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DNT Asker Turlag 2022

Styret i DNT Asker Turlag
Hans O Augedal

I DNT Asker Turlag planlegger vi fellesturer og arrangement
gjennom hele Frivillighetens år. Alle er hjertelig velkomne
til en feiring av frivilligheten med turer, aktiviteter og
arrangement.
Følg med på hjemmesiden for mer informasjon.

2022 er Frivillighetens år både for DNT og andre frivillige
organisasjoner i Norge. Dugnadsånden er en grunnverdi og
bærebjelke i DNT. Uten den enorme dugnadsinnsatsen ville
det norske friluftslivet sett ganske annerledes ut.
DNT ønsker å bruke Frivillighetens år til å synliggjøre og
hedre de frivillige, rekruttere nye frivillige og vise fram alle
de flotte aktivitetene der frivillige står i fronten. Samtidig vil
vi vise frem hvilken enorm verdi den store dugnadstradisjonen
i DNT har, og hvor viktig medlemmenes støtte er for å kunne
videreføre denne. Sammen får vi enda flere med ut på tur,
og skaper mer friluftsglede landet over – inkludert i Asker.

DNT ønsker å feire våre frivillige i hele landet ved å arrangere
VÅR DAG i DNT den 22.mai. VÅR DAG i DNT er en del av
Frivillighet Norges VÅR DAG – kampanje, der hver organisasjon
velger seg sin dag i løpet av 2022 for å gi oppmerksomhet til
og feire de frivillige. VÅR DAG – kampanjen er en kjempe
mulighet til å vise fram DNT og hva vi og alle våre tusenvis
av frivillige bidrar med i lokalsamfunnet.

Velkommen
Fornøyde turledere på Gjendebåten • Foto: DNT Asker Turlag

Asker KammerMusikkFestival
på Halvorsenhytta............................................. 5

Frivillighetens år 2022

Supertilsyn på Halvorsenhytta • Foto: DNT Asker Turlag

Miljøvettreglene................................................. 4

Friluftsaktiviteter langs kysten vil være et av
flere satsingsområder i årene som kommer.
Året 2021 var kyståret, og i DNT Asker Turlag
ble dette markert med åpning av en ny ubetjent
hytte ved kysten, nemlig Sjåførboligen på
Elnestangen. Dette er en del av DNT Oslo
og Omegns satsing på friluftsliv langs kysten
i indre Oslofjord. Det skal være mulig å padle
Oslofjorden rundt, og samtidig finne gode
muligheter for overnatting. Samtidig skal barn
og ungdom ha et sted å lære om friluftsliv ved
fjæresteinene, med robåt, fiskestang eller med
andre opplevelser.
DNT Asker Turlag har nå 5 ubetjente hytter
i Asker nord: Hovdehytta og Halvorsenhytta
i Vestmarka, Småvannsbu i Kjekstadmarka og
Wentzelhytta i Vardåsen. Ved Wentzelhytta og
på Haveråsen har vi flotte gapahuker, samt en
nybygd hengekøyepark ved Halvorsenhytta.
Den femte hytta er altså Sjåførboligen, ved
kysten. Her er det bare å dra på tur. Vi låner
mer enn gjerne ut utstyr til grupper eller
skoleklasser som vil prøve seg på uteover
natting. Ser vi på kartet, tror vi at det er plass
til noen DNT hytter i Asker Sør også.
DNT Asker Turlag har en liten administrasjon
som følger opp prosjekter, frivillige og sam
arbeidspartnere. Samarbeidet mellom styret
i turlaget og administrasjonen er tett og godt.
De fleste aktiviteter drives hovedsakelig på
frivillig basis, og tilbudene er stort sett gratis,
krever ikke medlemskap og er lett tilgjengelige.
Samtidig er vi veldig interessert i deg, og hva du
kan bidra med som frivillig.
Vi har fortsatt en alvorlig pandemi. Vi håper
naturen og det enkle friluftsliv kan hjelpe oss til
gode tanker om framtiden. Vi har i programmet
for 2022 planlagt for normal, frisk aktivitet,
men vi må alle være forberedt på justeringer.
Derfor er det viktig å følge med på vår hjemme
side dntoslo.no/asker for eventuelle endringer
i programmet. Her vil vi hele tiden oppdatere
Tur- og Aktivitetsprogrammet.
Innholdsfortegnelsen i programmet taler for
seg. Den viser spennvidden i vårt tilbud.
Noe for de fleste, i alle aldre og nesten gratis.
Vi gleder oss til å møte dere i 2022..

Terje i aksjon på Hovdehytta • Foto: DNT Asker Turlag
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Velkommen til turer og aktiviteter med DNT i
2022. Dette heftet viser en oversikt over turer
og aktiviteter som er planlagt i regi av DNT
Asker Turlag i 2022. Inkludert i heftet finner du
også en beskrivelse av tilbud fra Ut på tur Røyken
og Hurum i regi av DNT Drammen og Omegn.
DNT Asker Turlag har den koordinerende
«DNT-rollen» innen friluftsliv i hele Asker
kommune. I denne rollen ønsker DNT Asker
Turlag å samarbeide med alle andre frivillig
ressurser i kommunen. Det kan være medlem
mer av DNT Drammen og Omegn, andre fri
lufts- og idrettsorganisasjoner, frivillighetssentraler,
historielag og velforeninger mm. Samarbeid om
frivilligressurser må alltid være et mål, og spesielt
i 2022 som er frivillighetens år.
DNT Asker Turlag har hatt en partnerskaps
avtale for folkehelse med Asker kommune helt
fra 2013. I året som kommer skal vi jobbe for
å fornye og videreutvikle denne avtalen.
Turlaget har også en samarbeidsavtale med
Asker kommune om kartlegging og planlegging
av stier og annen infrastruktur for friluftsliv
i hele kommunen. DNT Asker Turlag har før
kommunesammenslåingen vært engasjert
i Asker Nord. Nå vil vårt arbeidsområde være
hele Asker. For å få til dette, må lokal frivillighet
mobiliseres. Vi oppfordrer alle lokale dugnads
krefter i Røyken- og Hurumområdet til å
engasjere seg videre i utviklingen. Vi jobber for
at alle kan oppsøke naturen i sitt nærområde.
Samtidig må ikke tilretteleggingen av stier,
ferdselsårer og arenaer bli for dominerende.
Naturen må få ha sine friområder.
Tur- og Aktivitetsprogrammet vårt sprer seg
over hele nye Asker. Vi går turer i Hurum,
Røyken, Kjekstadmarka, Vestmarka og langs
kysten. Nytt av året er «Asker på Langs».
Dette er sprekingturer over 4 lørdager på
høsten, ca. 20 km hver helg, der du kan lære
mye om hele nye Asker. Andre nye tilbud som
har kommet i gang er trugeturer (hvis snø) og
turskøyting (hvis is). Det blir etablert en egen
Turskøytegruppe for å gjennomføre turer og gi
kurs i is-vett. Vi har tilbud til de fleste i alle
aldre, bare bla i programmet og les. Ungt
Friluftsliv blir videreutviklet ved hjelp av midler
fra Gjensidigestiftelsen og ansattressurser.
Tilbud til barn og unge er viktig for oss,
og vil være en langsiktig prioritet.

Bygging av ny bro • Foto: DNT Asker Turlag
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Kjære naturvenn.

Kryssing av Vabekk i Kjekstadmarka • Foto: Unn Orstein

INNHOLD

DNT Asker Turlag 2022
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Asker KammerMusikkFestival
Midtsommerkonsert over Asker

Det blir musikk av våre største nasjonale komponister som
Edvard Grieg, Johan Halvorsen, Agathe Bacher-Grøndal med
flere. Lette, vakre og kjente perler fra vårt nasjonale
skattkammer av sanger og musikkstykker.
Vi møtes på parkeringsplassen i Holtsmarksvei ved
Semsvannet kl. 17.00, og går sammen opp.
Det vil bli enkel servering. Her er det også mulighet for å gå
opp til Halvorsenhytta på egenhånd.

Asker KammerMusikkFestival på
Halvorsenhytta

Sommerkveld ved Halvorsenhytta • Foto: Ellen Sølvsberg Urdal

På hyttetur med sekken full av eventyr, sagn og
Halvorsenmusikk.
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Asker KammerMusikkFestival og DNT Asker Turlag gjentar
suksessen fra i fjor, med konsert på Halvorsenhytta lørdag
5. november. Vi møtes ved parkeringen i Holtsmarksvei ved
Semsvannet kl. 10.00, og går sammen på koselig sti opp til
Halvorsenhytta. Man kan også gå på egenhånd. På hytta blir
det enkel servering og konsert med musikk av Johan Halvorsen.
Det blir også flettet inn lokale historier og sagn fra Asker.

Suppeservering ute før konsert • Foto: DNT Asker Turlag

Asker KammerMusikkFestival og DNT Asker Turlag inviterer
til sommerkonsert på toppen av Asker, med en fantastisk
utsikt over Askerlandet og Oslofjorden.

Utsikt fra Halvorsenhytta • Foto: Camilla Horten

Halvorsenhytta som komponisten Johan Halvorsen var
medeier i, og kanskje det var her han hentet inspirasjon til
Bojarenes inntogsmarsj - kjenningsmelodien til
ønskekonserten som gikk på radioen i mange årtier.

Halvorsenmusikk • Foto: Jeanette Koht

Onsdag 15. juni klinger romantisk musikk over Askerlandet
fra Halvorsenhytta.

For mer info, følg med på DNT Asker Turlags hjemmeside:
dntoslo.no/asker og Asker KammerMusikkFestivals hjemmeside:
askerkammermusikkfestival.no når det nærmer seg.
DNT Asker Turlag 2022
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Asker på langs

Sprekingturer

Nr.

• Se inspirasjon fra langtur på Hurumlandet (22 km - 6 timer): //teamkavlibakken.com/2020/07/05/langtur-pa-hurumlandet
Turmål

Mark

Oppmøtested

Tid

TL

TL2

18/1

Spr

Type

Trugetur

Vardåsen

K

6

Gullhella stasjon

19:00

JK

HB

8/2

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

6

Gullhella stasjon

19:00

JK

HB

24/4

Spr

Langtur på Hurumlandet

Hurum

K

22

Grønsand P-plass

09:30

HB

HL

12/5

Spr

Rundtur Kraft-Asdøltjern

Vestmarka

K

15

Kraftkollen utfartsparkering 17:00

HB

HL

18/8

Spr

Skaugumsåsen rundt - langtur

Vestmarka

K

12

Solli gård P-plass

18:00-20:00

HB

HL

21/8

Spr

DNT Topp7 i Vestmarka

Vestmarka

K

30/20/10 Vestmarksetra (Franskleiv)

Fra 09:00

JK

27/8

Spr /APL Sagene til Sætre

Hurum

K

21

Mer info kommer

1/9

Spr

Kjekstadmarka

K

15

Spikkestad stasjon

17/9

Spr / APL Sætre til Røyken kirke

Røyken

K

21

Mer info kommer

LCI

8/10

Spr / APL Røyken til Asker sentrum

Kjekstadmarka

K

20

Mer info kommer

LCI

Vestmarka

K

22

Mer info kommer

LCI

Fra Spikkestad til Asker gjennom Kjekstadmarka

29/10 Spr / APL Asker sentrum til Damvann

Gradering av turer

Er du usikker på hvor krevende turene er?
Les nøye om turen og nivået på forhånd, da er det lettere
å velge riktig tur for deg.
E - Enkel:

Lette dagsturer på merkede ruter, eller
arrangementer som passer for alle.
M - Middels: Dagsturer på inntil 15 km, for det meste
merkede ruter. For deg som er i normalt god
form.
K - Krevende: Dagsturer på inntil 25 km, på delvis
merkede ruter. For deg som er i god form.
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Grd Km

MH

Navn på turledere/ansvarlige:

Telefon

HB

Heidi Bakken

92400998

HL

Hilde Lande

95234185

ISD

Ingeborg Sølvberg Dolven

41417944

JK

Jeanette Koht

91632024

LCI

Lars Chr. Iversen

91580533

MH

Maria Hovda

97682368

1

Sagene-Sætre

Lørdag 27. august

2

Sætre-Røyken kirke

Lørdag 17. september

3

Røyken kirke-Asker

Lørdag 8. oktober

4

Asker-Damvann-Asker (rundtur)

Lørdag 29. oktober

Turlaget legger opp til markering og premiering for de som
fullfører opplegget. De kan rose seg av å ha gjennomgått det
indre av Asker fra tå til topp.

LCI
17:30

Dato

Som alternativ til ledede turer er det mulig å gjennomføre én
eller flere etapper på egen hånd. Det blir utarbeidet beskrivelse
for hele turruten. Ved markahyttene underveis blir det satt opp
poster som deltakerne kan sjekke ut. Postene blir stående fra
midten av august til slutten av oktober.

Turen går blant annet over Bjørnåsen på Hurum
• Foto:Lars Christian Iversen

Dato

Etappe

Stikkvannshytta • Foto:Lars Christian Iversen
Verkensmåsan • Foto:Lars Christian Iversen

Det blir arrangert turer med turledere på fire lørdager i løpet
av høsten:

Skaufjellåsen • Foto:Lars Christian Iversen

Trugetur er gøy • Foto: Jeanette Koht

DNT Asker Turlag arrangerer «Asker på Langs» til fots
gjennom det indre av Asker, fordelt over fire dagsturetapper.
Ruten går gjennom spennende natur og kommer forbi de
aktuelle markahyttene på strekningen. Hver av etappene er
på ca. 20 km. For det meste går turen på sti, men litt vei blir
det hvor dette er nødvendig. Blåmerkede stier blir benyttet
der dette er mulig, men på de to første etappene er det
begrenset med merking. Etappene er lagt opp slik at det egner
seg med offentlig kommunikasjon både til startsted og fra
innkomststed.

Herstadhei turisthytte • Foto:Lars Christian Iversen

I år har vi også lagt opp til spreke
kveldsturer i både Vestmarka og
Kjekstadmarka som vil få deg varm i
trøya og glad i sjela. Våre varierte og
flotte sprekingturer finner du i tabellen.
Turene er også tatt med i tabellen over
voksenturer og hyttedugnader og er
merket med Spr.
Det er påmelding til disse turene.

Asker er en lang kommune. Faktisk er det ca. 43 km i luftlinje
over fastland fra syd til nord. Asker har ikke bare kystlinje.
Innenfor kystlinjen befinner det seg masser av flott
skogsterreng.

Sprekingtur 5 • Foto: Heidi Bakken

Hva med trugeturer i Vardåsen i vinter,
eller en kupert langtur på Hurumlandet
en søndag i april? Eller er kanskje det å
nå 7 av Vestmarkas høyeste topper på en
dag sammen med andre likesinnede noe
for deg?

Asker på Langs

Sprekingtur til Haveråsen • Foto: DNT Asker Turlag

Dette er turer for deg som ønsker litt
høyere tempo, litt brattere terreng, litt
lengre eller generelt litt mer utfordrende
turer. På disse turene må du regne med
høy puls, pusting og pesing samt å bli litt
svett og varm. Vi kan også tilby hyggelig
turfølge med likesinnede sprekinger.

Sprekingtur 2 • Foto: Heidi Bakken

Sprekingturer

DNT Asker Turlag 2022
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DNT Topp7 i Vestmarka

Topp er Toppers

Du kan også registrere besøket i
SjekkUt via UT.no, der vi har lagt
inn Topp er Toppers i egen liste.
SjekkUT er en tjeneste for digital
besøksregistrering - eller en slags
digital versjon av turbøker og
trimpostkasser om du vil. Med
SjekkUT kan du «sjekke inn» og
samle på turposter, fjelltopper, hytter
og andre turmål over hele landet.
Alle kan bruke SjekkUT, og det er
helt gratis!
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Vi fortsetter med toppturarrangement
i vakre Vestmarka. Det blir fine topper,
og langtur i marka.
Vi planlegger også morsomme aktiviteter
for familier og barn på Nedre Gupu ved
Barnas Turlag i Asker og Bærum.
Det er gratis å delta, og bare å møte opp.

Slik kommer du i gang:
• Opprette en UT-brukerkonto.
Dette gjør du gratis på
ut.no/logg-inn eller via UT-appen.
• Laste ned UT-appen til smart
telefonen din. (Det er kun mulig
å registrere besøk via appen, når
du er ute på tur.)
• Sørge for at posisjonstjenester
(GPS) er skrudd på i telefonen din,
og at du har gitt UT-appen tillatelse
til å bruke posisjonen din.

Sted: Vestmarksetra/Franskleiv
utfartsparkering.
Vi deler ut kart og turbeskrivelser
mellom kl. 08.30-11.00, også for de som
vil gå på egenhånd.

Alle som besøker samtlige tolv
topper i løpet av 2022, er med
i trekningen av premier!

Alle får utdelt spesiallaget kart med
traséen tegnet inn på kartet og en god
turbeskrivelse. Turkartet er laget i
samarbeid med orienteringsgruppa i
Asker skiklubb.

DNT stiller med turledere for å gå
ledede turer. I tillegg vil vi merke turene
med merkebånd i vanskelige kryss/på
steder det kan være vanskelig å finne
frem for de som ønsker å gå turen på
egenhånd. Orienteringskunnskaper er
nødvendig for de som går på egenhånd.

Et kjølende bad i Svartvann • Foto: DNT Asker Turlag

Arrangør: Den Norske Turistforening
ved DNT Asker Turlag og DNT Bærum
Turlag

Ledede turer:
Kl. 09.00 start for de som skal gå de
lange toppturene, 5-topper og 7-topper.
Kl. 11.00 start for de som skal gå
3-topper.

God topptur!

Pause på Halvorsenhytta • Foto: DNT Asker Turlag

Opplev flotte topper og ukjente steder
i Vestmarka!

Haveråsen • Foto: DNT Asker Turlag

10.trinn på Borgen ungdomsskole på Haveråsen • Foto: DNT Asker Turlag

Sett av datoen for en topp opplevelse
i Vestmarka!

Dato: Søndag 21.august 2022
Askeladdenpost og turpostkasse på Haveråsen • DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag har i mange år
hatt turpostkasser med turbøker på
topper i Asker nord. Nytt av året er
ny topp i Asker sør, så nå er det 12
topper/turmål i Asker. Turbøkene
ligger i postkassene i perioden 1. mai
til 1. november, slik at du kan
registrere deg hver gang ved å skrive
navnet ditt i turboka.

Bli med på topptur
søndag 21.august

Bergsåsen • Foto: DNT Asker Turlag

Toppene/turmålene er:
• Haveråsen 439 moh
• Bergsåsen 459 moh
• Hovdehytta (Furuåsen) 450 moh
• Høgås 328 moh (kassen står på
utsiktspunktet sør på åsen, ved
blåmerket sti)
• Skaugumsåsen 349 moh
• Vardåsen 349 moh
• Breimåseåsen 361 moh (kassen
står på utsiktspunktet ved
vestenden av Breimåsan)
• Svartvannsåsen 323 moh (kassen
står ved blåstien som går langs
åsryggen, der kløfta Bjønnekleiva
går ned i Svartvannsdalen).
• Halvorsenhytta v/ Tveitersetra,
350 moh
• Grosetkollen, Hvalstad, 259 moh
• Stikkvannskollen, Hurum, 361 moh
• Herstadheia, 343 moh

Deltagerne går innom to av DNT sine
markahytter:
Halvorsenhytta (DNT Asker Turlag) og
Svartvannshytta (DNT Bærum Turlag).
Det blir enkel servering på hyttene.
Den korteste løypa (3-topp) passerer rett
forbi Nedre Gupu, og dette gir gode
muligheter for en stopp før den siste km
ned til Franskleiv. I tillegg kan turen opp
fra Franskleiv være passende for små
barn som synes 3-topper blir for langt.
På Nedre Gupu vil turlagene ha bål og
aktivitet fra kl. 11.
Følg med på Facebook og våre nettsider
dntoslo.no/asker eller dntoslo.no/baerum
for ytterligere informasjon.

Vil du være frivillig ved start
/mål eller underveis som
hovedturleder eller
medturleder, meld ifra!
DNT Asker Turlag 2022
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Internasjonale turer

Ut på tur Røyken og Hurum
«Ut på tur Røyken og Hurum» er en turgruppe tilsluttet
DNT Drammen og Omegn. Gruppen arrangerer turer på
dagtid onsdager, vår og høst.

Internasjonale turer

DNT Asker Turlag samarbeider med
flyktningkonsulentene og intro ung i
Asker kommune om internasjonale turer
og toppturhelgen «Sammen Til Topps».
I 2022 er det turer annenhver torsdag
fram til påske, og deretter ukentlige
turer hver torsdag frem til sommerferien.
Til høsten blir det turer annenhver uke
igjen.
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I all hovedsak oppmøte utenfor
Friluftshuset i Borgenveien 100 kl.18.00,
eller utenfor Narvesen på Asker stasjon
kl.17.30 for transport til Borgenveien 100.
Men følg med på hjemmesiden.
Torsdagsturene er ikke lange, og etter
tur samles deltakerne til litt prat og noe
å bite i. Enten ute ved gapahuken med
fyr på bålet, eller inne i det røde
Friluftshuset i Borgenveien 100.

I partallsuker er det i tidligere Røyken kommune
oppmøte for turene kl. 10.00 ved Røykenbadet, eller ved
startsted for turen (ca. kl. 10.15). I oddetallsuker er det i

tidligere Hurum kommune oppmøte for turene kl. 10.00
ved Semsporten på riksvei 289, eller ved startsted for
turen (ca. kl. 10.15).
Turene varer ca. 4 timer, og er vanligvis 6-12 km.
For nærmere informasjon, besøk vår Facebook-side
«Ut på tur Røyken og Hurum».

Alle er hjertelig velkomne til å være med
på torsdags- og søndagsturer, uavhengig
av om målet er å delta på tur til
Glitterheim eller ei.
Alle barn, ungdom, voksne og seniorer
er velkomne til å være med på tur.
Internasjonale turer støttes av midler
fra Viken Fylkeskommune, Miljø
direktoratet, Bufdir og Asker kommune.

Filtvedt •Berit Noreng

I juni 2018 var 30 små og store på
Norges tak på Galdhøpiggen, i juni 2019
ble det en fantastisk tur til DNT-hytta
Snøheim og Snøhetta for 30 deltagere
og i juni 2021 hadde 23 ungdommer og
frivillige et nydelig besøk på DNT-hytta
Gjendebu med topptur til Gjendetunga.

Vi greide det • Foto: DNT Asker Turlag

Mange fristende turmål • Foto: DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag har arrangert internasjonale turer siden 2017, og det fort
setter vi med i 2022. Det blir torsdags
turer, søndagsturer, toppturhelg og
andre aktiviteter.

Nå planlegger vi toppturhelg i 2022:
Glitterheim med topptur til Glittertind
helgen 24. – 26. juni

Kaståsen ved Hyggen. • Foto: Lars Chr. Iversen

Gjendetunga • Foto: DNT Asker Turlag

Ut på tur Røyken og Hurum, i regi av DNT Drammen og Omegn

DNT Asker Turlag 2022
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Barnas Turlag Asker

Barnas Turlag Asker/trilleturer

10.00-1400

3-4/9
4/9
10/9
18/9
25/9
Dato
kommer

13.00-13.00
11.00-14.00
12.00-15.00
11.00-14.00
11.00-14.00

Turmål
Bergvang
Se hjemmeside for info

Alder Påmelding
Alle
Ja
Alle

Inneklatring

Holmen klatresenter

6-12

Ja

Kos med dyra
Finn Frem Dagen
Kveldsmat-tur
Kveldstur for de minste

Hauger gård
Hvalstrand
Grosetkollen
Oppsjø

0-12
Alle
8-12
0-6

Ja

Lek og bålkos ifm DNT Topp7 i Vestmarka
Hopp og sprett og kos i strandkanten
rundt Kongelungen
Telttur for barnefamilier - Natt i naturen
Kom Deg Ut-dagen
Familiedag med hundekjøring
Semiaden
Hagahogget – Bjørnehiet

Nedre Gupu

Alle

Konglungen

10.00-14.00 Søndagstur for familier

13/11 11.00-12.30
13.00-14.30 Inneklatring

5 - 12

Ja

Småvannsbu
Se hjemmeside for info
Bergvang gård
Semsvann
Hagahogget

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

Ja

Underlandsåsen

Alle

Ja

6-12

Ja

Holmen klatresenter

Mer informasjon om hvert arrangement finner du på våre hjemmesider dntoslo.no/asker
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på vår hjemmeside!
Vil du være frivillig? Ta kontakt med oss på askerturlag@dntoslo.no
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Ja
Ja

Ja

Vintertur • Foto: André Bratten Smaaland

Bæretur med mamma. • Foto: André Bratten Smaaland
Trilletur i vintervær • Foto: Julie Maske

28/8

Turtittel
Hundekjøring for familier
Kom Deg Ut-dagen

På vei til Grosetkollen • Foto: Maria Hovda

Tidspunkt
12.00-15.00
11.00-14.00
20/3 11.00-12.30
13.00-14.30
24/4 12.00-15.00
1/5
10.00-14.00
3/5
17.00-20.00
19/5 17.00-19.00
GOD FERIE!
21/8 11.00-14.00

Enda bare skumring• Foto: Anne-Lise Lande

Dato
23/1
6/2

Fornøyd turleder • Foto: Maria Hovda

På turer med Barnas Turlag Asker
treffer dere andre barnefamilier,
barna får nye lekekamerater og
gleden av å leke og kose seg i
naturen. Sammen får dere lære
grunnleggende friluftsliv i trygge
rammer.

Blomsterjenter • Foto: Anne-Lise Lande

Vi arrangerer turer og aktiviteter
i nærmiljøet; Familieturer, trille
turer, telttur, kveldsmatturer, kosmed-dyrene, lommelykttur, klatre
kvelder, hundekjøring mm. Alle
aktiviteter er i følge med foresatte.

Grosetkollen • Foto: Maria Hovda

Lek på Vardåstoppen • Foto: Maria Hovda

Barnas Turlag Asker
Barnas Turlag Asker er for familier
med barn fra 0 til 12 år og deres
besteforeldre, tanter, onkler,
kusiner, fettere og venner.

TRILLETUR – Vinter 2022
Dato

Turmål / Matbit

Oppmøte kl.10.00

Lengde

19/1

Konglungen/Kafe Delius Botaniske

Kafe Delius Botaniske

5 km

02/2

Haugbo rundtur/Asker

Kulturhuset Asker

5 km

16/2

Slemmestad/Cafe Plenum

Cafe Plenum

5 km

Det er turleder på alle turene.
Turene avlyses ved minus 10°C av hensyn til de små.
Mer informasjon om turene finnes på asker.dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider

Høstens turer kommer på
hjemmesiden!
Vi trenger trilleturledere – vil du
være turleder eller kjenner noen,
ta kontakt!

DNT Asker Turlag 2022
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Ungt friluftsliv

Asker byr på fantastiske turområder som vi kan glede oss
over både sommer og vinter. Både fjorden og marka gir
oss muligheter som vi gleder oss til å utforske mer
sammen med de unge. Vi har stort fokus på det sosiale
og fellesskapet i det å være på tur sammen og ønsker
å inspirere til å drive friluftsliv på egenhånd.

For femte året på rad, inviterer DNT
Asker Turlag i samarbeid med Asker
kommune til friluftsskole for barn
fra 5. – 7. trinn. Tidligere år har
tilbudet vært svært populært med
fulltegning nesten umiddelbart etter
at det åpnes opp for påmelding.

Snø og sommer • Foto: Brit Svendsen

FRILUFTSSKOLE 2022
– Uke 25 og 26
2 første uker av skolens ferie
(4 dager hver uke)

Borgen ungdomsskole på Haveråsen • Foto: DNT Asker Turlag

Ungt Friluftsliv i Asker
DNT Ung i Asker skaper aktiviteter for, med og av unge
mellom 7 og 19 år, som liker å være ute og som er
nysgjerrige på friluftslivet. Vi ønsker å legge til rette for
at flere får øynene opp for friluftslivet, både det enkle,
lavterskel med skogsturen og varm drikke ved bålet og
det livet i friluft der adrenalinet flyter fritt. Vi tror på at
når barn og unge får gode naturopplevelser tidlig, tar de
dette lettere med seg inn i voksenlivet og igjen videre til
sine barn.

Friluftsskole

På Friluftsskolen har vi samlet barn
fra forskjellige skoler i Asker til ulike
aktiviteter innen friluftsliv; som kanopadling, fiske, topptur, orientering,
matlaging, lek og bading så klart. Dette har vært gøy!

Vi har lagt opp til faste ukentlige aktiviteter i ulike
aldersgrupper. Friluftslek for barn 7–13 år,
Friluftsklubben #FUN for barn i 5.–7. trinn og
#AskerOnsdag for ungdom 13–19 år. Aktivitetene ledes
av trygge ungdommer som har gjennomført kurs i DNTs
kompetansestige. I tillegg til de faste ukentlige aktivitet
ene, arrangerer vi overnattingsturer, hengekøyetur,
toppturer, basecamp og friluftsskole i ferier, kajakk /
kanokurs og andre aktiviteter for målgruppa. Vi sam
arbeider med flere lag og foreninger for å tilby nye
opplevelser og måter å bruke naturen på.

I 2022 planlegger vi igjen Friluftsskole, både i uke 25 og 26 for barn som
skal starte i 5. - 7. trinn.
Følg med på DNT Asker Turlags hjemmeside på dntoslo.no/asker for
påmelding.
Friluftsskolen gjennomføres med lokale samarbeidspartnere, og med midler
fra Asker Kommune og Viken Fylkeskommune.
Vi gleder oss!

14

DNT Asker Turlag 2022

Sommerferie • Foto: Brit Svendsen

Hengekøyemoro • Foto: Brit Svendsen

Kasteline • Foto: Brit Svendsen

På vei til Haveråsen • Foto: Morten Johansen

Vinterlek på Friluftsklubben • Foto: Morten Johansen

Tilbudene gjennomføres med midler fra Viken Fylkes
kommune, Konfliktrådet, Gjensidigestiftelsen og Asker
Kommune.

DNT Asker Turlag 2022
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BaseCamp for ungdom

#AskerOnsdag

Vintercamp er gøy for alle, uansett om du har vært mye
eller lite ute i friluft tidligere. Dyktige instruktører og
aktivitetsledere fra DNT er med hele veien. På denne
campen kan du få testet ut vinterfriluftsliv på en morsom
og trygg måte sammen med andre i samme aldersgruppe.

Mat på bål, topptur, klatring, padling,
foredrag, hundekjøring, fiksekvelder,
trugetur, skøyter, hodelyktvandring,
kurs, samhold og vennskap.

BaseCamp Halvorsen uke 25 og
BaseCamp Elnestangen uke 26
2 første uker av skolens ferie (4 dager hver uke)
Passer for barn / ungdom som går i 8. - 10. trinn

Vi tar utgangspunkt i å bruke alt hva
Asker kan by på. Oppmøte vil variere
angående aktivitet.
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Programmet vil kunne endre seg noe,
så følg med på dntoslo.no/asker
Vi gleder oss til å se dere!
Tilbudet gjennomføres med midler fra
Viken Fylkeskommune, Konfliktrådet
og Gjensidigestiftelsen.

Følg med på DNT Asker Turlags hjemmeside
dntoslo.no/asker for påmelding og oppdatert program!

Mat på bål, • Foto: DNT Asker Turlag

På tur ned Breileina • DNT Asker Turlag

Høstprogram kommer, følg med på
hjemmesiden.

BaseCamp Elnestangen • Morten Johansen

Vi har troen på 2022, og planlegger for to BaseCamp der
ungdommene får kjent på både friluftslivets ro og
adrenalin, under trygg ledelse av erfarne instruktører og
unge voksne aktivitetsledere, klare for å bidra til å skape
gode naturopplevelser, latter, entusiasme, litt bøll og mye
moro! BaseCampene støttes med midler fra Asker
Kommune, Viken Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

Annenhver onsdag kl.18:00 – 20:30
Tilbudet er stort sett gratis eller med
en liten avgift og vil foregå hele året,
utenom skoleferier.

Slappe av • Ellen Sølvsberg Urdal

DNT Asker Turlag arrangerer BaseCamp Halvorsen i uke
25 eller BaseCamp Elnestangen uke 26 i samarbeid med
Asker kommune. Med base på DNT-hyttene Halvorsenhytta
eller Sjåførboligen, blir det mat ute, topptur, hengekøye
soving under åpen himmel, kart og kompass, bading og
kajakk og mange andre morsomme og spennende frilufts
aktiviteter.

Klar for padletur på isen • Foto: DNT Asker Turlag

VinterCamp Halvorsen • DNT Asker Turlag

#AskerOnsdag er for deg som liker
tanken på å teste ut aktiviteter sammen
med andre, både med ro og med
adrenalin - helt uavhengig om du har
prøvd fra før eller ei. #AskerOnsdag
ledes av trygge og erfarne ungdommer
som har gjennomført kurs i DNTs
kompetansestige.

Klatring i Holmen klatrehall • Foto: DNT Asker Turlag

Er du mellom 13 og 19 år?
Liker å være i aktivitet og har lyst til å
være med på å utforske Asker både høyt
og lavt?

Trugetur til Vardåsen • Foto: Cecilie Bergskås

Hva er #AskerOnsdag?

Vintercamp Halvorsenhytta i uke 8
– vinterferien
Passer for barn / ungdom som går i 8. - 10. trinn
DNT Asker Turlag arrangerer vintercamp på
Halvorsenhytta i uke 8. Det blir masse morsomme
vinteraktiviteter både med og uten ski på bena. Vi legger
opp til at de som vil kan sove ute om været tillater det. Det
blir masse annen moro, og selvfølgelig kos og matlaging på
bålet. Vi starter campen på tirsdag og avslutter fredag.

Vår 2022
5. januar

Skøyter på Dikemarksvannet

19. januar

Hundekjøring Bergvang

2. februar

Klatring inne på Holmen klatresenter

16. februar

Trugetur fra Borgenveien 100

2. mars

Isfiske Dikemarksvannet med Norges Jeger og Fiskerforbund

16. mars

Skyting simulator med Norges Jeger og Fiskerforbund

30. mars

Leirdueskyting Hvor: Leirduebanen i Asker, Solli.
Antall: Maks 15 stk. Krav om at du må ha vært med på simulator skyting gangen før. NJFF.
NB: Alle under 18 år må ha med erklæring fra foreldre at de kan håndtere våpen.

6. april

Orientering. Vi drar til skogs og lærer kart og kompass, og prøver oss på en runde med orientering

27. april

Vårtur til Grosetkollen og Skaugumsåsen. Vi satser på å erobre to av Askers 10 høyeste topper?

11. mai

Uteklatring ute på Hyggen, med Holmen klatresenter

25. mai

Kajakk på Dikemarksvannet

8. juni

Fiske Elnestangen med Norges Jeger og Fiskerforbund
DNT Asker Turlag 2022
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Hundekjøring

OPPTUR 8. trinn

Det er 7 kilometer å gå inn til
lavvoen der vi skal bo og kjøre hund.
Det er ikke mulig for alle å sitte på
med hundene inn, så du må ha ski og
varme skisko. Har du ikke dette kan
dette lånes på bua.no og DNT Asker
Turlag er også behjelpelige med lån
av utstyr.

Les mer om påmelding og detaljer
for hundekjøring på DNT Asker
Turlags nettside dntoslo.no/asker

Når vi er inne på fjellet kjører vi hund
og koser oss i lavvoen.
Min. 10 personer for å gjennomføre.

Vi har alltid gratisplasser på aktiviteter
for barn, ungdom og barnefamilier.
Ta kontakt, så ordner vi det.
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Hundekjøring på Bergvang • Foto: DNT Asker Turlag

Familiedag med hundekjøring på Bergvang gård
– Søndag 23. januar og søndag 10. september kl. 12 – 15.
Vil du være med på en familiedag med hundekjøring i fokus. Alle som vil kan
være med å teste ut hundekjøring på Bergvang gård, samt mate hundene og
så klart kose masse. Den nye storlavvoen er også tilgjengelig for å varme seg i
mellomtiden, og få i seg litt mat og drikke.
Glade for å trekke • Foto: DNT Asker Turlag

Storlavvo Bergvang • Foto: Morten Johansen

OPPTUR 4. mai 2022
OPPTUR er en nasjonal turdag der
8. klassinger over hele landet blir
invitert til en dag med friluftsliv,
fysisk aktivitet og naturopplevelser.

I 2019 deltok ca. 1000 8.klassinger
fra Asker og Bærum som vi samar
beidet med i forbindelse med denne
dagen. I 2020 og 2021 har det vært
vanskelig å gjennomføre arrange
mentet sånn vi pleier, men mange
ungdom har vært på tur i Asker også
disse to årene takket være støtte fra
Viken Fylkeskommune. Vi har troen
på at vi igjen i 2022 kan arrangere
OppTUR i Asker og ellers over hele
landet.
DNT Asker Turlag krysser fingre for
igjen å kunne arrangere OppTur for
mange 8. klassinger i Asker 4.mai i
2022. Dagens mål for de ulike
skolene er å gå til en topp eller et
utsiktspunkt. Underveis på turen blir

Støvelkastkonkurranse • DNT Asker Turlag

Klare for Opptur • DNT Asker Turlag

Matpuse på tur • Foto: DNT Asker Turlag

Overnattingstur til Vikerfjell
ungdom 16–19 år
Dato: 11.–12. februar 2022
Bli med på spennende overnattings
tur med hundespann på Vikerfjell.
Vi sover i en stor lavvo, og lager all
maten vår der. Bergvang gård i Asker
tar med hundene, sånn at vi kan
kjøre hund og kose oss fremme ved
lavvoen på Vikerfjell. Dette blir en
spennende tur for ungdom.

Siste bakken opp til Haveråsen • DNT Asker Turlag

I 2022 ønsker vi å tilby ulike
varianter med hundekjøring for
barn, ungdom og barnefamilier.
Det er også flere andre muligheter
for hundekjøring i regi av DNT
Oslo og Omegn, sjekk ut på
hjemmesiden: dntoslo.no

Premier til alle • Foto: DNT Asker Turlag

Hundekjøring med DNT

Kjappe fakta om OPPTUR:
det god pause med mulighet for å
lage mat på bål. Aktiviteten vil
gjennomføres i tråd med de da
gjeldende smitteverntiltak. Info vil
bli sendt ut til de ulike skolene.
Denne dagen får elevene en prøve
smak på friluftsliv, uavhengig av
tidligere erfaring med fysisk aktivitet.
Målet er å få flere ungdommer til å
oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre
turmulighetene i nærmiljøet bedre
kjent og skape en morsom dag med
fysisk aktivitet for alle.

• OPPTUR er en nasjonal turdag for
norske åttendeklassinger, arrang
ert av Den Norske Turistforenings
medlemsforeninger.
• Over 35.000 ungdommer deltok
på OPPTUR i 2019, over halv
parten av landets 8. klassinger.
• Det var 120 OPPTUR-arrange
menter over hele landet i 2019.
• Turene er om lag 10 km lange og
går til en topp eller lignende i
nærområdet.
• De lokale medlemsforeningene til
Den Norske Turistforening tar
ansvar for å merke en fin løype til
en topp eller et utsiktspunkt, og
stiller med vakter underveis for å
sikre at alle kommer trygt frem.
• Fokus på arrangementet er sosialt
samvær, naturopplevelser og fysisk
aktivitet.

Deltakelse på OPPTUR er gratis for
skolene.
Vil du være med som frivillig 4.mai
på OPPTUR?
Ta kontakt med askerturlag@dnt.no
DNT Asker Turlag 2022

19

Kajakk- og fjordaktiviteter

Turskøytegruppe

Kano på Dikemark • Foto: Morten Johansen

2021 var kyståret i DNT, og her i
Asker rettet vi også blikket mer mot
kysten. Vi gikk til innkjøp av 6 super
fine kanoer til bruk i aktiviteter, til
kurs og planen er også at disse i
2022 kan lånes ut til grupper.
I Asker åpnet vi vår femte ubetjente
DNT-hytte, nemlig Sjåførboligen på
Elnestangen i Vollen. Der hadde vi
i tre sommeruker gratis dropp inn
aktiviteter for barn og unge. Dette
ønsker vi å gjenta i 2022, i tillegg til
mye annen moro og magiske
opplevelser i og ved vann.

Grunnkurs turskøyting med teori,
oppdagelsestur og plumpekurs.
Bli med DNT Asker Turlag for å skape et aktivt turskøytemiljø
i Asker hvor vi går skøyteturer sammen, trener på sikkerhet
og deler iskunnskap.

• Krav til deltakelse: Ingen for
kunnskaper i kajakk, men må
kunne svømme.
• Sted: Elnestangen
• Introkurs kajakk 30. mai
(Ungdom)

• På kajakk introkurs blir du intro
dusert for kajakk, åre, vest og
20
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spruttrekk. Gjennom praktiske
øvelser lærer du det grunnlegg
ende ved håndtering av kajakk og
padleteknikk. Kurset skal motiv
ere til videre opplæring i padling.

Kurset er første trinn i våttkort
stigen, og gir deg mulighet til å leie
DNT Oslo og Omegn/DNT Asker
Turlag sine kajakker senere.
Deltakere vil motta våttkort etter
bestått kurs. Våttkort er en del av
Norges Padleforbunds kursstige.
Kursansvarlig er instruktør som er
godkjent av Norges Padleforbund,
og er den som må utstede våttkortet.
Krav for å bestå kurset er å greie
kameratredning.
For mere info om kursene og
påmelding se dntoslo.no/asker

Varighet: 7 timer totalt
Beskrivelse: Første delen (2 timer) av kurset er teoretisk, og
vil gi grunnleggende innsikt i turskøyting. Innholdet omfatter
iskunnskap, sikkerhet på is og utstyr. Den delen gjennomføres
i lokalene DNT Asker Turlag leier hos Bergans, eller digitalt
om COVID-anbefalingene krever det.
Så sant vær og forhold tillater det, benytter vi i andre kursdel
(3 timer) på den brøytede turskøytebane på Dikemarksvannene.
Trygg ferdsel på is, og vurdering av isforholdene står i sentrum,
mens vi i rolig tempo utforsker Svinesjøen, Nordvannet og
Verkensvann ved Dikemark. Til lunsj tenner vi bål som vi kan
varme oss på. Ta med en vedkubbe, termos og grillpølse eller
matpakke. Som regel byr den brøytete banen på stabil og trygg
is, men det finnes også områder med svak is gjennom hele
sesongen. På en forsvarlig måte identifiserer vi de områdene
som inneholder økt risiko for å plumpe.
Hvis man går gjennom isen, bør man vite hva man skal gjøre.
Derfor blir det plumpeøving (2 timer) mot slutten av dagen.
Vi har fokus på egenredning, kameratredning og bruk av
kasteline. I tillegg får du oppleve hvordan du håndterer
kuldesjokk, og hvordan det fungerer med oppdrift fra rygg
sekken. Deltakere kan benytte garderoben i senteret til Asker
Helsesportlag for å skifte til tørre klær.

Stødig turleder Jeanette • Foto: Heidi Bakken

• Varighet: 3 timer og 15 minutter
(17.30 – 20.45)

Skipshund • Foto: Morten Johansen

Vi planlegger følgende kurs i 2022
(men følg med på hjemmesiden, det
kan bli flere og andre typer kurs):
Kajakk introkurs på Elnestangen

• Introkurs kajakk 13. juni
(Ungdom)

Oppmøtested og tid:
Bergans, Hagaløkkveien 13, Asker (eller digitalt møte),
kl. 18–20, den 17. januar 2022
Asker Helsesportlag Dikemark, kl. 9–14, den 22. januar 2022

Første kajakktur • Foto: Morten Johansen

Det jobbes med en elektronisk utleie
ordning av kajakker og kanoer til
svarende det som er på DNT OOs
anlegg på Sørenga, Breivoll og i
Bjørnsvika i Bærum.

• Introkurs kajakk 9. juni (Voksne)

Røskestadvann, Hurum • Foto: Stijn Van de Velde

Kajakk og fjordaktiviteter

Kurset passer for alle med liten eller ingen erfaring med tur
skøyting, men som kan stå på skøyter. Alle deltakere må forplikte
seg til å følge instruks fra turleder om hvor en kan gå på isen.
Antall deltakere er begrenset til maks 8.
Utstyr: Alle deltakere må ha skøyter, ispigger, isstav, kasteline, hjelm og ryggsekk med hoftebelte (som tillater bruk av en
skrittstropp til oppdrift), samt komplett klesskift pakket i vann
tett pose. Siden du blir våt, anbefaler vi også å ta med håndduk.
Meld fra ved påmelding om du trenger å låne utstyr av gruppa.
Vurder selv om du har behov for kne- eller albubeskyttere.
Pris: Kr 1400,– for medlemmer, kr 1700,– for ikke-medlemmer.
DNT Asker Turlag 2022
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Voksenturer og hyttedugnader
Dato

Type Turmål

Mark

Grd

Km

Oppmøtested

Tid

Voksenturer og hyttedugnader
TL

TL2

Dato

18

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

Gullhella stasjon

19:00

JK

HB

FEBRUAR
8

Type Turmål

Mark

Grd

Km

Oppmøtested

Tid

TL

TL2

18

Spr

Skaugumsåsen rundt - langtur

Vestmarka

K

11

Semsvannet P-plass

18:00

HB

HL

21

Spr

Vestmarka 7/5/3-topper

Vestmarka

K

30/20 Vestmarksetra (Franskleiv)

Fra 09:00

JK

Stitur ved Nesøytjernet

Nær

E

6

Nesøya skole

18:00

TS

Asker på langs - Sagene til Sætre

Hurum

K

21

Info kommer senere

Høvikvollen-Bårsrudmarka

Bårsrudm

M

10

Venskaben/Høvikvollen P-plass

10:00/10:30 BN/BH JRH

AUGUST

JANUAR

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

Gullhella stasjon

19:00

JK

Dugnad Sjåførboligen

Oslofjorden

Dug

Elnestangen

10:00

HH

3

Jeløya - vårtur langs Oslofjorden

Oslofjorden

M

14

Venskaben/Alby gård

09:30/11:00 LCI

7

Aukevarden

Bårsrudm

E

6

Torvbråten skole

18:00

BN/BH MS

1

Spikkestad-Asker

Kjekstadm

K

16

Spikkestad stasjon

17:30

MH

21

Konglungen

Oslofjorden

E

6

Fotballbane Vettre P-plass

18:00

AF

1

Glasåsen

Vestmarka

M

5

Kraftkollen P-plass

18:00

NCD

22-24 Dug

Dugnad Sjåførboligen

Oslofjorden

Dug

Elnestangen

10:00

HH

4

Bergsåsen og Halvorsenhytta

Vestmarka

M

13

Venskaben/Sem Sag P-plass

10:00/10:30 JRH

24

Hyggen-Kaståsen

Røyken

M

11

Venskaben/Hyggen P-plass

10:00/10:30 LCI

EB

8

Gubbeløkka

Kjekstadm

E

5

Stinaløkka bhg, Dikemark

18:00

Langtur på Hurumlandet

Hurum

K

22

Grønsand P-plass

9:30

HB

HL

11

Kolsås - Nordre til Søndre

Bærumsm

M

10

Venskaben/Stein gård P-plass

10:00/10:30 AF

Brønnøya

Oslofjorden

E

4

Broen over til Brønnøya

18:00

MD

HOA

15

Geotur - Marmorbruddet

Vestmarka

E

5

Liertoppen

18:00

Asker på langs - Sætre til Røyken

Røyken

K

21

Info kommer senere

12

Venskaben/Solli P-plass

11-13 Dug

HB

25
27

APRIL

24

Apl

28

Spr

28

SEPTEMBER

BD

MAI

17

5

HOA

HL

Fra Bleiker til Leangbukta

Nær

E

Bleiker Barnehage

18:00

LCI

18

Solli-Asdøljuvet, vått og flott

Vestmarka

M

Dug

Dugnad Hovdehytta

Vestmarka

Dug

Bergsmarka eller Solli P-plass

10:00

LR

16-18 Dug

Dugnad Småvannsbu

Kjekstadm

Dug

6-8

Dug

Dugnad Wentzelhytta

Vardåsen

Dug

Vardåsen P-plass

10:00

GJ

22

Vardåsen

Vardåsen

E

8

Hvitveistur i Holtnesdalen

Hurum

E

6

Venskaben/Holmsbu billedgalleri

10:00/10:45 NCD

23-25 Dug

Dugnad Hovdehytta

Vestmarka

Dug

12

Slemmestad

Oslofjorden

E

4

Slemmestad innbyggertorg

18:00

NCD

25

Gapahuken ved Buråsbonn

Vestmarka

M

16

Venskaben/Vestmarksetra (Franskleiv) 10:00/10:30 EI

Kraft-Asdøltjern

Vestmarka

K

12

Kraftkollen P-plass

17:00

HB

29

Historietur Borgen

Nær

E

5

Borgen Innbyggertorg

17:30

13-15 Dug

Dugnad Halvorsenhytta

Vestmarka

Dug

Holtmarksvei P-plass

10:00

BD

OKTOBER

19

Ved Skaugumsåsens føtter

Vestmarka

E

Asker Museum

18:00

RL

2

Krokskogstupene

Krokskogen

M

15

Venskaben/Spar Sundvollen

10:00/10:40 TD

20-22 Dug

Dugnad Småvannsbu

Kjekstadm

Dug

Stinaløkka bhg, Dikemark

10:00

KIE

8

Asker på langs - Røyken til Asker

Kjekstadm

K

20

Info kommer senere

22

Guivarvet og Elnestangen

Nær

M

10

Venskaben/Vollen ungdomsskole

10:00/10:30 LCI

9

Gjevlekollen

Drammensm

M

11

Venskaben/Rustanveien Kanada

10:00/10:30 RAA

29

Lysakerelva opp og ned

Bærumsm

M

11

Lysaker stasjon

10:30

14-16 Dug

Dugnad Wentzelhytta

Vardåsen

Dug

Vardåsen P-plass

10:00

16

Grodalselva

Røyken

M

6

Venskaben/Kiwi Bødalen

10:00/10:15 UO

BN/BH

22

Wiretaubanen Liertoppen-Spikkestad

Kjekstadm

M

11

Liertoppen bussholdeplass

10:30

SEH

MD

21-23 Dug

Dugnad Halvorsenhytta

Vestmarka

Dug

Holtmarksvei P-plass

10:00

BD

21-23 Dug

Dugnad Sjåførboligen

Oslofjorden

Dug

Elnestangen

10:00

HH

29

Asker på langs - Asker til Damvann

Vestmarka

K

20

Info kommer senere

30

Stikkvannskollen og Milorghula

Hurum

M

8

Venskaben/Semsporten

10:00/10:30 LCI

Julegrantenning på Halvorsenhytta

Vestmarka

E

8

Halvorsenhytta

12:00

Spr

5

TO

Apl

KIE

6-8

12

5

Spr

HL

EB

ØS

JUNI
2

Geotur Nærsnes

Bårsrudm

E

5

Nærsnes Idrettsbane

18:00

HOA

6

Kjaglidalen

Krokskogen

M

15

Venskaben/Sollihøgda

10:00/10:30 TD

9

Historietur Borgen

Nær

E

5

Borgen Innbyggertorg

18:00

12

Håøya

Oslofjorden

M

6

Venskaben/Sætre båtforening

09:30/10:15 NCD

16

Rundtur Underlandsåsen

Kjekstadm

E

5

Heggedal stasjon

18:00

18

Sommerkveld på Herstadheia

Røyken

K

15

Venskaben/Hernestangen

18:00/18:30 LCI

JRH

MD
RAA
KA

27

SOMMER
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Navn
KIE
LR
LCI
MD
MH
MS
NCD
RL
RAA
SEH
TD
TS
UO
ØS

Knut Ivar Edvardsen
Laila Rendal
Lars Chr. Iversen
May Drage
Maria Hovda
Marit Stinessen
Nina Carina Drøsdal
Randi Larsen
Rune Aasheim
Svein Erik Hanssen
Trond Dale
Turid Snuggerud
Unn Orstein
Øyvind Stene

Telefon
95227382
93002407
91580533
97196183
97682368
98288756
91585601
95816255
93289782
97408565
90568301
97194252
95276296
90820912

Gradering av turer

Er du usikker på hvor krevende turene er?
Les nøye om turen og nivået på forhånd,
da er det lettere å velge riktig tur for deg.
Aukeåsen• Foto: Lars Christian Iversen

Telefon
Arne Fredbo
92846701
Bjørn Dyhre
47383740
Bjørn Hanssen
41322804
Berit Noreng
97413324
Ellef Iversen
48992825
Espen Brochmann
48895908
Guri Jordan
91756177
Heidi Bakken
92400998
Hilde Lande
95234185
Hilde Haugbotn
93043350
Hans Oddvar Augedal 97543322
Jeanette Koht
91632024
John Rudolf Hanevold 47813111
Knut Almerud
95999263

5

KIE

Plantasjen Drengsrud P-plass

17:30

AF

Bergsmarka eller Solli P-plass

10:00

LR
EB

MD
JRH

GJ

KA

NOVEMBER

Palmesøndag: 10. april ; 1. Påskedag: 17. april ; 1. mai - søndag ; 17. mai - tirsdag ; Kr. Himmelfart: 26. mai ; 1. Pinsedag: 5. juni
Navn
AF
BD
BH
BN
EI
EB
GJ
HB
HL
HH
HOA
JK
JRH
KA

Apl

10:00/10:30 ØS

Stinaløkka bhg, Dikemark

E: Enkel – Lette dagsturer på merkede
ruter, eller arrangementer som passer for
alle.
M: Middels – Dagsturer på inntil 15 km,
for det meste merkede ruter. For deg som
er i normalt god form.
K: Krevende – Dagsturer på inntil 25 km,
på delvis merkede ruter. Også kortere turer
kan bli satt som krevende dersom det er

ulendt terreng. For deg som er i god form.
Typeforklaring
Spr:
Sprekingtur
Dug:
Dugnad
APL:
Asker på Langs

Helgeturer

En tur i helgen varer 4-6 timer med rast
ute. Ta med mat og drikke. Turene går
stort sett i marka nær Asker (innen
30 minutters kjøring fra Asker sentrum),
men det er også turer noe lengre unna.
Vi etterstreber samkjøring, derfor har
flere av turene oppmøtested ved

JK

Venskaben i Asker sentrum, Askerveien 41.
Passasjerer betaler kr 10,– pr. mil.
Covidsituasjonen kan imidlertid medføre
at vi ikke organiserer samkjøring.
Mer informasjon om dette blir gitt på
turlagets hjemmeside for turen.

Kveldsturer

Torsdager fra april til september. 2-3 timer
i Askers nærområder. De fleste start
stedene kan du nå med buss/tog eller du
kan sykle. Innimellom er det en liten rast
for hyggens skyld, eller kanskje et kvelds
bad. Ta gjerne med en liten godbit og kaffe.
DNT Asker Turlag 2022
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Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer
TURBUSSEN

Seniorgruppa – Nærtur • Foto Stian Opsahl

Hver uke kan du bli med Turbussen ut på tur til ulike
turområder i nærmiljøet. Sammen med andre turglade
mennesker, kommer du enkelt og greit til turterreng
ved kysten, i skogen, langs elver og til historiske og
kulturelle steder.
Turer fra Oslo, Bærum og Asker
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager og fra
Oslo på onsdager. På bussene treffer du andre seniorer
i ulik alder og ulik fysisk form. Bussen kjører direkte ut
til dagens turterreng. Det legges vekt på at det skal være
et sosialt og inkluderende miljø på turene. Etter endt tur
bringer bussen deg tilbake til utgangspunktet.

Seniorgruppa – Nærtur • Foto Stian Opsahl

Korte og lange turer
Det er alltid minst fire turledere på Turbussen.
Turlederne forteller om turmulighetene og leder turer
i ulik lengde; kort, mellomlang og lang tur. Kort tur går
nesten alltid på god skogsbilvei, lang tur går mest på
stier, mens mellomlang tur går på både skogsbilvei og
sti. Tempo og turlengde tilpasses deltakernes ønsker.
På vinteren går turene på brøyta veier.
Matpakke og koselige markastuer
Turdeltakerne må alltid ha med mat og drikke, som
spises ved rast underveis. Ved mange av turmålene
er det hyggelige markastuer eller kafèer, hvor man
også kan kjøpe drikke og mat etter turen.

Verdt å vite
Det er ikke lov å ha med hunder
på Turbussen.
Ståplasser på Turbussen kan
forekomme.
Hittegods Turbussen (VyBuss),
tlf. 407 05 070
e-post: turbuss@vy.no
24
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FRA ASKER OG BÆRUM HVER TIRSDAG
• Avgang fra Asker stadion, Føyka  kl. 09.45
• Avgang fra Sandvika busstasjon  kl. 10.00
• Avgang fra Rykkinn Seniorsenter kl. 09.45
• Avgang fra Bekkestua busstasjon kl. 10.00
FRA OSLO HVER ONSDAG
• Avgang fra Haakon VIIs gt 1 

kl. 10.00

• NB! Møt opp senest 10 min før avgang for
å være garantert plass på Turbussen.
• RETUR: Fra turmålet kl. 14.00
(dersom ikke annet er oppgitt)
• PRIS:
Medlem: kr 120,–, Ikke-medlem: kr 170,–
• BETALING:
VIPPS til DNT Turbussen #549476
eller betal kontant. HUSK medlemskort.

Turbussen • Foto: Lisbeth Hildremyr

Ta på og ta med
Kle deg godt og ta på gode sko.
Ta med en liten sekk med drikke,
matpakke, sitteunderlag og litt ekstra
tøy til rast underveis.
Vi anbefaler gåstaver, spesielt når
det er glatt. Om vinteren er det lurt
å bruke brodder.

Dato

Turområde

Kort informasjon

Tirs 11/1 - Ons 12/1

Lilloseter

Fra Ammerud på skogsbilvei og stier mot Lilloseter. Kafé.

Tirs 18/1 - Ons 19/1

Vestmarka

Tur på god skogsbilvei. Kanskje en tur innom Bærum Turlags hytte Nedre Gupu. Kafé.

Tirs 25/1 - Ons 26/1

Akerselva

Vi går langs elva fra Bjørvika til Bjølsen. Kafé på Sagene seniorsenter.

Tirs 1/2 - Ons 2/2

Kalvøya – Høvikodden

Fint turområde med både skog og sjø. Kafé på Hennie Onstad seniorsenter.

Tirs 8/2 - Ons 9/2

Ekeberg – Sørenga

Fra toppen av Ekeberg gjennom Arctanderbyen, Baglerbyen og Middelalderparken til Sørenga. Kafé på Friluftshuset på Sørenga.

Tirs 15/2 - Ons 16/2

Østensjøvannet

Tur rundt og i nærheten av Østensjøvannet. Kafé på Rustadsaga Sportsstue.

Tirs 22/2 - Ons 23/2

Hoffselva

Vi følger Hoffselva til Bestumkilen og krysser Bygdøy på langs. Kafé på Norsk Folkemuseum.

Tirs 1/3 - Ons 2/3

Langs Lomma

Tur med kultur og natur langs elva Lomma i Lommedalen. Kafé.

Tirs 8/3 - Ons 9/3

Garlaus

På stier gjennom Garlaus naturreservat i Bærumsmarka. Kafé på Sæteren gård.

Tirs 15/3 - Ons 16/3

Havnepromenaden

Urbant friluftsliv fra Bygdøy til Sørenga. Kafé på Friluftshuset på Sørenga.

Tirs 22/3 - Ons 23/3

Groruddalen på tvers

Spennende tur fra Grorud til Ellingsrud gjennom Verdensparken på Furuset. Kafé på Furuset seniorsenter.

Tirs 29/3 - Ons 30/3

Sagstien

Elvelangs mellom Sagdalen i Skedsmo og Langvannet i Lørenskog. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 5/4 - Ons 6/4

Jeløya

Gode turveier og frisk sjøluft. Kafé på Røed Gård. Retur inntil en time senere.

Tirs 19/4 - Ons 20/4

«Gulveistur»

På turveier langs Isielva og elva Lomma i Bærum, i gulveisblomstringen. Annas kafè på Wøyen gård.

Tirs 26/4 - Ons 27/4

Brønnøya

Idyllisk øy utenfor Nesøya i Asker. Flotte turveier. Rast i det fri.

Tirs 3/5 - Ons 4/5

Ås

Vårtur til Ås på nye stier og veier. Kafé på Bikuben, Universitetes nye kafeteria. Retur inntil en time senere.

Tirs 10/5 - Ons 11/5

Elnestangen

DNT-hytta Sjåførboligen på Elnestangen ligger ved kyststien i Asker og ble åpnet i 2021.
Vi går flotte turer langs kyststien og ender opp på idylliske Elnestangen. Rast i det fri.

Ons 18/5

Frønsvollen

På stier og skogsbilveier gjennom Frønsvollens kulturlandskap. Kanskje en tur innom DNTs hytte Fuglemyrhytta. Rast i det fri.

Tirs 24/5 - Ons 25/5

Strømsdammen

På flotte stier og skogsbilveier til Strømsdammen. Rast i det fri.

Tirs 31/5 - Ons 1/6

Lutvann

Tur på spennende stier og skogsbilveier i Østmarka. Lutvann er kjent for sitt usedvanlig klare og rene vann.
De to øyene i vannet blir kalt Ingeborg og Kristine etter døtrene til Thomas J. Heftye, DNTs første formann. Rast i det fri.

Tirs 7/6 - Ons 8/6

Gressholmen

Vi besøker DNT-hyttene Styrbord og Barbord som ligger idyllisk til på Gressholmen.
Rundtur på Gressholmen, Randbergøya og Heggholmen. Rast i det fri.

Tir 14/6 - Ons 15/6

Breivoll Gård Sommeravslutning

Sommerstemning på Breivoll. Turer innom en flott gravrøys fra bronsealderen, flere jettegryter og strender.
Nytt sovehus står ferdig på tunet. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 16/8 - Ons 17/8

Skapertjern rundt

Spennende tur på stier i Kjekstadmarka med utsikt, badevann og molybdengruve. Rast i det fri. Retur inntil en time senere.

Tirs 23/8 - Ons 24/8

Østmarka Sør -– Rausjømarka

Fra Bysetermåsan til DNTs hytte Øvresaga. Kanskje oppom Kjerringhøgda på tilbaketuren. Rast i det fri.

Tirs 30/8 - Ons 31/8

Ramme gård

Vi går tur langs kysten og ender opp på Ramme Gård i Hvitsten/Vestby. Kafé og gårdsbutikk i den karakteristiske tårnbygningen.
Retur inntil en time senere.

Tirs 6/9 - Ons 7/9

Sollihøgda

Fine turmuligheter på stier og turveier i området. Kanskje en tur innom DNTs hytte Mustadkroken. Rast i det fri.

Tirs 13/9 - Ons 14/9

Skar – Maridalen

Flott turområde med mange gode stier og skogsbilveier. Rast i det fri.

Tirs 20/9 - Ons 21/9

Spiralen i Drammen

Bli med å oppleve dette fine turterrenget. Gode stier, turveier og utsikt. Rast i det fri. Retur inntil en time senere.

Tirs 27/9 - Ons 28/9

Ljanselva

Fin tur fra fjorden til Marka langs Ljanselva, på gode turveier. Turen ender på Skullerud. Kafé.

Tirs 4/10 - Ons 5/10

Vestmarka

På turveier og stier i gammelt kulturlandskap til setrer og husmannsplasser. Rast i det fri.

Tirs 11/10 - Ons 12/10

«Grøntdrag» i Nordre Aker

Bli med på fine turer gjennom flotte grønne lunger og nærskoger i bydelen. Kafé på NIH.

Tirs 18/10 - Ons 19/10

Nordpolen – Kuba

Urbant friluftsliv på gode turveier fra Nordpolen til Kuba. Kafé på Mathallen.

Tirs 25/10 - Ons 26/10

Østmarka – Tømmerås

Variert og spennende skogsterreng og flott utsikt. Fine stier og turveier. Kafé på Sandbakken. Retur inntil en time senere.

Tirs 1/11 - Ons 2/11

Tanumskogen

På flotte stier og skogsbilveier i Tanumskogen. Kafé på Emma Hjort.

Tirs 8/11 - Ons 9/11

Lillomarka

Gode turveier og fine stier. Kanskje en tur innom Ole Høilands hule. Kafé på Linderudkollen.

Tirs 15/11 - Ons 16/11

Svartskog – Breivoll

Gjennom Svartskogs kulturlandskap og ned sherpatrappene til idylliske plasser langs Bunnefjorden. Kafé på Breivoll gård.
Retur inntil en time senere.

Tirs 22/11 - Ons 23/11

Hammeren

Lettgåtte turveier og mange spennende stier ved inngangen til Maridalen. Kafé.

Tirs 29/11 - Ons 30/11

Sæteren Gård Juleavslutning

Julestemning på Sæteren. Her blir det en koselig juleavslutning med julegrøt, kaker, nisser og underholdning. Retur inntil en time senere.

Tirs 6/12 - Ons 7/12

Byvandring med historisk sus

Urbant friluftsliv med byvandring gjennom Kvadraturen til Akershus Festning som er flott julepyntet. Kafé.

PÅSKEFERIE

SOMMEFERIE

MER INFORMASJON
Ta kontakt med vårt Infosenter tlf. 22 82 28 00 eller info.oslo@dnt.no
Det tas forbehold om endring av turmål ved vanskelige vær- og
føreforhold.

Endringene gjøres samme dag.
Turbussen på tirsdager støttes av midler fra Bærum kommune.

All deltakelse skjer på eget ansvar!
DNT Asker Turlag 2022

25

Nærturer på dagtid

07.02

Semsvannet rundt

21. 03

Semsvannet rundt

04.04

Store Berg - Tveiter

16. 05

Kalvøya

13.06

Bygdøy

19.09

Dato

Turmål månedens tur

02. 02

Rundtur Semsvannet

02. 03

Vollen - Sjøstrand

06.04

Kalvøya

04.05

Småvannsbu

Hovdehytta

01.06

Byvandring Oslo

17. 10

Geotur Semsvannet

07.09

Geotur Semsvannet

21.11

Nedre Gupu

02.11

Asker Museum m / omvisning

12.12

Juleavslutning i Borgenveien 100

07.12

Sæteren gård

Vinterhygge • Foto: Gørli Ås
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Kom i form gjennom hyggelig samvær
med uteglade mennesker på Frilufts
trimmen ved Borgen nærmiljøsentral!
Ta med en venn eller nabo, eller kom
alene.
Trimtilbudet har fokus på styrke- og
balansetrening som øker evnen til å gå
tur i ulendt terreng. Vi trener sammen
og motiverer hverandre. Alle øvelsene
har forskjellige nivåer og vanskelighets
grader, slik at helt ferske kan trene
sammen med de sprekeste og alle får
utbytte av treningen. Hvor tøff
treningen blir – ja, det er opp til deg.

Beina i været • Foto: DNT Asker Turlag

Turmål månedens tur

Instruktørene har lang erfaring med
trening for grupper i ulik alder og ulikt
nivå, og vil legge til rette for at du kan
utføre øvelser som passer for deg.

Månedens tur Kalvøya • Foto: Gørli Ås

Passasjerer betaler kr 10,– per mil når
det er samkjøring til turer.

Ca. hver 3. mandag i måneden har vi
«Månedens tur». Oppmøtested og tid
kan avvike, se DNT Asker Turlags
hjemmeside: dntoslo.no/asker

Dato

Friluftstrimmen i Asker

Oppmøte utenfor Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken hver
onsdag klokken 11.00.
Cirka hver første onsdag i måneden
arrangeres «Månedens tur». Vi utforsker
nye turområder. Oppmøte samme sted
og tid, turene er gratis.
Datoer og turmål «Månedens Tur».
Oppmøtested og tid kan avvike,
se DNT Asker Turlags hjemmeside:
dntoslo.no/asker

Oppmøte utenfor Borgen Innbyggertorg
hver mandag klokken 11.00.

Turleder

Telefon

Tony Tischbein

905 01 657

Gørli Ås

900 88 666

Mette Ous Vånge

911 10 829

Berit Frøseth Nilsen

916 91 666

Turene er et samarbeid med Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken og
Borgen Innbyggertorg.
Turene støttes av Helsedirektoratet.

Målet er å fremme friluftslivets gleder
og at trening skal være gøy. Vi tilrette
legger for hyggelig samvær etter
treningen.
Friluftstrimmen er et samarbeid mellom
Borgen nærmiljøsentral og DNT Asker
Turlag.
Tilbudet støttes av midler fra Stiftelsen
Dam.

Friluftstrim ved Borgen Nærmiljøsentral • Foto: DNT Asker Turlag

Alle turene blir lagt ut på DNT Asker
Turlags hjemmeside.

Nærtur fra Asker

Nærtur fra Borgen

Praktisk informasjon
Ukedag og tidspunkt:
Torsdager kl. 10.00 - 11.00
Varighet: 1 time + kaffe/te etter
treningen. Ta med egen kopp.
Periode vår 2022:
13. januar - 23. juni
(bortsett fra uke 8, 15 og 21)
Periode høst 2022:
25. august - 8. desember
(bortsett fra uke 40)
Påmelding: Nei, bare møt opp.
Pris: Gratistilbud

Trim i finvær • Foto: DNT Asker Turlag

Nærturgruppene er turer for alle som
ønsker å delta i hyggelige turfellesskap.
Turene er på hverdager, og har samme
oppmøtested- og tid hver uke. Stort sett
varer turene i ca.1,5 til 3 timer. Ta med
mat og drikke, det blir hyggelig pause
underveis. Turene går på stier og
turveier i området. Tempo og lengde
tilpasses vær, føre og deltagernes behov.
Det er turer hele året med unntak av
skolens ferier og helligdager. Tilbudet er
gratis og åpent for alle. Ta på gode sko og
bli med på tur. En dag i måneden legges
turen til et annet område, «Månedens
tur», der vi blir kjent med andre
turområder og disse turene varer noe
lengre enn andre turer.

Kajakklubben Holmen Fjordhotell • Foto: Berit Frøseth Nielsen

Finn din nærturgruppe i Asker

Friluftstrimmen

Oppmøte: Utenfor Borgen nærmiljøsentral (Kulturhagen)
Ta på og ta med: treningstøy etter
været, drikkeflaske og egen kopp til
te / kaffe, eventuelt matpakke.
Instruktører: Nathalie Hultuin
DNT Asker Turlag 2022
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Sted

11. – 13. feb

Dugnad Sjåførboligen

22. – 24. apr

Dugnad Sjåførboligen

6. – 8. mai

Dugnad Wentzelhytta

6. – 8. mai

Dugnad Hovdehytta

13. - 15. mai

Dugnad Halvorsenhytta

20. – 22. mai.

Dugnad Småvannsbu

16. – 18. sep

Dugnad Småvannsbu

23. – 25. sep

Dugnad Hovdehytta

14. – 16. okt

Dugnad Wentzelhytta

21. – 23. okt

Dugnad Halvorsenhytta

21. – 23. okt

Dugnad Sjåførboligen
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Sjåførboligen: Sjåførboligen på Elnestangen ligger
like ved Vollen i Asker, og åpnet 29.september
2021. Hytta har 11 sengeplasser, innlagt strøm og
er låst med standard DNT-nøkkel. Parkeringsplass
er 150 meter unna. Hytta er nyrestaurert av Asker
kommune, og DNT leier den av kommunen.
Tidligere eier var Sigrun Nansen (1869 - 1957), gift
med polfarer, diplomat og nobelprisvinner Fridtjof
Nansen (1861 – 1930). Sigrun flyttet til Håkavik,
som stedet het, da hun ble enke i 1930, og drev
småbruket her til hun omkom i en brann i 1957.
Asker kommune kjøpte heldigvis stedet i 1958.
Selv om rivetrusselen hang over Sjåførboligen
lenge, er nå en av våre fineste perler bevart.
Gapahuker: I tillegg til hyttene våre, har vi også
flotte gapahuker på Haveråsen og på Wentzelhytta,
der man kan søke ly og ro for nistepakka eller for
en natt i naturen.

DNT Drammen og Omegn og DNT Oslo og Omegn/DNT
Asker Turlag har inngått avtale med virkning fra 01.01.2022
der DNT Oslo/Asker Turlag har hele Asker kommune som
geografisk arbeidsområde innen infrastruktur. Dette innebærer
ansvar for utvikling og ivaretakelse av alle hytter og blåmerk
ede stier i Asker kommune. Der det er naturlig for DNT
Drammen å utvikle en DNT-infrastruktur i Asker kommune,
kan dette gjøres etter nærmere avtale med DNT Oslo/DNT
Asker Turlag.
Oversikt over stiene finnes på turlagets hjemmeside
dntoslo.no/asker og DNTs nettside UT.no.
Ta kontakt med turlaget hvis du ønsker
mer informasjon om de blåmerkede
stiene.
DNT Oslo og Omegn, DNT Asker Turlag
og Asker Kommune har siden 2013 hatt
en Partnerskapsavtale for folkehelse.
Ett av målene i avtalen er 20 merkede
rundløyper i bolignære strøk. Målet ble
nådd i 2018, og DNT Asker Turlag er
stolte over å kunne legge til rette for
gode naturopplevelser rett utenfor
stuedøra. Høsten 2020 ble et rundtur
hefte publisert med beskrivelse av de
20 rundturene i Asker nord. Kart til alle
turene er tilgjengelig på Asker
kommunes servicetorg. Målet er å
etablere og merke rundturer også i
Asker sør i samarbeid med lokale
aktører og frivilliggrupper.

Pikene på broen på vei til konsert • Foto: DNT Asker Turlag

Det er en stor jobb hvert år som utføres i dugnad og frivillig
timer for å etablere og vedlikeholde de blåmerkede stiene.
Noen stier blir litt lagt om, og nye bruer, klopper og skilt
kommer på plass. Klimaendringer, med mer vind og nedbør,
og økt bruk av stiene, har medført mye jobb med vedlikeholdet.
Ikke minst har det i 2021 vært en enorm jobb som har måttet
gjøres etter vindfallet i januar 2021.

Matpause må til • Foto: DNT Asker Turlag

Vårdugnad på Småvannsbu • Foto: DNT Asker Turlag
Pause på Hovdehytta på sprekingtur • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

DNT Asker Turlag har skiltet, blåmerket og vedlikeholdt 330 km
med turstier etter at turlaget ble stiftet i 2006. Turstiene i Asker
er i Kjekstadmarka, Vardåsen, Vestmarka og i bolignære strøk i
Asker nord. I tillegg har turlaget ansvaret for deler av kyststien.
Fra 1. januar 2022 har DNT Asker Turlag også ansvar innad i
DNT for å utvikle og merke stier i Røyken og Hurum. Vi ser
fram til samarbeid med frivillige i Asker sør med hensyn til valg
av traseer og selve stimerkingen. Dette gjelder ikke minst sam
arbeid med de grupper som allerede driver stiarbeid i Asker sør.

Sandungen •Foto: DNT Asker Turlag

Dato

På blåmerkede stier

Løpetur på blåmerket sti • Foto: Jin Hui Zhang

Ønsker du å være hyttetilsyn eller bidra
med dugnad på hyttene, ta kontakt på
askerturlag@dnt.no

Halvorsenhytta i vinterskrud • Foto: Tore Hagen

Hva med å flytte hjemmekontoret ut på
en av hyttene? Eller ta en hverdagspause
og dra opp til Wentzelhytta en februar
dag etter jobb, fyre i peisen, ta en varm
kaffe ute med bare lyset fra stjernene
for så å skli ned til jobb igjen en stille og
snølun morgen?
Mulighetene er så nær deg. Bruk dem!

Småvannsbu: Småvannsbu ligger i Kjekstadmarka.
Du kan følge blåmerket fra Heggedal stasjon eller
fra Dikemark. Det er også fint å gå fra Vesledammen
i Røyken. Terrenget her veksler mellom åpen, fin
furuskog og spennende juv og området innbyr til
flotte naturopplevelser, ikke minst for barn.
Småvannsbu er ei vakker tømmerkoie fra 1941/42,
opprinnelig til bruk for ledelsen på Dikemark
sykehus og for driften av Dikemarkskogen. Hytta
ble renovert i 2020. Hytta har 4 soveplasser.
Hovdehytta: Hovdehytta ligger i Vestmarka.
Opprinnelig en jakthytte som slakter Thoralv
Hovde fra Asker bygget i 1922 som han brukte i
årene frem til krigen. På slutten av 50-tallet og
frem til tidlig ‘60 var hytta «Luftvakthytte». Eldre
Heimevernsfolk bemannet hytta på frivillig basis
og holdt herfra øye med luftrommet over Osloområdet.
Kortest vei er fra Bergsmarksetra, ellers er det best
parkeringsmuligheter på utfartsparkeringen på
Solli. Hit drar du om du vil nyte utsikten.
Hovdehytta ligger høyt og fritt og er den hytta i
Oslomarka med videst utsikt. Hytta har 8
sengeplasser.
Halvorsenhytta: Halvorsenhytta ble oppført i
1899 og bærer navn etter første eier, komponist og
fiolinist Johan Halvorsen. Hytta ligger på
Tveitersetra ovenfor Tveiter gård og kan nås til
fots, trillende, syklende eller på ski fra
Semsvannet. Du kan også gå stiene fra
Gjertrudløkka, Solli og Vestmarksetra. Kortest vei
er fra utfartsparkeringen i Holtsmarksvei. Hytta
har flott utsikt over Oslofjorden. I sommerhalvåret
beiter kuer og sauer i området. Hytta har 9 senge
plasser, og en flott hengekøyepark rett utenfor.
Wentzelhytta: Wentzelhytta er et svært kortreist
alternativ. Hytta ble bygget av kunstnerekteparet
Kitty og Gustav Wentzel i 1896, og fortsatt er den
gamle senga igjen i hytta. Hytta ble høytidelig
åpnet som DNT-hytte i september 2020. Den er
totalrenovert og har blitt en virkelig liten perle der
den ligger litt sørøst for Vardåstoppen med en lun
plassering og en magisk utsikt fra hytta, men også
om du tar noen skritt utpå platåene. Hytta har 4
sengeplasser.

Vårdugnad på Wentzelhytta • Foto: DNT Asker Turlag

DNT Oslo og Omegn har over 30 hytter
i marka, hvor fem av dem ligger i Asker
nord; Småvannsbu, Hovdehytta,
Halvorsenhytta, Wentzelhytta og siste
tilskudd Sjåførboligen; en ubetjent DNThytte på Elnestangen i Vollen, en kyst
hytte. Hytta ble åpnet av ordfører Lene
Conradi 29. september 2021. Hyttene
kan besøkes på dagtid eller bestilles for
overnatting på dntoslo.no For å kunne
bestille overnatting, må minst en i
turfølget være medlem i DNT og ha
DNT-nøkkelen. Medlemmer av Barnas
Turlag bor gratis, og medlemmer av
DNT Ung betaler kr 50,–. Hyttene er
låst med DNT-nøkkel, og kan brukes
hele året.

Åpning av Sjåførboligen • Foto: DNT AskerTurlag

Hyttene våre

DNT Asker Turlag 2022
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I anledning Frivillighetens år arrangerer vi VÅR DAG 22.mai
for å feire alle DNT Asker Turlags flotte frivillige. Det vil
selvsagt også i 2022 bli invitert til Frivilligmiddag til ære for
alle våre frivillige som gjennom året gjør en fantastisk innsats.
I tillegg kan det bli arrangert diverse andre kurs innen friluftsliv,
både for barn, ungdom og voksne, og disse annonseres fortløp
ende på hjemmeside og facebook. Dette kan for eksempel være
kurs innen klatring, padling og livredning, for å nevne noe.
Mer informasjon om kursene og påmelding ligger på hjemme
siden vår: dntoslo.no/asker

7+10/3

Sjåførboligen, Elnestangen

Førstehjelpskurs

23/3
21+25
+26/4
27/4

Verkstedet (NaKuHel)

Årsmøte 2022
i friluftsliv Friluftshuset, Borgenveien 100 Ferskingkurs
ettermiddagskurs
Bergans, Hagaløkkveien 13
Ambassadørkveld

Kursholder/ ansvarlig Påm.
Stijn Van de Velde /
Ja
Kriki De Smet
Stijn
Van
de
Velde
/
18.00 - 21.00 Kriki De Smet
Ja
18.00 - 20.00 Styret
Nei
18.00 - 21.00 Morten Johansen

Ja

18.00 - 20.00 Styret

Ja

28/4

Friluftshuset, Borgenveien 100 Nærturlederkurs
17.00 - 20.00 Maria Bratteli
Motorsagkurs,
del
1
3+4/5
Friluftshuset, Borgenveien 100 (teoretisk del og praktisk del) 16.30 - 20.30 Håvard Midtskogen
Van de Velde /
10+12/5 Sjåførboligen, Elnestangen
Førstehjelpskurs
18.00 - 21.00 Stijn
Kriki De Smet
13/5
Info om sted kommer
Kart- og kompasskurs
17.00 - 20.00 Hans Oddvar Augedal

Ja

22/5

Sjåførboligen, Elnestangen

11.00 - 14.00 Adm

Ja

23/5

Friluftshuset, Borgenveien 100 Aktivitetslederkurs

17.00 - 20.00 Maria Bratteli

Ja

Vår Dag for alle frivillige

Ja
Ja
Ja

30/5
Elnestangen
6+
11-12/6 Friluftshuset, Borgenveien 100
9/6
Elnestangen

Introkurs kajakk - ungdom
Fersking på overnatting
inkludert teorikveld
Introkurs kajakk - voksen

17.30 - 20.45 Adm

Ja

Se hjemmeside Morten Johansen

Ja

17.30 - 20.45 Adm

Ja

13/6

Elnestangen

Introkurs kajakk - ungdom

17.30 - 20.45 Adm

Ja

6/9

Info om sted kommer

17.00 - 20.00 Hans Oddvar Augedal

Ja

28/9

Bergans, Hagaløkkveien 13

18.00 - 20.30 Lars Christian Iversen

Ja

11/10

Bergans, Hagaløkkveien 13

Kart- og kompasskurs
Turplanleggingsmøte voksen
2022
Turplanleggingsmøte barn
2022

18.00 - 19.30 Adm

Ja

1416/10
26/10

Halvorsenhytta

Grunnleggende turlederkurs

Hele helgen

Ja

Bergans, Hagaløkkveien 13

Hyttetilsynsmøte

18.00 - 21.00 Adm

Ja

8/11

Verkstedet (NaKuHel)

Frivilligmiddag

18.00 - 21.00 Styret

Ja
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Kjell Jonsson

Tid for en prat • Foto: Laila Rendal

17+22/1 Bergans + Dikemark

Aktivitet
Tidspunkt
Grunnkurs turskøyting; teori, 18 - 20 + 9
oppdagelsestur og plumpekurs - 14

Fornøyd hund på tur • Foto: DNT Asker Turlag

Sted

Nærturledere på sommertur • Foto: DNT Asker Turlag

Dato

DNT Asker Turlag har et tett samarbeid med Asker
kommune gjennom Partnerskapsavtalen for folkehelse.
Avtalen skal fornyes i løpet av 2022, dette arbeidet er i

Hovedtilsyn på Sjåførboligen • Foto: DNT Asker Turlag

Møte- og kursoversikt DNT Asker Turlag 2022

I det våte element • Foto: Juel Victor L. Grande

Årsmøtet 2022 blir 23.mars.

Kart og kompass • Foto: Sine-Sara Astad

Vi setter opp grunnleggende turlederkurs, nærturlederkurs,
aktivitetslederkurs, ferskingkurs i friluftsliv, kart- og kompass
kurs, motorsagkurs og førstehjelpskurs. Nytt av året, er at vi
har satt opp grunnkurs turskøyting som inkluderer teori,
oppdagelsestur og plumpekurs, der litt av målet også er

DNT Asker Turlag ble stiftet i 2006, og kan skilte med over
6000 medlemmer i Asker nord! I tillegg har DNT
Drammen og Omegn nesten 1500 medlemmer i Røyken
og Hurum. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt
friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Vi arrangerer
fellesturer, aktiviteter og arrangementer. Vi etablerer og
vedlikeholder blåmerkede stier, og deltar i drift og vedlike
hold av Hovdehytta, Småvannsbu, Halvorsenhytta,
Wentzelhytta, Sjåførboligen samt gapahuker ved
Wentzelhytta og på Haveråsen, og hengekøyepark ved
Halvorsenhytta. Det ble også i 2021 lagt ned en fantastisk
innsats av frivillige i nok et annerledesår.
Tusen hjertelig takk!

å etablere en turskøytegruppe i DNT Asker Turlag. I tillegg
setter vi opp tre introkurs kajakk, to for ungdom og ett kurs
for voksne.

Motorsagkurs • Foto: DNT Asker Turlag

De siste årene har vi arrangert flere ulike kurs i DNT Asker
Turlag, og dette vil vi videreføre og utvikle videre i 2022. Vi
ønsker å utdanne og videreutdanne våre kommende og nåvær
ende frivillige innen turledelse, aktivitetsledelse, kystaktiviteter,
stiarbeid med mer, i tillegg til å øke friluftlivskompetansen
generelt til de som har lyst til å lære mer om friluftsliv. Vi
håper også å rekruttere nye frivillige inn i vårt hyggelige fri
luftlivsmiljø, både gjennom aktivitetene våre, men også ved å
ønske velkommen til en ambassadørkveld til våren. Her vil vi
fortelle hva vi jobber med i turlaget, og hvilke aktiviteter vi
ønsker og trenger frivillige til. Kanskje du finner noe du har
lyst til å bidra med?

Frivillig i DNT Asker Turlag
gang. Felles mål er å legge til rette for et aktivt friluftsliv,
god folkehelse og en helsefremmende stedsutvikling
gjennom friluftsliv for alle.
Frivillighet er bærebjelken i DNT, og ditt engasjement er
viktig for at vi kan fortsette tilretteleggingen av et enkelt
og lærerikt friluftsliv for alle. Vi trenger og ønsker oss
stadig nye styremedlemmer, turledere, stiryddere,
dugnadsfolk til hyttene våre, trilleturledere og frivillige i
Barnas Turlag og DNT Ung. Ønsker du å ta del i det
hyggelige friluftslivsmiljøet lokalt i Asker?
Se vår hjemmeside for inspirasjon dntoslo.no/asker eller
kontakt oss på askerturlag@dnt.no for mer informasjon.
Har du andre ideer?
Bli med på å skape et enda bedre og sterkere miljø for
friluftsliv i Asker!
Ta gjerne kontakt med oss!

Også turledere trenger en hvil • Foto: DNT Asker

Møter og kurs

DNT Asker Turlag 2022
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God stemning på hodelykttur til Myggheim • Foto: Anne-Lise Lande

DNT Asker Turlag ble stiftet 29. mars
2006 og ble det første lokale turlaget
under DNT Oslo og Omegn. I dette
tur- og aktivitetsprogrammet finner
du en oversikt over turer, aktiviteter
og arrangementer i regi av
DNT Asker Turlag.
Vi har et tur- og aktivitetstilbud til alle!
DNTs visjon er Naturopplevelser for
livet, og vi håper med dette tur- og
aktivitetsprogrammet å bidra til dette,
og at du finner inspirasjon til enten ved
å bli med oss på tur, eller velge nye stier Ikke medlem ennå?
Meld deg inn på: dntoslo.no/medlem
på egenhånd.
eller tlf. 22 82 28 00. Støtt ditt lokale
Turlag og velg DNT Asker Turlag.
God lesning og god tur!
Tusen takk til våre gavegivere!

Besøk gjerne vår hjemmeside dntoslo.no/asker
for utfyllende informasjon om aktivitetene
og inspirasjon til å finne nye stier.
Du finner oss også på

Facebook og

Kontakt: askerturlag@dnt.no

Instagram.
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