det to nærturgrupper, der den ene har fast oppmøte hver mandag klokka 11.00 utenfor 
Borgen Innbyggertorg. Den andre turgruppa har fast oppmøte utenfor Asker Frivillighetssentral 
Hasselbakken hver onsdag klokka 11.00. Fra Borgen Innbyggertorg har det vært gjennomført 38 
turer, mens det har vært gjennomført 39 nærturer fra Hasselbakken, totalt 930 deltakerdager samt 
411 dugnadstimer. 

Foto: Martha Takvam Foto: Mette Ous Vånge 

Foto: Mette Ous Vånge 
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FRILUFTSTRIM PÅ BORGEN 

Friluftstrim er utendørs styrke og balansetrening sammen med turglade mennesker, og et 
inkluderende fellesskap. Et kortreist friluftstilbud som er gratis og uten påmelding. Friluftstrimmen 
ledes av en erfaren instruktør som tilrettelegger øvelser som passer for den enkelte. 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 – ja, det er 
opp til hver og en! Intruktøren for friluftstrimmen i Asker er Kristin Baune Bochud.   

Friluftstrimmen støttes av midler fra Helsedirektoratet og er en del av et større prosjekt, 

Det har blitt gjennomført 20 fredager med friluftstrim i 2018 utenfor Borgen Innbyggertorg og totalt 
207 deltakerdager. 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Foto: Kristin Baune Bochud 
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INTERNASJONALE TURER – SAMMEN TIL TOPPS

I 2018 fortsatte Asker Turlag med turprosjektet Sammen Til Topps, som ble startet opp i november 
2017 i samarbeid med Asker kommune, avdeling for integrering og migrasjonshelse. Fram til påske 
ble det gjennomført internasjonale torsdagsturer annenhver uke og etter påske hver torsdag frem til 
det store målet om å bestige Galdhøpiggen ble oppnådd i juni.  

Samarbeidet om internasjonale turer kom som et initiativ fra Asker kommune, og det utviklet seg et 
flott samarbeid mellom kommunen og Asker Turlag i løpet av året med turen til Galdhøpiggen siste 
helgen i juni som et høydepunkt. 18 flyktninger, 3 ansatte i kommunen og 9 frivillige fra Asker Turlag 
reiste med buss til Lom og Raubergstulen, deltok på kulturfest fredag kveld før det ble en fantastisk 
tur til Norges tak sammen med over 1000 andre fra mange nasjonaliteter. Været kunne ikke vært 
bedre med skyfri himmel og vindstille. Deltakerne fra Asker Turlag hadde en flott helg med mye 
hygge, moro, nye bekjentskaper og ikke minst storslått natur. Etter sommerferien startet vi igjen opp 
med internasjonale torsdagsturer annenhver uke, og det var jevn deltakelse hele høsten med en god 
blanding av deltakere. Samarbeidet med flyktningkonsulentene i Asker kommune, avdeling for 
integrering og migrasjonshelse, er meget godt. 

Internasjonale torsdagsturer: 25 med 485 deltakerdager 

Internasjonale søndagsturer: 5 med 117 deltakerdager 

Galdhøpiggen: 3 dager med totalt 90 deltakerdager 

Dugnadstimer totalt: 556 timer 

Foto: Kjell Hustad 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV 

Det ble gjennom ført 4 Ferskingkurs i friluftsliv i løpet av 2018. Kursene som ble gjennomført på 
dagtid ble holdt i Borgenveien 100. På ferskingkursene blir det gjennomgått grunnleggende 
ferdigheter innen friluftslivet, som pakking av sekk, bekledning, mat på bål / primus, kløyving av ved, 
allemannsretten, kart- og kompass: 

• Et åpnet kurs der alle kunne melde seg på (9 deltakere)
• To kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet (30 deltakere)
• Et åpent Ferskingkurs på overnatting (9 deltakere)

Foto: Sien Sara Astad 
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NÆRTURLEDERKURS OG FØRSTEHJELPSKURS 

Vi har i 2018 benyttet Friluftshuset i Borgenveien 100 både til å gjennomføre nærturlederkurs for nye 
turledere, og 4-timers førstehjelpskurs. Lokalene og området rundt fungerer fint til dette. Vi er glade 
for å ha et egnet lokale i direkte tilknytning til lageret vårt, og med skogen i umiddelbar nærhet. 

• Nærturlederkurs: 10 deltakere
• Førstehjelpskurs: 17 deltakere

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 



 

HALVORSENHYTTA 

Etter åpningen av Halvorsenhytta 20.08.2017 har det vært mye aktivitet på hytta. Tilsynsgruppa som 
består av ni personer er hyppig innom hytta, og møtes til felles dugnader to ganger i året. 
Hovedoppgaver på dugnadene i 2018 var generell vask av hytta fra gulv til tak samt skift av sengetøy, 
vedlagringsplass, rydde uteområdet og noe maling.  

I forbindelse med at det var DNTs store jubileum hadde vi flere arrangementer ved hytta i tillegg til 
den store jubileumskonserten med Forsvarets Stabsmusikk som spilte musikk av hyttas første eier 
Johan Halvorsen. Halvorsenhytta fungerer fint både til små og store arrangement, og er blitt et 
populært sted for innbyggere i Asker å besøke både på dagsbesøk og overnatting. 

Hytta var en periode preget av mye muselukt, men dette er helt borte etter jobben som asker 
kommune gjorde! 

7-topperstur i Vestmarka, her utenfor Halvorsenhytta Foto: Bjørn Dyhre

Dugnad på Halvorsenhytta Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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WENTZELHYTTA 

Første arrangement ved Wentzelhytta ble gjennomført en fantastisk oktoberkveld ifm Nattevandring 
til Vardåsen, for FNs bærekraftsmål. DNT Asker Turlag var en av bidragsyterne her, og det var en fryd 
å se alle små og store små koste seg rundt bålpannene utenfor hytta denne flotte kvelden. Vi håper 
på flere slike anledninger i årene som kommer.  

Både Friluftsklubben for 7.trinn i Borgensonen og nyoppstartede #AskerOnsdag for ungdom i Asker 
har vært på turer til Wentzelhytta i løpet av året, og gleder seg til åpne dører! 

Trugetur til Vardåsen Foto: Cecilie Bergskås Helle                    Vedbæring før nattevandringen Foto: Ingeborg S. Dolven 

To fornøyde frivillige Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven 
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ORGANISERING, ANSATTE OG FRIVILLIGE 

Ansatte: 

• Ingeborg Sølvsberg Dolven: prosjektleder Friluftsliv på Borgen / oppfølging av
Partnerskapsavtalen for Folkehelse 50% og turlagskoordinator for DNT Asker Turlag 50%

• Cecilie Bergskås Helle: DNT Asker Turlag er i utvikling, og høsten 2018 ble vi to ansatte da
Cecilie Bergskås Helle ble ansatt. Hun ble ansatt 01.10.2018 i et års engasjement for i all
hovedsak å jobbe med utviklingen av friluftsaktiviteter for barn og unge i Asker. Hun lønnes
av prosjektmidler fra Akershus Fylkeskommune, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og
Asker kommune.

Ungdomsansatte 2018: 

• Aase Urdal – aktivitetsleder Lek deg sprek, Ferskingkurs i friluftsliv og Friluftsskolen
• Pernille Klund Dalgaard – aktivitetsleder Lek deg sprek,Friluftsklubben, Friluftsskolen og

Ferskingkurs i friluftsliv.
• Cindy Kingmala – aktivitetsleder Friluftsskolen, Lek deg sprek (vikar) og #AskerOnsdag
• Harald Hoff Wikborg – aktivitetsleder Friluftsklubben
• Ellen Urdal – aktivitetsleder Friluftsklubben
• Issa Adnan Abdo – aktivitetsleder Lek deg sprek (vikar)
• Olaf Halsaa Dolven – aktivitetsleder Friluftsskolen

Frivillige: 

I løpet av 2018 begynte det å forme seg en stabil og ivrig frivilliggruppe knyttet til friluftsaktivitetene 
på Borgen, noe som gjorde det både lettere og morsommere å jobbe videre med aktiviteter. Noen 
bidrar ukentlig som turledere, mens andre stiller opp ifm arrangementer og liknende. Det er 
spennende å jobbe med frivillige, og håpet er at det med tiden utvikler seg til å bli mange i 
Borgenområdet som bidrar til økt friluftsliv i området.  

Ellen og Cecilie på Friluftsklubben         Cecilie i klatreveggen          Cindy på Friluftsskolen 
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ØKONOMI 

DNT Asker Turlag har et tett og inspirerende samarbeid med Asker kommune, noe vi setter stor pris 
på og gleder oss til å fortsette med. Prosjekt Friluftsliv på Borgen er en del av Partnerskap for 
folkehelse som varer fra 01.01.2017 til 01.01.2021. Asker turlag har et sterkt ønske om at 
partnerskapsavtalen opprettholdes og eventuelt utvides etter nevnte tidsrom. Samarbeidet med 
Asker kommune er helt avgjørende for å opprettholde og utvikle vårt friluftslivstilbud i Asker 
kommune. Tilskuddene kommunen bidro med i 2018 i forbindelse med prosjekt Friluftsliv på Borgen, 
gjorde at vi klarte å gjennomføre mange fine aktiviteter som vi ønsker å opprettholde og også utvikle 
videre i årene som kommer. Målet er at tilbudene som nå bygges opp i Borgenområdet, også skal 
være tilsvarende i resten av Asker, samt at vi har ambisjoner for Nye Asker kommune knyttet til 
kystfriluftsliv, flere hytter og ruter. 

Tilskudd fra Asker kommune knyttet til «Friluftsliv på Borgen» 2018 

• Partnerskapsavtalen, lønnstilskudd prosjektleder     400 000kr
• Sammen Til Topps (transport)    20 000kr 
• Friluftsskolen på Borgen (Sommerskolen)    20 000kr 
• Folkehelsemidler Ungt Friluftsliv   150 000kr 
• SUM     590 000kr 

I tillegg til tilskuddene over har Asker kommune bidratt med midler til blant annet til DNTs 
Jubileumskonsert med Forsvarets Stabsmusikk som var en del av Asker Kulturfestival, bevertning på 
jubileumsfeiring på Halvorsenhytta, bevertning utenfor Wentzelhytta på nattevandringen og 
bursdagsgave for å etablere hengekøyepark ved Halvorsenhytta samt diverse midler ifm 
Halvorsenhytta, Wentzelhytta og Borgenveien 100.  Dette er vi svært takknemlige for. 

Tilskudd fra andre knyttet til Friluftsliv på Borgen (egne midler er ikke tatt med) 

• Akershus Fylkeskommune  290 000kr 
• Politidirektoratet  400 000kr 
• Helsedirektoratet – Aktiv i 100    35 000kr 
• Helsedirektoratet – Friluftstrimmen   97 000kr 
• Miljødirektoratet (Ferskingkurs i Friluftsliv)     35 000kr  
• Holmenstiftelsen (Lek deg sprek)    10 000kr 
• Akershus Fylkeskommune (Friluftsskolen)   20 000kr 
• SUM  887 000kr    
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Sandungen med ordfører

Ingeborg Sølvsberg Dolven


