BARNAS TURLAG ULLENSAKER - AKTIVITETSPROGRAM 2019
Dato

Arrangement

Turmål

Oppmøtested

Distanse

Varighet

Kort info (For detaljer sjekk ut Barnas Turlag Ullensaker
på facebook eller https://ullensaker.dntoslo.no/)

12. januar kl 1630

Reflextur

Nordbytjernet

Nordbytjernet – på toppen

3 km

2-3 t

av haugen

Vi finner løypa ved å lete etter reflekser i trærne. Husk
lommelykt og evt refleksvest!

3. februar kl 1200

Kom deg ut dagen

Nordbytjernet

Nordbytjernet

0 km

3t

Familiedag ute med masse aktiviteter og grilling!

16. februar kl 1200

Aketur

Stensbyfjellet

Kopperud søndre

1 km

2-3 t

Vi går til Stensbyfjellet, aker og nyter utsikten!
Føreforbehold!

16. mars kl 1300

Skitur

Speiderhytta

Teigen skytebane

1 km

3t

Kort skitur i skogen til speiderhytta. Føreforbehold!

7. april kl 1200

Kart- og kompasstur

Sandtjernhytta

P-plass ved Mogreina kirke

4 km

3-4 t

Vi bruker kart og kompass for å finne poster i skogen. Ta
med kompass om du har. Matpause ved hytta!

12. mai kl 1100

15. juni kl 1200

Vårtur i ravinene

Kanotur

Ravinene

Scandic Hotell

Gardermoen

Gardermoen

Hersjøen

Mogreina skole/ Rise bru

4/ 6 km

2-3 t

Fellestur med det ordinære turlaget. Kort og lang løype.

2-3 km

3t

Vi møtes ved Mogreina skole og går til Rise bro. Derfra
padler vi langs kanalen ut til Hersjøen.

3. juli kl 1200

Fuglekassetur

Åsmarka

Åssand

2 km

3t

Vi snekrer fuglekasser som vi henger opp i Åsmarka!

7. august kl 1700

Bærtur

Langelandsfjellet

Allergot skole

1-2 km

2t

Ta med kveldsmat og bøtte

24. august kl 1200

Sykkeltur

Brennifjell

Gystadmarka skole

5/ 8 km

3t

Møt opp med sykkel og matpakke! Kort og lang løype.
Felles lunsj.

1. september kl 1200

Kom deg ut dagen

Sandtjernhytta

Mogreina kirke

3-4 km

3t

Aktivitetsdag med masse ulike aktiviteter!

14. september kl1300

Historisk familiedag

Raknehaugen

Hovin skole

1-2 km

3t

Aktivitetsdag med ulike aktiviteter på historisk grunn!
Samarbeid med andre lag og foreninger.

27. oktober kl 1600

Halloweentur

Aurtjern

Sessvollmoen v/ Idrettshall

3-4 km

3t

Spøkelsestur i skogen! Bålkos og natursti.

16. november kl 1630

Hodelykttur

Rundhaugen

Skiskytterstadion/Nordkisa

2-3 km

3t

Følg fakkelløypa til toppen av Rundhaugen. Bålkos.

8. desember kl 1500

Nissetur

Åsmarka

Åssand

1/ 3 km

3t

Ta på nisselue og bli med ut i juleskogen! Bålkos og grøt
ved gapahuken.

Velkommen ut på flotte turer med Ullensaker Turlag og Barnas Turlag Ullensaker i 2019!
Våre turer koster normalt ikke noe, og er åpen for alle. Vi har godkjente turledere og aktivitetsledere på alle våre arrangement.
Detaljert informasjon som veibeskrivelse, parkering, innhold i turen, navn på turleder osv publiseres ca 2 uker før tur og vil annonseres på
våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/ og facebooksider Ullensaker Turlag eller Barnas Turlag Ullensaker.
På våre turer og arrangementer tar vi bilder/video, og noen av disse blir gjerne publisert. Si fra til turleder om du ikke ønsker å bli avbildet så tar vi hensyn til det.
Aktiviteter og turer ut over dette programmet kan forekomme og disse vil annonseres som ved ordinære turer.
Bli gjerne DNT-medlem – sjekk det ut på www.dnt.no! Vi gleder oss til å se deg på tur i 2019!

Ønsker du å bli frivillig eller har spørsmål til Ullensaker Turlag? Send mail til ullensakerturlag@dntoslo.no eller ring følgende kontaktpersoner:
Styreleder

Atle Forbord

924 26 666

Dugnadsgruppa

Odd Trones

922 20 348

Turgruppa og Barnas Turlag

Daniel Nordmeland

950 75 772

