
Eidsvoll Turlag

Velkommen ut på tur i 2022



 

Detaljert informasjon om turene - oppmøtested, info om turen, kontaktinfo mm - finner du 
på eidsvoll.dntoslo.no samt på facebooksiden til Eidsvoll Turlag. Vi har også en Instagram-

konto @eidsvollturlag der informasjon og bilder legges ut.

Vi arrangerer ut ifra de Nasjonale retningslinjer som er gjeldende for covid 19. 
I 2021 ble alle planlagte turer gjennomført. På enkelte turer kan det være forhånds-

påmelding. Påmelding skal i så fall gjøres via våre nettsider. 

Turene er åpne for alle, og de er vanligvis gratis.

UT.no - appen og nettsidene anbefales, her finner du kartene, og mange flotte turforslag! 
Gå inn på ut.no 

Bli med oss på tur i 2022, bli kjent med nye turområder og treff mange hyggelige turgåere! 
Vi gleder oss til å se deg på en av våre turer, eller ute på tur på egenhånd i Eidsvolls stinett 

og på Turlagets blåmerket stier i 2022!

Nettside: eidsvoll.dntoslo.no
Facebook: Eidsvoll Turlag

Instagram: @eidsvollturlag

Eidsvoll Turlag



 

Dato Arrangement Turmål Oppmøte Lengde Varighet
Søn 6. feb kl. 12 Kom Deg Ut-dagen (KDU) Familiearrangement Skaubane, Råholt 3 timer

Søn 24. april kl. 11 Fottur Hurdal Brenntoppen P  v/Haraldvangen 6 km 3 timer

Ons 4. mai kl. 18 Fottur på Strandsåsen Finstadhuken P Finstad skistadion 6 km 3 timer

Ons 11. mai kl. 18 Fottur Styrimarka Høgda - Starrtjennet P Setertjennet 8 km 3,5 timer

Søn 29. mai kl. 11 Frivillighetens år 2022 "Vår dag" 
kajakktur, fottur, sykkeltur og 
familie/barneaktiviteter med 
felles samlingssted

P Vokterboligen Morskogen 5 timer

Ons 8. jun kl. 18 Fottur Dokkenmoen Julsruddalen og Dokneshuken P Doknesgutua 6 km 3 timer

Ons 15. jun kl. 18 Fottur i Gullverket Utsjøen rundt Jonsbråtavegen til P Utsjøen 8 km 3,5 timer

Søn 19. juni kl. 12 Pilgrimsvandring 1000års jubileum for 
Eidsivatinget P Eidsvollsbygningen 6 km 2,5 timer

Ons 29. Juni kl. 18 Fottur Feiring Trøllkjerka (Spelkampen) P ved Melby - Feiring 5 km 2-3 timer

Ons 31. aug kl. 18 Fottur Finnkollrunden Store Finnkollrunden P Finnkollen 9,6 km 4 timer

Søn 4. sept kl. 12 Kom Deg Ut-dagen (KDU) Løntjernbråten P Lynesvangen Gullverksvegen 5 timer

Ons 7. sept kl. 17 Parisrunden Parisrunden P Prestsand v/Hurdalsjøen 8,6 km 4 timer

Søn 18.sept kl. 11 Fottur Eidsvoll/Stange Otten -Grønnsjøen – Lyssjøen 
- Granerudsjøen P Grønnsjøkoia Gullverksvegen 12 km 6 timer

Ons 28. sept kl. 17 Årneskollen Fottur Feiring. Samarbeid 
med Ullensaker Turlag

P Fv 33 Feiring ved avkjøring  til 
Feiring kirke 4,5 km 3 timer

Søn 16. okt kl. 09.30
3-tårnstur innom 3 kommuner Hasleråsen

(Eidsvoll, Ullensaker, Nes)

Rundtur i Hasleråsen. Samar-
beid med Ullensaker Turlag P enden av Haslervegen, Dal 15 km 6 timer

Aktivitetskalender 2022

Eidsvoll Turlag



DNT Eidsvoll Turlag
Eidsvoll Turlag ble stiftet i 2010 og er et lokalt turlag underlagt DNT Oslo og Omegn. Formålet med turlaget 
er å gi innbyggerne i Eidsvoll et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv gjennom å spre turglede, utvikle 
og arbeide for et godt merket stinett. Det arrangeres fotturer og kajakkturer, familiearrangement og kurs for 
frivillige.

Tur og aktivitetsgruppa 
Arrangerer primært turer for voksne. Turene ledes av våre frivillige turledere som har gjennomført kurs i regi av 
DNT. Turene går på områder merket av Eidsvoll Turlag og andre stiområder i kommunen eller nærkommune. 
Turene varierer i lengde og type terreng. Informasjon om den enkelte tur legges ut 2-3 uker i forkant av turen. 
Beskrivelse av hver tur legges ut 2-3 uker i forkant av turen på nettsiden eidsvoll.dntoslo.no.

Kajakkgruppa
Kajakkgruppa ble opprettet i 2018 og har anskaffet 8 kajakker med egen transporthenger. Disse kajakkene 
brukes til turer arrangert av Eidsvoll Turlag og kurs. Kajakkgruppa avholder kajakkurs og fellesturer hver som-
mer/høst med egne med utdannede instruktører/turledere. Kursene avholdes på Hurdalsjøen, og fellesturene 
går på lokale vann og elver i området eller i Oslofjorden. Beskrivelsen av hver tur legges ut 2-3 uker i forkant av 
turen på nettsiden eidsvoll.dntoslo.no. 

Sti og merkegruppa 
Det er frivillige medlemmer som merker, utbedrer og vedlikeholder stier og turløyper i Eidsvoll. Arbeidet skjer 
i tett samarbeid med grunneiere, Eidsvoll kommune og andre partnere. Vi utvikler blåmerkede stier og gjør de 
tilgjengelig for folket. Alle stier er merket i henhold til DNTs egen merkestandard med skilting og blåmerking 
på trær og stolper. 

Barnas Turlag er ikke aktivt
Målet er å arrangere aktiviteter for barn i alderen 0-12 år i følge med voksne.Vi har per nå ingen frivillige 
aktivitetsledere som har gjennomført DNTs aktivitetslederkurs. Målet er å opprette Barnas turlag igjen for å 
arrangere turer som er spennende for små og store barn, benytte turmål i hele kommunen og gjøre det enkelt 
å få med hele familien ut på tur! Høres dette spennende ut så ta kontakt på e-post gekjoren@hotmail.no.


