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FORORD

Takk for innsatsen i 2021 til alle frivillige og ansatte i DNT Asker Turlag. Året begynte 
med våt og tung snø som førte til mye skade på trær og blokkering av stiene, særlig 
i Vestmarka. Da så vi hvor viktig det er å ha frivillige ressurser som hele tiden følger 
med og gjør en innsats, denne gangen en ekstraordinær innsats. Frivillig arbeid er helt 
avgjørende for Turlagets virksomhet og utgjorde i 2021 ca. 9200 dugnadstimer. Sam-
tidig kunne vi ikke ha gjennomført et så allsidig program uten å ha ansatt en adminis-
trasjon med støtte fra DNT Oslo og Omegn. Takk går også til vår administrasjon.

Året 2021 har i DNT hatt spesiell fokus på friluftsliv ved kysten. DNT Oslo og Omegn 
har en plan om å gjøre det mulig å dra på tur med kajakk, kano eller robåt rundt hele 
Oslofjorden og kunne overnatte på DNT hytter underveis. Samtidig vil hyttene danne 
et samlingssted for alle, barn og unge spesielt, for å lære om friluftsliv på fjorden og 
langs fjæresteinene. Som en del av denne planen, ble det i 2021 etablert en ny selvbet-
jent DNT hytte ved kysten i Asker, nemlig sjåførboligen på Elnestangen. Det betyr at 
DNT Asker Turlag nå har tilsyn med 5 selvbetjente DNT hytter i Asker Nord.

I løpet av 2021 er det inngått en avtale mellom foreningene DNT Oslo og Omegn og 
DNT Drammen og Omegn om fordeling av oppgaver og ansvar i nye Asker kommune. 
Her vil DNT Asker Turlag ha den koordinerende DNT rollen innen friluftsliv i hele 
Asker kommune og vil være den DNT part som kommunen inngår samarbeidsavtaler 
med. I denne rollen ønsker DNT Asker Turlag å samarbeide med alle andre frivilligres-
surser i kommunen. Vi mener at etablering og vedlikehold av blåmerkede stier, DNT 
hytter og annen infrastruktur, må baseres på lokalt engasjement og frivilligressurser i 
nærmiljøet.

Når det gjelder medlemskap i DNT, vil DNT Drammen og Omegn automatisk ha 
medlemmer med postadresse innenfor tidligere Hurum og Røyken kommuner, mens 
postadresser innenfor tidligere Asker kommune automatisk tilhører DNT Asker Turlag 
(som del av DNT Oslo og Omegn). Alle DNT medlemmer kan selv velge hvilken 
forening eller turlag de vil tilhøre.

Styret i DNT Asker Turlag

Hans O Augedal
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ORGANISASJON

Styrets sammensetning og hovedoppgaver: 

Styret har i 2021 bestått av: 
• Styreleder Hans Oddvar Augedal
• Styremedlem Mette Vånge
• Styremedlem Rune Aasheim
• Styremedlem Lars Christian Iversen
• Styremedlem Heidi Bakken
• Styremedlem Cecilie Bergskås
• Styremedlem Stijn van de Velde
• Varamedlem Randi Larsen

Ansatte
Ingeborg Sølvsberg Dolven, 100% stilling som Turlags- og aktivitetsrådgiver i DNT 
Asker Turlag (DNT AT), finansiert av DNT Oslo og Omegn (DNT OO), Partner-
skapsavtalen mellom Asker kommune/ DNT OO/ DNT AT og andre prosjektmidler.

Morten Johansen, prosjektleder for Ungt friluftsliv. 80% stilling fra 15.oktober. Still-
ingen dekkes med midler fra Asker kommune, Viken Fylkeskommune, Konfliktrådet, 
Gjensidigestiftelsen og Mil jødirektoratet.

Styret i DNT Asker Turlag 2021
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Medlemmer
Turlaget hadde 5919 medlemmer ved årsskiftet, se vedlegg 1 med fordeling av medlem-
mer. Antall medlemmer viser en liten nedgang på 0,4% fra 6065 i 2020 til 5919 i 2021.

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

2021
Årsberetningen dekker perioden 1.januar til 31.desember 2021. I løpet av perioden 
har styret i turlaget avholdet 10 styremøter, der drift og forvaltning av turlaget har vært 
tema. 

DNT AT hadde i 2021 en administrasjon med 2 ansatte som fulgte opp prosjekter, 
frivillige, samarbeidspartnere, frivillige og våre ungdomsansatte. De ungdomsansatte 
har vært faste aktivitetsledere på mange av våre barne- og ungdomsaktiviteter: Frilufts-
klubben #FUN, Friluftslek, #AskerOnsdag samt på sommerens friluftsskoler, Base-
Camp og åpne dager på Elnestangen. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen 
i turlaget er tett og godt. Alle aktiviteter med unntak av prosjektfinansierte barne- og 
ungdomsaktiviteter drives på frivillig basis med støtte fra administrasjonen. Uten 
frivillige ville det ikke vært mulig å opprettholde den standarden DNT AT har på stier, 
hytter, turer, aktiviteter/arrangementer og i styrearbeid. I perioden har det vært nedlagt 
ca 9200 dugnadstimer av turlagets tillitsvalgte og medlemmer.

DNT AT har et spesielt godt 
samarbeid med Asker kom-
mune og DNT OO gjennom 
partnerskapsavtalen. DNT AT 
har også et nært og godt samar-
beid med en rekke andre lag og 
foreninger, næringsliv, privat-
personer og ulike kommunale 
instanser.
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Nye Asker
Det ble 25.november 2021 inngått en avtale mellom foreningene DNT OO DNT 
Drammen og Omegn om fordeling av oppgaver og ansvar i nye Asker kommune. 
Avtalen gjelder fra 1.januar 2022 og har følgende hovedpunkter: 

1. Partene er enige om å søke den beste løsning for utviklingen av DNT-tilbudet i 
den nye sammenslåtte kommunen. 

2. DNT- medlemmer i tidligere Røyken og Hurum kommuner vil tilhøre DNT 
Drammen og Omegn, mens DNT-medlemmer i tidligere Asker kommune vil 
tilhøre DNT OO/DNT AT. Dette gjelder med mindre medlemmet ønsker annen 
tilknytning.

3. DNT OO/DNT AT har hele Asker kommune som geografisk arbeidsområde 
innen infrastruktur.

4. DNT OO/DNT AT forblir Asker kommunes hovedsamarbeidspartner knyttet til 
friluftsliv i hele kommunen.

5. Partene har som målsetting å skape best mulige friluftsaktiviteter for innbyggerne 
i Asker kommune

Representasjon
I løpet av perioden har representanter fra styret og administrasjon, deltatt på diverse 
samarbeidsmøter med ulike avdelinger i Asker kommune.

I perioden har DNT AT vært representert på turlagsmøter, smittevernsmøter, UT.no 
møter, styreledermøter mm. i regi av DNT OO. DNT AT er blant annet representert i 
Frivillighetsutvalget og Ressursgruppe for reiseliv- og opplevelsesnæring. 

Partnerskapsavtalen
Partnerskapsavtalen for folkehelse mellom Asker kommune og DNT OO/DNT AT av 
2013-2017 ble reforhandlet og forlenget fra 2017 til 2021. Avtalen er videre forlenget ut 
2022 grunnet harmoniseringen i nye Asker kommune.
I partnerskapsavtalen har partene et felles mål om å legge til rette for god folkehelse og 
en helsefremmende stedsutvikling gjennom friluftsliv for alle. Hovedmålet for avtalen 
er å tilrettelegge og utvikle tilbud som rekrutterer bredt til friluftslivet med et ekstra 
fokus på barn, unge og flerkulturelle. Partene er opptatt av å få flere mennesker i fysisk 
aktivitet gjennom bruk av natur og friluftsliv som virkemiddel.

Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe. Styreleder og administrasjon stiller for 
turlaget. 
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Partnerskapsavtalen i sin helhet finnes her: https://www.asker.kommune.no/ samfunn-
sutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2

Informasjon
Tur- og Aktivitetsprogrammet er DNT ATs viktigste informasjonsdokument. Program 
met sendes til alle medlemmer sammen med årets første utgave av Fjell & Vidde. I til 
legg legges det ut på steder der turlaget av erfaring vet at publikum ofte ferdes og spør 
etter informasjon, som f.eks. bibliotek, nærmiljøsentraler, innbyggertorg og legesentre.
En viktig informasjonskanal er DNT ATs hjemmeside www.dntoslo.no/asker. På hjem-
mesiden finnes utdypende og aktuell informasjon om turer og aktiviteter.

I tillegg har DNT AT en Instagram konto og en side på Facebook (FB). Lokalavisen 
Asker og Bærums Budstikke formidler informasjon   om turlagets aktiviteter. Det legg-
es også ut informasjon på Asker kommunes aktivitetskalender Hva skjer i Asker. 

Økonomi
Aktivitetsnivået i DNT AT ble også i år preget av mange avlysninger grunn av skiftende 
koronarestriksjoner.
Budsjett for 2021 viste forventede bidrag/ inntekter på kr 2.883.750 og et underskudd 
på kr 206.667. Virkelig resultat i driftsåret 2021 viser totale inntekter på kr 2.517.818 og 

https://www.asker.kommune.no/ samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2 
https://www.asker.kommune.no/ samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/slik-jobber-vi2 
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et lite underskudd på kr 67.432
Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 er vist i vedlegg 2.

Oversikten under viser tilskudd mottatt i 2021:

Aktivitetene DNT AT leverer er for de aller fleste uten krav til medlemskap og i all 
hovedsak gratis. DNT AT har anskaffet en del klær og utstyr til utlån, og ytterligere to 
kanoer. DNT AT mottok også i 2021 tilskudd fra Bufdir til ferieaktiviteter for barn og 
unge fra lavinntektsfamilier. Dette gjorde også at noen familier fikk dekket kost og losji 
på ferie til betjente DNT-hytter på fjellet.

Dugnadsinnsats
Alle aktiviteter i regi av DNT AT er res-
surskrevende og forutsetter stor dugnadsinn-
sats. I 2021 har DNT AT gjennomført 793 
aktiviteter av ulik art, og ca. 9200 dugnadstim-
er er registrert. I tillegg kommer styrearbeid og 
arbeid med tur-og aktivitetsprogram 2022. 
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AKTIVITETER / 
ARRANGEMENTER

ANTALL 
ARRANGEMENT

DELTAKERE 
på aktiviteter

DUGNADS-
TIMER

Friluftslek 34 250 0
Friluftsklubben 34 167 0
AskerOnsdag 17 123 0
DNT Ung Asker 2 150 10
Friluftskolen 2 70 10
BaseCamp Halvorsen 1 15 10
Gratisplasser høstferie 2 8 0
Internasjonal torsdagstur 4 52 36
Internasjonal tur til Gjen-
debu

1 23 120

Kulturtur Halvorsenhytta 1 45 28
Barnas Turlag 12 272 143
Trilletur 12 34 54
Topp er Toppers 10 5952 60
Sprekingturer 9 70 123
Turbussen 16 193 240
Torsdagsturer 13 87 60
Søndagsturer 14 130 354
Kurs 7 73 44
Friluftstrim 27 212 60
Aktiv i 100 Borgen 25 798 161
Aktiv i 100 Asker 26 420 220
Lett nærtur Borgen 11 84 30
Aktiv på dagtid 17 34 0
Åpne arrangementer 5 1020 161
Dropp in Elnestangen 15 1500 0

Sum 317 11782 1924
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STIARBEID / 
DUGNADER

DUGNADS-
TIMER

Stiarbeid 70 1850
Rundturer 60 327
Dugnadstimer Wentzelhytta 54 256
Dugnadstimer Småvannsbu 58 535
Dugnadstimer Hovdehytta 23 379
Dugnadstimer Sjåførboligen 46 520
Dugnadstimer Halvorsenhytta 57 410

Sum 368 4277
MØTER
Styremøter 10 320
Styrearbeid 66 2050
Komitemøter 30 550
Medlemsmøter 2 58

Sum 108 2978
TOTALT 793 9179

Barnas Turlag
Det ble gjennomført 12 aktiviteter i regi av 
Barnas Turlag i 2021; inneklatring, overnat-
tingstur til Småvannsbu, kveldsmatturer til 
ulike steder, søndagsturer, lommelykttur og 
åpne markahytter på Kom-deg-ut-dagen. 
Dette samlet mange turglade barn og voksne.

Trilleturer
Det ble gjennomført 12 trilleturer i 2021. Det var god innsats fra turlederne, men 
dessverre noe lav deltagelse i koronaåret 2021. 

Hodelykt tur til Myggheim
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Friluftslek
Friluftslek er et tilbud til barn mellom 7 og 13 år som 
liker å være i aktivitet utendørs. Tilbudet er gratis, 
krever ingen påmelding eller medlemskap. 
Oppmøtested er på Friluftshuset i Borgenveien 100 
mellom kl. 17.30 og 19.00 hver torsdag utenom skole-
feriene. Det blir lagt vekt på aktiviteter som foregår 
rundt Friluftshuset på Borgen, som aking, tautrek-
king, hinderløype, og matlaging på bål og primus. Til 
tross for koronarestriksjoner ble det gjennomført 34 
ganger med totalt 250 deltakere. Deltakere er 
rekruttert fra nærmiljøet på Borgen og har flere 
nasjonaliteter. Aktivitetene er ledet av to av våre faste, 
unge aktivitetsledere, Maren Aure Skogedal og Jakob 
Stange. Tilbudet gjennomføres med bidrag fra Viken 
Fylkeskommune, Konfliktrådet og Gjensidige-
stiftelsen.

Friluftsklubben
Friluftsklubben #FUN er et tilbud til barn som går 
i 5., 6. og 7. trinn som liker å være i aktivitet både høyt og lavt. Tilbudet er gratis og 
krever ingen påmelding eller krav til medlemskap. Oppmøtested er på Friluftshuset i 
Borgenveien 100 mellom kl. 14.30 og 17.00 hver tirsdag hele året utenom skoleferiene. 
Det blir lagt vekt på friluftsaktiviteter og lek utendørs; for eksempel gåturer med bål-
fyring, bading, hinderløype og trugeturer samt matlaging på bål og primus. 

Til tross for koronarestriksjoner ble Frilufts-
klubben gjennomført 34 ganger med tilsam-
men167 deltakere. Deltakerne rekrutteres i 
stor grad fra nærmiljøet rundt Friluftshuset på 
Borgen og har flere nasjonaliteter. Aktivitetene 
er ledet av to av våre faste, unge aktivitetsledere, 
Telma Sagen Lande og Elias Olsen Andenæs. 
Tilbudet gjennomføres med midler fra Viken 
Fylkeskommune, Konfliktrådet og Gjensidiges-
tiftelsen.
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#AskerOnsdag
#AskerOnsdag er et tilbud til ungdom i alderen 
13-19 år, annenhver onsdag i kl. 18.00-21.00 
gjennom hele året, bortsett fra i skoleferi-
er. Tilbudet er i all hovedsak gratis, krever 
påmelding, men er uten krav til medlemskap. 
Oppmøtested og aktivitet er ulikt fra gang til 
gang. Tilbudet er for ungdom som liker tanken 
på å teste ut aktiviteter sammen med andre - 
helt uavhengig om de har prøvd før eller ikke. 
Selv om det ble noen avlysninger på grunn av 
Koronarestriksjoner ble #AskerOnsdag arran-
gert 17 ganger med tilsammen123 deltagere. 
Det ble gjennomført aktiviteter som mat på 
bål, topptur, klatring, kajakkpadling, trugetur, 
hodelyktvandring, hundekjøring og ridning. Vi 
har også her stort fokus på det sosiale og det å 
skape gode naturopplevelser i nærmiljøet og stimulere til uteaktivitet i egen regi. Det 
har vært deltakere fra flere ulike nasjonaliteter samt ungdommer fra mange ulike skol-
er i Asker. Aktiviteten er ledet av tre av våre faste, unge aktivitetsledere; Olav Brand-
storp Sanden, Ingrid E. A. Trydal og Eirinn Espedal (2. halvår). Aktiviteten er gjen-
nomført med midler fra Konfliktrådet, Viken Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

Opptur
Opptur er en nasjonal turdag der 8.klassinger over hele landet blir invitert til en dag 
med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Alle 8.klassene i Asker nord har 
pleid å bli invitert til å være med på Opptur første onsdagen i mai, og det er gratis for 
skolene å delta. 

I 2021 ble det ikke arrangert Opptur som tidligere år, derfor valgte DNT AT som i 2020 
å arrangere en alternativ Opptur med to ulike turdager med elever fra to ulike ung-
domsskoler i Asker. Dette ble fine turdager i godt høstvær, med mange fornøyde lærere 
og elever. 

Selv om de to siste årene har vært fine varianter av Opptur, og også hatt noen positive 
følger, ser vi fram til å arrangere Opptur på «gamlemåten» i 2022.
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Ti topper på 3 år 
Dette prosjektet er et samarbeid med Borgen 
ungdomsskole der målet er å gå de 10 høyeste 
toppene i Asker i løpet av de 3 årene elevene er på 
ungdomstrinnet.  Målet for 2021 var å fullføre de 
to siste toppene. 15. juni 2021 stod en stor gjeng fra 
10. trinn på toppen av Haveråsen, den siste av 10 
topper. Det er i overkant av 100 elever på trinnet 
som har deltatt. Alle elever og lærere fikk utdelt 
et DNT-krus etter siste tur som bevis for at de har 
deltatt og gjennomført tur til alle toppene.  

Friluftskolen
Friluftsskolen ble arrangert i ukene 25 og 26 med støtte fra Asker kommune, Viken 
Fylkeskommune, Bufdir og Gjensidigestiftelsen. Dette var 5. året Friluftsskolen ble 
arrangert, og til sammen deltok 70 barn i alderen 10 – 12 år disse to ukene. Frilufts-
skolen var en del av Asker kommunes gratis sommerskole, og vi er glade for dette 
fine flerårige samarbeidet med kommunen. Av aktiviteter som ble gjennomført begge 
ukene, var det kanopadling med kameratredning, kart- og kompass med instruktører 
fra Asker skiklubb orientering, fiske, topptur til Vardåsen og Wentzelhytta, mat på bål, 
masse bading, lek og moro. Friluftsskolen ble godt gjennomført under ledelse av leirsjef 
Signe Svendsen som holdt i begge ukene sammen med dyktige aktivitetsledere Brit 
Svendsen, Maren Aure Skogedal, Ingrid Trydal, Telma Sagen Lande, Sarah Aljundi og 
Sverre Svendsen.  

Basecamp Halvorsen
I uke 25 arrangert vi igjen BaseCamp Halvorsen på 
Halvorsenhytta med 15 fornøyde deltagere fra 8. – 10. 
trinn. Leiren ble kyndig ledet av leirsjef Elise Koren sam-
men med aktivitetsledere Tonje Hauglie-Hanssen, Ellen 
Sølvsberg Urdal, Elias Olsen Andenæs og Olav Brand-
storp Sanden. Av aktiviteter som ble gjennomført var det 
kajakkpadling i Semsvannet, bading og SUP i Sandungen, 
orientering, mat på bål, overnatting i hengekøyeparken 
utenfor hytta, mye kos og moro. BaseCamp ble støttet 
av midler fra Asker kommune, Viken fylkeskommune, 
Gjensidigestiftelsen og Bufdir. 
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Åpne dager Elnestangen
DNT inngikk avtale med Asker kommune om å føre tilsyn og leie ut Sjåførboligen. I 
tillegg skal det gjennomføres ulike aktiviteter innenfor friluftsliv. Denne sommeren ble 
det gjennomført 15 åpne dager på Elnestangen de tre siste ukene av skolens sommer-
ferie. Alle dager var det minst fire aktivitetsledere til stede som la til rette for bading, 
SUP, mat på bål, orientering, krabbefiske og kajakkpadling med godkjent instruktør. 
Dette ønsker vi å fortsette i årene som kommer, da Elnestangen egner seg godt for åpne 
dager.

Kom deg ut dagen
Kom Deg Ut-dagen i vinter ble avlyst på grunn 
av koronarestriksjoner. I september ble Kom Deg 
Ut-dagen gjennomført med et noe redusert pro-
gram. Tre av hyttene, Småvannsbu, Wentzelhytta 
og Sjåførboligen var åpne denne dagen. Her var 
hyttene åpne med enkel bevertning, natursti for 
de yngste og andre aktiviteter.  Målet med åpne 
markahytter 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 turom-
råder.

Topp er toppers
I 2021 ble det gjennomført ny runde med “Topp er 
Toppers” for de ti toppene: Bergsåsen, Hovdehytta/
Furuåsen, Høgås, Skaugumsåsen, Haveråsen, Bre-
imåseåsen,   Svartvannsåsen, Vardåsen, Halvorsenhytta 
og Grosetkollen.

Turbøkene ble lagt ut 1. mai og tatt inn 1.november. To-
talt ble 5.952 toppturer registrert. Det var en betydelig 
oppgang fra 2020. Se vedlegg 4. 
Vardåsen og Skaugumsåsen ble som tidligere besteget 
flest ganger i 2021, henholdsvis 1660 og 1041 ganger.
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Sjekk-ut appen med konkurranse
I 2021 har vi også hatt en konkurranse om å bestige 
alle toppene. Tre vinnere er trukket ut og premiert. 

En av vinnerne besøkte alle toppene som et hjem-
mekontorprosjekt. En annen hadde Topp er Toppers 
som en anledning til å gå nye stier og besøke nye 
turmål. Den tredje vinneren besøkte alle toppene 
med sitt faste turfølge, Border collien Bella.

DNT Topp 7 i Vestmarka
Arrangementet er et samarbeid med DNT Bærum 
Turlag og ble gjennomført for fjerde gang i 2021. Det 
ble lagt til rette for både 3, 5 og 7 toppers turer både 
med og uten turledere. Det var enkel servering på 
Halvorsenhytta og Svartvannshytta.
Turkart ble laget i samarbeid med Asker Skiklubb Orientering. Kiwi sponset arrange-
mentet med bananer, smoothie og knekkebrød til alle deltagere og frivillige. 
Asker kommune og Meny bidro med økonomisk støtte.

Turbussen / Seniorbussen
Turbussen er et seniortilbud som går hver tirsdag fra Føyka i Asker til et sted innenfor 
en times radius. Aktiviteten har vært noe redusert i 2021 på grunn av koronarestriks-
joner. Det er et populært tiltak og har normalt et godt oppmøte. Tilbudet styres av 
DNT OO, og det samkjøres med Bærum turlag. Turledere fra Asker er med på mange 
av turene. I 2021 ble det gjennomført 16 turer med ca. 10-30 deltagere fra Asker avhen-
gig av vær og type tur.

Aktiv i 100
Aktiv i 100 er sosiale hverdagsturer på faste ukedager som gjør det enkelt å komme 
seg ut. Nærturene har samme oppmøtested til samme tidspunkt hver uke, og folk i alle 
aldre er velkomne til å delta. Turene ledes av turlagets turledere, og er en del av DNTs 
nærturprosjekt «Aktiv i 100». Turtilbudet støttes av Helsedirektoratet og gjennomføres 
i samarbeid med Asker kommune.

Turene går på turveier og stier i marka eller grøntområder. Som regel er det rast ute 
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med mat og drikke i all slags vær. Noen ganger har 
det vært besøk på en kafe eller en hytte. Nærturene 
varer vanligvis fra 1,5-3 timer. Lengde og tempo 
tilpasses føreforhold og deltakernes behov.

I Asker er det to ordinære nærturgrupper. Den 
ene turgruppen har fast oppmøte mandager kl. 
11.00 ved Borgen Innbyggertorg. Den andre har 
fast oppmøte utenfor Asker Frivillighetssentral, 
Hasselbakken onsdager kl. 11.00. I 2021 har det på 
grunn av koronarestriksjoner kun vært gjennom-
ført 25 turer fra Borgen Innbyggertorg og 26 turer 
fra Hasselbakken.

Lett nærtur arrangeres fra Borgen nærmiljøsentral. 
Dette er kortere turer på stier og vei i nærområdet. 

Turene arrangeres onsdager kl 11 og varer i ca 45-60 minutter. Det har vært gjennom-
ført 11 turer fra Borgen nærmiljøsentral.

Friluftstrim
Friluftstrim er utendørs trening utenfor Borgen Nærmiljøsentral på torsdager. Dette er 
et gratis friluftstilbud uten påmelding. Friluftstrimmen ledes av en erfaren instruktør. 
Etter trening serveres det kaffe og te. Friluftstrimmen har fokus på styrke- og balan-
setrening som øker evnen til å gå tur i ulendt terreng. Deltakerne trener sammen og 
motiverer hverandre. Alle øvelsene har forskjellige nivåer og vanskelighetsgrader, der 
instruktøren veileder og tilrettelegger slik at alle får utbytte av treningen. Hvor tøff 
treningen blir er opp til hver og en! Det ble gjennomført 27 treninger i 2021.  Tilbudet 
støttes med midler fra Stiftelsen Dam.

Internasjonale turer
Turprosjektet Sammen til Topps ble på grunn av koronarestriksjoner først startet opp i 
juni. Det ble gjennomført to turer i Kjekstadmarka som trening før fjellturen. Den ble 
arrangert siste helgen i juni til Gjendebu i Jotunheimen med 19 deltagere og 4 frivillige 
turledere. Deltagerne var i hovedsak mindreårige flyktninger. Alle nådde turens mål, 
som var å bestige Gjendetunga. 
Internasjonale turer startet opp igjen høsten 2021 med 3 turer. Turmål for sommeren 
2022 er Glittertinden.
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Sprekingturene
I 2021 etablerte vi begrepet «Sprekingturer». 
Dette var et nytt initiativ som søkte å nå en 
gruppe turgåere som ønsket seg noe litt mer 
utfordrende enn det de fikk gjennom DNT 
ATs vanlige program. 

Sprekingturene er turer for de som ønsker 
seg et litt høyere tempo, litt brattere terreng, 
litt lengre eller generelt litt mer utfordrende 
turer. På disse turene må både deltagere og 
turledere regne med høy puls, pusting og pesing samt å bli litt svett og varm. 

I 2021 gjennomførte vi 2 trugeturer, 1 skøytetur 
på fjordisen, joggetur mellom alle DNT hyttene 
i Asker (30 km), Sommerkveld i Bærumsmarka 
(16 km), Vestmarka 5 (20 km) + 7 topper (30 
km) - uten turleder pga. koronarestriksjoner, 
Setre på Krokskogen (18 km), Spikkestad-Asker 
(15 km, torsdagstur) og Langtur rundt Sand-
ungen (20 km). Avlyst pga. koronarestriksjoner: 
Langtur på Hurumlandet (22 km). 
 

Vi har hatt påmelding til turene med max antall deltagere på 10-12 deltagere. Truge-
turene har til nå vært de mest populære. 

Voksenturene
DNT AT har ledet 14 dagsturer/søndagsturer og 13 ettermiddagsturer/torsdagsturer 
for voksne i 2021. 

Fram til begynnelsen av mai måtte de planlagte turene avlyses på grunn av smittevern 
regler, men etter det gikk programmet som planlagt.

Søndagsturene ble gjennomført i mange forskjellige områder fra Hurummarka i syd til 
Krokskogen i nord og fra Drammensmarka i vest til Bærumsmarka i øst.

Torsdagsturene er kveldsturer med ca. to timers varighet. Turene går i nærområdene. 
De etablerte rundturene har jevnlig blitt benyttet som utgangspunkt for disse turene.
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Antall deltagere på turene varierer en del, det er gjerne noe høyere på søndagsturene 
enn på torsdagsturene. Totalt deltok 217 personer på voksenturene i 2021, turledere 
ikke inkludert. Dette gir da i gjennomsnitt 8 deltagere per tur. Tilsva rende tall for 2020 
var 11. Altså er det en markant nedgang på ca. 30% i deltakertallet  for 2021 sammenli-
knet med 2020.

Stier
I 2021 er det befart og vedlikeholdt stier i hovedområdene Kjekstadmarka/Vardåsen, 
Vestmarka, Kyststien, rundturene og sentrumsområdet. Turlaget har ansvaret for 
omtrent 333 km med blåmerkede stier. Hvert hovedområde har egen områdeleder. 
Ansvarlige for hver enkelt sti utfører kontroll og vedlikehold av stiene minst to ganger i 
tursesongen.

Noen stier blir litt justert, og nye bruer 
og skilting kommer på plass. Slike ut-
bedringer er nødvendig fordi det blant 
annet er blitt mer vått i skogen. Rydding 
av trefall ble det  mye arbeid med i 
2021, på grunn av store snømengder og 
vind. Klimaendringer med  mer vind, 
nedbør og økt bruk fører til mer jobb 
med vedlikehold av stiene.
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Rapportene fra de stiansvarlige viser god 
innsats i alle stiområder og roder. Om-
trent 1850 dugnadstimer er registrert på 
stiarbeidet. Erfaring viser at det i tillegg 
blir utført dugnadsarbeid som ikke blir 
registrert, så totalt blir det er et betydelig 
antall dugnadstimer.

Turlaget etablerte ingen nye blåmerkede 
stier i 2021.

Rundløypene i Asker
20 rundløyper på til sammen 80 km var 
ferdig merket i november 2018. I løpet av 
de tre årene som har gått, er løypene blitt 
flittig brukt. Kart til alle turene er tilg-
jengelig på Asker kommunes innbyggertorg, samt at turbeskrivelser ligger på UT.no. 
Målet er å etablere og merke rundturer i Asker syd i samarbeid med Asker kommune, 
andre lokale aktører og frivillige.

Pilegrimsleden
Tunsbergleden er pilegrimsleden fra Larvik til Haslum i Bærum. Leden er bindeleddet  
mellom pilegrimsleden på Jylland i Danmark og Gudbrandsdalsleden. Tunsbergleden 
er resultat av samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og frivillige lag og 
organisasjoner.

DNT AT, i samarbeid med Asker kommune, har vært ansvarlig for å etablere  pi-
legrimsleden fra Vesledammen i Røyken til Bærums grense nord for Åstad. Planen var 
at leden skulle være ferdig merket og skiltet til St. Hallvard-jubileet 15. mai 2020. På 
grunn av koronarestriksjonene ble merkingene av pilegrimsleden utsatt til 2021. Ruta 
ble ferdig merket høsten 2021.

Hyttene
DNT ATs fem hytter, Småvannsbu, Hovdehytta, Halvorsenhytta, Wentzelhytta og 
Sjåførboligen på Elnestangen har i 2021 til sammen hatt 1788 overnattingsdøgn. Dette 
er en økning på 29,1% fra 2020, til tross for koronarestriksjoner i store deler av året. 
Hyttene har i denne perioden i all hovedsak kun har vært til utlån til en familie/kohort.
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Det er stor etterspørsel fra medlemmer 
som ønsker å leie hyttene. DNT OO 
er hovedansvarlig for hyttene, men 
DNT ATs frivillige utfører hyttetilsyn 
og gjør en stor dugnadsinnsats. Det er 
mange hyggelige tilbakemeldinger i 
hyttebøkene om hvor  bra hyttene blir 
vedlikeholdt og hvor godt fornøyde 
gjestene er med oppholdet.

Under dugnadene gjennomføres rund-
vask av hyttene og mindre vedlikehold-
sarbeid. I  tillegg er en viktig aktivitet å sikre ved for de kommende årene. Heldigvis er 
tilgangen  på ved god.

I 2021 har vi etablert en helt ny tilsynsgruppe på Sjåførboligen. Det er også kommet 
nye tilsyn på de andre hyttene.

Åpning av Sjåførboligen på Elnestangen
I sommer ble det klart at DNT Oslo og Omegn hadde sikret seg Sjåførboligen på Elnes-
tangen som en viktig del av Fjordsatsingen. Etter iherdig arbeid av frivillige og admin-
istrasjonen var det klart for åpning 29.september. Ordfører Lene Conradi foretok den 

formelle åpningen med musikk og taler. Det var også 
mulighet til å se seg om i den fine hytta. DNT Oslo og 
Omegn sto for bevertning. 
Tidligere eier av bygningene i Håkavika ved Elnes-
tangen var Sigrun Nansen. Hun var gift med den 
kjente polfareren og nobelpris-vinneren Fridtjof Nan-
sen. Sigrun flyttet til Håkavik da hun ble enke i 1930 
og drev småbruk her til hun døde i 1957.  
Sjåførboligen er en stor og romslig hytte som egner 
seg godt for skoleklasser, lag- og foreninger, men også 
venne- og familiegrupper. Hytta har 11 sengeplasser. 
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Kompetanseheving / frivillige
DNT AT har i 2021 arrangert følgende kurs:
• Motorsagkurs, teori og praksis
• Nærturlederkurs
• Aktivitetslederkurs
• Kart og kompasskurs
• Livredningskurs
• Førstehjelpskurs

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

Rekruttering er viktig for bevaring og videreutvikling av aktivitetene i DNT AT.
Frivilligmiddag ble arrangert på Nakuhel i november med 70 deltagere. 
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Asker, 10. mars 2022

Hans Oddvar Augedal 
 Styreleder

Mette Vånge    Heidi Bakken   Rune Aasheim
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem
 

Lars Christian Iversen   Cecilie Bergskås   Stijn van de Velde
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem

Randi Larsen 
Varamedlem (møtende) 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne 
signaturer.

Vedlegg: 
1. Medlemsstatistikk DNT AT 
2. Regnskap DNT AT 2020 og Budsjett 2021
3. Bruk av hyttene 
4. “Topp er Toppers”
5. Asker Turlags strategi, se nettsiden
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VEDLEGG 1: Medlemsstatistikk DNT AT
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VEDLEGG 2: Regnskap DNT AT 2020 og Budsjett 2021
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VEDLEGG 3: BRUK AV HYTTENE
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VEDLEGG 4: TOPP ER TOPPERS
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