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Årsmelding 2021  
Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014 som et lokallag av DNT Oslo og Omegn. Har 
du postadresse i Ås kommune og er medlem av DNT Oslo og Omegn, er du 
automatisk medlem av Ås Turlag. Turlaget har 1390 medlemmer pr. 31.12.2021.  

 
Årsmøte 2021 
Årsmøtet ble holdt digitalt på Teams den 24. mars. (Grunnet strenge 
koronarestriksjoner).  Medlemmer av styret var på Breivoll gård. 10 medlemmer 
deltok på møtet.   

Styret og øvrige tillitsvalgte etter årsmøtet: 

Christine Pehrson  Leder                                    
Carina Rossebø Isdahl Sekretær 
Ingrid Haug   Økonomiansvarlig  
Inger Helen Jensen Turgruppa 
Arne Hågensen  Stigruppa 
Mette Ryen      FB og web-ansvarlig 
 
Freddy Øien   Materialforvalter  

 Svein Skøien  Valgkomité 
Grethe Johnsen  Valgkomité 
 
Karlis Valdmanis  Revisor  

 
Styrets arbeid  
Styret har hatt 6 styremøter i 2021. Turlaget har også i 2021 arrangert turer og 
ryddet/merket stier.   

DNTOO har startet stor kajakk-satsing på Breivoll, og har ønske om at turlagene 
i regionen etter hvert kan engasjere seg i kajakk-tilbudet fra Breivoll ved bl.a. å 
dra i gang turer og kurs.  Det er blitt arrangert flere informasjonsmøter på 
Teams om kajakkplanene og kajakk-tilbudet, hvor styret har vært representert. 
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Ås turlag har tidligere vært med på å sette opp to gapahuker i kommunen, en i 
Nordby og en i Kroerskogen. Disse følges opp av medlemmer i turlaget. 

Ås avis hadde på våren en lang reportasje om Ås turlag sitt arbeid og kommende 
turer. To fra styret møtte journalisten for intervju og samtale. 

På forsommeren ble alle frivillige i Ås turlag invitert med på en guidet tur i den 
nyetablerte «Breivollrunden», med sosialt samvær rundt bålet etterpå. 

Styret var representert på en turlagssamling for de lokale turlagene i regi av 
DNTOO.  Her var temaet informasjon om intern omorganisering i DNTOO for å få 
en mer effektiv kommunikasjon ut mot turlagene, og DNTs arbeid med å lage et 
nytt frivilligsystem. (Et nasjonalt IKT-system for alle DNT-foreninger og turlag).    

Ås turlag er representert i en prosjektgruppe, sammen med Breivolls venner, 
som arbeider med renovering av «Begeistringens hus» på Breivoll. DNTOO er 
byggherre og prosjektleder er nestleder i Breivolls venner. Elever fra Vestby 
videregående skole er engasjert i mye av arbeidet, og prosjektgruppa har hatt 
flere dugnader i løpet av 2021.  Det gule huset skal bli et foreningshus som lag 
og foreninger i kommunen skal kunne bruke.   

Turtipsheftet «Bli kjent med Ås ble våren 2021 trykket opp i 2. opplag. 1. opplag 
ble delt ut til alle husstander i Ås, og opplag 2 får du gratis på bl.a. Breivoll gård, 
servicetorget og bibliotekene i kommunen.    

Representanter fra turlaget er med på kartlegging av eksisterende stinett i Ås 
sammen med kommunen.  Dette er en del av et nasjonalt prosjekt.  Målet er å få 
oversikt over viktige ferdselsårer i kommunen, og legge de inn i en database 
som kartverket drifter. 

Ås kommune kjøpte Kinnsåsen på forsommeren. Dette skal bli et sted for 
allmenheten.  Det ble holdt en stor markering av overtakelsen, hvor Ås turlag 
var til stede og hadde aktiviteter for barn. 

Høsten 2021 ble det arrangert nærturlederkurs på Breivoll gård.  Her var det 7 
deltagere. 

Styret driver turlagets hjemmesider under as.dntoslo.no og turlagets 
Facebookside med 1809 følgere. (Pr. januar 2022).  

 
Turgruppa  
Turlaget har hatt redusert aktivitet i året som gikk pga. koronasituasjonen. Alle 
turer ble avlyst frem til slutten av mai. Da åpnet vi for turer med obligatorisk 
forhåndspåmelding.  

Vi har gjennomført 15 fellesturer i 2021 med totalt 432 deltakere. Turlederne 
våre har brukt rundt 200 dugnadstimer på gjennomføringen. Turene har hatt 
forskjellig vanskelighetsgrad og ulike målgrupper.  
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I tillegg har det vært fast formiddagstur på tirsdager – tirsdagsturene er et 
samarbeid med Ås idrettslag. Tirsdagsturene har i gjennomsnitt 20 deltagere. 
«Månedens langtur» er fortsatt populær. Veldig godt oppmøte var det også på 
turserien Kyststimaraton som vi gjennomførte i samarbeid med Nesodden turlag. 

I august arrangerte turlaget tur med deltagere fra Ås læringssenter med 30 
deltagere.  
 
Turgruppa har gjennomført 2 møter for planlegging av turer, ett ifm. 
turprogrammet for høsten 2021 og ett i forbindelse med planlegging for våren 
2022. Vårens turprogram legges ut på turlagets hjemmeside og på Facebook i 
løpet av januar. 
 
Turlaget har 22 godkjente turledere pr. desember 2021. 
 
 
Stigruppa 
Følgende løyper er merket i 2021: 
I Holstadmarka er rundløypa Salsteinrunden på plass (6,3 km). Rundløypa er 
tilgjengelig, og merket, fra Solberg skole og Finstad (i Ski).  
 
Videre er stien mellom Ås -og Ski sentrum (10.2 km) merket ferdig. 
På Breivoll ble kulturstien ferdigstilt med info-tavler, skilt, rastebord, merking og 
rydding (3 km). 
 
Stigruppa har videre arbeidet med vedlikehold og rydding av etablerte stier.  
Fuktig vær, med mye nedbør, har tydeliggjort at det vil være behov for utbedring 
av flere deler av stier med klopper og annen tilrettelegging. Det har også vært 
en del vindfall av trær. Den tidligere etablerte «Linjestien» langs jernbanen, 
mellom tidligere HV huset og Haugerudveien, er merket, og alle stier i 
Aschjemskogen er nå koordinert og knyttet sammen (merking i terreng og på 
kart plassert ved tidligere HV hus). 
 
I Åsrunden har det blitt gjennomfør slått og kvistrydding på flere deler av 
runden. Ved Årungen er det bygd en ny klopp av avkapp av merkestolpene, da 
det viste seg vanskelig å få kjøpt rett dimensjon. 
 
I Nordbyområdet er aktiviteten er fordelt på fire hovedgrupper. 
 
Kyststien: Ryddet skog for å få bedre utsikt til Bunnefjorden, nytt rastebord, 
laget trappetrinn med støttetau fra kyststien til Sjødal. 
Alle veier fører til Breivoll: Utbedret ny sti fra Kjærnesveien til Breivoll, 
skilting, merking, klopping og opsetting av støttetau. Et forslag (forprosjekt) til 
gjennomføring av sti- og veisystem fra Ski til Breivoll gård gjennom vernet 
område ved Pollevannet, er utarbeidet. 
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Fålemarka: Normalt vedlikehold, rydding/kvisting. Deler av skogen har blitt 
utsatt for rotvelt og nedfall etter sterk vind, en del arbeid er gjort i forbindelse 
med dette. 
 
Totalt er det av stigruppa nedlagt 755 dugnadstimer, fordelt på 14 frivillige. 
Det er brukt ca. 60 tusen av turlagets budsjett på etablering og vedlikehold av 
stier dette året. Til fradrag går kr. 15 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen. 
Stiprosjektene på Breivoll er bla. a. finansiert av DNT, sentralt og Ås kommune.    
 
 
Barnas Turlag Ås  
I 2021 har vi ikke lenger Barnas Turlag i Ås. Gruppen som tidligere utgjorde 
Barnas turlag gikk i oppløsning året før. En av grunnene er restriksjonene alle 
har pga korona. Trillegruppa har heller ikke hatt noen turer, da de har manglet 
turleder. Pandemien har gjort det vanskelig å rekruttere nye deltagere og å få til 
faste treff. Lenge var det aktivitet på facebookgruppen for trilleturer, og de håpet 
å kunne komme i gang igjen dersom koronarestriksjonene ble lettet på, men det 
har ikke lyktes.   

Styret vil gjerne få i gang Barnas turlag igjen, og har ved flere anledninger 
diskutert hva som kan gjøres, men man mangler frivillige som ønsker å påta seg 
dette.  Inntil videre har turlaget derfor hatt egne familieturer i turprogrammet. 

 

Takk   
Styret i Ås Turlag ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og 
andre som på en eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som 
har gått!   
 

 

Ås, 19. januar 2022 

For styret i Ås Turlag 

Christine Pehrson, leder  
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Ås Turlag
Budsjett 2022

BILDE

PROSJEKT INNTEKTER VAREKOST. LØNNSKOST. DRIFTSKOST. RESULTAT
80001 - Turlag - Styrearbeid og årsmøte 5 000             5 000-             
80002 - Turlag - Informasjon og markedsføring 25 000        25 000-           
80003 - Turlag - Publikasjoner og kart -                 
80004 - Turlag - Materiell og utstyr 10 000           10 000-           
80005 - Turlag - Leie andre lokaler 4 000             4 000-             
80006 - Turlag - Dugnader -                 
80007 - Turlag - Hyttetilsyn -                 
80008 - Turlag - Administrativt arbeid turer og arrangementer -                 
80009 - Turlag - Hyttevedlikehold -                 
80020 - Turlag - Offentlige midler til fri bruk (eks. Partnerskapsavtale) -                 
80021 - Turlag - Sponsorinntekter/gaver til fri bruk 5 000             5 000-             
80022 - Turlag - Grunnstøttebidrag (kontingent) fra DNT OO 80 000           80 000           
80101 - Turlag - Barnas Turlag - arrangementer -                 
80102 - Turlag - DNT Ung - arrangementer -                 
80103 - Turlag - Topp7 -                 
21410 - Barnas Turlag - Kom deg ut dagen (vinter) (+Turlag) -                 
21411 - Barnas Turlag - Kom deg ut dagen (sommer) (+Turlag) 4 000             4 000-             
21210 - DNT Ung - Opptur (+Turlag) -                 
22219 - Aktivitetsprosjekter - Friluftsaktivitet tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) (+Turlag) -                 
80201 - Turlag - Barnas Turlag - turer -                 
80202 - Turlag - DNT Ung - turer -                 
80203 - Turlag - Faste løyper (eks. Stolejakten, Turpass) -                 
80204 - Turlag - Ledede markaturer (eks. Kulturvandringer) -                 
80205 - Turlag - Stimerking / Stirydding 30 000           30 000-           
80206 - Turlag - Vannaktivitet (eks. Kajakk) -                 
21612 - Senior - Aktiv i 100 (+Turlag) -                 
21412 - Barnas Turlag - Friluftskole (+Turlag) -                 
21610 - Senior - Friluftstrimmen (+Turlag) -                 
22210 - Aktivitetsprosjekter - Ferskingkurs (+Turlag) -                 
22215 - Aktivitetsprosjekter - Nøkkelen til inkludering (+Turlag) -                 
21415 - Barnas Turlag - Naturopplevelser for livet (DNT) (+Turlag) -                 
80301 - Turlag - Rekruttering og oppfølging -                 
80302 - Turlag - Kurs og utvikling (Ikke Ferskingkurs) -                 
80303 - Turlag - Turlederutstyr og bekledning -                 
89201 - Turlag - Ås - Turheftet "Bli kjent med Ås" -                 
RESULTAT 80 000           -                 -                 83 000           3 000-             

INNTEKTER. Inntekter som f.eks. 
grunnstøttebidrag, tilskudd eller 
salg av kart

VAREKOST. Innkjøp av 
varer/tjenester som skal 
videreselges/gis bort

LØNNSKOST. Bidragsytere som 
f.eks. får timelønn for et oppdrag

DRIFTSKOST. Driftskostnader som 
f.eks. leie av lokale, vedlikehold 
eller reparasjon, møtemat etc.

Fyll inn budsjettall i grønne 
bokser
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