Ullensaker Turlag
Barnas Turlag Ullensaker

Hvem er DNT og Ullensaker Turlag?
Ullensaker Turlag ble stiftet i 2015 og er en lokalavdeling av
DNT Oslo og Omegn. Turlaget har per 1. januar 2020 1.300 medlemmer,
og består av tre undergrupper.

Tur- og aktivitetsgruppa
Arrangerer primært turer for voksne, men er åpne for alle som mener de er i stand til
å gjennomføre turen. Frivillige turledere på alle turene, en hovedturleder og minst to
medturledere, som minimum har gjennomført nærturlederkurs. Disse planlegger,
arrangerer og leder turer gjennom hele året. Turene varierer i lengde, type og terreng,
og enkelte turer har turmål utenfor Ullensaker kommune. Ofte blir turene krydret med
historiske, kulturelle og opplysende innslag. Det er en målsetting at utvalget av turer er
så variert som mulig slik at flest mulig blir med oss på tur!
Kontakt Tur- og akt.gruppa: Ingeborg Knutsdatter Gresaker, e-mail: in-kneve@online.no

Barnas Turlag
Arrangerer primært aktiviteter for barn fra 0-12 år i følge med voksne. Frivillige
aktivitetsledere som minimum har gjennomført 3-timers aktivitetslederkurs leder
turene. De fleste har selv barn i alderen 0-12 år, og liker å være ute. Aktivitetslederne
samarbeider om de ulike arrangementene, og normalt er det 1 hovedansvarlig for hver
tur mens minst 2 andre aktivitetsledere er med og bidrar. Barnas Turlag har som målsetning å arrangere turer som er spennende for både små og store barn, benytte turmål
i hele kommunen og gjøre det enkelt å få med hele familien ut på tur.
Kontakt Barnas Turlag: Daniel Nordmeland, e-mail: dnordmeland@gmail.com

Sti- og merkegruppa
En egen gruppe med aktive frivillige medlemmer som vedlikeholder, merker og
utbedrer stier og turløyper i Ullensaker. De siste årene har disse vært svært aktive
og mange nye blåmerkede stier har blitt tilgjengelig i kommunen.
Arbeidet til sti- og merkegruppa innebærer mye gratis sosialisering og frisk luft
gjennom bæring av stolper, maling av merker, rydding av skog etc. For tiden er det flere
merkeprosjekter på gang, og stadig flere kilometer med merkede løyper skal vedlikeholdes og følges opp. Alle DNT-merkede løyper følger en egen merkestandard,
og det finnes egne kurs for stimerking i DNT.
Kontakt Sti- og merkegruppa: Atle Forbord, e-mail: atforbor@online.no

Velkommen ut på tur i skog og mark
i Ullensaker året 2020!
Om våre turer og arrangement
•
•

•
•

•
•

Ullensaker Turlag har godkjente turledere og aktivitetsledere på alle våre
arrangement og turer
Detaljert informasjon som veibeskrivelse, parkering, innhold i turen,
og navn på turleder annonseres på våre nettsider https://ullensaker.dntoslo.no/
og facebooksider Ullensaker Turlag eller Barnas Turlag Ullensaker
Det koster normalt ikke noe å delta på våre turer, og deltagelse er åpent for alle
På våre turer og arrangementer tar vi bilder/ video, og noen av disse blir gjerne
benyttet i publisering av våre aktiviteter. 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 da eventuelt annonseres som ved ordinære turer
DNT er opptatt av bærekraft, og vi oppfordrer der det er mulig til å reise kollektivt
eller samkjøre når man skal på tur!

Om DNT stimerking i Ullensaker
Det har blitt merket mange nye stier i Ullensaker de siste årene. Det er mye arbeid og
koordinering som må gjøres i forkant av den fysiske merkingen. Velvilje og innsats fra
grunneiere og tett samarbeid med Ullensaker kommune er noen av suksessfaktorene.
Kart over de ferdig merkede områdene i kommunen finner du i dette programmet.
Dette er status per 1. januar 2020;
•
•
•

Langelandsfjellet/ Rambymarka og Åsmarka var ferdig merket henholdsvis
i 2017 og 2018. Her vil merkingen og stiene vedlikeholdes og utbedres
Jessheim nord er ferdig merket i 2019, og alle skilter med kart er på plass
i løpet av første halvdel av 2020
Nordkisa (Område Kopperudåsen, Rømådalen og Kopperudtoppen), Hovinfjellet
(Område Setergrenda, Hauerseter og Mogreina) og Holtmarka er under arbeid
og forventes ferdig i løpet av 2020.

Vi gleder oss til å se deg på tur eller ute på en blåmerket sti i Ullensaker i 2020!

Utsikten

Langtjern

Åsmarka

Ravinene ved
Gardermoen

Pinnebekken

Kom deg ut dagen

Topptur med akebrett

Vi bygger
gapahuk!

Kveldsmattur med
Fuglekassedugnad

Jungeltur
i ravinene

Sykkeltur med
kveldsmat

2. februar
kl 12.00

1. mars
kl 12.00

19. april
kl 12.00

23. april
kl 17.00

10. mai
kl 12.00

27. mai
kl 17.00

Nordbytjernet

Stordammen

Reflextur med bålmat

18. januar
kl 15.00

Turmål

Arrangement

Dato

Kveldstur i «fugleskogen vår» i Åsmarka. Vi henger opp nye
fuglekasser, ser etter fuglekassene vi hang opp i fjor og koser oss
med bål og kveldsmat.

Åssand
(avkjøring merkes
fra Åsvegen)

Skogmo skole

Kveldstur på sykkel. Vi sykler gjennom boligfelt og stier til den nye
«plankestien» ved Pinnebekken. Der blir det offisiell åpning med
snorklipping for kloppene som ble bygget i 2019.
Det serveres pinnemat!

Bli med ned i de frodige, mystiske og særegne ravinedalene ved
Gardermoen. Vi får med oss en biolog som forteller om planter og
vekster. Samarbeid med Ullensaker museum som har åpent
med cafe kl 11.00-17.00.

Lær å bygg gapahuk i skogen!
Vi lager gapahuk helt fra bunnen av hvor både barn og voksne kan
bidra. Bålkos med gratis pølser og kakao til alle! Ta med deg kniv,
turøks eller tursag om du har.

Kopperudåsen
(avkjøring merkes fra
Kopperudvegen)

Parkering
v/ Scandic Hotell

Morsom og spennende tur til en av de fineste utsiktspunktene
i Ullensaker. Ta med deg matpakke og litt varm drikke som vi spiser
på toppen før vi aker ned igjen!

Landsomfattende arrangement.
Masse ulike vinteraktiviteter, natursti, gratis pølse til alle, Turbo deltar
og mere til. Vi forventer mange mennesker og oppfordrer til å la bilen
stå om du har mulighet denne dagen!

Vintertur på merkede DNT-stier.
Ta på varme klær, gode sko og pakk sekken med mat som kan varmes
på bålet! Ta med lommelykt.

Informasjon

Hauerseter stasjon

Nordbytjernet

Borgen Skole

Oppmøtested

Barnas Turlag - oversikt turer og aktiviteter 2020

Hiltonskogen

Trandum

Speiderhytta

Sandtjernhytta

Langtjern

Raknehaugen

Aurtjern

Brennifjell

Kveldsmat
og utelek

Turbo`s
hinderløypetur

Kveldsmattur med
bærplukking

Kom deg ut dagen

Natt i naturen –
overnattingstur

Historisk
familiedag

Spennende
halloweentur

Oppdagelsestur med
«mat i naturen-fokus»

Nissetur i skogen

11. juni
kl 17.00

21. juni
kl 12.00

13. august
kl 17.00

6. september
kl 12.00

12. september
kl 17.00

19. september
kl 13.00

25. oktober
kl 16.00

15. november
kl 15.00

13. desember
kl 15.00

Åsmarka

Hersjøen

Kanotur
i frodig natur

7. juni
kl 12.00

En tur tilpasset de litt større barna i Barnas Turlag. Hva finner vi
skogen? Hva kan vi spise i skogen? Hva kan vi lage selv i skogen?
Bålmat, utfordrende aktiviteter og god stemning. Husk hodelykt!
La førjulsstemningen komme omringet av skogens ro!
Vi går fakkelløypa gjennom skogen til gapahuken hvor det serveres
mat, drikke og blir bålkos.

Åssand
(avkjøring merkes
fra Åsvegen)

Liten gåtur til naturperlen Aurtjern hvor vi lager halloweenstemning
med bål, magi og spøkelsesløype! På veien hjem følger du lysene
eller velger lommelyktløypa i skogen.

Algarheim skole

Sessvollmoen
v/ idrettshall

Den tredje historiske familiedagen i rekken. Aktivitetsdag med
hinderløype, vikingsmed, natursti, grilling med mere.
Har du besteget Raknehaugen og kjenner du til hva som er inni
Raknehaugen?

Kopperudåsen
(avkjøring merkes fra
Kopperudvegen)

Hovin skole

Bli med og sov ute! Vi går til området hvor vi har satt opp gapahuk
og etablerer camp for natten. Sov i telt, gapahuk eller under åpen
himmel. Ulike friluftsaktiviteter frem mot mørket og natta!

Mogreina kirke

Hyggelig kveldstur bare et steinkast fra Jessheim sentrum.
Vi går langs lysløype og merket DNT-stier. Ta med kveldsmat og bærplukkerutstyr. Kanskje finner vi både blåbær, tyttebær og sopp?

Blir du med på Turbos hinderløypetur? Masse morsomme og kanskje
noen krevende hinder langs løypa. Turbo fører an, og etterpå koser
vi oss sammen med ekte tur(bo)mat!

Vi møtes ved Kløftahallen og går på turstien i Hiltonskogen langs
Leirelva. Ta med deg kveldsmat og drikke som vi spiser underveis.

I reneste «Brødrene Dal-stil» padler vi gjennom det frodige elveleiet
fra Rise Bru til Hersjøen. Lunsj underveis. Ta med redningsvest om du
har. NB: til denne turen vil det være påmelding. Følg med på nett!

Landsomfattende arrangement. Aktivitetsdag i skogen ved idylliske
Sandtjernhytta. Natursti, ministolpejakt, soppløype, lek og ulike
andre aktiviteter. Grilling med servering
av pølser, frukt og saft.

Teigen skytebane

Kryss inn til
Trandum leir

Kløftahallen

Mogreina skole

Skytterbanen
Hauerseter

Hovin

Jessheim

Pilegrimsleden

Ravinene ved
Gardermoen

Brennirunden

Gjermenningen

Skitur

Urban vintervandring

En smakebit
av Pilegrimsleden

Vårtur i
ravinene

Kveldstur på
våre nye stier

Hengekøyetur

Rundtur i
Ryggevannene
søndre del av
og Rundtjenn
Romeriksåsen

Kveldstur på
våre nye stier

Sykkeltur

22. mars
kl 11.00

29. mars
kl 11.00

25. april
kl 09.00

10. mai
kl 12.00

19. mai
kl 18.00

23. mai
kl 18.00

14. juni
kl 10.00

15. juni
kl 18.00

17. juni
kl 18.00

Gystadmarka
/Hauerseter/Dal

Hovifjellet/
Langtjern

A-brua i
Gjerdrum
Almenning

Jernbanemarka

Fullmånetur
med bål

7. mars
kl 18.00

Gystadmarka
skole

Gjermenningen,
Gjerdrum Alm.

Gystadmarka
skole

V/ Scandic hotell,
Gardermoen

Frogner stasjon

Jessheim stasjon

Hovin skole

Skogmo skole

Nordbytjernet

Nordbytjernet

Kom deg ut
dagen

2. feb
kl 12.00

Oppmøtested

Turmål

Arrangement

Dato/tid

30 km

9 km

10km
/16
km

3 km

8 km

6 km

12 km

5 km

10 km

5 km

Distanse
(totalt)

2,5 t

3,5 t

3,5
/5,5 t

3t

4t

4,5 t

2,5 t

2,5 t

3t

3t

Varighet
(circa)

Ullensaker turlag - turprogram 2020

Kveldstur på sykkel i fint terreng på gode stier og noe vei.

Bli med og oppdag våre nymerkede stier.

Rundtur i spennende terreng, med kort og lang løype.
Samarbeid med Gjerdrum Turlag.

Overnattingstur i flotte omgivelser.

Vi knytter våre merkede stier i nærmarka sammen til en flott tur!

Historisk vandring i særegne omgivelser kledd i hvitveis!

Vi følger pilegrimenes rute fra Frogner til Kløfta,
en vandring på både sti og vei.

Byvandring i Jessheim med lett historisk tilsnitt.

Skitur i nykjørte løyper. Føreforbehold!

Familietur med bålkos og matpakke.

Familiedag ute med masse aktiviteter og grilling!

Kort info
Ullensaker Turlag på facebook eller
ullensaker.dntoslo.no/)

5 km

22 km

Mogreina kirke
Nordkisa
idrettspark
På toppen av
Holkebylia,
Maura
Bjertnessjøen

Jessheim sentrum

Kløfta sentrum

Sandtjernhytta

Rømådalen Vålerbråten/
Høgmyra

Hovinfjellet

Historisk
vandring

Kom deg ut
dagen

Kveldstur på
våre nye stier

Langtur nord i Nordåsen,
Romeriksåsen Nannestad

Råsjøen/Jaktslottet

Historisk
byvandring

Spennende
historisk tur

Måneskinnstur

30. aug
kl 11.00

6. sept
kl 12.00

9. sept
kl 18.00

13. sept
kl 10.00

27. sept
kl 10.00

31. okt
kl 18.00
3 km

8 km
/17 km

4 km

4 km

3-4 km

2,5 t

4t
/6,5 t

7t

3t

2,5 t

2,5 t

3t

5,5 t

Vi tar kveldsmaten og nyter utsikten.

Guidet omvisning på Jaktslottet + kort og lang fottur.

Langtur blåmerkede stier – Vikkelihytta/Klofjell/Honsjøen/Nipkollen.

Spennende kveldstur i nye områder.

Familiedag ute med masse aktiviteter!

Lyst til å lære om Kløfta? Bli med oss på guidet tur!

Bli med ut og lær litt mer om Jessheim by!

Guidet tur – lær mer om skogen!

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

LOKALE DNT-KURS I 2020:
15. april kl 18.00-21.00:
DNT ambassadørkurs ved Frivillighetens hus
18. april kl 09.00-19.00:
DNT ambassadørkurs (3 timer), aktivitetslederkurs Barnas Turlag (3 timer), nærturlederkurs (3 timer) ved Sandtjernhytta.
Se våre nettsider for mer informasjon: https://ullensaker.dntoslo.no/

AKTIV I 100: Ullensaker Turlag og Røde Kors arrangerer turer i nærmiljøet på dagtid i tidsrommet mars – november (ca 2 timers varighet).
Målgruppe er eldre og personer som er hjemme på dagtid. Fast oppmøtested vil være Frivillighetens hus, Jessheim.
Eget turprogram med mer informasjon kommer!

TURER I NÆRMILJØET: I tillegg til ordinært program vil vi arrangere turer den første tirsdagen hver måned i sommerhalvåret. Startsted: Skogmo skole.
Turene starter kl 1800 og arrangeres følgende datoer; 5. mai, 2. juni, 7. juli, 4. august (skogbruksfaglig tur) og 1. september. Følg med for mer informasjon!

Hauerseter

Parken på Kløfta

Jessheim stasjon

5 km

9. aug
kl 12.00

Skogmo skole

Jernbanemarka

Skogbruksfaglig tur

15 km

4. aug
kl 18.00

Rambydalen

Åsmarka
/Langelandsfjellet

Langtur i
Åsmarka

28. juni
kl 10.00

LANGELANDSFJELLET OG RAMBYMARKA
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JESSHEIM NORD
Jessheim
Nord
Gråvtjernet

Mot Kopperudåsen

Kurverud

Nordkisa stadion

Syverstad

Støvnermåsan

Mot Hovinfjell

Inngjerdinga
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Støvner

Hauerseter

Nordkisa

A
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Hauerseter

Enga

Hiroshima
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Hovinmoen

Vasslaus
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Ellingsrud

Korslund

Moen
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Mosvingen
Vangen

0,6

Liavegen

Bonntjernet
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0,8
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Nordteigen

Almenningen
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Vasslausrunden

Svenskestutjernet
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Fjellberg
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Nordbymoen
0,5

Liamåsan
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Stubberud

Fjellberg gård

Fjellbergkroken

Trøgstadmoen

Stokstadmoen
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Brennirunden
Brennitoppen

1,1

Linløkka

Nordbyvegen

0,3

Brennifjell
1,3

Julset

0,4

Brennikroken

Jessheim
Nordby

Tegnforklaring

1,1

Gystadmarka

A
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Her står du

!

Brenni

1,1

Habberstadmoen

Nyholm
Langemo

Merket sti

2,8

Merket vei

Algarheim skole

Umerket sti
Rundemarkering i kart
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Algarheim

Storbråten

Parkering
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1:17 500

Generelle turstier

Vær oppmerksom på at all ferdsel skjer på
eget ansvar. Ved ulykke ring 112 eller 113.
Koordinater der du står på
baksiden av skilt.

Driftsansvar og vedlikehold:
Ullensaker turlag, et lokallag av DNT Oslo og
Omegn. Vi ønsker å skape miljøer for enkelt
friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Bli medlem eller aktiv i DNT du også!
Som medlem får du blant annet medlemspris på DNTs 550 hytter,
rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om turer og kurs over
hele landet, og en rekke gode medlemsrabatter. Barn og ungdom har ekstra
gode rabattordninger på overnatting.

Vi trenger flere frivillige!
Ullensaker Turlag opplever svært stor interesse for våre aktiviteter både for barn og
voksne. Vi trenger derfor flere frivillige! Alle medlemmer som ønsker å bli aktive eller
lære mer gjennomfører først 3-timers DNT ambassadørkurs. De som ønsker å bli
aktive som turleder, aktivitetsleder eller stimerker gjennomfører nødvendig kurs
og opplæring. Kursene er gratis mot at man bidrar gjennom årets aktiviteter.
Kurs gjennomføres lokalt i Ullensaker i april, og ellers hos andre DNT lokallag resten
av året. Ta kontakt med oss om du ønsker å bidra til DNT sine aktiviteter i Ullensaker!

Årsmøte og årskavalkade “Turåret i Ullensaker 2019”
Årsmøte i Ullensaker Turlag avholdes 5. mars kl 18.30 ved Frivillighetens hus, Høvleri
cafe. For medlemmer.
Årskavalkade “Turåret i Ullensaker 2019” arrangeres 5. mars fra kl 20.00-22.00
i Frivillighetens hus, Pakkhuset. Bli med på en reise gjennom fjorårets turer og arrangement
i bilder, film og fortellinger. Enkel matservering. Åpent for alle og gratis deltagelse.
Velkommen!

Ullensaker Turlag er del av DNT Oslo og omegn
og arrangerer turer og aktiviteter for alle
aldersgrupper.
I tillegg etablerer vi stier og turløyper
i kommunen i samarbeid med ulike partnere.
Velkommen ut på tur sammen med oss!
Kontaktinfo Ullensaker Turlag:
email: ullensakerturlag@dntoslo.no
nettsider: https://ullensaker.dntoslo.no/

