ULLENSAKER TURLAG -TURPROGRAM 2019
Dato

Arrangement

Turmål

Grad

Oppmøtested

(tid for turstart)

Distanse

Varighet

Kort info (For detaljer sjekk ut Ullensaker Turlag på

(totalt)

(circa)

facebook eller https://ullensaker.dntoslo.no/)

19. januar kl 1700

Fullmånetur

Jernbanemarka

1

Skogmo skole

5 km

2t

Ettermiddagstur i det nye året! Føreforbehold!

3. februar kl 1200

Kom deg ut dagen

Nordbytjernet

1

Nordbytjernet

0 km

3t

Familiedag ute med masse aktiviteter og grilling!

23. feb kl 1200

Skitur

Langelandsfjellet

2

Teigen skytebane

5-10 km

2-3 t

Skitur langs lysløype og stier. Føreforbehold!

17. mars kl 1100

Urban vintervandring

Jessheim

2

Døli skole

10 km

2t

Byvandring i Jessheim med lett historisk tilsnitt.

28. april kl 0900

En smakebit av

Fra Kløfta stasjon

3

Kløfta stasjon

14 km

5t

Vi følger pilgrimenes rute gjennom Ullensaker

Pilgrimsleden

til Hovin kirke

Vårtur i ravinene

Ravinene

12. mai kl 1200

kommune med en vandring langs vei og i skog!
1

Gardermoen
26. mai kl 1000

5. juni kl 1830

Langtur langs merkede

Åsmarka +

stier

Langelandsfjellet

Internasjonal tur

Hiltonskogen

Ved Scandic hotell,

4/ 6 km

3t

Gardermoen
3

Borgen skole

Historisk vandring i særegne omgivelser! Fellestur
med Barnas Turlag Ullensaker.

12 km

3t

Vi knytter våre merkede stier i nærmarka sammen i
en flott langtur!

1

Kløftahallen

3 km

2t

Vi ønsker mangfold og flerkulturell deltagelse på en
enkel kveldstur på Kløfta. Kom som du er!

16. juni kl 1030

Rundtur

Romeriksåsen/

3

Holter almenning

Bommen ved

15 km

4t

Raufjellet

Flott langtur i sommerlige omgivelser gjennom deler
av Romeriksåsen.

30. juni kl 1100

Midtsommertur

Hersjøen

2

Mogreina skole

10 km

3t

Midtsommervandring i spennende natur!

11. aug kl 1200

Historisk byvandring

Jessheim sentrum

1

Jessheim stasjon

3-4 km

3t

Bli med ut og lær litt mer om Jessheim by!

25. aug kl 1100

Langtur til høyeste punkt i

Hasleråsen -

2

Stensby stadion,

10 km

3t

Ta med de største i familien opp til Ullensakers

Ullensaker

Nordkisa

1. sept kl 1200

Kom deg ut dagen

Sandtjernhytta

1

Mogreina kirke

4 km

3t

Familiedag ute med masse aktiviteter!

15. sept kl 1100

Båltur med lokalhistorie

Holtmarka

2

Holt/ Ormstad

Ca 5 km

3t

Lokalhistorisk tur i spennende og flott terreng.

13. okt kl 1200

Internasjonal søndagstur

Åsmarka

2

Rambydalsvegen

10 km

3t

Flerkulturell rundtur i Åsmarka med bål og grilling.

17. nov kl 1200

Historisk tur

Trandumskogen

1

Trandum

5 km

2-3 t

Vandring i krigshistoriske omgivelser.

Nordkisa

høyeste punkt i flott natur på Nordkisa!

NYHET: I år vil vi i tillegg til ordinært program også arrangere midtuketurer (lavterskeltur) den første tirsdagen hver måned i sommerhalvåret.
Disse lavterskelturene starter kl 1800 og arrangeres følgende datoer; 7. mai, 4. juni, 2. juli, 6. august og 3. september. Følg med for informasjon om startsted og
rute!
Gradering av DNT turer:
GRADERING

LENGDE

TERRENG

ENKEL (GRØNN)

Dagsturer ut fra hytte eller lette dagsarrangementer for alle. Turens lengde kan
vanligvis tilpasses deltakernes forutsetninger.
Dagsturer fra en hytte eller dagsetapper på inntil ca. 15 km. Passer for de som er
vant til å gå på tur med sekk og er i normalt god form.

Turen går i forholdsvis flatt lende. Følger for det meste merkede ruter.

Dagsetapper på inntil ca. 25 km. Passer for de som har noe fjellerfaring og er i
god form.

Turen går i terreng med mye opp- og nedstigning. Kan gå utenom
merkede ruter.

MIDDELS (BLÅ)

KREVENDE (RØD)

Turen går i småkupert terreng. Følger for det meste merkede ruter

Velkommen ut på flotte turer med Ullensaker Turlag og Barnas Turlag Ullensaker i 2019!
Våre turer koster normalt ikke noe, og er åpen for alle. Vi har godkjente turledere og aktivitetsledere på alle våre arrangement.
Detaljert informasjon som veibeskrivelse, parkering, innhold i turen, navn på turleder osv publiseres ca 2 uker før tur og vil annonseres på
våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/ og facebooksider Ullensaker Turlag eller Barnas Turlag Ullensaker.
På våre turer og arrangementer tar vi bilder/video, og noen av disse blir gjerne publisert. Si fra til turleder om du ikke ønsker å bli avbildet så tar vi hensyn til det.
Aktiviteter og turer ut over dette programmet kan forekomme og disse vil annonseres som ved ordinære turer.
Bli gjerne DNT-medlem – sjekk det ut på www.dnt.no! Vi gleder oss til å se deg på tur i 2019!

Ønsker du å bli frivillig eller har spørsmål til Ullensaker Turlag? Send mail til ullensakerturlag@dntoslo.no eller ring følgende kontaktpersoner:
Styreleder

Atle Forbord

924 26 666

Dugnadsgruppa

Odd Trones

922 20 348

Turgruppa og Barnas Turlag

Daniel Nordmeland

950 75 772

