
    

ÅRSBERETNING FOR 2019    

 

Nordre Follo Turlag (turlaget) er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Nordre Follo 

kommune.  Turlaget ble stiftet 25.04.2013 som Oppegård Turlag. På ekstraordinært årsmøte 

27.08.2019 skiftet turlaget navn til Nordre Follo Turlag og besluttet gjennom 

vedtektsendringer å utvide sitt virkeområde til hele den fremtidige Nordre Follo kommune. 

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. 

Alle medlemmer av DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget dersom de bor i 

Nordre Follo kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Nordre Follo turlag hadde 

ca. 4000 medlemmer ved inngangen til 2020. 

Turlaget har egen hjemmeside, mens Barnas turlag, Aktiv i 100 Oppegård, Aktiv i 100 Ski, 

Turgruppa og Internasjonal gruppe har egne facebook-grupper. 

 

Utfordringer 

Fra de største tettstedene i tidligere Oppegård kommune er nærliggende friområder blitt 

mindre og mindre tilgjengelige pga trafikkårer og gjenbygging. I tidligere Ski kommune er 

sentrale områder omgitt av jordbrukseiendommer med begrenset tilgjengelighet i 

sommerhalvåret. En utfordring er derfor å legge til rette for å bevare og utnytte eksisterende 

muligheter for traseer ut i marka fra tettbygde områder, samt organisere fellesturer med 

utgangspunkt fra ulike deler av kommunen.  

I Oppegård har turlaget gjennom Forum for natur og friluftsliv tatt til orde for å bevare 

tilgangen til naturområder og bevare turstier og grønne korridorer. 

 

Turarrangementer 

I løpet av 2019 har turlaget arrangert 79 turer som har vært åpne for alle. Disse har hatt til 

sammen 2195 deltakere. I tillegg har vi i samarbeid med tidligere Oppegård kommune 

arrangert 54 turer for utvalgte grupper.  Disse har samlet hatt 152 deltakere. Ved årsskiftet 

2019/2020 har turlaget 47 aktive turledere.  

Barnas Turlag 

Barnas Turlag Oppegård og Barnas Turlag Ski opererte som separate organisasjoner fram til 

årsskiftet. Fra 01.01.20 fungerer de som en organisasjon med felles program. 

Barnas Turlag Oppegård arrangerte i 2019 7 turer med til sammen 240 deltakere. Turene 

gikk til Golfbanen på Greverud, Kjerringhøgda, Pinnåsen, Nøstvedtmarka  og Kantoråsen. 



Barnas Turlag Ski har gjennom året arrangert 11 turer. Planleggingen av aktiviteten fant sted 

mens organisasjonen lå direkte under DNT Oslo og Omegn. Gruppa har til sammen arrangert 

10 arrangementer/turer i 2019. Samlet deltok 296 barn på disse. 

Turgruppa 

Turgruppa har arrangert turer i friluftsområdene i Oppegård og Ski, av og til også innenfor 

Oslo og Ås kommuner. Dette har vært heldagsturer, de fleste gjennomført på søndager. 

Samlet er det gjennomført 16 turer med til sammen 278 deltakere. Tre av turene ble 

arrangert i samarbeid med Oppegård Historielag. Som et ledd i å markere at dette var siste 

år i Oppegård Kommune ble alle kommunens 17 middelaldergårder, symbolisert i det gamle 

kommunevåpenet, besøkt. En tur ble arrangert i samarbeid med Oslo og Akershus 

Ornitologiske Forening, og en ble arrangert i samarbeid med Ås Turlag. Vi deltok også på en 

tur arrangert av Ås Turlag. 

Aktiv i 100/nærturgrupper 

I tillegg til Aktiv i 100-gruppa i Oppegård ble det etter utvidelsen av turlagets 

virksomhetsområde etablert en Aktiv i 100-gruppe i Ski. Denne hadde sin første tur 10.09.19. 

Samlet har disse to gruppene arrangert 51 turer med til sammen 1607 deltakere. 

Gjennomsnittlig deltakelse i Oppegård har vært 38 deltakere på hver tur, mens tilsvarende 

tall i Ski var 8. Deltakelsen i Ski har økt betraktelig på nyåret. 

Alle turer i Oppegård starter mandager fra kulturhuset Kolben og avsluttes samme sted. 

Ordinære turer varer i 2-3 timer inkludert pauser/lunsj. En gang i måneden gjennomføres en 

»plusstur» som varer i 4-5 timer. Det brukes tidvis buss eller tog for å komme til ønsket 

utgangspunkt. Opplegget i Ski følger samme mønster med start og avslutning ved 

bussterminalen i Ski.  

Internasjonal gruppe 

Under ledelse av Torbjørn Aas startet turlaget i 2018 en internasjonal gruppe med 

flyktninger som den primære målgruppen. I 2019 har turlaget arrangert 2 søndagsturer samt 

deltatt på 3 DELTA-arrangementer (Kolbotn bibliotek) med utendørs aktiviteter.  

Andre turer 

Som et ledd i arbeidet i Internasjonal gruppe har det vært arrangert 34 korte ukentlige turer 

for elever ved Oppegård Kvalifiseringssenter. I samarbeid med Oppegård kommune ble det 

også planlagt en fjelltur for flyktninger, men turen ble avlyst på grunn av for få deltakere. 

I tillegg har turlaget i sommersesongen gjennomført korte turer for beboere på Greverud  

sykehjem. Som gjenytelse får turlaget disponere kjellerlokaler som materiellager, og vi får 

gratis tilgang i møtelokaler i sykehjemmets kantine. 

Turlaget deltok sammen med andre organisasjoner i arrangementet av Eventyrfestivalen i 

Oppegård. 

  



Dugnadsgruppa 

Det har vært utført noe rydding og merking av stier som ble beskrevet i «Til fots i 

Oppegård», herunder ny merking av stien over Rikeåsen etter at det ble klart at området 

ikke skulle bebygges. Utover dette har vi deltatt i et prosjekt initiert av Ås Turlag som har 

resultert i en sherpa-sti mellom Sjødalstrand og Nebba. Stien er klar til bruk, men det 

gjenstår noe rydding. Ås Turlag har hatt gjennomføringsansvar og økonomisk ansvar og stått 

for det aller meste av dugnadsinnsatsen. 

Annet 

Det er i 2019 gjennomført to førstehjelpskurs i samarbeid med Oppegård Røde Kors. Et av 

kursene var fokusert på hjerte/lungeredning, det andre på generell skadebehandling. 

Det har vært avholdt et møte for frivillige med et faglig program kombinert med enkel 

servering.  

Økonomi 

Turlaget har god økonomi. Etter å bokført et underskudd i 2019 på ca. 7000 kroner, har vi 

fortsatt en egenkapital på 165000 kroner. Største inntektspost er kontingentandelen fra 

DNT, og største utgiftspost har vært trykking og distribusjon av turprogrammet. 

 

Styret 

Etter årsmøtet i Oppegård turlag 26.03.19 besto styret av: 

Harald Bøhn       styreleder                                    

Anne Marit Færden      sekretær                                                                                                     

Bodil Klakegg          kasserer/turgruppa                                                         

Eli Marie Næss      Barnas Turlag                                               

Jan Arild Halvorsen      dugnadsgruppa                                                                                       

Bente Sæther       aktiv i 100, internasjonale turer 

På ekstraordinært årsmøte 27.08.19 ble styret supplert med Arne Norum med ansvar for 

aktiv i 100-Ski. 

Vi har anslått at medlemmer av turlaget har gjennomført til sammen ca. 1700 dugnadstimer 

i 2019. 

Turlaget har vært representert i FNF, Forum for Natur og Friluftsliv i Oppegård. 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Eli Marie Næss, Jon Færden og Harald Lundstedt.  

 

  Nordre Follo 26.02.2020 

   Styret   


