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Tegnforklaring
Her står du

Turen går på sti

Turen går på fortau / gang- sykkelvei /
bilvei med lite trafikk

Turen går langs bilvei med trafikk

Kartgrunnlag: Geovekst / Asker kommune, Geodataseksjonen, september 2016

Rundturene er tilrettelagt for kommunens kartløsning av Asker kommune, Geodata-

seksjonen, 2016, og er tilgjengelig i app'en "Kommunekart" som kan lastes ned

fra App Store og Google Play.
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DNT Oslo og Omegn

Kontakt: 
asker-skiklubb.no/orientering  eller  kontoret@asker-skiklubb.no

Asker mellom fjord og fjell, (Asker Turlag), M= 1 : 12 500, Pris kr 75,–

Vestmarka eller Kjekstadmarka, (Asker Skiklubb),  M = 1 : 20 000,  
Pris kr 75,–

Orienteringskart (Asker Skiklubb), Diverse målestokk

Askeladden Turorientering (Asker Skiklubb). Se også egen annonsering

TURKART OG ORIENTERINGSKART TURFORSLAG
Se i denne brosjyren

dntoslo.no/asker  
– hjemmesiden til Asker Turlag

dntoslo.no  
– hjemmesiden til DNT Oslo og 
Omegn

UT.no – Søk «I nærheten» eller på 
«Sted / Oslomarka / Vestmarka, 
Kjekstadmarka og Hurum».

asker.kommune.no  
– Søk «Kart/Rundturer til fots».

asker.kommune.no  
– Søk «Asker Elveforum».

Turskatter i Asker  
– Asker Turlags Brosjyre  

Kart og rundturer 2018Bli med Asker Turlag i 2018
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FORSIDEFOTO: Tonje C. Aaby

Asker Turlag vil gjerne ha deg med på turer og ulike aktiviteter enten du er 
medlem i Den Norske Turistforening/Asker Turlag eller ikke. Det er turer 
og aktiviteter for alle. Påmelding til turer og aktivi teter er ikke påkrevet 
utenom der det står nevnt. Deltakelse skjer på eget ansvar. Asker Turlag 
drives i all hovedsak på dugnad, og vi har ingen inntekter fra turene. De 
fleste turer og aktiviteter er gratis. Følg med på Asker Turlags hjemmeside 
dntoslo.no/asker eller kontakt turleder/instruktør dersom du trenger mer 
informasjon. Eller send e-post til askerturlag@dntoslo.no 

I heftet finner du telefonnummer til alle turledere. 

Dette turprogrammet er en kort oversikt over alle aktiviteter som er planlagt 
i regi av Asker Turlag i 2018. Den enkelte aktivitet blir presentert mer utførlig 
på Asker Turlags hjemmeside når tidspunktet for aktiviteten nærmer seg. 
Ved forandringer av oppsatt program, vil dette komme frem på turlagets 
hjemmeside. I løpet av året vil det også tilkomme nye og flere aktiviteter 
som blir lagt ut på hjemmesiden.

Følg med!

INNHOLD
Innhold  ..........................................................................   2
Kart og rundturer  ................................................   3  

DNT 150 år  .............................................................   4
Kom deg ut dagen  ..............................................   5
Jubileumskonsert med  
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Velkommen til Årsmøte i Asker Turlag onsdag 14.mars 2018  
kl. 18.00 – 20.00 i Verkstedet på NaKuHel.
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DNT 150 år KOM DEG UT-dagen
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DNT FYLLER 150 ÅR I 2018
Visste du at Thomas Heftye stiftet 
Den Norske Turistforening (DNT) 
den 21. januar i 1868? Det betyr 
at hele DNT fyller 150 år i 2018! 
Vi innleder jubileumsåret med 
Tidenes Turfest 19. januar.

Tidenes Turfest i Oslo 
Spektrum
Fredag den 19. januar fyller vi Oslo 
Spektrum med friluftsfolk og 
artister under ledelse av NRKs 
Anne Lindmo. Vi byr på en enestå-
ende opplevelse. Gjennom musikk, 
bilder og kunstner iske inns lag 
forteller vi historien, hva DNT er 
i dag og ikke minst hva vi ønsker 
å være i frem tiden. Du vil treffe 
hytte vertskap, ildsjeler, dug nads  folk 
og tillitsvalgte i salen, i tillegg til 
vanlige turglade mennesker. Flere av 
landets fremste kunstnere vil gjøre 
det de er aller best på fra scenen. 
Blant annet kommer Odd Nordstoga, 
Daniel Kvammen, No. 4, Henrik 
Mestad og Nils Petter Molvær.
Søndag 21. januar fortsetter vi 
feiringen og inviterer til utebursdag.

Kom Deg Ut-(burs)dagen
Kom deg ut-dagen er blitt en 
nasjonal turdag, med arrangement 
på vinteren og tidlig høst.  
I 2018 legger vi vinter dagen til 
DNTs stiftelsesdag, og feirer med 
leker og aktiviteter for hele familien 
over hele landet – med andre ord en 
kjempebursdag ute! 
Men det er ikke bare på denne 
dagen vi inviterer dere alle med 
ut på tur.

Hele Norge på TUR
DNTs storsatsing i 2018 blir å få hele 
landet med ut på tur. Det ligger i vår 
natur å dele eventyrlige naturopp
levelser. Alle DNTs 57 medlemsfore
ninger inviterer til opplevelser langs 
DNTs stinett og på våre hytter. 
Vi gleder oss til å vise frem alt det 
flotte som ligger i vår felles natur 
– i skogen, på fjellet, langs kysten 
eller i nærområdet ditt.

Vi i DNT Oslo og Omegn har alle  
rede planlagt en mengde fellesturer, 
kurs, dugnader og andre arrange-
menter i og rundt Oslo og på fjellet. 
Du finner trolig noe du har lyst 
til å være med på, enten du ønsker 
å være i eget nærmiljø eller reise litt 
lenger. Dersom du ønsker å gjøre 

noe du har gjort før, eller du vil 
gi deg selv en skikkelig utfordring! 
Uansett vil det være gode mulig-
heter for å finne nye turvenner. 
Så god tur!

Litt historikk
Da Thomas Heftye stiftet Den 
Norske Turistforening for snart 
150 år siden i Christiania, tegnet 
223 mennesker seg som medlemmer. 
I 2017 er foreningen en av landets 
største frivillige organisasjoner, og 
den aller størst friluftslivsorganisa
sjonen med godt og vel 300.000 
medlem mer. DNT Oslo og Omegn 
er den største medlemsforeningen 
og har nå mer enn 92.000 med-
lemmer.
Skrevet av Siri Grønningsæter Bekkhus.

Kom deg ut dagen  
21.januar 2018

I for bindelse med at Den Norske 
Turistforening akkurat denne dagen 
fyller 150 år , inviterer vi til Norges 
største utebursdag! Det blir 
arrangementer over hele landet. 
Asker Turlag inviterer til familedag 
i  Borgenveien 100 (Barnas Hus). 

Dette er dagen du tar med deg 
naboen, bestemor, tante og hele 
familien til en hyggelig dag ute i 
naturen! Det blir aking, ski og 
bålkos. Kaker og varm drikke.

Vi forbereder bursdagsleker av ulike 
slag: Fiskedam, natursti, Turbo
zipline og mye mer.

Turbo kommer også og feirer med 
oss. Kanskje har han overraskelser 
på lur.

Norges største utebursdag 21.januar 2018

Velkommen!

Husk varmt vintertøy, drikke og 
bålmat om du vil.

Vi håper på masse snø, ta med ski 
og akebrett om du vil.

Gratis og åpent for alle.

Velkommen!
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Vil du være med som frivillig denne 
dagen, eller bidra med et kulturelt 
innslag, ta kontakt.

Kontaktperson for arrangementet er 
Ingeborg Sølvsberg Dolven: 
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Jubileumstur til HalvorsenhyttaJubileumskonsert med Stabsmusikken

I forbindelse med DNTs 150års jubileum har Asker Turlag i samarbeid med 
Asker Kulturfestival invitert Stabsmusikken til å ha konsert i Asker 
Kulturhus.

Dato: Fredag 25.mai 2018
Tidspunkt: Klokken 19.00
Sted: Teatersalen i Asker Kulturhus

Stabsmusikken spiller musikk fra 
sitt flotte repertoar, samt noen 
ekstra stykker av en av Halvorsen
hyttas første eiere, komponist og 
fiolinist Johan Halvorsen.

Ragnhild Hemsing spiller 
Fossegrimen av Johan Halvorsen.

Lokale talenter blir invitert til 
å spille og synge sammen med 
Stabsmusikken.

Det blir hyggelig pause midtveis 
i forestillingen.

Forsvarets Stabsmusikkorps 
Forsvarets Stabsmusikkorps er et av 
Forsvarets fem profesjonelle musikk
korps og Norges største profesjonelle 
blåseorkester. Korpset feirer 200 år i 
2018 og har vært og er Forsvarets 
viktigste representasjonsorkester. 
Korpset har jevnlige oppdrag for 
Kongehuset, Regjeringen og Forsvaret 
i tillegg til ulike representasjons-
oppgaver i både inn- og utland. 
Ved siden av de offisielle oppdragene 
har også korpset en utstrakt konsert-
virksomhet i hovedstadsområdet og 
spiller rundt 20 innendørskonserter 
i løpet av året. Korpset deltar også 
på internasjonale militærmusikk-
festivaler og tattoer, nå senest på 
Musikfest der Bundeswehr, i 
Düsseldorf, Tyskland. Repertoaret 
strekker seg fra det klassiske blåser-
repertoaret til dagens populær-
musikk. Korpset fremfører og 
bestiller verk fra både etablerte 
og kommende komponister og 
arrangører, og bidrar til utviklingen 
og vedlikeholdet av blåser repertoaret 
både nasjonalt og internasjonalt.

DNT 150 år – Jubileumskonsert med Stabsmusikken

Lørdag 26.mai 2018 blir det 
Jubileumstur til Halvorsenhytta på 
Tveitersetra. Vi feirer Den Norske 
Turistforenings 150års jubileum i 
samarbeid med Asker kommune med 
musikk, mat og aktiviteter på tunet 
utenfor hytta. Vi håper publikummet 
fra Jubileumskonserten med Stabs
musikken vil ta turen opp til 
Halvorsenhytta, for å feire DNT 150 
år, nyte den vakre utsikten og ta del 
i Asker Kulturfestival som pågår 
denne helgen. 2018 er også 
«Musikkorpsenens år», da Norges 
Musikkorps Forbund (NMF) er 
100 år i 2018. Det planlegges et sam-
arbeid mellom Asker Kulturfestival, 
korps- og kulturliv i Asker, samt 
Asker Turlag/DNT denne dagen på 
Halvorsenhytta. Vent og se!

Se Asker Turlags hjemmeside for mer 
informasjon når det nærmer seg. 
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7-toppers tur i Vestmarka Topp er toppers!

Topp er toppers!
Turlaget har ti steder i marka som 
du kan besøke og få besøket 
registrert. Registreringene finner 
sted fra 1. Mai til 31. oktober. 
Eget informasjonsskriv om opp-
legget er klart i god tid før 1. mai. 

Kontaktpersoner for Topp er toppers 
er May Drage og Rune Aasheim.

Følg med på dntoslo/asker

Toppene er:
• Halvorsenhytta 350 moh
• 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 sør (Kjekstadmarka) 
290 moh ved blåmerket sti

• Grosetkollen Vestmarka 259 moh  
(ny i 2018)

7 topper på en dag i 
samarbeid med  
Bærum Turlag
I 2018 fyller DNT 150 år. Bærum 
Turlag og Asker Turlag planlegger 
en 7toppers tur i Vestmarka som 
et felles jubileumsarrangement.

Vi ønsker å kunne tilby tre 
alternative løyper: 
Fin langtur for spreke familier 
 3 topper (ca. 10 km)
Tøff tur for sprekinger 
 5 topper (ca. 20 km)
Svært krevende langtur 
 7 topper (ca. 30km)  

Det vil bli tilbudt fellesturer med 
ledere på alle tre distansene. 
Samtidig vil det bli mulighet for 
å kjøpe kart og turbeskrivelser for 
de som ønsker å gjennomføre en tur 
på eget ansvar og i eget tempo, 
sammen med venner eller familie.  
Følg med på våre nettsider 
dntoslo.no/asker og topp7.dnt.no   
for ytterligere informasjon.  
Sett av datoen for en topp opplevelse 
i Vestmarka!

Vil du være turleder eller frivillig i 
start/mål eller underveis denne 
dagen, meld ifra! 
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Vinter/vår 2018 – Trilleturene går hver tirsdag og 
bæremeistur noen torsdager*

Dato Turmål/Matbit Møtested (vi møtes kl 10.30) Lengde TL

2. jan Vøyen/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 5 km TEF

9. jan Høn (Hofstad) / Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 5/8 km MHT

16. jan Hogstad/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 6,5 km KK

23. jan Hvalstad/Kafè Gunhild Asker Museum 5 km TEF

30. jan Vollen/Oslofjordmuseet Parkeringen til Vollen brygge 6 km MHT

6. feb Vøyen (NaKuHel)/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 5/8 km KK

13. feb Leangbukta (Hvalstrand)/Risenga sv. H. Risenga svømmehall 6/8 km TEF

20. feb Gupu, Nedre Gupu & Furuholmen Utfartsparkeringen Vestmarksetra 5 km MHT

27. feb Hvalstad/Kafè Gunhild P-plass Asker Museum 5 km KK

6. mar Hogstad/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 6,5 km TEF

13. mar Vollen/Oslofjordmuseet Parkeringen til Vollen brygge 6 km MHT

20. mar Blakstad/Risenga svømmehall Risenga svømmehall 6,7 km KK

3. apr Konglungen/Spirabukta Utfartsparkering Blakstad sykehus 6/8 km TEF

10. apr Syverstad (Hval)/Holmensenteret Godt Brød, Holmensenteret 6 km MHT

17. apr Brønnøya P-plass søndre vei Nesøya 6,5 km KK

24. apr Nygård stue, Bærum Utfartsparkeringen v Øverland gård 8 km TEF

8. mai Semsvannet/Kafè NaKuHel  NaKuHel. P utfarsparkering i Semsveien 5 km MHT

15. mai Myggheim Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård 4 km DI

22. mai Blåfjellhytta, Røyken P-plass Heggedal togstasjon 7 km MHT

29. mai Sandungen Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård 8 km DI

31. mai Gupu: Bæremeistur NaKuHel. Parker på utfarsparkering i 
Semsveien 6 km MHT

5. jun Stuvtjern, Lier Parkeringen Østre Kjenner vei 4 km DI

12. jun Halvorsenhytta (Tvetersetra) Utfartsparkering Holtmarksvei 7,7 km MHT

14. jun Vardåsen: Bæremeistur Vardåsen Kirke 5,5 km DI

19. jun Konglungen/Spirabukta P-plass Spirabukta 6/8 km MHT

26. jun Brønnøya P-plass søndre vei Nesøya 6,5 km DI

*Turene avlyses ved minus 10°C av hensyn til de små.
Mer informasjon om turene finnes på dntoslo.no/asker og Facebook eller btasker@dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook.

Høst 2018 – Trilleturene går hver tirsdag og bæremeistur 
noen torsdager* 

Dato Turmål/Matbit Møtested (vi møtes kl 10.30) Lengde TL
7. aug Brønnøya P-plass søndre vei Nesøya 6,5 km

14. aug Konglungen/Spirabukta P-plass Spirabukta 6/8 km

21. aug Halvorsenhytta (Tveitersetra) Utfartsparkering Holtmarksvei 7,7 km

23. aug Gupu: Bæremeistur NaKuHel. Parker på utfarsparkering i Semsveien 6 km

28. aug Blåfjellhytta, Røyken P-plass Heggedal togstasjon 7 km

4. sep Stuvtjern, Lier Parkeringen Østre Kjenner vei 7,6 km

6. sep Småvannsbu: Bæremeistur Stinaløkka barnehage, Dikemark 5 km

11. sep Sandungen Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård 8 km

18. sep Halvorsenhytta (Tveitersetra) Utfartsparkering Holtmarksvei 7,7 km

25. sep Brønnøya P-plass søndre vei Nesøya 6,5 km

2. okt Gupu Utfartsparkering Vestmarksetra 5 km

9. okt Semsvannet/Kafé NaKuHel  NaKuHel. P utfarsparkering i Semsveien 5 km

16. okt Nygård stue, Bærum Utfartsparkeringen v Øverland gård 8 km

23. okt Konglungen/Spirabukta Utfartsparkering Blakstad sykehus 6/8 km

30. okt Asker Museum/Kafè Gunhild Kulturhuset, Asker sentrum 7,5 km

6. nov Blakstad/Risenga svømmehall Risenga svømmehall 6,7 km

13. nov Høn (Hofstad)/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 5/8 km

20. nov Leangbukta (Hvalstrand)/Risenga sv.h. Risenga svømmehall 6/8 km

27. nov Hogstad/Asker sentrum Kulturhuset, Asker sentrum 6,5 km

4-Dec Vollen/Oslofjordmuseet Parkeringen til Vollen brygge 6 km

11-Dec Vøien/NaKuHel Kulturhuset, Asker sentrum 5/7 km

* Turene avlyses ved minus 10°C av hensyn til de små.
Mer informasjon om turene finnes på dntoslo.no/asker og Facebook eller btasker@dntoslo.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook.

Sign Navn på turledere: Telefon
DI Daniel Ingebricson 470 10 066
KK Karoline Kraft 916 16 189
MHG Mari Haug Thorsen 915 68 544
TEF Tine Evjen Fåne 915 70 681

Trilleturer og noen bæremeisturer
Trilleturene arrangeres hver tirsdag. Nytt av året er noen 
bæremeisturer i sommer  halvåret på torsdager. Her møtes 
mødre og fedre som er hjemme i permisjon. Vi tilpasser 
tempoet til deltakerne som er med. 

Oppmøtetid er kl. 10.30 ved angitt sted. 

Ta med nistepakke og drikke for både liten og stor. 
I sommerhalvåret har vi piknik ute i det fri og i den 
kaldere årstiden spiser vi på en hytte eller kafe. Av 
hensyn til de minste avlyses trille turene, hvis det er 
kaldere enn –10°C. Vi trenger stadig nye trilleturledere, 
så er det noe du kunne tenke deg å være, ta kontakt. 
Kontaktperson er Tonje C. Aaby: btasker@dntoslo.no

Trilleturer Barnas Turlag Trilleturer Barnas Turlag
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Familieprogram Barnas Turlag Asker program 2018

21. jan Borgenveien 100 Kom deg ut dagen og DNTs 150 års jubileum Hele familien 11.30-14.30 ISD/AKN/HPS/TCA

11. mar Holmen Klatreklubb Inneklatring. Påmelding* 6-12 år 11.00-13.00 AW

15. apr Hauger gård Kos med dyrene. (Påmelding*) Hele familien 12.00-15.00 RHM/

1. mai Hvalstrand bad Finn fram dagen. Åpning Askeladden turorientering Hele familien 10.00-14.00 RHM/MKS

1. mai Topper i Asker Topp er Toppers bøkene legges ut*** Styret i AT

9. mai Skaugumsåsen Topptur 5-12 år** 17.00-20.:00 MH

09.-10. jun Småvannsbu Natt i naturen. Telttur med familien. (Påmelding) Hele familien 13.00-13.00 MA/SBF

19. aug Vollen Sommermoro m/kanopadling og sandslott-konkurranse Hele familien 12.00-15.00 SA/FM/MKS/TS

01.-02. sep Halvorsenhytta**** Natt i naturen. Telttur med familien. (Påmelding) Hele familien 13.00-13.00 SBF/TS/MH

2. sep Halvorsenhytta**** Kom deg ut dagen Hele familien 11.00-15.00

9. sep Semsvannet Semiaden Hele familien 10.00-16.00 KWA

23. sep Bjørnehiet Familietur til Bjørnehiet Hagahogget Hele familien 11.00-14.00 FM/KWA/KFO

14. okt Hovdehytta Fellestur til Hovdehytta Hele familien AKN

31. okt Topper i Asker Topp er Toppers bøkene taes inn*** Styret i AT

11. nov Holmen Klatreklubb Inneklatring. (Påmelding*) 6-12 år 11.00-13.00 AW

18. nov Oppsjø Lommelykttur Hele familien 15.30-18.00 MA/KFO/KWA

9. des Bryggerhuset Julemoro Hele familien 12.00-14.00 TCA/KFO

* i følge med voksenperson. Egenandel.
** i følge med voksenperson
*** ni topper er nå utstyrt med kasser og bøker for registrering av Topp er Toppers
**** Asker Turlag har tre DNT hytter som kan leies av medlemmer. Hyttene er Halvorsenshytta, Hovdehytta og Småvannsbu
Mer informasjon om turene finnes på http://www.dntoslo.no/asker/ og Facebook eller btasker@dntoslso.no
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg jevnlig med på våre hjemmesider eller Facebook

Navn på turledere/ansvarlige: Telefon

AKN Anne Kjersti Narmo 92 86 16 15

AW Agnete Wiersholm 97 59 06 02

FM Frode Moen 92 61 18 86

HPS Hans Petter Reed Skagen 91 30 92 38

ISD Ingeborg Sølvsberg Dolven 41 41 79 44

KFO Kjersti Fuglseth Olsen 94 28 80 23

KWA Ketil Wendelbo Aanonsen 91 31 42 70

MA Marianne Ask 47 66 75 59

MH Maria Hovda 97 68 23 68

MKS Marianne Koldrup-Steen 92 23 81 68

RHM Renate Hestnes Moen 99 00 71 25

SA Sanna Antell 98 17 63 29

SBF Solveig Brekke Fjeldheim 97 18 78 82

TCA Tonje C. Aaby 99 55 56 53

TS Turid Snuggerud 97 19 42 52

Familiearrangementer Barnas TurlagFamiliearrangementer Barnas Turlag
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Torsdager 
kl. 17.30 – 18.30/19.00.
Er du mellom 7 og 13 år? Vi har 
masse morsomme og spennende 
aktiviteter du kan være med på, 
som natursti, slakk line, leker og 
tautrekking. 
Oppmøte utenfor Huldreveien 63 
på Borgen klokken 17.30. Ta på klær 
som egner seg for lek og moro. 
Joggesko på beina er lurt og regntøy 
hvis det regner. Vi holder koken 
uansett vær og føre, og avslutter før 
klokken 19.00. 
Tilbudet er helt gratis, krever ingen 
påmelding og foregår hele året 
utenom skolens ferier. Det er faste 
instruktører som kommer hver 
gang, og innimellom fyrer vi opp 
bålpanna og steker pinnebrød eller 
noe annet godt.

Foreldre er hjertelig velkomne til å bli 
med.

JubileumsOpptur 2. mai 2018Lek deg sprek

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

OPPTUR er en del av DNTs skole
satsing. Asker Turlag arrangerer 
Opptur for alle 8.klassinger i Asker 
denne dagen. Dagens mål for de 
ulike skolene er å gå til en topp eller 
et utsiktspunkt. Underveis på turen 
blir det god pause med aktivitet og 
mulighet for å steke seg pinnebrød.

Denne dagen får elevene en prøve
smak på friluftsliv, uavhengig av 
tid ligere erfaring med fysisk akti
vitet. 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.

Kjappe fakta om OPPTUR:
– OPPTUR er en nasjonal turdag for 

norske åttendeklassinger, arran gert av 
Den Norske Turistforenings 
medlemsforeninger.

– OPPTUR arrangeres for 13. gang i 
2018.

– Over 34.000 ungdommer del tok på 
OPPTUR i 2017, over halvparten av 
landets 8. klassinger.

– Det var 117 OPPTURarrange menter 
over hele landet i fjor.

– 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 2.mai på 
JubileumsOpptur? 

Ta kontakt med  
askerturlag@dntoslo.no

Har du spørsmål?
Ring Ingeborg Sølvsberg Dolven  
tlf. 414 17 944 eller send epost til  
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Tilbudet gjennomføres med bidrag 
fra Asker kommune.

Og følg med, kanskje kommer det 
flere Lek deg sprekdager…
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Måned Beskrivelse
Januar Jubileumstur til Solli (stjerner, bål og aking)
Februar Hundekjøring
Mars Klatring Holmen
April Spillkveld på Halvorsenhytta
Mai Gapahuktur
Juni Orienteringslek på Hvalstrand
Juli Ferie
August Elvelangs fra Asker til Sem
September Juvtur
Oktober Yoga hos NaKuHel
November Klatring Holmen
Desember Juleavslutning

Asker Turlag har spennende aktivi-
teter og en egen gruppe for ungdom 
(1315) gjennom DNT Ung. Vi har 
minst en tur eller aktivitet hver 
måned, og vi har en egen gapahuk 
som vi har bygget selv på Haveråsen 
i Vestmarka. Trives du ute og har 
ideer, bli med! Ta gjerne med 
venner. 

Følg med på dntoslo/asker og 
DNT Ung Asker på Facebook, og 
se hva ungdom som trives ute kan 
gjøre sammen. Barn i Asker som er 
medlem i DNT (f.eks. via familie-
medlemskap) er automatisk medlem 
av denne gruppen. 

Kontaktinfo: ung.asker@dntoslo.no

DNT UNG Asker (8-12år) DNT UNG Asker (13-15år)

Påmelding gjelder på alle turer og arran-
gementer for denne gruppen. Egenandel 
på inneklatring og over nattingsturer. Ikke 
dugnads helgen.

Mer info kommer i begynnelsen av året 
på facebook gruppen;  
Asker Turlag – DNT Oslo og Omegn.  
Oppfordre folk til å følge gruppen.

Mer informasjon om turene finnes på 
dntoslo.no/asker/ og Facebook eller  
ung.asker@dntoslo.no

NB! Endringer i programmet kan 
forekomme. Følg jevnlig med på våre 
hjemmesider eller Facebook
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10 topper – 3 år med Borgen Ungdomsskole Til Topps

Høsten 2017 innledet Asker Turlag et samarbeid 
med Borgen Ungdomsskole, i anledning prosjekt 
Friluftsliv på Borgen, om å nå «alle» Askers topper 
i løpet av tre års skolegang. Første tur var til 
nyåpnede Halvorsenhytta en regn full dag i starten 
av september. 170 elever og lærere fra 8.trinn på 
Borgen ungdoms skole samt velkomst klassen tok 
turen opp bakkene. Det ble en koselig og sosial dag 
for mange. I 2018 fortsetter vi samarbeidet med 
å bestige Askers 10 topper fra Topp er Toppers  
(se side 9 i turprogram met). Vil du være med som 
frivillig, er du hjertelig velkommen til det.

Kontakperson er Ingeborg Sølvsberg Dolven,  
e-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no

Toppene er:
• Halvorsenhytta 350 moh

• 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 sør (Kjekstadmarka) 290 moh ved 
blåmerket sti

• Grosetkollen Vestmarka 259 moh (ny i 2018)

Til Topps er årets sprekeste 
integreringsarrangement i Asker. 
Dette er et landsdekkende prosjekt i 
samarbeid mellom Røde Kors, IMDI 
(Integrerings- og mangfoldsdirekto-
ratet) og DNT som samler mennesker 
fra hele verden som bor i Norge for 
å gå sammen til toppen av 
Galdhøpiggen 29.30. juni 2018.

Bli med på tur!
Over hele landet dannes turgrupper 
der innvandrere og nordmenn går 
sammen mot et mål – Til Topps. 
Integreringsprosjektet Til Topps 
samler turgruppene til en helg i Lom, 
der Galdhøpiggen er det store målet. 
De som ikke vil bestige Norges høy  
este fjell, kan velge mellom lettere 
turer i området. Fredag samles alle 
til en stor kulturfest og fellesskap på 
Presthaugen i Lom sentrum.

Asker Turlag samarbeider med 
Asker Frivillighetssentral Hassel
bakken og flyktningkonsu lentene 
i Asker kommune om Til Topps. 
Første tur var torsdag 9. november. 
I 2018 blir det turer annenhver 
torsdag i oddetallsuker med opp-
møte i Borgenveien 100. De første 
turene er korte, og etter tur blir det 
mulighet for en kopp te/kaffe/saft 
og noen ganger noe å bite i inne i 
det røde huset i Borgenveien 100. 
Når Asker Tur lag starter med 
ukentlige torsdags turer i april, håper 
vi å bli med på disse turene med 
ulike utgangs punkt i Asker. Følg 
med på Asker Turlags hjemmeside. 
I tillegg plan legges det med Inter-
nasjonale søndagsturer utover våren.  
Bli med!

Målgruppen for turgruppen 
er flyktninger i Asker kommune 
sammen med andre turglade folk. 
Alle er hjertelig velkomne til å bli 
med på de regelmessige torsdags-
turene med turgruppen, uavhengig 
av om man ønsker å gå til Galdhø
piggen eller ei. Barn, ungdom, 
voksne, seniorer.

Velkommen til tur!A
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Helgeturer 
Hyttedugnader; utføres på hyttene 
hver vår og høst.
En tur i helgen varer vanligvis fra 
4-6 timer med rast ute, så ta med 
mat og drikke. En del turer går i 
marka nær Asker, men vi legger også
opp til å bli kjent i turområder 
noe lenger unna. Noen turer er 
litt mer krevende og er merket 
langtur. For å unngå mer bil 
kjøring enn nød vendig og gi 
dem som ikke disponerer bil 
anledning til å bli med, har 
flere av turene opp møtested 
ved Venskaben i Asker 

sentrum, Askerveien 41. Det er 
5 minutter å gå fra Asker stasjon. 
Passasjerer betaler kr 7,– pr mil. 

Kveldsturer 
Torsdager i perioden april – oktober 
går vi 2-3 timer i Askers nærom-

råder, bl.a. langs kysten. De fleste 
startstedene kan du nå med buss/
tog, eller du kan sykle. Vi prøver 
å legge inn en liten rast for hyggens 
skyld, så ta gjerne med en liten 
godbit og kaffe. På noen turer er 
det lagt inn mulighet for et bad. 

Voksenturer og hyttedugnaderVoksenturer og hyttedugnader

Dato Turtittel/Turmål Gruppe Lengde Turleder Oppmøtested Tidspunkt
APRIL
5 Syverstad og Hval Alle 5km AJ Holmen Idrettsbane kl 18.00
8 Brønnøya i vinter og vårdrakt Alle 10km MD,HOA Flytebroen Brønnøya kl 11.00
12 Solvangsrunden Alle 2,8km RAA Asker stasjon, Narvesenkiosken kl 18.00

15 Hurum,Kongsdelene,Sandspollen Alle 11km LCI Venskaben Asker eller Kongsdelene 
kirke

kl 10.00 eller 
kl 10.30

19 Vakåsrunden Alle 4,5km NCD Asker Museum kl 18.00

21/22 Vårdugnad Småvannsbu Dugnads-
gruppe 5km KIE Stinaløkka Barnehage, Dikemark kl 10.00

22 Blåveistur Kyststien Vettre-Sjøstrand Alle 14km AF P-plass Thon hotell kl 10.15

26 Fra Fjell til Fjord, Vardåsen-Vollen Alle 15km MD,Unn 
Orskaug Venskaben eller Vardåsen kirke kl 10.45 eller 

11.00

29 Elvetur Heggedal-Grodalen Mølle Alle 7km UO Venskaben Asker eller Heggedal st. kl 10.00 eller 
kl 10.30

MAI

1 Hvalstrand Alle Turoriente-
ring Hvalstrand kl 10-14.00

2 Jubileums Opptur Skole-
klasser ISD

3 Billingstadvandring Vest Alle 4km VS Billingstad stasjon kl 18.00

5,6 Vårdugnad Hovdehytta Dugnads-
gruppe 2-4km GJL Bergsmarka eller Solli P-plass kl 10.00

6 Kjekstadmarka,Myrvoll-Klunken Alle 10km LCI Venskaben Asker eller P-plass Myrvoll kl 10.00 eller 
kl 10.30

10 Helligdag Fri
13 Kyststi Sørspissen av Hurum fra Sagene Alle 11km UO Venskaben Asker kl 10.00
17 17. mai Fri
20 Pinse Pinse
21 Jordbru, Skosliteren, Kantebekk Alle 10km KIE Venskaben, Asker sentrum kl 10.00
24 Drengsrud-Ånnerud-Hogstad Alle JRH info kommer kl.18.00
25 Jubileumskonsert med Stabsmusikken Alle ISD Asker Kulturhus kl 18.00
26 Jubileumstur Sentrum-Halvorsenhytta Alle 4km ISD Venskaben Asker kl 13.00

27 Mørkeganga og Gyrihaugen Mye stig-
ning 10km AF Venskaben Asker sentrum kl 10.30

31 Bjerkåsrunden Alle 2,2km NCD Coop på Bjerkås kl 18.00
JUNI

2,3 Vårdugnad Halvorsenhytta Dugnads-
gruppe 3 km BD Holtsmarksvei kl.10.00

3 Sollihøgda-Kjagliadalen Alle 13km JRH, Dale Venskaben Asker eller Sollihøgda kl 10.00 eller 
kl 10.30

7 Åstaddammen-Grosetkollen Alle 5km NN Åstaddammen P-plass, Skustadgata kl 18.00 Jubileumsuke 6.-10.juni

10 Nordre Håøya med cafe Alle 6km NCD Venskaben eller Sætre Båtforening kl 09.45 eller 
kl 10.30 Landsmøte 8.-10. juni

14 Billingstadvandring Øst Alle 7km VS Billingstad stasjon kl 18.00
17 Langåra Alle 4km MD,SB Rigmorbrygga på Kadettangen Innen kl 10.30
21 Underlandsåsen Alle 3,5km KIE Heggedal stasjon, Gangbroen kl 18.00

22/23 Nattevandring Krokskogen,Bjørum-
Sundvollen Lang natt 22km JRH,Dale,LCI Venskaben Asker eller Bjørum kl 22.00 eller 

kl 22.30

JULI Ferie Hele Norge på Tur? 
DNT(Fjell og marka)

AUGUST
16 Rundtur Blakstadelva-Østensad Alle 6km TO Furua, Slemmestadveien kl 18.00

19 7 Toppers Variert 
krevende

10/20/ 
30km AT/BT Vestmarksetra P-plass kl 09-11.00 Samarbeid Asker og 

Bærum Turlag
23 Billingstadvandring Nord Alle 8km VS Billingstad stasjon kl 18.00 Åpning av Wentzel hytta
26 Røysjømarka Alle 10 km RL,JML Venskaben, Asker sentrum kl. 10.00

30 Vardåsen opp klatrefjellet En del 
stigning 5km MD info kommer kl.18.00

SEPTEMBER
2 Dikemark-Heggedal Alle 7 km MD Stinaløkka Barnehage, Dikemark kl 10.45 Komdeg ut dagen
6 Båstad – Bleiker Alle 5km LCI Veikryss Bleikerveien/Bleikerhaugen kl 18.00

9 Krokskogstupene, Sollihøgda-
Manaskaret

Lang, litt 
krevende 20km JRH,Dale Venskaben Asker eller Sollihøgda kl 10.00 eller 

kl 10.30 Semiaden

13 Heggedal – Gui platået Alle 4km UO Venskaben Asker kl 17.30 Friluftslivets uke?
16 Høsttur til Blefjell Alle 16km AF Venskaben Asker sentrum kl 08.00
20 Småvannsburunden Alle 4,8km KIE Parkeringen Dikemark, Krokekra kl 17.30
22/23 Overnattingstur Høgevarde Alle 5km NCD Venskaben, Asker Sentrum kl 10.00 Bindende Påmelding
27 Høgås Alle 4km PS Hogstad Golfbane P-plass kl 17.30
30 Finnemarka,Eiksetra-Skimten Alle 10km KIE Venskaben, Asker sentrum kl 10.00
OKTOBER
4 Bergsåsen Alle 6km AJ Skytebanen P-Plass, Solliveien 90 kl 17.30

7 Vestmarka,Tranby-Glæsåsen-Asdøl t/r Lang 14km LCI Venskaben Asker eller P-plass 
Kraftkollen

kl 10.00 eller 
kl 10.30

11 Haugborunden Alle 3km MD,JRH Asker stasjon, Narvesenkiosken kl 10.30

13/14 Høstdugnad Småvannsbu Dugnads-
gruppe 5km KIE Stinaløkka Barnehage, Dikemark kl 10.00

14 Svartvannsåsen-Småvannsbu-Blåfjell Alle 8km NCD/LR Venskaben eller Blåfjell parkering kl 10.30 eller 
kl 11.00

18 Billingstadvandring Sør Alle 4km VS Billingstad stasjon kl 17.30

20/21 Høstdugnad Halvorsenhytta Dugnads-
gruppe 3 km BD Holtsmarksvei kl. 10.00

21 Solli-Hovdehytta-Halvorsenhytta-Sem Lang 18km RAA Venskaben, Asker sentrum kl 10.00
25 Risengarunden Alle 4km UO Asker stasjon, Narvesenkiosken kl 17.30

27/28 Høstdugnad Hovdehytta Dugnads-
gruppe 4km GJL Bergsmarka eller Solli P-plass kl 10.00

Navn Telefon
AF Arne Fredbo 92846701
PS Per Schanche 48229837
TD Trond Dale 90568301
LCI Lars Christian Iversen 91580533
JK Jeanette Koht 91632024
KIE Knut Ivar Edvardsen 95227382
ISD Ingeborg S. Dolven 41417944
AJ Arild Jansen 95964421
BD Bjørn Dyhre 47383740

Navn Telefon
GJL Gabriel Lund 99790206
HE Harald Eriksen 41632232
HOA Hans Oddvar Augedal 97543322
JML Jan Martin Larsen 97534669
JRH John Rudolf Hanevold 47813111
MD May Drage 97196183
NCD Nina Carina Drøsdal 91585601
NN Njål Nore 95283528
OS Ole Skogedal 90286597

Navn Telefon
RA Rune Aasheim 93289782
RL Randi Larsen 95816255
SN Sigmund Nylund 95202751
TO Terje Olsen 94878651
TS Turid Snuggerud 97194252
UO Unn Orstein 95276296
S Vidar Skovli 91375869
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Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Det tas forbehold om endring av turmål ved vanskelige vær- og føreforhold. Endringene gjøres samme dag.

Dato Turområde Kort informasjon
Tirs 9/1 Lilloseter Fra Ammerud på skogsbilvei mot Lilloseter. Kafé.

Tirs 16/1 Semsvannet Mange muligheter for turer i fint område rundt 
Semsvannet. Kafé på NaKuHel.

Tirs 23/1 Akerselva Vi går elva fra topp til bunn på fin tursti.  
Kafé på Mathallen.

Tirs 30/1 Losby Flere turveier i området.  
Omvisning og Kafé på Losby gods.

Tirs 6/2 Isielva Tur langs elva og gjennom gammelt kulturlandskap. 
Kafé på Rykkinn seniorsenter.

Tirs 13/2 «Pilegrimsleden» «Urbant friluftsliv» fra St. Halvards plass til Frogner. 
Kafé i Frognerparken.

Tirs 20/2 Bygdøy Bygdøy rundt. Flotte stier og turveier. Vi besøker 
DNT-hytta Hovinkoia på Folkemuseet. Kafé.

Tirs 27/2 Fornebu Vi går kyststien fra Holtekilen til Fornebu.  
Kafé i det gamle flytårnet, Odonata.

Tirs 6/3 Nordmarka syd Tur rundt og i nærheten av Sognsvann. Kafé på NIH.

Tirs 13/3 Brønnøya i 
«vinterdrakt»

Tur til Brønnøya om vinteren! Er vi sprø? Nei, øya er 
vakker i vinterdrakt og turveiene er brøytet.  
NB! Rast i det fri – ta med mat, varm drikke, 
sitteunderlag og varme klær.

Tirs 20/3 Sognsvann –  
Ullevål Hageby

«Urbant friluftsliv» fra Sognsvann til Ullevål Hageby. 
Kafé på Damplassen.

PÅSKE

Tirs 3/4 Jeløya Gode turveier og frisk sjøluft. Kafé på Galleri F15. 
Retur inntil en time senere.

Tir 10/4 Torshovdalen – 
Sørenga

«Urbant friluftsliv» fra Torshov til Sørenga.  
Kafé på Friluftshuset på Sørenga.

Tirs 17/4 Ormøya og Malmøya
Rundtur på Ormøya og Malmøya med flott utsikt, 
sjelden natur, nesten urørt strandsone og «sørlands- 
idyll» NB! Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 24/4 Kyststien i Asker Vi går langs kyststien og ender opp på Vollen. 
Vi besøker Oslofjordmuseet. Kafé.

Tirs 8/5 Gjelleråsmarka Skogstur med besøk i Salamanderparken, kafébesøk 
og en titt rundt på Galleri Würth.

Tirs 15/5 Ås
Vårtur til Ås på nye stier og veier. Omvisning på 
NMBU (Universitetet; tidl. Landbrukshøgskolen).  
Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 22/5 Bjønnåsen
Bjønnåsen (396 moh.). Fin skogstur på stier og 
skogsveier. Retur inntil en time senere.  
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 29/5 Gaupekollen Gaupekollen (519 moh.). Fin utsikt over Oslo by og 
fjord. Vi besøker flyvraket fra 1942. Rast i det fri – ta 
med mat og drikke.

Dato Turområde Kort informasjon

Tirs 5/6 «Byvandring med 
historisk sus»

DNT 150 år og Turbussen 15 år! «Urbant friluftsliv» 
med byvandring gjennom kjente parker og gravlunder. 
«En ekstra opplevelse underveis». – Kafé. 

Tir 12/6 Gressholmen
Sommeravslutning

Rundtur på Gressholmen, Rambergøya og 
Heggholmen. Bading. Kafé på Gressholmen Kro.  
Retur inntil en time senere.

SOMMEFERIE

Tirs 21/8 Losby Uante turmuligheter. Flotte turstier og vakre innsjøer. 
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 28/8 By i Lommedalen Blåmerket sti over Jordbærhaugkollen og tilbake langs 
Lomma. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 4/9 Sognsvann 
– Maridalen

På flotte stier og skogsbilveier til kirkeruinen i 
Maridalen. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 11/9 Vardåsmarka Flere turmuligheter i området, som Vardåsen og 
Slottsfjellet.  Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 18/9 Lillomarka øst På stier og skogsbilveier til idylliske tjern. Kafé på 
Skytta seniorsenter.

Tirs 25/9 Frognerseteren 
– Skådalen

Flotte stier og skogsbilveier. Vi går forbi Fuglemyra og 
ser den nye DNT hytta, Fuglemyrhytta. 
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 2/10 Finnemarka Flere turmuligheter i området. Storsteinfjell (540 
moh.) Kafé på Eiksetra. Retur inntil en time senere.

Tirs 9/10 Lillomarka 

Vi følger stier og skogsbilveier til Ole Høilands hule. 
«Skogvokter» Håvard Pedersen møter oss på 
Linderudkollen og forteller oss om uteliggerne i 
Grefsenåsen. Kafé.

Tirs 16/10 Askim Flotte turområder på stier og veier, der alle ender opp 
på Skansehytta. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 23/10 Røverkollen Røverkollen (401 moh.) ved Romsås gir flott utsikt 
over byen. Kafé på Krutthuset.

Tirs 30/10 Ørfiskebekken i 
Nittedal

Kulturhistorisk vandring langs Ørfiskebekken med 
synlige spor og minner etter Nittedal Krudtværks 
virksomhet. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 6/11 Bjerkesirkelen
Bjerkesirkelen strekker seg fra Årvoll i sør til Rødtvet 
i nord. Turen går gjennom marka og på grønne turveier 
i boligområder. Kafé på Årvoll gård. 

Tirs 13/11 Bogstadvannet rundt Flott tur rundt vannet. Gamle husmannsplasser og et 
av Norges flotteste gods. Kafé på Bogstad gård.

Tirs 20/11 Langs Lomma   Elva, natur, kulturminner. Kafé på Vøyen gård.
Tirs 27/11 Østmarka Flere turmuligheter i området. Kafé.

Tirs 4/12 Sæteren Gård 
Juleavslutning

Julestemning på Sæteren. Her blir det koselig med 
julegrøt, kaker og nisser. Julekonsert v/Geitrams 
og allsang. Retur inntil en time senere.

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 Oslo, Haakon VIIs gt 1 ved butikken Riktige Leker 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,–
• Ta med medlemskortet.

Mer informasjon? 
Kontakt vårt Tursenter: tlf 22 82 28 00
Det tas forbehold om endring av turmål ved vanskelige vær- og 
føreforhold. Endringene gjøres samme dag.

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Turbussen
Turbussen er et tilbud til seniorer og andre som vil 
komme seg kjapt og greit ut på tur litt utenfor stuedøra. 
Turene tar deg til ulike turterreng ved kysten, langt inn 
i skogen, langs kjente elver og til historiske og kultur elle 
steder.

Om turene
Turbuss fra Asker/Bærum og Oslo
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager, og 
Oslo på onsdager. På bussene møtes mange turglade 
mennesker 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 trygt tilbake til utgangs
punktet.

Turledere og turmuligheter
• Det er alltid minst fire turledere på Turbussen, ofte 

flere. 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 går på både skogsbil-
vei og sti. Tempo og turlengde tilpasses deltakernes 
ønsker. På vinteren går alltid turene på brøyta veier.

• Ved de fleste turmålene er det koselige hytter/marka
stuer eller kaféer hvor det er mulighet for å kjøpe noe 
å drikke og spise.

Ta på og ta med
Det er viktig å kle seg godt og ha på gode sko.
• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitte-

underlag og litt ekstra tøy.
• Vi anbefaler også gåstaver, spesielt når det er glatt. 

I vinterhalvåret er det lurt å bruke brodder.
• Husk ditt DNTmedlemskort!

Annet
• Det er ikke lov å ha med hunder på Turbussen.
• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.
• Hittegods turbussen (Nettbuss), tlf: 407 05 070

All deltakelse skjer på eget ansvar!
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Finn din nærturgruppe i Asker
Nærturgruppene er turer for alle 
som ønsker å delta i hyggelige tur
fellesskap. Turene er på hverdager, 
og har samme oppmøtested og tid 
hver uke. Stort sett varer turene i ca. 
2 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 turom råder. 
Alle turene blir lagt ut på Asker 
Turlags hjemmeside.

Nærtur fra Borgen
Oppmøte utenfor Borgen Innbygger
torg hver mandag klokken 11.00.
Månedens tur 3.mandag i måneden.

• 15.januar: Semsvannet rundt med 
pause på Kafe Smia på NaKuHel

• 19.februar: Nedre Gupu fra 
Vestmarksetra

• 19.mars: Sæteren Gård
• 16.april: Brønnøya
• 14.mai: Botanisk Hage på Tøyen  

(Obs 2. mandag i måneden grunnet 
helligdager)

• 18.juni: Tur ned Blakstadelva med 
kafebesøk og buss hjem

• 17.september: Småvannsbu
• 15.oktober: Halvorsenhytta
• 19.november: Vollen
• 17.desember:  

Ekeberg Skulpturpark
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Nærturer på dagtid

Nærtur fra Asker
Oppmøte utenfor Asker Frivillig
hetssentral Hasselbakken hver 
onsdag klokken 11.00. Første turdag 
i måneden arrang eres «Månedens 
tur». Vi utforsker nye turområder. 
Oppmøte samme sted og tid, turene 
er gratis.
• 3.januar: Semsvannet rundt med pause 

på Kafe Smia på NaKuHel
• 7.februar: Vakåsrunden med pause på 

Asker Museum
• 7.mars: Tur langs Drammenselva
• 4.april: Ekeberg skulpturpark
• 2.mai: Halvorsenhytta
• 6.juni: Akerselva ned. Vel nede i sentrum 

går vi bort til Spikersuppa der det er fullt 
med liv i DNTs jubileumsuke, før vi tar 
tog tilbake til Asker

• 5.september: Hovdehytta
• 10.oktober: Småvannsbu (OBS! 2. ons. 

i måneden grunnet høstferie uken før)
• 7.november: Nedre Gupu fra 

Vestmarksetra
• 5.desember: Sæteren Gård

Frivillig i Asker Turlag?

Asker Turlag ble stiftet i 2006. 
Lagets formål er å skape miljøer for 
enkelt friluftsliv der barn, ungdom 
og voksne trives. Vi arrangerer felles-
turer, aktiviteter og arrangementer. 
Vi etablerer og vedlikeholder blå-
merkede stier og deltar i drift og ved-
likehold av Hovdehytta, Småvannsbu 
og Halvorsenhytta, og snart også 
Wentzelhytta. 

Asker Turlag (DNT OO) har et tett 
samarbeid med Asker kommune 
gjennom partnerskapsavtalen. Felles 
mål er å legge til rette for et aktivt 
friluftsliv, god folkehelse og en 
helsefremmende stedsutvikling 
gjennom friluftsliv for alle. 

Vi driver frivillig arbeid, 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 
friluftsmiljøet lokalt i Asker,  
ta kontakt med  
askerturlag@dntoslo.no for mer 
informasjon. 

Medlem i Asker Turlag?
Har du postadresse i Asker og er 
medlem i DNT Oslo og Omegn / 
Turistforeningen, da er du 
automatisk medlem i Asker Turlag!

Ikke medlem ennå?
Meld deg inn på: dntoslo.no/medlem 
eller tlf. 22 82 28 00. 

Medlemspriser 2018:
Familiemedlemsskap 1215,–
Hovedmedlem 680,–
Ungdom (1926 år) 350,–
Skoleungdom (13-18 år) 210,–
Barn (012 år) 125,–
Honnørmedlem  
(Over 67 år eller uføre) 530,–
Husstandsmedlem 340,–
Livsvarig medlem 17.000,–

Har du andre ideer?
Bli med på å skape et enda bedre og 
sterkere miljø for friluftsliv i Asker!

dntoslo.no/asker
askerturlag@dntoslo.no 
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Friluftsliv på Borgen

Asker kommune og Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 
(DNTOslo) og lokallaget Asker Turlag 
har et felles mål om å legge til rette 
for en god folkehelse og helsefrem-
mende stedsutvikling gjennom 
friluftsliv for alle (Partnerskaps-
avtalen). Hoved målet for avtalen er 
å tilrettelegge og utvikle tilbud som 
rekrutterer bredt til fysisk aktivitet 
med natur og friluftsliv som 
virkemiddel. 

Friluftsliv på Borgen er et fireårig 
prosjekt som bygger på Partnerskaps
avtalen mellom DNT og Asker kom  
mune 20172020. Selv om de fleste 
av aktivitetene har sitt utgangspunkt 
på Borgen, er selvsagt alle som ikke 
bor i området også hjertelig velkomne 
til å delta. Om man er medlem av 
Turistfore ningen eller ei. Det meste 
er gratis.

Målet med Friluftsliv på Borgen er 
å etablere friluftslivsaktiviteter i 
Borgenområdet i samarbeid med 
innbyggerne, organisasjonslivet og 
kommunens virksomheter. Det kan 
for eksempel være å tilrettelegge for 
utelek i nabolaget, utvikle møteplasser 
og ha arrangementer for å øke kjenn  
skap for muligheter til friluftsliv på 
eget tettsted, egne aktivitetsgruppe 
samt samarbeid rundt drift av hytter 
og utvikling og ivaretakelse av stier i 
nærområdet.   

Vi er allerede godt i gang med ulike 
aktiviteter, blant annet:

• Nærtur på dagtid hver mandag

• Lekeaktiviteter for barn hver torsdag

• Friluftsskolen i samarbeid med Asker 
kommune og Oslo og Omland 
Friluftsråd, som en del av Askers gratis 
sommerskole.

• Høstferieaktiviteter

• Turgruppen Til Topps for flyktninger og 
frivillige annenhver torsdag kl.18.00 
fra Borgenveien 100

• Samarbeid med Borgen Ungdomsskole 
om toppturer i Asker.

• Samarbeid med valgfag friluftsliv på 
Borgen ungdomsskole om utviklingen 
av friluftsområdet Borgenveien 100 
samt Wentzelhytta. 

• Samarbeid med blant annet Borgen 
Nærmiljøsentral, Lions Club Borgen, 
REMA, Vardåsen Menighet, skolene 
på Borgen og Borgen Vel.

• Ferskingkurs i Friluftsliv

Tilbud som er under utvikling:
• Borgenveien 100; tilrettelegge for 

friluftslivsaktiviteter med bålplasser og 
gapahuk, aktivitetsløype, sykkelbane, 
frisbeegolf, utstyrsbod og mye mer.

• Wentzelhytta på toppen av Vardåsen, 
åpnes 2018.

• Kurs i bruk av motorsag og øks.

• Andre kurs, som flere Ferskingkurs i 
Friluftsliv, Nærturlederkurs, 
Grunnleggende Turlederkurs og 
Aktivitetslederkurs.

• Friluftslivsgruppe for ungdommer.

• Stimerking.

• Seniortrim fast dag hver uke.

• Trilleturer fast dag hver uke.

• Ulike arrangementer i samarbeid med 
andre; neste er Kom deg ut dagen 
21. januar 2018. I år blir det stor 
bursdags feiring i Borgenveien 100 på 
Kom deg ut-dagen, da feirer vi Den 
Norske Turistforenings 150-års dag. 
DNT ble stiftet 21.januar 1968. 

 Alle er velkomne til bursdagsfeiring med 
kake, musikk og aktiviteter for barna. 

VELKOMMEN TIL 
FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 
I BORGENOMRÅDET.

Lurer du på noe, spør!
Kontaktperson for prosjekt 
Friluftsliv på Borgen:
Ingeborg Sølvsberg Dolven
Tlf. 41 41 79 44
E-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no 
eller askerturlag@dntoslo.no

Borgenveien 100

Borgenveien i 100 – B100
B100 skal bli en aktiv utemøteplass 
for oss alle, både innbyggerne på 
Borgen og alle som vil komme hit 
for å klatre, leke, spise, slappe av i 
samvær med andre. DNT, Asker 
Kommune og Borgen Nærmiljø
sentral samarbeider om en (litt lang  
siktig) utvikling av området. Vi sam  
arbeider også med Borgen Vel og 
Borgen ungdomsskole om utviklingen 
av B100 til et friluftsområde for barn, 
ungdom, voksne og seniorer. Kratt-
skogen skal ryddes og spennende 
installasjoner skal bygges. Vi ser for 
oss en fast bålplass, sittebenker, grill-
muligheter, belysning, klatrefigurer, 
balanseapparater, aktivitetsløype og 
sykkelmoro. Bli med på utviklingen 
av friluftsarenaen og friluftsporten 
B100. 

Det røde huset brukes på dagtid av 
Åpen Barnehage, men på ettermiddag 
og helger er det mulig å låne huset til 
kurs, bursdager og andre aktiviteter.

Kontaktperson er  
Ingeborg Sølvsberg Dolven,  
e-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no
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Ferskingkurs

Har du lyst til  
å lære mer om friluftsliv?
Meld deg på ferskingkurs med DNT. 
På kurset får du grunnlegg ende 
kunnskap om friluftsliv. Dette er et 
praktisk kurs på til sammen 10 timer. 
Vi er ute i skogen under hele kurset. 
Kurset passer for deg som har gått 
litt på tur før, og for deg som er helt 
nybegynner.

Disse kursene arrangeres over hele 
landet, og er åpne for alle som ønsker 
å lære mer om friluftsliv. Tanken er 
ikke at folk etter endt kurs skal være 
klare for å krysse Hardangervidda på 
ski, men at de skal kunne gå på dags - 
turer i nær  miljøet. I tillegg til økt kom 
petanse, ønsker vi at deltakerne får 
økt trygghet, selvtillit og inspira  sjon.

Dette er et praktisk kurs der del - 
tak erne selv skal få prøve seg på 
bål fyring, matlaging ute, bruk av 
pri mus, kart, kompass og turplan- 
legging. Man lærer også om bekled - 
ning, pakking av dagstur sekk, alle - 
mannsretten, stier og merking, og 
DNTs tilbud.

Etter endt kurs får man kursbevis og 
en fin håndbok i friluftsliv.

I Asker skal vi ha kurs 16. og 17. juni 
2018. Fem timer lørdag og fem timer 
søndag.

Påmelding til askerturlag@dntoslo.no

DNT Oslo og Omegn setter opp 
ferskingkurs med jevne mellom rom.

Vi tilbyr også kurs for grupper i 
Osloområdet. Ønsker du et 
ferskingkurs for din brukergruppe?

Ta kontakt med:
Ingeborg Sølvsberg Dolven
Tlf. 414 17 944
e-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no

Dato Sted Aktivitet Tidspunkt
5. mar Verkstedet på NaKuHel Ambassadørkurs 18.00 - 21.00
14. mar Verkstedet på NaKuHel Årsmøte 19.00 - 20.00
10. apr Borgenveien 100 Førstehjelpskurs 17.30 - 21.30
26. apr Borgenveien 100 Aktivitetslederkurs for Barnas Turlag 18.00 - 21.00
15. mai Borgenveien 100 Nærturlederkurs 18.00 - 21.00
16.-17. juni Borgenveien 100 Ferskingkurs i Friluftsliv (ikke overnatting) 10.00 - 15.00
29.-30. sep Halvorsenhytta Grunnleggende turlederkurs (overnatting)  10.00 - 17.00

Verkstedet Turleder- og dugnadsmiddag for frivillige 18.00 - 21.00

Halvorsenhytta Grunnleggende turlederkurs for ungdom 
(2 overnattinger) 17.00 - 17.00 

I 2017 arrangerte vi for første gang 
kurs i Asker Turlag, og dette ønsker 
vi å følge opp videre i 2018. Vi ønsker 
å videreutdanne våre nåvær ende tur - 
ledere og frivillige, i tillegg til å 
rekruttere nye turledere og fri villige 
inn i vårt hyggelige friluftsmiljø. Nytt 
av året er Ambassadørkurs.

• Ambassadørkurs
Hovedtema er presentasjon av DNT 
som organisasjon og arbeidsgiver, 
og informasjon om turlederkursene. 
Litt om organisering og det praktiske 
rundt et turlederoppdrag, hvordan 
ta inn på hytte, rutiner og rettigheter 
på hyttene. I tillegg er det noe om 
friluftsloven og allemannsretten. 
Dette er et kurs alle som er eller 
ønsker å være frivillige har nytte 
av å delta på. Ingen aldersgrense.

• Grunnleggende Turlederkurs 
    for ungdom
Vi planlegger i 2018 å arrangere et 
grunnleggende turlederkurs rettet 
mot ungdom som vil lede andre 
ungdom på tur. Følg med på hjemme-
side og facebook. Innebærer to over-
nattinger der den ene er i telt.  
Fra det året du fyller 16 år. 

Mer informasjon om kursene 
ligger på dntoslo.no/asker 

Møter og kurs
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DNT-hytter i Asker

• 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 nåes til fots, trillende, syklende 
eller på ski fra Semsvannet. Du kan 
også gå stiene fra Gjertrudsløkka, Solli 
og Vestmarksetra. Kortest vei er fra 
utfartsparkeringen i Holtsmarks vei. 
Hytta har fin utsikt over Asker bygda og 
Oslofjorden. I sommerhalv året beiter 
det sauer og kuer i området. Hytta har 
9 sengeplasser fordelt på 2 rom.

• Wentzelhytta: Wentzelhytta blir 
DNTs hytte nummer fire i Vestmarka. 
Det planlegges åpning i løpet av 2018, 
nærmere informasjon om offisiell 
åpning kommer. Wentzelhytta ligger 
sørøst for toppen av Vardåsen med fin 
utsikt mot nord, øst og sør. Den øvre 
enden av skitrekket til Vardåsen 
skisenter ligger rett nedenfor hytta. 
Wentzelhytta ble bygget av ekteparet 
maleren Gustav Wentzel og forfatteren 
Kitty Wentzel i 1896. Hytta blir i første 
omgang ikke en ordinær ube tjent 
DNThytte til bruk for over natting, 
men skal være til bruk for Askers 
befolkning for turer og arrangementer. 
Wentzelhytta inngår også som en del 
av Partnerskaps avtalen mellom Asker 
kommune og DNT OO/Asker Turlag, 
og da særskilt innunder prosjekt 
Friluftsliv på Borgen. 

Ønsker du å være hyttetilsyn eller 
bidra med dugnad i forkant av 
åpningen, ta kontakt med prosjekt-
leder for Friluftsliv på Borgen, 
Ingeborg Sølvsberg Dolven på  
tlf. 414 17 944 eller  
ingeborg.dolven@dntoslo.no

DNT-hytter i Asker

DNT Oslo og Omegn har nå til sam
men 27 hytter i marka, der tre av 
dem ligger i Asker og i løpet av 2018 
blir det en hytte til i Asker. DNTs 
hytter som ligger i Asker er Små
vannsbu, Hovdehytta, Halvorsen
hytta og Wentzelhytta. Hyttene kan 
besøkes på dagtid eller bookes for 
overnatting på dntoslo.no. For å 
kunne bestille overnatting, må minst 
en i turfølget være medlem i DNT 
og ha DNTnøkkelen. Medlemmer 
av Barnas Turlag bor gratis, og med-
lemmer av DNT Ung betaler 50 kr. 
Hyttene er låst med DNTnøkkel 
og kan brukes hele året.

• Småvannsbu: Småvannsbu ligger i 
Kjekstadmarka. Terrenget her veksler 
mellom åpen, fin furuskog og spenn
ende juv og området innbyr til spenn
ende opplevelser, ikke minst for barn. 
Småvannsbu er ei vakker tømmer
hytte som ble bygd 1941–42 til bruk 
for ledelsen på Dikemark sykehus 
og for driften av Dikemarkskogen. 
Hytta har fire soveplasser.

• Hovdehytta: Hovdehytta ligger i 
Vestmarka. Kortest vei er fra Bergs-
marka ellers er det best parkerings-
muligheter på utfartsparkeringen 
på Solli. Hit drar du hvis du vil nyte 
utsikten. Hovdehytta ligger høyt og 
fritt og er den hytta i Oslomarka 
med videst utsikt. Du kan se langt ut 
i Oslofjorden og hele 5 fylker. Under 
2. verdenskrig var hytta tilholdssted 
for hjemme fronten med god utsikt 
ned til Skaugum og Terboven. 
Hytta har åtte sengeplasser
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I denne brosjyren finner du en oversikt 
over turer, aktiviteter og arrangementer 
arrangert av Asker Turlag, Barnas  
Turlag Asker og DNT Ung Asker.  
Det er tur- og aktivitetstilbud til alle!
dntoslo.no/asker
btasker@dntoslo.no
ung.asker@dntoslo.no

askerturlag@dntoslo.no

Finn oss på 


