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DNT Asker Turlag 2021

DNT Asker Turlag har hatt en partnerskaps
avtale for folkehelse med Asker kommune
tilbake til 2013, som vi er takknemlige for. I
året som kommer skal vi jobbe for å fornye
og videreutvikle denne avtalen. Turlaget har
også en samarbeidsavtale med Asker kom
mune om å bidra til kartlegging og planlegg
ing av stier og ferdselsårer i hele kommunen,
inkludert i Asker sør. Vi ønsker å samarbeide
med alle lokale krefter som er engasjert i å
tilrettelegge for friluftslivet.
DNT Asker Turlag har en liten administra
sjon som følger opp prosjekter, frivillige,
samarbeidspartnere med
mer. Samarbeidet mellom
styret i turlaget og admi
nistrasjonen 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.
Vi tror at i den tiden vi

Kyståret 2021

lever, er tilrettelegging for det enkle frilufts
livet viktigere enn noen gang, for barn,
ungdom, voksne og eldre – for alle. Vi ønsker
å jobbe for å knytte sammen skog og kyst på
en slik måte at innbyggerne kan oppsøke
naturen i sitt nærområde. Friluftsaktiviteter
langs kysten vil være et av flere satsingsom
råder i årene som kommer. Samtidig må ikke
tilretteleggingen av stier, ferdselsårer og
arenaer bli for dominerende. Naturen må få
ha sine friområder.

Gjennom 150 år har DNT jobbet for å gjøre det enkelt og
tilgjengelig for folk å ferdes i naturen, gjennom hytter og
turruter, og det å gjøre folk selv i stand til å utforske naturen.
Det siste handler i stor grad om kunnskapsbygging. Opp
rinnelig var kjerneområdene for DNTs aktivitet i fjellet, men
har gradvis bredd seg utover i omfang, innhold og geografi.
I kystfriluftslivet har DNT en god mulighet til å videreføre det
samme fokuset, og slik bidra til at det finnes et tilbud som er
attraktivt langs kysten og langs innlandsvann. Det å ha en
plass å sette ut båten, en sti å gå på eller en hytte å overnatte i,
er viktige fellesverdier. Dette vil også være DNTs strategiske
satsing videre, slik at generasjonene etter oss også skal ha
mulighet til å oppleve friluftsliv langs kysten.

Vi har 4 ubetjente DNT-hytter i Asker nord:
Hovdehytta og Halvorsenhytta i Vestmarka,
Småvannsbu i Kjekstadmarka og Wentzel
hytta i Vardåsen. Ved Wentzelhytta og på
Haveråsen har vi flotte gapahuker, samt en
nybygd hengekøyepark ved Halvorsenhytta.
Her er det bare å dra på tur. Vi låner mer enn
gjerne ut utstyr til grupper eller skoleklasser
som vil prøve seg på uteovernatting.
Året 2020 ble ikke som vi hadde tenkt oss.
Hele verden ble rammet av en alvorlig pande
mi. Derfor har vi i 2020 måttet tilpasse
aktivitetene som alle andre. Programmet for
2021 er planlagt for normal, frisk aktivitet,
men vi må alle være forberedt på justeringer.
Derfor er det viktig at alle følger med på vår
hjemmeside www.dntoslo.no/asker for even
tuelle endringer i programmet. Her vil vi
hele tiden oppdatere Tur- og Aktivitets
programmet, og komme med nye forslag.
Innholdsfortegnelsen taler for seg. Den viser
spennvidden i vårt program. Noe for de
fleste, i alle aldre. Vi gleder oss til å møte
dere i 2021.
Hans O Augedal

«DNTs formålsparagraf om å arbeide for enkelt,
aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag,
gjelder naturligvis også langs kysten.»
Kulturarv: DNT skal øke oppmerksomheten på kulturarv
fremover. Blant annet skal DNT forvalte hyttene og rutene
som er kulturminner på en ansvarlig måte. I dette ligger også
en kartlegging og det å få oversikt over tilstanden. Kystkultur
landskapet og fjordlandskapet er en viktig del av norsk kultur
arv. DNT ser det som sin oppgave å spre kunnskap om dette.
Det er utarbeidet en handlingsplan for kystsatsingen.
Handlingsplanen peker på fire strategiske områder som vil bli
viktig fremover:
Sammenhengende infrastruktur: DNT bør jobbe for en
større satsning på sammenhengende turruter langs kysten,
både for folk som går, padler og ror.
Aktiviteter: Padling, roing, andre vannaktiviteter, utstyrs
utlån, kurs, fellesturer og strandrydding. Potensialet er stort
hvis DNT satser helhetlig og koordinert på kyst- og vann
aktiviteter.

Styret i DNT Asker Turlag

Kajakk – der hav og himmel møtes • Foto: Cecilie Bergskås
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Bli med på turer og aktiviteter med
DNT i 2021!
Dette heftet viser en kort oversikt over turer
og aktiviteter som er planlagt i regi av DNT
Asker Turlag i 2021. Vi har tilbud til de fleste
og vil gjerne ha deg med, enten du er DNTmedlem eller ikke. DNT Asker Turlag ble
etablert i 2006 i Asker nord. Etter kommune
sammenslåingen, er det nå to foreninger som
skal sørge for å tilrettelegge for gode frilufts
opplevelser i Asker; DNT Drammen og
Omegn og DNT Oslo og Omegn/ DNT Asker
Turlag. Sammen jobber vi med å finne gode
samarbeidsformer mellom foreningene,
andre friluftsorganisasjoner og kommunen til
det beste for DNTs medlemmer og Askers
befolkning.Tur- og Aktivitetsprogrammet vårt
sprer seg allerede over hele Nye Asker. Vi går
turer i Hurum, Røyken, Kjekstadmarka,
Vestmarka og langs kysten. I Asker nord kan
vi blant annet tilby 20 merkede rundturer, i
tillegg til kilometervis med andre flotte blå
merkede løyper. Vi oppsøker også noen om
råder utenfor kommunen som Drammens
marka, Krokskogen, Bærumsmarka og Jeløya.

Kajakk-kurs • Foto: Juel Victor Løkstad Grande

Kjære naturvenn.

Styret og administrasjonen • Foto: Camilla Mohr

INNHOLD

Samarbeid: I en økt satsing fra DNT på friluftsliv langs
kysten, er samarbeid viktig. Samarbeidet vi har gjennom
kystledsamarbeidet vil være viktig, men her vil det være store
lokale forskjeller. En målsetning må være å utnytte hverandres
ressurser på både utstyr, overnatting og kunnskap og formidling.
Det blir viktig å etablere gode rutiner for samarbeid mellom
frivillige organisasjoner, friluftsråd og offentlige myndigheter.
Kystfriluftsliv er nærfriluftsliv. Handlingsplanen har klare
mål på hvordan DNT skal utvikle mulighetene for å drive
kystfriluftsliv, bidra til å bevare naturmangfold, sikre allmen
heten tilgang og inspirere flere til å delta i aktiviteter langs
kysten og ved vann

Store friluftsarenaer: Gjennom å utvikle større frilufts
arenaer for kystfriluftsliv, vil DNT kunne tilby noe som svært
få andre kan tilby.
Mindre friluftsarenaer: Naust, kajakkgrupper og kyst
hytter er eksempler på små friluftsarenaer som kan tilgjenge
liggjøre naturopplevelser og bidra til økt aktivitet langs kysten.
Ut over de fire strategiske områdene er det flere aktuelle
områder som er vesentlig for DNTs kystsatsning, deriblant
kulturarv og samarbeid.
DNT Asker Turlag 2021
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Sprekingturer

Sprekingtur 2 • foto: Heidi Bakken

Sprekingtur 3 • foto: Heidi Bakken

Hva med trugeturer i Vardåsen i vinter,
eller løpetur mellom alle DNT-hyttene
våre til våren? Eller er kanskje det å nå
7 av Vestmarkas høyeste topper på en
dag sammen med andre likesinnede
noe for deg? Sikkert er det i alle fall
at en langtur på Hurumlandet eller
på Krokskogen vil gjøre deg varm både
i skjorta og om hjertet med sine vakre
naturopplevelser -som gjør seg aller best
i deling med andre. Dette og flere andre
varierte og flotte sprekingturer, finner
du i tabellen. Turene er også tatt med
i tabellen over voksenturer og hytte
dugnader og er merket med Spr.
Det er påmelding til disse turene.

En sprekingpause på Ramsåsen • Foto: Jeanette Koht

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 1 • foto: Heidi Bakken

Sprekingturer

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

Type Turmål

Mark

Oppmøtested

Tid

TL

TL2 Kommentar

19/1

Spr

Trugetur

Vardåsen

Grd Km
K

6

Gullhella st

19:00

JK

ISD Påmelding

2/2

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

6

Gullhella st

19:00

JK

ISD Påmelding

18/4

Spr

Langtur på Hurumlandet

Hurum

K

22

Grønsand P-plass

9:30

HB

HL

30/5

Spr

Alle DNT hyttene - joggetur

Vestmarka

K

23

Heggedal stasjon

10:00

JK

ISD Påmelding

19/6

Spr

Sommerkveld i Bærumsmarka

Bærumsm

K

16

Venskaben/Tolvbonn Jernbanest.

18:30/19:00

LCI

KA

22/8

Spr

7/5/3-topper

Vestmarka

K

30/20

Vestmarksetra (Franskleiv)

Fra 09:00

JK

29/8

Spr

Setre på Krokskogen

Krokskogen

K

18

Venskaben/Sundvollen Sparbutikk

10:00/10:40

TD

JRH Påmelding

16/9

Spr

Hodelykttur Spikkestad-Asker

Røyken

K

15

Spikkestad stasjon

17:30

HB

HL

Påmelding

3/10

Spr

Langtur rundt Sandungen

Vestmarka

K

20

Solli gård P-plass

9:30

HB

HL

Påmelding

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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Påmelding
Påmelding
Åpen tur

Navn på turledere/ansvarlige:

Telefon

HB

Heidi Bakken

92400998

HL

Hilde Lande

95234185

ISD

Ingeborg Sølvberg Dolven

41417944

JK

Jeanette Koht

91632024

JRH

John Rudolf Hanevold

47813131

KA

Knut Almerud

95999263

LCI

Lars Chr. Iversen

91580533

TD

Trond Dale

90568301
DNT Asker Turlag 2021
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DNT Topp7 i Vestmarka

Topp er Toppers
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 (kassen står ved
blåstien som går langs åsryggen,
der kløfta Bjønnekleiva går ned
i Svartvannsdalen)
• Halvorsenhytta, 350 moh
• Grosetkollen, 259 moh

Bli med på topptur
søndag 22.august
Sett av datoen for en topp opplevelse
i Vestmarka!

Hvil ved Halvorsenhytta. • Foto: Rune Aaby
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Du kan også registrere besøket på
DNT-appen SjekkUt, der vi har lagt
inn Topp er Toppers i egen liste.
Da er du med i trekningen av
premier blant de som har besøkt
alle toppene i løpet av 2021.
God tur!
Kontaktperson er Rune Aasheim.

Topptur • Foto: Jeanette Koht

Vi planlegger også morsomme
aktiviteter for familier og barn på
Nedre Gupu ved Barnas Turlag.
Det er gratis å delta, og det er bare
å møte opp.
Vi tar forbehold med tanke på
Coronasituasjonen. Uansett blir det
ett arrangement, men det må til
passes de gjeldene smitteverntiltak.
Arrangør: Den Norske Turist
forening ved DNT Asker Turlag og
DNT Bærum Turlag
Dato: Søndag 22.august 2021
Tid: Kl. 09.00. Start for de som skal
gå de lange toppturene, ca 20 og 30
kilometer
Kl. 11.00 på Nedre Gupu for Barnas
Turlag
Sted: Vestmarksetra/ Franskleiv
utfartsparkering
Vi deler ut kart og turbeskrivelser
mellom kl. 08.30-10.00.

Topp 7 • Foto: Jeanette Koht

Vardåsen • DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag har i mange år
hatt turpostkasser med turbøker på
10 topper/ turmål i Asker. I 2020 ble
kassene plombert pga corona. I år
håper vi igjen å kunne legge ut
turbøkene som normalt, slik at du
kan registrere deg hver gang ved
å skrive navnet ditt i turboka i
perioden 1.mai til 1.november.
Vi trekker vinnere av premie fra hver
toppbok.

Etter 3 år med arrangementet
fortsetter vi med toppturarrange
ment i vakre Vestmarka. Det blir
fine topper og en lang tur i marka.

Topp 7 • Foto: Rune Aaby

Skaugumsåsen • Foto: Cecilie Bergskås

Opplev flotte topper og ukjente
steder i Vestmarka!

DNT stiller med noen turledere for
de som ønsker å gå ledete 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.
Alle får utdelt spesiallaget kart med
traséen tegnet inn på kartet og en
god turbeskrivelse. Turkartet er
laget i samarbeid med orienterings
gruppa i Asker skiklubb.

Deltagerne går innom to av DNT
sine markahytter: Halvorsenhytta
(DNT Asker Turlag) og
Svartvannshytta (DNT Bærum
Turlag). Det blir enkel servering på
hyttene.
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,
meld ifra!
DNT Asker Turlag 2021
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I all hovedsak oppmøte utenfor Friluft
shuset 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 Frilufts
huset i Borgenveien 100.
Alle er hjertelig velkomne til å være med
på torsdagsturene, uavhengig av om
målet er å delta på tur til Gjendebu eller
ei.
Alle barn, ungdom, voksne og seniorer
er velkomne til å være med på tur.
8

DNT Asker Turlag 2021

Turprosjektet Sammen til Topps
støttes av midler fra Viken
Fylkeskommune, Miljødirektoratet,
Bufdir og Asker kommune.

Mulighetene er så nær deg. Bruk dem!

Ønsker du å være hyttetilsyn eller bidra
med dugnad på hyttene, ta kontakt på
askerturlag@dntoslo.no
Gapahuken på Haveråsen • Foto: DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag samarbeider med
flyktningkonsulentene i Asker kommune
om arrangementet «Sammen til Topps».
I 2021 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.

Smilende jenter på tur • Foto: DNT Asker Turlag

Toppen av Snøhetta • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Gjendebu med topptur helgen
25.- 27.juni

Hva med å flytte hjemmekontoret ut på
en av hyttene? Eller ta en hverdagspause
og dra opp til Halvorsenhytta en februar
dag etter jobb, fyre i peisen, ta en varm
kaffe ute med bare lyset fra stjernene
for så å suse ned på skia til jobb igjen en
stille og snølun morgen?

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
Gjertrudsløkka, Solli og Vestmarksetra.
Kortest vei er fra ufartsparkeringen i
Holtsmarksvei. Hytta har flott utsikt over
Oslofjorden. I sommerhalvåret beiter kuer og
sauer i området. Hytta har 9 sengeplasser.
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 DNThytte i september 2020. Den er totalrenovert
og har blitt en virkelig liten perle der den ligger
litt sørøst for Vardåstoppen med en lun plasser
ing og en magisk utsikt fra hytta, men også om
du tar noen skritt utpå platåene. Hytta har
4 sengeplasser.
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.

Hovdehytta • Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

Nå planlegger vi, og trener til ny tur
i 2021:

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 Oslo-området.
Kortest vei er fra Bergsmarka, ellers er det
best parkeringsmuligheter på utfartsparker
ingen 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 i vinterskrud • Foto: Tore Hagen

Vi planla tur til Gjendesheim og
Bitihorn i 2020, men det måtte
dessverre avlyses grunnet corona.

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.

Åpning av Wentzelhytta • Foto: DNT Asker Turlag

Sammen til topps på Skaugumsåsen. • Foto: Kjell Hustad

Siste helgen i juni 2018 var 30 små og
store på Norges tak på Galdhøpiggen,
og siste helgen i juni 2019 var 27 små
og store på en fantastisk tur til Snøhetta.
Vi gikk til topps fra DNT-hytta Snøheim
i krevende turvær med sterk vind
i kastene – mestringsgleden var desto
større da vi nådde toppen på 2268 moh.

DNT Oslo og Omegn har nå til sammen
over 30 hytter i marka, hvor fire av dem
ligger i Asker: Småvannsbu, Hovdehytta,
Halvorsenhytta og det siste tilskuddet,
Wentzelhytta; en ubetjent DNT-hytte
på Vardåsen, til glede og bruk for Askers
befolkning, som ble åpnet av ordfører
Lene Conradi 6. september 2020.
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 DNT-nøkkelen. Medlemmer av
Barnas Turlag bor gratis, og medlemmer
av DNT Ung betaler 50 kr. Hyttene er
låst med DNT-nøkkel og kan brukes hele
året.

Gapahuken på Wentselhytta • Foto: DNT AskerTurlag

Sammen til Topps er årets
sprekeste integrerings
arrangement i Asker.

Småvannsbu • Foto: DNT Asker Turlag

Hyttene våre

Sammen til Topps

DNT Asker Turlag 2021
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Åpne Markahytter

Julegrantenning på Halvorsenhytta

ÅPNE MARKAHYTTER SØNDAG 5. SEPTEMBER

Vil du være frivillige denne dagen,
eller er nysgjerrig på hva det vil si å
være frivillig på en markahytte, ta
gjerne kontakt!
Minner også om hyttedugnadene
våre. Du er velkommen til å bli kjent
med hyttetilsynene, andre flotte
frivillige og samtidig bidra til at
hyttene våre holdes ved like som et
flott tilbud til folket i Asker og
tilreisende.
10
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Dugnad Hovdehytta

8. - 9. mai.

Dugnad Halvorsenhytta

29. - 30. mai.

Dugnad Småvannsbu

9. - 10. okt.

Dugnad Småvannsbu

16. - 17. okt.

Dugnad Wentzelhytta

23. - 24. okt.

Dugnad Hovdehytta

30. - 31.okt.

Dugnad Halvorsenhytta

Julestemning på Halvorsenhytta • Foto: Tore Hagen

Tilsynsgruppa på Wentzelhytta. • Foto: DNT AskerTurlag

Dugnad Wentzelhytta

8. - 9. mai.

Hengekøyeparken på Halvorsen • Foto: DNT Asker Turlag

Sted

24. - 25. apr.

Velkommen til julegrantenning på Halvorsenhytta
1.søndag i advent, 28.november kl. 12.00
Tilsynsgruppa på hytta inviterer alle som vil til en hyggelig liten
adventsstund i skogen.
Det blir servering av gløgg og pepperkaker, før lysene på juletreet
tennes og vi ønsker hverandre en god førjulstid.
Oppmøte klokka 10.00 utenfor Narvesen på Asker stasjon,
samkjøring til utfartsparkeringen i Holtsmarksvei ved
Semsvannet.
Mer informasjon på dntoslo.no/asker

Velkommen til en stemningsfull førjulsstund!

Hr. Halvorsen • Foto: DNT Asker Turlag

Følg med på dntoslo.no/asker for å se
hva som blir program på de ulike
markahyttene i Asker.

Dato

Hyttetilsyn Knut Ivar på Småvannsbu og ansatt Ingeborg S. Dolven • Foto: DNT Asker Turlag

Målet med Åpne Markahytter på en
og samme dag, er et ønske om at
flere skal bli kjent med hyttene, bli
inspirert til å dra på overnatting og
samtidig få mulighet til å utforske
nye turområder.
På hyttene vil det være tilsyn som
tar imot besøkende; noen steder lett
servering, noen steder aktiviteter for
barn, noen steder ledete turer eller
natursti.

Ta kontakt på askerturlag@dntoslo.no
om du har lyst til å bidra.

Blide dugnadsfolk • DNT Asker Turlag

SMÅVANNSBU i Kjekstadmarka
HOVDEHYTTA på Furuåsen
i Vestmarka
HALVORSENHYTTA ved
Tveitersetra i Vestmarka
WENTZELHYTTA på Vardåsen

Kanskje du også kunne tenke deg
å bli hyttetilsyn?

Dugnad i all slags vær • DNT Asker Turlag

Søndag 5. september, på Kom Deg
Ut-dagen, er det planlagt Åpne
Markahytter for alle hyttene til DNT
Oslo og Omegn. I Asker vil det si at
alle fire hytter er åpne mellom kl. 1115

DNT Asker Turlag 2021
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Barnas Turlag Asker
Turmål
Bergvang
Vardåsbakken
Se hjemmeside for info

Alder
Familier
Fra 6 år
Alle

Holmen klatresenter

6-12

Hauger gård
Hvalstrand
Grosetkollen
Høgåstoppen
Vardåsen
Se hjemmeside for info

0-12
Alle
8-12
5-12
6-12
0-6

Skaugum rundt
Småvannsbu
Se hjemmeside for info
Semsvann
Se hjemmeside for info
Solli-Myggheim
Oppsjø

6-12
Familier
Alle
Alle
0-12
6-12
0-12

Holmen klatresenter

6-12

Barnas Turlag er for familier med
barn fra 0 til 12 år og deres
besteforeldre, tanter, onkler,
kusiner, fettere og venner.
Vi arrangerer turer og aktiviteter
i nærmiljøet; Familieturer, trille
turer, telttur, kveldsmatturer, kosmed-dyrene, lommelykttur,
klatrekvelder mm. Alle aktiviteter
er i følge med foresatte.
På turer med Barnas Turlag treffer
dere andre barnefamilier, barna
får nye lekekamerater og gleden
av å leke og kose seg i naturen.
Sammen får dere lære grunnlegg
ende friluftsliv i trygge rammer.

TRILLETUR

DNT Asker Turlag 2021

KUD vinter 2020 ballkasting • Foto: Ingeborg S. Dolven
Kom-Deg-Ut -dagen 2020 • Foto: DNT Asker Turlag

Hengegøy • Foto: Cecilie Bergskås

Dato

Regnglede ved Halvorsenhytta. • Foto: Cecilie Bergskås

Natursti. • Foto: DNT Asker Turlag

Gutta krutt på Stikkvann. • Foto: Ingebjørg Stedje

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? Takontakt med oss på askerturlag@dntoslo.no
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Trilletur i vintervær • Foto: Julie Maske

Tidspunkt
Turtittel
12.00-15.00 Hundekjøring for familier
11.00-15.00 Åpen dag, gratis utlån av utstyr, gratis heiskort
Kom Deg Ut dagen med trugetur og andre aktiviteter
11.00-12.30 Inneklatring
21/3
13.00-14.30
18/4
12.00-15.00 Kos med dyra
1/5
10.00-14.00 Finn Frem Dagen
6/5
17.00-20.00 Kveldsmat-tur
2/6
17.00-19.00 Kveldsmat-tur med mulighet for bading i Finsrudvann
6/6
10.30-14.00 Søndagstur for familier
14/6
17.00-19.00 Kveldstur for de minste
GOD FERIE!
29/8
10.00-14-00 Søndagstur for familier
4.-5/9 13.00-13.00 Telttur for barnefamilier- Natt i naturen
5/9
Kom Deg Ut dagen
19/9
11.00-14.00 Semiaden
17/10 10.00-14.00 Søndagstur for familier
24/10 16.00-18.00 Lommelykttur
7/11
16.00-18.00 Lommelykttur-refleksløype
14/11 11.00-12.30
13.00-14.30 Inneklatring

Trilletur i solen • Foto: Tonje Aaby

Dato
17/1
31/1
7/2

Barnas Turlag Asker/trilleturer

Oppmøte kl.10.00

Lengde

12/1 Vøyen / Asker sentrum

Turmål / Matbit

Kulturhuset, Asker sentrum

5 km

19/1 Semsvannet / Kafè NaKuHel

NaKuHel. P utfarsparkering i Semsveien

5 km

26/1 Hogstad / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

6,5 km

2/2

Leangbukta (Hvalstrand) / Risenga sv.hall

Risenga svømmehall

6/8 km

9/2

Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

6 km

16/2 Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

2/3

Høn (Hofstad) / Asker sentrum

Kulturhuset, Asker sentrum

5/8 km

9/3

Konglungen / Spirabukta

P-plass spirabukta

6/8 km

16/3 Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

6 km

23/3 Borgen innbyggertorg

Kafe Kime/ Borgen innbyggertorg

5 km

06/4 Konglungen / Spirabukta

Kafe Pilea

6/8 km

13/4 Brønnøya

P-plass Hvamodden, Nesøya

6,5 km

20/4 Bæretur til Gupu/Furuholmen

Semsvannet/ Nakuhel

27/4 Vesledammen og Stordammen, Røyken

P-plass Kleiverfeltet, Vesledamveien

04/5 Bæretur Vardåsen

Vardåsen Kirke

11/5 Myggheim

Utfartsparkeringen nedenfor Solli Gård

18/5 Bæretur til Småvannsbu

Utfartsparkeringen Dikemark

25/5 Blåfjellhytta, Røyken

P-plass Heggedal togstasjon

7 km

01/6 Franskleiv-(Vestmarksetra)-Sandungen-Franskleiv

P-plass Franskleiv (Vestmarksetra)

14 km

08/6 Gupu: Bæremeistur

NaKuHel. Parker på utfarsparkering i Semsveien 6 km

15/6 Vollen / Oslofjordmuseet

Parkeringen til Vollen brygge

Høstens turer kommer på
hjemmesiden!

5 km
4 km

6 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
DNT Asker Turlag 2021
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Lek Deg Sprek

Friluftsklubben #FUN 5.-7.trinn

Lek Deg Sprek utenfor Friluftshuset på Borgen

Hva er Friluftsklubben #FUN?

Borgenveien 100

Går du i 5.-7. trinn? Liker du å være i aktivitet og har
lyst til å være med på å utforske Asker både høyt og lavt?

Torsdager kl. 17.30 – 18.30 / 19.00.

Tilbudet er gratis og i all hovedsak uten påmelding. De
gangene vi har påmelding, vil dette opplyses spesifikt
under aktiviteten på hjemmesiden. Du trenger ikke
være medlem av DNT for å delta på denne aktiviteten.
Per nå, foregår aktiviteten på Borgen i Asker, men
ambisjonene er å dra dette ut til flere steder og soner
i Asker Kommune.

Foreldre er hjertelig velkomne til å bli med.
Vi inviterer foreldre og barn til felles utelek for å inspirere til økt aktivitet
og bruk av naturen.
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Det er våre stødige og herlige ungdomsledere som er
ledere på denne aktiviteten. De har
aktivitetsledererfaring i DNT-regi, og er klare for å bidra
til å skape latter, glede, mestring og gode
friluftsopplevelser disse tirsdagene!
Tilbudet gjennomføres med midler fra Asker Kommune,
Viken Fylkeskommune, politidirektoratet og
Gjensidigestiftelsen.

Fart i hinderløypa • Foto: DNT Asker Turlag

Friluft Ung Natur #FUN

Blomsterpiken • Foto: DNT Asker Turlag

Klatreparken utenfor Friluftshuset sponset av Sparebankstiftelsen • Foto: DNT Asker Turlag

Tilbudet gjennomføres med bidrag fra Viken Fylkeskommune,
politidirektoratet og Gjensidigestiftelsen.

Hundekos Bergvang • Foto: DNT Asker Turlag

Ta på klær som egner seg for lek og moro. Vi har også noe til utlån.
Aktivitetsledere er på plass uansett vær og føre, og avslutter innen klokka
19.00.
Tilbudet er helt gratis og uten krav til medlemskap, og foregår hver torsdag
hele året utenom skolens ferier.

Hver tirsdag gjennom hele året, foruten skoleferier,
arrangerer vi Friluftsklubben #FUN på Friluftshuset på
Borgen i Asker. Mat på bål, topptur, utelek, spillkvelder,
klatring, padling, hundekjøring, trugetur, turorientering,
hodelykttur, samhold og gode friluftsopplevelser. Vi ser
at mat er viktig, og hver gang vil vi lage mat enten på bål
eller primus eller evt. andre alternativer i bålforbuds
perioder. Dette er en helt lavterskel aktivitet, der målet
er å bidra til å bli kjent i nærområdet, og selv ta i bruk
naturen som en naturlig og foretrukken lekeplass.

Snømann in da making • Foto: Telma Sagen Lande

Er du mellom 7 og 13 år?
Vi har masse spennende aktiviteter du kan være med på; slakk line, klatring
i ny hinderløype, kortstafett, aking og basing i snøen, spikking, ball og
tautrekking for å nevne noe. I tillegg fyrer vi opp bålpanna så ofte vi kan på
den nye fine bålplassen ved gapahuken, og på den prøver vi ut forskjellig
mat og søtt som kan lages på bål. Alle hjelper til.

Kanopadling på Drengsrudvann • Foto: DNT Asker Turlag

Bli med oss på tur!

DNT Asker Turlag 2021
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Vi har fått nye lokaler

FRILUFTSSKOLE 2021 – Uke 25 og 26

Nøkkeblomjentene • Foto: Telma Sagen Lande

For fjerde 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 umiddelbart etter at det åpnes opp for
påmelding.
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!
I 2021 planlegger vi igjen Friluftsskole, både i uke 25 og 26 for barn som
skal starte i 5. -7. trinn.

NYE LOKALER!
1 september 2020 flyttet administra
sjonen i DNT Asker Turlag inn i fine
kontorer i Bergans’ nye lokaler
sentralt i Asker.
Vi er glade for å ha fått kontorplasser
lokalt, og har allerede hatt flere møter
med frivillige her, samt møter med
samarbeidspartnere, styremøtene
våre og hyttetilsynsmøter. Vi ønsker
at dette skal bidra til å styrke samhold
og ha enda tettere kontakt med de
frivillige i DNT Asker Turlag.
Nå har vi endelig et sted de frivillige
kan komme innom for å slå av en prat
over en kaffekopp, eller hente enkelt
materiell.

Cecilie og Ingeborg i nye lokaler

Topptur i 30+ • Foto: Ellen Sølvsberg Urdal

Friluftsskole

Bergans er samarbeidspartner med
DNT og målet og ønsket fra begge
parter, er at dette også skal føre til
enda tettere samarbeid mellom
Bergans og DNT lokalt.

SUP • Foto: DNT Asker Turlag

Vi gleder oss!
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Kano på Friluftsskolen • Foto: DNT Asker Turlag

Friluftsskolen gjennomføres med lokale
samarbeidspartnere, og med midler fra
Asker Kommune, Viken Fylkeskommune,
BufDir og Gjensidigestiftelsen.

Kontorbygg Bergans • Foto: Lars Erik Corneliussen

Følg med på DNT Asker Turlags hjemmeside
dntoslo.no/asker for når påmeldingen åpner.

DNT Asker Turlag 2021
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OPPTUR 8. trinn

Tilbudene gjennomføres med midler fra Viken
Fylkeskommune, Politidirektoratet, Gjensidigestiftelsen
og Asker Kommune.
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Pause i fjellveggen • Foto: DNT Asker Turlag

Turvenner • Foto: DNT Asker Turlag

Julenissen på besøk • Foto: Budstikka

OPPTUR 5. mai
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
samarbeidet med i forbindelse med
denne dagen. 2020 ble et spesielt år,
og OPPTUR arrangementer over hele
landet ble avlyst. Isteden arrangerte
DNT Asker Turlag «Alternativ
OPPTUR», der vi over flere dager og
da i tråd med smittevernregler, tok
grupper og kohorter fra flere skoler
med på en kortere, men flott tur til
den nye hytta vår på Vardåsen. Totalt
hadde vi ca. 350 elever og lærere
med oss på tur på blåmerket sti opp
til Wentzelhytta med grilling og
støvelkastkonkurranse i nydelig
høstvær!
DNT Asker Turlag krysser fingre for
igjen å kunne arrangerer OPPTUR

Innsats for maten • DNT Asker Turlag

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.

Bålkos • DNT Asker Turlag

Vi har lagt opp til faste ukentlige aktiviteter i ulike alders
grupper. Lek Deg Sprek for barn/unge 7-13 år Frilufts
klubben #FUN for barn/ unge i 5-7 trinn #AskerOnsdag
for ungdom 13-19 år. Aktivitetene ledes av trygge ungdom
mer som har gjennomført kurs i DNTs kompetansestige.
I tillegg til de faste ukentlige aktivitetene, arrangerer vi
overnattingsturer, hengekøyetur, toppturer, basecamp og
friluftsskole i ferier, kajakk/ kanokurs og andre aktiviteter
for målgruppa. Vi samarbeider med flere lag og foreninger
for å tilby nye opplevelser og måter å bruke naturen på.

Hengekøyeprat • DNT Asker Turlag

Ungt Friluftsliv i Asker
DNT Ung i Asker skaper aktiviteter for, med og av unge
mellom 10 og 19 år, som liker å være ute og som er nys
gjerrige på friluftslivet. Vi ønsker å legge til rette for at
flere får øynene opp for friluftslivet, både det enkle, lav
terskel 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.

Alle er med • Foto: DNT Asker Turlag

Ungt friluftsliv

Kjappe fakta om OPPTUR:
for alle 8. klassinger i Asker denne
dagen i 2021. Dagens mål for de
ulike skolene er å gå til en topp eller
et utsiktspunkt. Underveis på turen
blir 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 tid
ligere 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, arran
gert 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 5.mai
på OPPTUR?
Ta kontakt med askerturlag@dntoslo.no
DNT Asker Turlag 2021
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Vi gleder oss til å se dere!
Tilbudet gjennomføres med midler fra
Viken Fylkeskommune, Politidirektoratet
og Gjensidigestiftelsen.

2020 ble ikke som vi ventet oss, og
BaseCamp måtte avlyses. Vi har troen
på 2021, og planlegger for nok en
basecamp der ungdommene får kjent
på både friluftslivets ro og adrenalin,
under trygg ledelse av erfarne instruk
tører og unge voksne aktivitetsledere,
klare for å bidra til å skape gode
naturopplevelser, latter, entusiasme,
litt bøll og mye moro!

Mat på bål, topptur, spillkvelder,
klatring, padling, foredrag,
hundekjøring, fiksekvelder,
trugetur, hodelyktvandring,
hengekøyeovernatting, kurs,
samhold og vennskap.
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Klar for padletur! • Foto: DNT Asker Turlag

På tur ned Breileina • Foto: DNT Asker Turlag

Vannlek • Foto: Jasemin Foldvik

Klatring • Foto: DNT Asker Turlag

Vi tar utgangspunkt i å bruke alt
hva Asker kan by på, og ofte med
utgangspunkt i Friluftshuset i
Borgenveien 100, men innimellom
tar vi starten fra andre steder i
Asker, og innimellom også utenfor
kommunegrensen.

BaseCamp Halvorsen støttes med
midler fra Asker Kommune, Viken
Fylkeskommune, Politidirektoratet
og Gjensidigestiftelsen.
Følg med på DNT Asker Turlags
hjemmeside dntoslo.no/asker
for påmelding og oppdatert
program!

Klatring i Vardåsen • DNT Asker Turlag

Hold dere oppdatert på program på
dntoslo.no/asker

#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.

Smil gjennom vinduet • DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag arrangerer Base
Camp Halvorsen i uke 25 i samarbeid
med Asker kommune. Med base på
Halvorsenhytta ved Tveitersetra i
Vestmarka, blir det mat ute, topptur,
hengekøyesoving under åpen himmel,
kart og kompass, bading og kajakk og
mange andre morsomme og
spennende friluftsaktiviteter.

Frokost på Halvorsen • DNT Asker Turlag

Er du mellom 13 og 16 år?

Soloppgang over Halvorsen • DNT Asker Turlag

BaseCamp Halvorsen uke 25

Annenhver onsdag
kl.18:00 – 20:30
Tilbudet er i all hovedsak gratis og vil
foregå hele året, utenom skoleferier.

Gjengen på vannet • DNT Asker Turlag

Hva er #AskerOnsdag?
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?

Hengekøyebanden • DNT Asker Turlag

BaseCamp Halvorsen

#AskerOnsdag

DNT Asker Turlag 2021
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Voksenturer og hyttedugnader
Dato

Type Turmål

Mark

Grd

Km

Oppmøtested

Tid

Voksenturer og hyttedugnader
TL

TL2

19

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

6

Gullhella stasjon

19:00

JK

ISD

FEBRUAR
2

Dato

Type Turmål

Mark

Grd

Km

Oppmøtested

Tid

TL

TL2
NCD

AUGUST

JANUAR

Spr

Trugetur

Vardåsen

K

6

Gullhella stasjon

19:00

JK

ISD

15

Kjøsterudjuvet

Drammensm

M

10

Venskaben/Aronsløypa

10:00/10:45

AF

19

Blåfjell

Kjekstadm

E

5

Blåbergveien utfartsparkering

18:00

NCD

7/5/3-topper

Vestmarka

K

30/20 Vestmarksetra (Franskleiv)

Fra 09:00

JK

Stitur ved Nesøyatjernet

Nær

E

6

Nesøya skole

18:00

TS

Setre på Krokskogen

Krokskogen

K

18

Venskaben/Sundvollen Sparbutikk

10:00/10:40

TD

2

Østenstad-runden

Nær

E

5

Østenstad kirke P-plass

18:00

RAA

5

Kjekstadmarka

Kjekstadm

M

9

Buss fra Asker/Dikemark

11:00

MD

Drengsrud-Opsjøen

Vardåsen

E

5

Plantasjen Drengsrud

18:00

AF

Kjaglidalen

Krokskogen

M

13

Venskaben/Høymyr Sollihøgda

10:00/10:30

LCI

Gullhella-Vinnulstadåsen-Gjellumvannet

Vardåsen

E

4

Gullhella stasjon

17:30

UO

Hodelykttur Spikkestad-Asker

Røyken

K

15

Spikkestad stasjon

17:30

22

Spr

26

MARS
21

Brønnøya

Nær

E

4

Broen over til Brønnøya

11:15

MD

HOA

APRIL

29

Spr

JRH

SEPTEMBER

11

Jeløya

Oslofjorden

M

14

Venskaben/Alby gård

09:30/11:00

LCI

15

Bleiker-Leangbukta

Nær

E

5

Bleiker Barnehage

18:00

LCI

BD

18

Sørspissen av Hurum fra Sagene

Hurum

M

11

Venskaben/Sagene

10:00/11:00

UO

MS

9

Langtur på Hurumlandet

Hurum

K

22

Grønsand P-plass

9:30

HB

HL

12

22

Ved Skaugumåsens føtter

Nær

E

5

Asker Museum

18:00

LCI

MD

16

25

Katrineåsen-Hyggen

Røyken

M

13

Venskaben/Røyken U.skole

10:00/10:30

LCI

KA

16

HB

HL

24-25 Dug

Dugnad Wentzelhytta

Vardåsen

Dug

Vardåsen P-plass

10:00

CH

19

Trillemarka-Madonna

Trillemarka

M

6

Venskaben/Utvollane Eggedal

09:00/11:00

NCD

OS

29

Konglungen

Nær

E

6

Thon Hotell Vettre

18:00

AF

23

Slemmestad Geotur

Nær

E

4

Slemmestad

17:30

HOA

26

Nilsåsen og minnelund

Hurum

M

11

Venskaben/Myrvold ved Grønsand

10:00/10:30

LCI

Kjekstadmarka på tvers

Kjekstadm

M

14

Heggedal stasjon

10:00

OS

30

Torp-Høymyr

Nær

E

5

Høymyrdammen P-plass

17:30

LML

Sjøstrand-Slemmestad

Nær

E

4

Extra Bjerkås ved Høymyrveien

18:00

NCD

OKTOBER

6

18

Spr

MAI
2

Int

6
9

TO

Int

SEH

Spr

Holtnesdalen

Hurum

M

Venskaben/Holmsbu billedgal.

10:00/11:00

NCD

3

Int

Kolsås - Nordre til Søndre

Bærumsm

M

10

Venskaben/Stein gård P-plass

10:00/10:30

AF

MS

8-9

Dug

Dugnad Hovdehytta

Vestmarka

Dug

Bergsmarka eller Solli P-plass

10:00

LR

3

Spr

Langtur rundt Sandungen

Vestmarka

K

20

Solli gård P-plass

9:30

HB

HL

8-9

Dug

Dugnad Halvorsenhytta

Vestmarka

Dug

P-plass Holtmarksvei

10:00

BD

9-10

Dug

Dugnad Småvannsbu

Kjekstadm

Dug

Stinaløkka bhg, Dikemark

10:00

KIE

16

Nærsnes-Bårsrud

Røyken

M

12

Venskaben/Nærsnes Idrettsbane

10:00/10:30

BN

10

Eggekollen Tverråsutsikten

Drammensm

M

13

Venskaben/Eggevollen P-plass

10:00/10:30

RAA

20

Åstaddammen-Grosetkollen

Vestmarka

E

4

Åstaddammen utfartsparkering

18:00

VS

17

Vardåsen rundt omkring

Vardåsen

M

10

Vardåsen slalombakke

10:00

ØS

27

Snarveier i Vakås-Bruset området

Nær

E

5

Vakås stasjon

18:00

RL

16-17 Dug

Dugnad Wentzelhytta

Vardåsen

Dug

Vardåsen P-plass

10:00

CH

Venskaben/Sollihøgda P-plass

10:00/10:30

LCI

Bergsmarka eller Solli P-plass

10:00

LR

Venskaben/Dikemark

10:00/10:30

KIE

Holtmarksvei P-plass

10:00

BD

Halvorsenhytta

12:00

JK

30

Spr

BH,NCD

Alle DNT hyttene - joggetur

Vestmarka

K

23

Heggedal stasjon

10:00

JK

ISD

24

Nord i Vestmarka

Vestmarka

M

30

Kyststi Vollen-Elnes

Nær

M

10

Venskaben/Vollen Ungdomsskole

10:00/10:30

LML

LCI

23-24 Dug

Dugnad Hovdehytta

Vestmarka

Dug

29-30 Dug

Dugnad Småvannsbu

Kjekstadm

Dug

Stinaløkka bhg, Dikemark

10:00

KIE

31

Dikemark-Åstjern

Kjekstadm

M

30-31 Dug

Dugnad Halvorsenhytta

Vestmarka

Dug

Julegrantenning på Halvorsenhytta

Vestmarka

E

JUNI
3
6

Nær

E

4

Nakuhel

18:00

HOA

Tranevassdalen

Vestmarka

K

13

Venskaben/Skytebanen

10:00/10:30

JRH

10

Hogstad

Nær

E

3

Asker golfbane P-plass

18:00

NCD

13

Jordbru-Svartvann

Vestmarka

M

14

Venskaben/Jordbru P-plass

10:00/10:30

KIE

17

Dikemark-Slåttebråten

Kjekstadm

E

4

Stinaløkka barnehage

18:00

ØS

Sommerkveld i Bærumsmarka

Bærumsm

K

16

Venskaben/Tolvbonn Jernbanest.

18:30/19:00

LCI

19

Int

Semsvannet Geotur

Spr

VS

22

Arne Fredbo
Asle Nistad
Bjørn Dyhre
Bjørn Hanssen
Berit Noreng
Cornelius Häusler
Heidi Bakken
Hilde Lande

DNT Asker Turlag 2021

Navn
HOA
ISD
JK
JRH
KA
KIE
LR
LCI

Telefon
Hans Oddvar Augedal 97543322
Ingeborg Sølvberg Dolven 41417944
Jeanette Koht
91632024
John Rudolf Hanevold 47813131
Knut Almerud
95999263
Knut Ivar Edvardsen
95227382
Laila Rendal
93002407
Lars Chr. Iversen
91580533

Navn
LML
MD
MS
MT
NCD
OS
RAA
RL

Telefon
Lene-Margrethe Lohre 91388988
May Drage
97196183
Marit Stinessen
98288756
Martha Takvam
90878044
Nina Carina Drøsdal
91585601
Ole Skogedal
90286597
Rune Aasheim
93289782
Randi Larsen
95816255

Navn
SEH
TD
TO
TS
UO
VS
ØS

Svein Erik Hanssen
Trond Dale
Terje Olsen
Turid Snuggerud
Unn Orstein
Vidar Skovli
Øyvind Stene
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Gradering av turer
KA

Palmesøndag: 28. mars ; 1. Påskedag: 4. april ; 1. mai - lørdag ; 17. mai - mandag ; Kr. Himmelfart: 13. mai ; 1. Pinsedag: 23. mai
Telefon
92846701
91388988
47383740
41322804
97413324
99691826
92400998
95234185

10

KA

NOVEMBER

SOMMER

Navn
AF
AN
BD
BH
BN
CH
HB
HL

13

NCD

Telefon
97408565
90568301
94878651
97194252
95276296
91375869
90820912

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. Også kortere
turer kan bli satt som krevende dersom
det er ulendt terreng. For deg som er i
god form.

8

Typeforklaring:
Spr:
Sprekingtur
Dug:
Dugnad
Int:
Internasjonal tur

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
Venskaben i Asker sentrum,
Askerveien 41.

Passasjerer betaler kr 10,– pr. mil.
Covid-situasjonen kan imidlertid
medføre at vi ikke organiserer
samkjøring.
Mer informasjon om dette blir gitt på
turlagets hjemmeside for turen.

Kveldsturer

Torsdager fra april til ut september.
2-3 timer i Askers nærområder. De fleste
startstedene kan du nå med buss/ tog
eller du kan sykle. Innimellom er det en
liten rast for hyggens skyld, eller kanskje
et kveldsbad.
Ta gjerne med en liten godbit og kaffe.
DNT Asker Turlag 2021
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Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer

Tirsdagsturer/turbussen/seniorturer
TURBUSSEN

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.

• 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

DNT Asker Turlag 2021

Vi går langs kyststien og ender opp i Vollen. Kafé.

Tir 13/4 Ons 14/4

Byvandring – gjennom grønne lunger i Oslo

Urbant friluftsliv gjennom parker i Oslo. Kafé i Botanisk hage.

Tir 20/4 Ons 21/4

Brønnøya

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

Tir 27/4 Ons 28/4

Fornebu

Fine og varierte turmuligheter. Kafé på Odonata, gamle flytårnet.

Tir 4/5 Ons 5/5

Strømsdammen

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

Tir 11/5 Ons 12/5

Groruddalen på tvers

Spennende tur fra Grorud til Ellingsrud gjennom Verdensparken på Furuset. Rast i det fri.

Tir 18/5 Ons 19/5

Skar – Maridalen

Flott turområde med mange gode stier og skogsbilveier. Kafé i Varmestua på Skar.

Tir 25/5 Ons 26/5

Vestmarka

Mange gode stier og skogsbilveier. Rast i det fri.

Tir 1/6 Ons 2/6

Østmarka Sør

Flere turmuligheter i området. Kanskje en tur innom DNTs hytte Øvresaga. Rast i det fri.

Tir 8/6 Ons 9/6

Breivoll Sommeravslutning

Sommerstemning på Breivoll. Tur og bading. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tir 17/8 Ons 18/8

Skapertjern rundt

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

Tir 24/8 Ons 25/8

Gaupesteinmarka – Enebakk

På tur til Gaupesteinen som ligger midt i Sørmarka. Rast i det fri. Retur inntil en time senere.

Tir 31/8 Ons 1/9

Krokskogen

Tur med utsikt og gamle setrer. Rast i det fri. Retur inntil en time senere.

Tir 7/9 Ons 8/9

Isdammen - Lillomarka

Vi følger stier og skogsbilveier via «Harald uteliggers hytte» og videre til idylliske Isdammen. Rast i det fri.

Tir 14/9 Ons 15/9

Tveiter Gård og Halvorsenhytta

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

Tir 21/9 Ons 22/9

Ringiåsen – Stovivann

Tur rundt og i nærheten av Stovivannet. Rast i det fri.

Tir 28/9 Ons 29/9

Askim

Variert turområde. På sti og skogsbilvei til Skansehytta. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tir 5/10 Ons 6/10

Losby

Flere gode stier og turveier i området. Vi besøker DNTs nye hytte Fiskelaushytta. Kafé.

Tir 12/10 Ons 13/10

Sherpatrappene - Gjelleråsen

Gjelleråsen byr på mange fine turmuligheter. Sherpatrapper, gapahuker og Stovnertårnet. Kafé på Liastua.

Tir 19/10 Ons 20/10

Fra vann til vann i Lillomarka

Tur på stier og skogsbilveier innom flere idylliske tjern. Kafé i gamle Krutthuset.

Tir 26/10 Ons 27/10

Maridalen

Mange gode stier og skogsbilveier. Kafé i Varmestua på Skar.

Tir 2/11 Ons 3/11

Lysakerelva

Vi går elva fra bunn til topp. Kafé.

Tir 9/11 Ons 10/11

Byvandring - gjennom grønne lunger i Oslo

Urbant friluftsliv gjennom flotte parker i Oslo. Kafé.

Tir 16/11 Ons 17/11

Alnaelva

Vi går langs elva fra Oppsal via Østensjøvannet til Sørenga. Kafé.

Tir 23/11 Ons 24/11

Ekeberg

Spennende tur på Ekeberg med skulpturparken, helleristninger og Brannfjell. Kafé på Bekkelaget seniorsenter «Villa Holtet».

Tir 30/11 Ons 1/12

Sæteren Gård - Juleavslutning

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

Tir 7/12 Ons 8/12

Byvandring med «historisk sus»

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

SOMMERFERIE

FRA OSLO HVER ONSDAG
• Avgang fra Haakon VIIs gt 1 
Lunsjrast • Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Verdt å vite

Kort informasjon

Kyststien i Asker

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

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

Turområde

Tir 6/4 Ons 7/4

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,–

MER INFORMASJON
Ta kontakt med vårt Infosenter, tlf. 22 82 28 00

• BETALING:
VIPPS til DNT Turbussen #549476
eller betal kontant.

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

• HUSK ditt medlemskort.

All deltakelse skjer på eget ansvar!

Kaffetid • Foto: Eivind Haugstad Kleiven

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 går på både skogsbilvei og sti.
Tempo og turlengde tilpasses deltakernes ønsker.
På vinteren går turene på brøyta veier.

Ut på tur... • Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Turer fra Oslo, Bærum og Asker
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager og fra
Oslo på onsdager. På bussene treffer du likesinnede 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.

Turbussen • Foto: Eivind Haugstad Kleiven

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.

Dato

DNT Asker Turlag 2021
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Nærturer på dagtid

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

Turleder Mette i sjefsstolen • Foto: Gørli Ås

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

Turene er et samarbeid med Asker
Frivillighetssentral Hasselbakken og
Borgen Innbyggertorg.
Turene støttes av Helsedirektoratet.
26
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Oppmøte utenfor Asker Frivillighets
sentral Hasselbakken hver onsdag
klokken 11.00.
Ca hver første onsdag i måneden arrang
eres «Månedens tur». Oppmøtested og
tid kan avvike, se DNT Asker Turlags
hjemmeside dntoslo.no/asker

Dato

Turmål månedens tur

Dato

Turmål månedens tur

15.02

Bleikerrunden

03.02

Landøya/Nes – Breivika

15.03

Haugborunden

03.03

Nedre Gupu

19.04

Nedre Gupu

07.04

Vakåsrunden

14.06

Småvannsbu

05.05

Kalvøya

20.09

Kalvøya

09.06

Geotur rundt Semsvannet

18.10

Gapahukene på Loetoppen ved Gupu

08.09

Rundtur Vardåsen

15.11

Bjerkåsrunden

13.10

Syverstad / Hval

06.12

Friluftshuset i Borgenveien 100

03.11

Roseslottet ved Frognerseteren

01.12

Sæteren gård

Lett nærtur fra Borgen
nærmiljøsentral

Vintertur • Foto: Mette Ous Vånge

Alle turene blir lagt ut på DNT Asker
Turlags hjemmeside.

Nærtur fra Asker sentrum

Turleder

Telefon

Tony Tischbein

905 01 657

Gørli Ås

900 88 666

Mette Ous Vånge

911 10 829

Ingeborg Sølvsberg Dolven

414 17 944

Hilde Skogedal

477 12 633

Lett nærtur er kortere turer på dagtid,
åpent for alle som ønsker å delta i hyggelig
turfellesskap. Turene går hver onsdag med
unntak av i skolens ferier. De har samme
oppmøtested og oppmøtetid hver uke.
Stort sett varer turene i ca. 45 – 60
minutter. Turene går på stier og turveier
i området. Tempo og lengde tilpasses vær,
føre og deltagernes behov.
Tilbudet er gratis og åpent for alle.
Ta på gode sko og bli med på tur.
Etter tur samles de som vil inne i det
koselige, hvite huset på Kulturhagen, til
kaffe/te og vafler. Alle som ønsker å spise
betaler kr. 10,- for dette.
Alle turene blir lagt ut på DNT Asker
Turlags hjemmeside.
Oppmøte utenfor Borgen nærmiljøsentral
(Kulturhagen) hver onsdag klokken 11.00.

Ut på tur • Foto: Hilde Skogedal

Oppmøte utenfor Borgen Innbyggertorg
hver mandag klokken 11.00.

Klare for tur • Foto: Hilde Skogedal

Nærtur fra Borgen

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.

Pause Stupsletta • Foto: Gørli Ås

Finn din nærturgruppe i Asker

Nærturer på dagtid

Lett nærtur er et samarbeid mellom
Borgen nærmiljøsentral og DNT Asker
Turlag.
Turene støttes av Helsedirektoratet.
DNT Asker Turlag 2021
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Møter og kurs

Friluftstrimmen

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.

Varighet: 1 time + kaffe/te etter
treningen. Ta med egen kopp.
Periode vår 2021:
14. januar - 24. juni
(bortsett fra uke 8, 13 og 19)
Periode høst 2021:
26. august - 9. desember
(bortsett fra uke 40)

• Foto: DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag 2021

Møte- og kursoversikt DNT Asker Turlag 2021
Dato

Sted

Aktivitet

Tidspunkt

Påmelding: Nei, bare møt opp.

8/3

Bergans, Hagaløkkveien 13

Førstehjelpskurs

16.00 - 21.00 David Rohrmuller

Ja

24/3

Verkstedet (NaKuHel)

Årsmøte 2021

18.00 - 20.00 Styret

Nei

Pris: Gratistilbud

7/4

Friluftshuset, Borgenveien 100 Nærturlederkurs

17.00 - 21.00 Torbjørn Aas

Ja

28/4

Friluftshuset, Borgenveien 100 Aktivitetslederkurs

17.00 - 20.00 Maria Brattli

Ja

10-11/5

Motorsagkurs, del 1
Friluftshuset, Borgenveien 100
16.30 - 20.30 Håvard Midtskogen
(teoretisk del og praktisk del)

Ja

1/6

Friluftshuset, Borgenveien 100 Kart- og kompasskurs

17.00 - 20.00 Hans Oddvar Augedal

Ja

Turplanleggingsmøte
Voksen 2022

18.00 - 20.30 Lars Christian Iversen

Ja

15-17/10 Halvorsenhytta

Grunnleggende turlederkurs

Hele helgen

Ja

20/10

Verkstedet (NaKuHel)

Ambassadørkveld

18.00 - 20.00 Styret

Ja

10/11

Verkstedet (NaKuHel)

Frivilligmiddag

18.00 - 21.00 Styret

Ja

Oppmøte: Utenfor Borgen
nærmiljøsentral (Kulturhagen)
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Årsmøtet 2021 blir 24.mars.

Motorsagkurs • Foto: Eivind H. Kleiven

Ukedag og tidspunkt:
Torsdager kl. 10.00-11.00
Vintertrim • Foto: Kristin Baune Bochud

Tilbudet støttes av midler fra Stiftelsen
Dam.

Praktisk informasjon

God prat under grana • Foto: DNT Asker Turlag

Målet er å fremme friluftslivets gleder og
at trening skal være gøy. Vi tilrettelegger
for hyggelig samvær etter treningen.

I tillegg kan det bli arrangert diverse andre kurs innen
friluftsliv, både for barn, ungdom og voksne, og disse
annonseres fortløpende på hjemmeside og facebook. Dette
er for eksempel kurs innen klatring, padling og livredning.
Mer informasjon om kursene og påmelding ligger på
hjemmesiden vår: dntoslo.no/asker

Vi setter opp grunnleggende turlederkurs, nærturleder
kurs, aktivitetslederkurs og førstehjelpskurs. Nytt av året,
er at vi har satt opp motorsagkurs, slik at vi sørger for god

• Foto: DNT Asker Turlag

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.

Friluftstrimmen er et samarbeid mellom
Borgen nærmiljøsentral og DNT Asker
Turlag.

sikkerhet når det jobbes med etablering og vedlikehold av
stier og hytter. Det er fremdeles stor etterspørsel etter kartog kompasskurs, så dette fortsetter vi med i 2021. Og
selvsagt arrangerer vi også i 2021 Frivilligmiddag, til ære
for alle våre flotte frivillige som gjennom året gjør en
fantastisk innsats.

De siste årene har vi arrangerte flere ulike kurs i DNT
Asker Turlag, og dette vil vi videreføre i 2021. Vi ønsker
å utdanne og videreutdanne våre kommende og nåvær
ende turledere og frivillige, i tillegg til å øke friluftlivskom
petansen generelt til de som har lyst til å lære mer om fri
luftsliv. Vi håper også å rekruttere nye turledere og frivillige inn i vårt hyggelige friluftlivsmiljø, både gjennom
aktivitetene våre, men også ved å ønske velkommen til en
ambassadørkveld til høsten. 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?

Kom i form gjennom hyggelig samvær
med uteglade mennesker på Frilufts
trimmen ved Borgen nærmiljøsentral!
Ta med en venn eller nabo, eller kom
alene.

Ta på og ta med: Treningstøy etter
været, drikkeflaske og egen kopp til
te/kaffe, eventuelt matpakke.
Instruktører: Kristin Bochud og
Fredrikke Fevang fra Anahat Yoga

28/9

Bergans, Hagaløkkveien 13

Kursholder/ ansvarlig Påmeld.

Kjell Jonsson

Kart og kompass og ringer i vann • Foto: DNT Asker Turlag

Friluftstrimmen i Asker

DNT Asker Turlag 2021
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DNT Asker Turlag 2021

Kaffe-Lars • Foto: DNT Asker Turlag

Glade veivisere • Foto: Dag Olav Brækkan
Vaffelhjerte • Foto: DNT Asker Turlag

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

Vaffelekspressen • Foto: DNT Asker Turlag

Blåmerket • Foto: DNT Asker Turlag
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Tørrskodd på blåmerket sti • Foto: Ellen S. Urdal

Oversikt over stiene finnes på turlagets hjemmeside
dntoslo.no/asker og på DNTs nettside UT.no.
Ta kontakt med turlaget hvis du ønsker mer informasjon
om de blåmerkede stiene.

Høstfarger på blåmerkede stier • Foto: Cecilie Bergskås

På blåmerkede stier og litt utenfor • Foto: Heidi Bakken

Etter kommunesammenslåingen, er det nå to foreninger
som skal sørge for å tilrettelegge for gode friluftsopplev
elser i Asker; DNT Drammen og Omegn og DNT Oslo
og Omegn/DNT Asker Turlag. Sammen jobber vi med
å finne gode samarbeidsformer mellom foreningene og
kommunen til det beste for DNTs medlemmer og Askers
befolkning.

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 naturopplev
elser rett utenfor stuedøra. Høsten
2020 ble et rundturhefte publisert
med beskrivelse av de 20 rundturene
i Asker nord. Kart til alle turene er
tilgjengelig på Asker kommunes
servicetorg.

DNT Asker Turlag ble stiftet i 2006 og kan skilte med
nesten 6000 medlemmer! Turlagets formål er å skape
miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne
trives. Vi arrangerer fellesturer, aktiviteter og arrange
menter. Vi etablerer og vedlikeholder blåmerkede stier og
deltar i drift og vedlikehold av Hovdehytta, Småvannsbu,
Halvorsenhytta med hengekøyepark, Wentzelhytta med
gapahuk og gapahuken på Haveråsen. Tallene for 2020 er
i trykkende stund ikke klare, men i 2019 ble det lagt ned
fantastiske 9000 frivilligtimer i dette arbeidet.
Tusen hjertelig takk!

Gutta på broen • Foto: Terje Olsen

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. Det er en stor jobb hvert år
som utføres i dugnad og frivilligtimer 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.

Frivillig i DNT Asker Turlag
Vi driver frivillig arbeid, og ditt engasjement er viktig for
at vi kan fortsette tilretteleggingen av et enkelt og lære
rikt friluftsliv for alle. Vi trenger og ønsker oss stadig nye
styremedlemmer, turledere, stiryddere, dugnadsfolk til
hyttene våre, frivillige til arrangementer, 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@dntoslo.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!

Blåmerking • Foto: Unn Orstein

På blåmerkede stier

DNT Asker Turlag 2021
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Semsvann i tåkedis • Foto: DNT Asker Turlag

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
Kontakt: askerturlag@dntoslo.no

og Instagram
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