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Det ligger i vår natur
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FORORD

Asker turlag har hatt et godt arbeidsår i
2018, der vi feiret Den Norske
Turistforenings 150 år med blant annet
konsert med Stabsmusikken og
jubileumstur til Halvorsenhytta. Vi har
også fått økt aktivitet for ungdom og
gjennomførte en minnerik tur med
flyktninger til toppen av Galdhøpiggen i
strålende solskinn. 2018 var også året da
vi fikk åpnet den siste av rundløypene nær
tettbygd strøk sammen med kommunen.
Så nå har vi 20 varierte, flotte og godt
merkede rundløyper til glede for Askers
befolkning i tillegg til de mange stiene
langs kysten og i marka.

I året som kommer kan vi bl.a. se frem til
en rekke arrangement, kurs og turer for
små og store, og #AskerOnsdag som nå
har blitt et fast treffsted for ungdom. Vi
kan også glede oss til å ta i bruk
Wentzelhytta på Vardåsen som et nytt
tilbud i stinettet, og hengekøyeparken ved
Halvorsenhytta.

Vi håper vi fortsatt får mange med oss ut i
den vakre Asker-naturen.

Camilla Mohr
Styreleder

Ny rundtur langs Neselva. Foto: Unn Orstein



ÅRSMØTE  26. MARS 2019

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsmelding
4. Regnskap
5.  Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6.  Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7.  Valg av leder og styremedlemmer
8.  Valg av valgkomité

Jubileumskonsert med Stabsmusikken i Asker kulturhus. Foto: Kjell Hustad



ORGANISASJON
Styret
Styrets sammensetning og hovedoppgaver:

Styreleder Camilla Mohr, partnerskapsavtalen, hyttetilsynene, ekstern og
intern kontakt
Styremedlem Margaret Arentz Gjertsen, økonomi
Styremedlem Rune Aasheim, vedlikehold og etablering av turstier
Styremedlem Hans Oddvar Augedal, turprogrammet
Styremedlem Grete Hjermstad, kart- og trykksaker
Styremedlem Hans Petter Reed Skagen, Barnas Turlag Asker
Styremedlem Turid Snuggerud, DNT Ung Asker
Varamedlem Randi Larsen, prosjekt rundløyper

Ansatte
Ingeborg Sølvsberg Dolven, 50% stilling som prosjektleder «Friluftsliv på
Borgen» / oppfølging av Partnerskapsavtalen mellom Asker kommune, DNT
Oslo og Omegn (DNT OO) og Asker Turlag, og 20% stilling som
administrativ støtte til Asker Turlag. I tillegg er hun ansatt i 30% stilling med
administrativt arbeid i DNT OO knyttet opp mot de andre lokale turlagene.

Cecilie Bergskås Helle, 100% stilling som prosjektleder for Ungt friluftsliv fra
01.10.2018 til 30.09.2019. Lønnen dekkes med midler fra Akershus
Fylkeskommune, Politidirektoratet og Asker kommune.

Medlemmer
Laget hadde 5855 medlemmer ved årsskiftet, se vedlegg med fordeling av
medlemmer. Antall medlemmer har økt fra 5599 i 2017 til 5855 i 2018.

Asker Turlags mål
Et overordnet mål for Asker Turlag (AT) er et enkelt friluftsliv. På den måten
ønsker vi å skape glede og gi medlemmer og andre turgåere flotte
opplevelser i skogen, langs fjorden og på Askers mange topper. Dette er noe
som nesten alle kan delta på, der inngangsbilletten og terskelen til å bruke
naturen er lav. I tillegg gir det god helsegevinst.



Årsberetningen dekker perioden 1. januar til 31. desember 2018. I løpet av
perioden har styret i turlaget avholdt 9 styremøter, der driften av og
forvaltningen av turlaget har vært tema. Handlingsplan for 2018-2020 ble
ferdigstilt og vedtatt i 2018.

All innsats i AT er hovedsakelig ulønnet dugnads- og frivillighetsarbeid. Uten
frivilligheten ville det ikke vært mulig å opprettholde den standard turlaget
har på stiene, på turene og på hyttene. I perioden har det vært nedlagt til
sammen 8009 dugnadstimer av turlagets tillitsvalgte og medlemmer.

AT har et spesielt godt samarbeid med Asker kommune og DNT Oslo og
Omegn gjennom partnerskapsavtalen. Laget har også et nært samarbeid
med en rekke andre lag og foreninger som NaKuHel, Asker Skiklubbs
orienteringsgruppe, Bergvang gård, Borgen Nærmiljøsentral, Borgen
Innbyggertorg, Lions Club Borgen, Vardåsen menighet, Asker
Frivillighetssentral, Asker Idrettsråd, Bærum Turlag, Askers velforeninger og
Kjekstadmarkas venner. AT samarbeider også med Røyken og Lier kommuner
og alle grunneiere som er involvert i turstiarbeidet.

Representasjon
I løpet av perioden har representanter fra styret og prosjektleder for
«Friluftsliv på Borgen», Ingeborg Sølvsberg Dolven, deltatt på fire
styringsgruppemøter med Asker kommune. Representanter fra styret har
videre deltatt på ett dialogmøte med kommunens folkevalgte i komitéen for
Teknikk, kultur og fritid (TKF).

AT ved styreleder og Ingeborg var representert på DNTs landsmøte i Oslo i
begynnelsen av juni 2018.

I perioden har AT vært representert på to turlagsmøter og to hyttetilsynsmøter
i regi av DNT OO.

AT er representert i Frivillighetsutvalget ved Ingeborg. Det har i 2018 vært
månedlige møter i utvalget, og Ingeborg deltok i arrangementskomiteen for
Frivillighetskonferansen.



PARTNERSKAPSAVTALEN
Partnerskapsavtalen
Partnerskapsavtalen mellom Asker kommune og DNT OO/AT av
2013-2017 ble reforhandlet og forlenget fra 2017 og varer ut 2020.
Hovedpunktene i avtalen er:

Friluftsliv på Borgen: Målet med «Friluftsliv på Borgen» er, i samarbeid med
innbyggere, organisasjonsliv og kommunens virksomheter, å utarbeide tiltak
som stimulerer til naturopplevelser og fysisk aktivitet, stedsidentitet og
danning av nye nettverk på tvers av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.

Ansattressurs: DNT OO/AT har ansatt en person i 100% stilling. 50% av
stillingen er øremerket arbeidet med prosjekt Friluftsliv på Borgen. Asker
kommune bidrar med kr 400 000 årlig til denne stillingen.

Istandsetting av Wentzelhytta og tilrettelegging for uteaktivitet: Partene er
enige om å arbeide for at Wentzelhytta, og området rundt tilrettelegges som
en allment tilgjengelig hytte administrert av DNT OO/AT. Den vil driftes som
en ordinær ubetjent DNT-hytte i marka på lik linje med Halvorsenhytta,
Hovdehytta og Småvannsbu. Det vil bli åpnet for booking via DNT OO, og
standard DNT-nøkkel. Målet og ønsket er også at skoler og barnehager i
Borgenområdet vil kjenne et ekstra eierskap til hytta ved å bruke den til
aktiviteter og utflukter i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Friluftsliv på
Borgen». Uteområdet tilrettelegges for enkel uteaktivitet og arrangementer
med gapahuk og bålplass.

Istandsetting av Halvorsenhytta og tilrettelegging for uteaktivitet: Partene er
enige om å arbeide for at Halvorsenhytta og området rundt tilrettelegges for
enkeltinnbyggere og grupper. Hytta skal være tilgjengelig for alle og skal
inngå i en bookingløsning i DNT og forvaltes av DNT OO/AT. Hytta er låst
med DNTs standard hyttenøkkel. Uteområdet tilrettelegges for enkel
uteaktivitet og mulighet for å gjennomføre arrangementer.

Rundløyper: Det er etablert 20 rundturer i henhold til avtalen og målsetting
om mindre enn 250 meter til merket tursti for kommunens innbyggere innen
2026.



Oppfølging av avtalen
Asker kommune og DNT OO/AT har et felles formål om å legge til rette for
god folkehelse og en helsefremmende stedsutvikling gjennom friluftsliv for
alle. Hovedmålet for avtalen er å tilrettelegge og utvikle tilbud som
rekrutterer bredt til friluftslivet med et ekstra fokus på barn, unge og
flerkulturelle. Partene er opptatt av å få flere mennesker i fysisk aktivitet
gjennom bruk av natur og friluftsliv som virkemiddel. Prosjektet styres av en
arbeidsgruppe som møtes jevnlig. Styreleder stiller for turlaget. I tillegg
deltar prosjektleder og representanter for kommunen og DNT OO.

Nye Asker
Det pågår en diskusjon mellom DNT OO og DNT Drammen og omegn om
organisering av turlaget i Nye Asker når Asker, Røyken og Hurum kommune
slår seg sammen fra 2020. Dette vil bli avklart i løpet av 2019.

Dugnad på rundtur langs Neselva. Foto: Unn Orstein



ØKONOMI
Asker Turlags økonomi for 2019 viser at det har vært stor aktivitet. I tillegg til
det som kan leses av regnskapet, har tilnærmet alle utgifter knyttet til
Rundturene blitt dekket direkte av Asker kommune etter bestillinger ivaretatt
av Turlaget. Det vil si at Turlagets økonomiske transaksjoner har vært større
enn det regnskapet viser.

Budsjettet for 2018 baserte seg på et underskudd på knappe kr. 50.000,-.
Reelt underskudd i driftsåret 2018 kom på kr. 232 639, altså betydelig
høyere enn forventet. Dette kan i hovedsak tilskrives en bevisst satsing på
jubileum, litt høyere lønnskostnader og ikke minst investering i opptrykk av
brosjyre om Turskatter. Turlagets styre har ment at det ikke er et mål å ha altfor
mange penger «på bok», og i den grad dette nyttes til aktiviteter som både de
frivillige og de ansatte har kapasitet til, har styret støttet dette. Vi ser imidlertid
at bidrag til lønn for ansatte ikke dekker det Turlagets styre fullt ut hadde
forventet. Dette er forhold som må ivaretas de kommende år.

Oversikten  under viser spesifiserte mottatte bidrag i 2018:

Friluftsskoler 20 000
Offentlige tilskudd 153 657
Friluftslivsmidler for Borgen 100 000
Høstferieaktiviteter på Borgen 26 975
Diverse innbetalinger 10 000
Bidrag ferskingkurs 15 000
Prosjekt Borgen, Partnerskapsavtalen 400 000

Sum bidrag 2018 725 632

Turlaget mottok kr. 202.256,- i 2018 som overføring av andel
medlemskontingent for ATs DNT- medlemmer.

Turlagets driftsutgifter som ikke er relatert til prosjekter med øremerkede
midler, har i stor grad vært materiell til Barnas Turlag, Opptur, Turlederkurs
og Turledersamlinger, jubileumskonsert og utgifter til Turlagets program og
brosjyremateriell.



Avtalen om driftsbidrag fra Asker kommune ble reforhandlet i 2017 og
gjelder til 2020. Avtalt beløp for Kyststien, stiene i Kjekstadmarka, Vardåsen
og Vestmarka samt tverrforbindelsene mellom Kyststien og Marka er fra og
med 2018 et årlig beløp på kr. 65.000.

Det forventes at avtalen vil få en annen form etter kommunesammenslåingen
med Røyken og Hurum i 2020. Avtalen om driftsbidrag skal reforhandles
innen den tid.

Stiarbeid på den blåmerkede stien fra Transet til ROS-hyttae. Foto: Arnhild Hartvedt.



INFORMASJON
Turprogrammet er ATs viktigste informasjonsdokument. Programmet sendes
til alle hovedmedlemmer. I tillegg legges det ut på steder der turlaget av
erfaring vet at publikum ofte ferdes og spør etter informasjon, som f.eks.
bibliotek, nærmiljøsentraler, Servicetorget og legesentre.

Viktig informasjonskanal er Asker Turlags hjemmeside www.dntoslo.no/asker.
På hjemmesiden finnes utdypende og aktuell informasjon om turer og
aktiviteter.

I tillegg har AT to sider på Facebook (FB), en hovedside for Asker turlag og en
egen side for DNT Ung Asker.

Lokalavisen Asker og Bærums Budstikke er en god samarbeidspart som
formidler informasjon om turlagets aktiviteter.  Aktiviteter legges også ut på
informasjonssiden Aktiv i Asker.

Nyhetsmailfunksjonen som tidligere var knyttet til nettsiden, har ikke vært i
bruk etter at DNT fikk ny programvare for nettsiden i 2015. Det er nå kjøpt
inn et program for nyhetsmail, og det planlegges oppstart av dette i første
halvdel av 2019.

Turlagets hefte Turskatter ble i 2018 revidert. Nytt opplag på 12 000
eksemplarer med over 44 sider er trykket i fullfarge. Kommunen, diverse
hoteller, sportsbutikker og treningssentra i Asker har etter henvendelse fra
Turlaget takket ja til å motta en solid bunke hefter for videre distribuering til
sine gjester/kunder.



AKTIVITETER
I 2018 har Asker Turlag gjennomført ca. 350 aktiviteter:

6 dugnadshelger på hyttene
24 søndagsturer
18 torsdagsturer
20 rundløyper ferdigstilt
39 nærturer fra Asker Frivillighetssentral Hasselbakken (Aktiv i 100)
38 nærturer fra Borgen Innbyggertorg (Aktiv i 100)
20 Friluftstrim på Borgen
52 Trilleturer
25 Barnas Turlags aktiviteter / åpne familiearrangementer
6 aktiviteter for barn 8–12 år
35 Lek deg sprek
12 Friluftsklubben 7.trinn Borgensonen
4 #AskerOnsdag 13–19 år
5 aktiviteter i samarbeid med Borgen Ungdomsskole
6 kurs (nærturlederkurs, førstehjelpskurs, grunnleggende
turlederkurs, 3 ferskingkurs)
Deltakelse på Semiaden
Jubileumskonsert med Forsvarets Stabsmusikk
Jubileumstur til Halvorsenhytta
Deltakelse på Frivillighetskonferansen 2018
Friluftsskole i uke 33, 4 dager
25 internasjonale torsdagsturer
5 internasjonale søndagsturer
7-topperstur i Vestmarka i samarbeid med Bærum Turlag
Nattevandring og vardetenning i Vardåsen med Asker kommune
Diverse styre- og komitearbeid, samt samarbeidsmøter med Asker
kommune og andre
Opptur
Topp er toppers
2 Kom-deg-ut-dager



REKRUTTERING / KOMPETANSEHEVING
AT har hatt et aktivt år i 2018 med ca. 350 aktiviteter, skjøtsel av turlagets tre
hytter, etablering av nye stier og vedlikehold av eksisterende stier. Den store
aktiviteten er ressurskrevende og forutsetter stor dugnadsinnsats.

I følge handlingsplanen skal deltagere på turer forespørres om de er
interessert i å bli turledere. AT har i 2018 hatt følgende rekruttering av
turledere:

9 gjennomførte grunnleggende turlederkurs.
12 gjennomførte nærturlederkurs.
12 gjennomførte førstehjelpskurs.
25 gjennomførte Ferskingkurs i Friluftsliv.

Lysvandring til Vardåsen. Foto: Kjell Hustad.



I tillegg er det jevnt påfyll av personer som ønsker å delta som frivillige på
arrangementer, som turledere, bidra inn i inkluderingsarbeidet, merke stier
og dugnads- og tilsynsarbeid på hyttene.

Antall medlemmer i turlaget har steget til 5 855 medlemmer, en tilvekst på
256 medlemmer, som tilsvarer en økning på ca. 4,5% fra 2017 til 2018. AT
ønsker at flere medlemmer engasjerer seg i turlagets arbeid.

Nyrekruttering blir i årene som kommer et viktig satsningsområde. Det er
behov for å mobilisere yngre krefter i turlagsarbeidet for å møte fremtidig
aktivitetsnivå, jf. Partnerskapsavtalen.

Turleder med Aktiv i 100 langs Akerselva. Foto: Mette Ous Vånge.



BARNAS TURLAG
Barnas Turlag Asker laget også for 2018
et eget tur- og aktivitetsprogram. Det har
også for 2018 vært en målsetting å holde
antall aktiviteter stabilt, med flere
deltagere på arrangementene. Denne
målsettingen ble oppnådd i 2018.

I tillegg til ukentlige trilleturer for de aller
minste, ble det også gjennomført enkelte
turer med barn i bæremeis, samt 12
større arrangementer, ca. ett
arrangement per måned.

Barnas Turlag spilte en sentral rolle på
begge de arrangerte «Kom deg ut
dagene», som ble meget godt besøkt.
Inneklatring på Holmen var også i år et
populært arrangement, med mange
engasjerte barn og voksne. Teltturer til
Småvannsbu var svært populære, og det
er inspirerende å se hvordan også de aller
yngste medlemmene tilegner seg
kunnskap og gleder seg over å kunne
overnatte ute i naturen.

Toppturer, gårdsbesøk, vinter- og
sommermoro, familieturer og julemoro
var også i år populære aktiviteter som
samlet mange turglade barn og voksne.
Barnas Turlag opplevde at det i 2018 har
vært stor iver og engasjement for alle våre
aktiviteter. Tusen takk til alle dere som har
bidratt til å gjennomføre så mange fine
arrangementer, til glede for hundredevis
av barn og voksne!

Kom deg ut dagen februar 2018.
Foto: Cecilie Bergskås Helle.



Lek deg sprek er et ukentlig aktivitetstilbud for barn mellom 7 og 13 år,
gjerne sammen med foreldre. Det er oppmøte utenfor Friluftshuset i
Borgenveien 100 hver torsdag klokka 17.30.

Aktivitetene ledes av faste aktivitetsledere som legger til rette for ulike
aktiviteter som aking, mat på bål, tautrekking, ballspill, slakk line og natursti.
Aktivitetslederne i 2018 har vært Pernille Klund Dalgaard og Aase Urdal,
med Cindy Kingmala og Issa Adnan Abdo som vikarer.

I 2018 har det vært gjennomført 35 ettermiddager med Lek deg sprek.
Aktiviteten gjennomføres med bidrag fra Akershus Fylkeskommune.

Foto: Tonje Aaby



DNT UNG ASKER
AT har en egen gruppe for ungdom 13-15 år. I vårhalvåret 2018 ble den
årlige og populære hundekjøringsturen arrangert på Bergvang. Grunnet
manglende turlederkapasitet, ble det lite aktivitet resten av våren. Det ble
derfor høsten 2018 ansatt egen prosjektleder for DNT ung, ungdom og
friluftsliv, med utgangspunkt i Borgen.

#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.

Friluftsklubben er lavterskel-tilbud til 7.klassinger i Borgensonen, i samarbeid
med Asker Kommune og Ung Kultur Junior. Friluftsklubben treffes i
Friluftshuset i Borgenveien 100 hver tirsdag. Det arrangeres ulike utendørs
aktiviteter, med utgangspunkt i nærområdet på Borgen. Friluftsklubben er
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 klubbdag. Barna fyrer selv opp og lager sin egen mat. Det er en fast
gjeng på 8-10 stk. Vi har en ungdomsansatt som aktivitetsleder, samt at Ung
Kultur skal bidra med en ansattressurs.

Friluftsklubben ble i 2018 gjennomført 12 ganger.



Grønn Fredag ble for første gang arrangert i Asker i 2018. Dette 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. Det ble
arrangert i Asker Kulturhus i samarbeid med Kulturhjørnet og med fint
bidrag av utstyr fra Yggeset gjenvinningsstasjon. Grønn fredag 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,
noe det legges opp til i 2019.

Hundekjøring på Bergvang. Foto: Camilla Mohr



Oppbygging av et ungdomsmiljø i Asker med
fokus på friluftslivet, krever innsats på flere
områder. Vi ser at Friluftsklubben er viktig for
rekruttering til #AskerOnsdag og
ungdomssatsingen. Videre er det innledet og
videreført samarbeid med flere skoler i Asker,
samt Idrettsrådet, dette for å nå barn og ungdom
der de er og for å være synlig i miljøet. Vi er også
inviterte deltakere på treffpunkt Borgensatsingen,
der kommunen med skole, kultur og oppvekst,
samt politi og andre er representert. Vi har også
innledet samarbeid med aktivitetskortet i Asker for
å være synlige der ungdommene er. Videre har vi
knyttet oss til pilotprosjektet NyBy, en ny type
digital plattform der man kan legge ut
arrangementer og oppdrag for frivillige bidrag.
Borgen ungdomsskole 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.
Det er viktig at aktivitetene når bredt, både i kultur
og ressurser. Vi trenger de som bidra inn i
arbeidet med å skape god kultur og være
målbærere. Vi har tro på at det å rekruttere
ungdom og gi de ansvar, er verdiskapende. Dette
tror vi at vi klarer best ved samskapning med andre
organisasjoner, bedrifter og andre aktører. Dette
er et arbeid som tar tid.  Samtidig har vi en
utfordring med at ungdom flytter ut av Asker for
videre studier, og at det da ikke blir kontinuitet.
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 vi de
tilbake i Asker Turlag senere.

#AskerOnsdag buldring. Foto: Cecilie Bergskås Helle



20 RUNDLØYPER I ASKER
Vi har nådd målet!

DNT Oslo og Omland og Asker Turlag inngikk en partnerskapsavtale med
Asker kommune våren 2013. Et av målene i avtalen var merking av 20
rundturer sentralt i Asker. Høsten 2018 var 20 rundturer merket. Dette ble
markert da den tjuende rundturen, Torp-Høymyr, ble åpnet 3. november.
Turlaget har registrert 3000 timer til dette arbeidet, og ca. 25 personer har
vært involvert. Lengden på rundturene er 2,5-5,5 km. Kostnadene til skilt er
finansiert med bidrag fra fylkeskommunen, Gjensidigestiftelsen og Asker
kommune.

Ordfører Lene Conradi har hele tiden vært entusiastisk og stilt opp med tale
og deltagelse når en ny rundtur ble ferdigstilt. Åpningsturene har vært godt
annonsert i lokalpressen og på Turlagets hjemmeside. Deltagelsen på turene
har vært god. Rekorden var 100 personer en vakker høstsøndag da to
sammenhengende rundturer ble innviet, og lokale grunneiere fortalte
historier om sine områder. 35 personer i regnvær en torsdag ettermiddag/
kveld i oktober er også imponerende. Rundturene benyttes jevnlig som
torsdagsturer i turprogrammet. Vi ser at rundturene brukes – en smal sti er på
kort tid blitt bred og den brukes også om vinteren.

I 2018 er fire rundturer innviet; Neselva, Østenstad, Risenga og Torp/
Høymyr. Det ble nedlagt 682 dugnadstimer, og ti personer har bidratt. Asker
kommune har dekket utgiftene til skilt og stolper. I tillegg har ti personer
nedlagt 69 timer til drift og vedlikehold av stier som allerede var merket. 27
timer er brukt på møtevirksomhet.



TURARRANGEMENT
Voksenturer søndager og torsdager
Asker Turlag har ledet 24 dagsturer og 18 ettermiddagsturer for voksne i
2018. To turer ble avlyst pga. sikkerhetsrisiko (isglatte forhold) og en ble
avlyst pga. manglende interesse (overnattingstur til Norefjell).

Søndagsturene ble gjennomført i kjente trakter som Kjekstadmarka,
Vardåsen, Vestmarka, Hurum og Drammensområdet. Kulturlandskapet i
kystområdene ble hyppig besøkt. Noen nye områder ble også besøkt, som for
eksempel Røysjømarka (vestsiden av Drammensfjorden). Vi hadde også
nattevandring på Krokskogen.

Skaugumsåsen. Foto: Cecilie Bergskås Helle.



Torsdagsturene er oftest kveldsturer med ca. 2 timers varighet. Disse turene
oppsøker gjerne nærområdene og de nyetablerte rundturene brukes ofte.
Antall deltagere på turene varierer betydelig. Typisk deltok 15-20 personer
på dagsturene, bortsett fra 7-toppers arrangementet som hadde 300
deltagere. På ettermiddagsturene deltok 1-45 personer pr. tur, et snitt på 10
personer pr. tur. Totalt deltok 840 personer på voksenturene i 2018. Dette
inkluderer ikke seniorbussen på tirsdager.

«Kom deg ut»-dagene er to årlige, landsdekkende DNT arrangementer. Dette
er familiedager som er åpne for alle, der hensikten er å treffe nye målgrupper
og drive markedsføring/rekruttering. Det er derfor viktig å legge
arrangementene til steder med god tilgjengelighet for Askers innbyggere og
besøkende. Turlaget prioriterer det enkle friluftslivet og viser hvordan det
med enkle midler kan skapes glede og lek ute i naturen uansett årstid og vær.
«Kom deg ut»-dagene i 2018 hadde begge godt besøk av familier og barn.

21. januar var arrangementet lagt til Friluftshuset i Borgenveien 100. Da
feiret vi DNTs 150 årsdag med stor utebursdag med 900 voksne og barn.
Ordfører Lene Conradi var til stede, holdt tale og overrakte gave til Asker
Turlag. Dagen var fylt med diverse aktiviteter som steking av pinnebrød og
pølser, utlån av truger og akebrett, fiskedam der barna fisket
jubileumsmatboks blant annet. Det kom mange folk fra Borgen denne dagen,
men også familier fra andre steder i Asker og Bærum.
3. september ble arrangementet lagt til Småvannsbu. Flere familier hadde
overnattet ute fra dagen før, og det var god stemning med besøk av Turbo.

Opptur er et landsdekkende tilbud til elever i 8.klasse, der hensikten er å gå
på tur sammen og oppleve det enkle friluftslivet. Arrangementet går av
stabelen første uken i mai. I 2018 deltok 8.klassinger fra seks ungdomsskoler
i Asker, til sammen 585 elever.
På grunn av store snømengder ble Opptur i 2018 flyttet til Sæteren gård. AT
samarbeidet med Bærum Turlag om arrangementet. Ungdommene fra
Askers ungdomsskoler ble busset til Øverland gård i Bærum, der de fulgte
merket sti en runde til Sæteren gård. På gården var det lagt opp til mange
aktiviteter, som steking av pinnebrød, zip-line, støvelkasting, klatretårn,
sprettert mm. Det ble en hyggelig dag for både elever, lærere og frivillige.
Etter et par timer med aktivitet og mat, gikk siste delen av Opptur på grusvei 2
km ned til ventende busser på Øverland gård.



Topp7-turen var nytt av året og ett av de store arrangementene i
jubileumsåret som ble gjennomført i samarbeid med Bærum Turlag. Vi
håper dette på sikt skal vokse til et stort DNT-arrangement i Asker og Bærum
slik det i dag eksempelvis er i Drammen og Bergen. Arrangementskomitéen
besto av to fra hvert turlag. Konseptet var langturer der man kunne velge
mellom en 30 km lang 7-toppers tur, en 18 km lang 5-toppers tur og en 10
km lang 3-toppers tur. Den lengste turen var estimert til 10 timers turtid.

På alle alternativene tilbød vi turledelse, og på toppturene hadde vi 20
turledere ute i tillegg til frivillige i start/målområdet. Vi begrenset
markedsføringen fordi vi ikke kunne greid å håndtere et større deltakerantall
enn 300 på grunn av DNTs regel om at det skal være 1 turleder per 15. Det
møtte i overkant av 300 på turdagen, og det var vi svært fornøyd med.
Konseptet videreutvikles i 2019.

Topp7 på Ramsåsen. Foto:  Kjell Hustad.



Topp er Toppers ble igjen gjennomført i 2018. Kasser med turbøker var satt
opp på ti topper: Vardåsen, Skaugumsåsen, Breimåseåsen, Bergsåsen,
Hovdehytta/Furuåsen, Høgås, Haveråsen, Svartvannsåsen, Halvorsenhytta og
Grosetkollen. Turbøkene lå ute 1.mai til 1. november. Totalt ble 13 380
toppturer registrert. Dette var en betydelig økning fra tidligere år. Turboka på
Grosetkollen ble dessverre delvis uleselig på grunn av regn. Vardåsen og
Skaugumsåsen ble som vanlig besteget flest ganger, henholdsvis 4243 og
3112.  I år var det heldigvis ingen hærverk på kasser og ingen turbøker ble
stjålet, men det er fortsatt noe kroting  i bøkene.

Turbussen/seniorturene er et seniortilbud som går hver tirsdag fra Føyka i
Asker til et sted innenfor en times radius. Det er et populært tiltak og har godt
oppmøte. Tilbudet styres av DNT OO, og det samkjøres med Bærum turlag.
Turledere fra Asker er med på mange av turene. I 2018 ble det gjennomført
38 turer med ca. 10-30 deltagere fra Asker avhengig av vær og type tur.

Turledere ved gapahuken på Haveråsen under topp7. Foto:  Sten Åge Andersen.



Aktiv i 100 er sosiale hverdagsturer på faste ukedager som gjør det enkelt å
komme seg ut. Nærturene har 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 gjennomføres i samarbeid med kommunen.

Turene går på turveier og stier i marka eller grøntområder. Som regel er det
rast ute med mat og drikke i all slags vær. 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 ble det
arrangert månedens tur til ulike turområder som for eksempel til
Ekebergparken, DNT-hyttene i marka, til Sørenga og til kysten.

I Asker er det to nærturgrupper. 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.

Aktiv i 100 i Ekebergparken. Foto: Mette Ous Vånge.



Friluftstrim er utendørs trening sammen med turglade mennesker i et
inkluderende fellesskap. Dette er et kortreist og gratis friluftstilbud uten
påmelding. Friluftstrimmen ledes av en erfaren instruktør. 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 er opp til hver og en! Instruktør er Kristin Baune Bochud.
Det har blitt gjennomført 20 fredager med friluftstrim i 2018 utenfor
Borgen Innbyggertorg.

Friluftstrimmen. Foto: Ingeborg Dolven.



Internasjonale turer: 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 annenhver uke gjennomført internasjonale torsdagsturer. Etter påske
var det tur hver torsdag frem til det store målet - å bestige Galdhøpiggen.
Siste helg i juni kom vi til topps. 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 en fantastisk tur til Norges tak sammen med over
1000 andre fra mange nasjoner. 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.

Flyktninger til topps - på vei til Galdhøpiggen 2018. Foto: Ingeborg Dolven.



Etter sommerferien startet vi igjen opp med internasjonale torsdagsturer
annenhver uke. Det har vært jevn deltakelse hele høsten med en god
blanding av deltakere. Turene fortsetter i 2019 med mål om å skape varige
turmiljøer som er åpne for alle, samt å bestige Snøhetta siste helgen i juni.
Martha Takvam og Erik Fredriksen følger opp de internasjonale turene og
samarbeidet med kommunen.

Semiaden arrangeres av NaKuHel i samarbeid med flere frivillige
organisasjoner to ganger i året rundt Semsvannet, der det inviteres til en rekke
aktivitetstilbud. AT deltok på Semiaden høsten 2018. Dette var et vellykket
arrangement med stort besøk av barnefamilier. Semiaden er en god mulighet
for markedsføring og rekruttering til DNT OO og AT, og en flott måte å
presentere det enkle friluftslivet på. Deltakelse på arrangementet er
innarbeidet i turlagets handlingsplan.

Foto: Glade turleder for Flyktninger til topps. Foto: Ingebjørg Dolven.



TURPROGRAM OG STIER
Turprogrammet
Høsten 2018 startet turlederne arbeidet med turprogrammet for 2019.
Dette er tidkrevende arbeid, og krever mye koordinering. Gjennom høsten
har ulike grupper møttes flere ganger for å planlegge turprogrammet og de
ulike aktivitetene.

I februar hvert år avholdes det en sammenkomst for alle frivillige som takk for
den store innsatsen de nedlegger gjennom året.

Stiene våre
I 2018 er det befart og vedlikeholdt stier i hovedområdene Kjekstadmarka/
Vardåsen, Vestmarka, Kyststien og sentrumsområdet. Turlaget har ansvaret for
omtrent 325 km med blåmerkede stier. Hvert hovedområde har egen
områdeleder. Ansvarlige for hver enkelt blåmerkede sti utfører kontroll og
vedlikehold av stiene minst to ganger i tursesongen.

Noen stier blir litt lagt om, og nye bruer og skilting kommer på plass. Slik
utbedring er nødvendig fordi det blant annet er blitt mer vått i skogen.
Vindfallrydding ble det også en del av i 2018. Klimaendringer med mer vind,
nedbør og økt bruk fører til mer jobb med vedlikehold av stiene.

Rapportene fra de stiansvarlige viser god innsats i alle områder og roder.
Omtrent 1944 dugnadstimer er registrert på stiarbeidet. Erfaring viser at
det i tillegg blir utført dugnadsarbeid som ikke blir registrert, så det er et
betydelig arbeid som blir gjennomført på stiene.

Nye blåmerkede stier i 2018 var rundløypene Neselva, Østenstad, Risenga
og Torp/Høymyr.



HYTTENE
ATs tre hytter, Småvannsbu, Hovdehytta og Halvorsenhytta har i 2018 hatt til
sammen 1538 overnattingsdøgn. Dette er en økning på 31% fra 2017, i
hovedsak på grunn av åpning av Halvorsenhytta som ble overtatt av DNT OO
senhøstes 2016. Det er også en fin økning av overnattingsdøgn på
Småvannsbu. Det forventes ytterligere økning av overnattingsdøgn i Asker når
Wentzelhytta åpner 1. september.

Det er stor etterspørsel fra medlemmer som ønsker å leie hyttene. DNT OO
er hovedansvarlig for hyttene, men Asker Turlags medlemmer gjør en stor
dugnadsinnsats.

Hovdehytta en vinternatt. Foto: Jannetje Kolijn.



I 2018 ble det brukt følgende timer på dugnad på hyttene våre:

Småvannsbu 180
Hovdehytta 144
Halvorsenhytta 160

I 2018 ble det brukt følgende timer på tilsyn på hyttene våre:

Småvannsbu 156
Hovdehytta 114
Halvorsenhytta 260

Småvannsbu. Foto: DNTs bildearkiv.



Innsatsen gjenspeiler seg i mange hyggelige tilbakemeldinger i hyttebøkene
om hvor bra hyttene blir vedlikeholdt og hvor godt fornøyd gjestene er med
oppholdet. Under dugnadene gjennomføres rundvask av hyttene og mindre
vedlikeholdsarbeid. I tillegg er en viktig aktivitet å sikre ved for de kommende
årene.

Heldigvis er tilgangen på ved fortsatt god. Tilgangen på medlemmer som
ønsker å delta på dugnader er i øyeblikket tilfredsstillende, men også her er
det behov for nyrekruttering. Det er ofte de samme som stiller opp på
dugnadene og flere deltar på dugnader på flere hytter.

Hyttedugnad på Halvorsenhytta. Foto: Ingeborg Dolven.
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2. Oversikt over bruk av hyttene
3. Oversikt over deltagere på "Topp er Toppers"
4. Handlingsplan, se nettsiden https://asker.dntoslo.no/om-oss/
5. Asker Turlags strategi, se nettsiden https://asker.dntoslo.no/om-oss/



Styret i Asker Turlag 2018. Fra venstre: Turid Snuggerud, Rune Aasheim, Randi Larsen, Margaret
Arentz Gjertsen, Grete Hjermstad, Hans Oddvar Augedal og Camilla Mohr. Hans Petter Reed Skagen
var ikke tilstede da bildet ble tatt.
 Foto: Morten Jørgensen



Asker Turlag ble stiftet 29. mars 2006, og er det første lokale turlaget
under DNT Oslo og Omegn.

Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral
målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.

www.dnt.no
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Åpning av rundtur mellom Østenstad og Vollen. Foto: Camilla Mohr
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Oversikt over medlemmer i Asker Turlag



VEDLEGG 2: HYTTENE

Oversikt over bruk av hyttene



VEDLEGG 3: TOPP ER TOPPERS

Oversikt over deltagere i Topp er toppers.



Trilletur i marka. Foto: Tonje Aaby



Asker Turlag ble stiftet 29. mars 2006, og er det første lokale turlaget
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Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral
målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.
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