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Turlagets mål og aktivitet.

Et overordnet mål for Turlaget er Et enkelt friluftsliv. Det er noe som nesten alle kan delta på, hvor 
inngangsbilletten er lav og terskelen vi må tråkke over for å komme ut, ikke kan sees. Det gir 
helsegevinst.

Mål for Turlaget er å skape glede og gi våre medlemmer og andre turgåere en god opplevelse i skog, 
langs fjord og opp på topper i Asker og i annet nærmiljø. Den lave terskelen for å være med, åpner for
alle. I 2015 gjennomførte vi 100 arrangementer fordelt over hele året.  

Turlagets partnerskapsavtale med Asker kommune har også i år vært det prosjektet som har krevet 
mest administrativt arbeid for styret. Dette arbeidet vil også fortsette inn i 2016. 

Halvorsenhytta på Tveitersetra vil ifølge Budstikka på nytt bli lagt ut på anbud. Turlaget var med i 
konkurransen om drift på denne i 2014, men ikke nådd opp i konkurransen. Turlaget vil når saken 
kommer opp i 2016 legge inn ny søknad.



Styret utarbeidet i 2014 et handlingsprogram som skal være et arbeidsdokument for styret i Asker 
Turlag frem til årsmøtet i 2016. Handlingsplanen skal rulleres etter hvert årsmøte.

Handlingsplanen legges hvert år frem på årsmøtet til orientering. 

Styret har i 2015 jobbet etter handlingsplanen. De viktigste gjennomføringene er som følger:
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Barnas Turlag:

Barnas Turlag Asker hadde en målsetting om å øke aktiviteten med antall arrangementer, antall 
deltakere og antall frivillige for barn og barnefamilier. Det har vi klart! Vi har hatt ca én familietur eller
arrangement i måneden i 2015 med bra oppmøte. Mange turglade små og store har kommet seg ut 
til blant annet bjørnehiet ved Hagahogget, og ca. 100 personer tok seg turen ut en søndags 
ettermiddag i november til Oppsjø på lommelykttur - det var stas. Bruk av Askeladden turorientering 
inngår også som endel av denne gruppens aktivitet.  Det er nå rekruttert 10 foreldre som bytter på å 
være frivillige og stå for familieturene/arrangementene. I tillegg til opplegget for Turlaget hadde vi i 
budsjettet en særskilt post for å satse på Barnas Turlag Asker. Og for 2016 lager vi et eget Barnas 
Turlag Asker program. Programarbeidet startet i september, og innholdet var ferdig til Barnas Turlag 
DNT Oslo og Omegn sin rapporteringsfrist 1. november2015. Barnas Turlag Asker har fått egen logo 
og eget banner som brukes sammen med Asker Turlags logo.

I tillegg fortsetter vi det flotte opplegget for de litt eldre barna (10-13). De lager en egen turplan med 
ca. én aktivitet hver måned, og dette har fungert veldig bra. Vi håper dette kan gi et grunnlag for en 
ungdomsgruppe i Turlaget etter hvert. For 2016 blir denne gruppen utvidet til å gjelde alderen 8-14 
år. 

Trilleturer, 43 stk. fordelt over hele året, er et tilbud som er veldig populært.  Foreldre møter opp i 
stort sett all slags vær. For nyinnflyttede til bygda med småbarn anser vi dette som et godt 



rekrutteringstilbud for senere medlemskap og frivillige. Maksimalt antall på en tur i 2015 var 14 små 
og 14 store. 9 trilleturledere har vært i aktivitet i løpet av 2015. 

DNT Ung.

Vi håper gjennom opplegget med de litt eldre barna nevnt under Barnas Turlag, at vi klarer å etablere 
en aktiv ungdomsgruppe. 

Rotary arrangerte i samarbeid med Jeger&fisk og Turlaget en overnattingstur til Sandungen med 
krepsfiske. Dette var en tur for ungdommen i Bofellesskapet i Asker. 

Opptur ble i 2015 arrangert i Asker. 500 elever (8 klassinger) fra de fleste skolene i Asker, (2 Bærum 
skoler ble også med), på en tur fra Semsvannet, via Tveitersetra, til Hovdehytta og videre til Solli.  
Mange blide fjes i litt surt maivær.

Våre turarrangementer.

Vi er fornøyd med antall deltakere som stiller opp og deltar, men det er alltid plass til flere på alle 
turer.

Søndagsturene.  (20 stk.) gikk i kjente trakter som Kjekstadmarka, Vardåsen, Vestmarka, Hurum og 
Drammensområdet. Dette er turer som passer for de fleste, selv om det er få av de yngste som deltar.

Asker Turlag arrangerte et par turer i samarbeid med Bærum Turlag. Begge turlagene satte opp 
turene i sine respektive turprogram.

Kveldsturer, (19 stk.) Dette er kortere turer med stort sett god deltakelse. 

Overnattingsturer (2stk.) ble satt opp, men begge ble avlyst da det ikke var nok deltakelse, 

”Kom deg ut” dagene. 

«Kom deg ut» dagene er et landsdekkende DNT arrangement. Asker Turlag arrangerte samling ved  
Semsvannet / Bryggerhuset i februar og ved Hovdehytta i september.  

”Kom deg ut” dagene er familiedager som er åpne for alle, men blir mest et arrangement for de 
yngste barna.  Vi i Turlaget prioriterer det enkle friluftsliv og prøver å vise frem hvordan det med 
enkle midler kan ha glede og lek ute i naturen uansett årstid og vær. 

Oppmøte var stort sett bra, men vi ønsker oss flere deltakere. 

Topp er Toppers.

Ny runde med Topp er toppers.  Postkasser var i 2015 fylt med protokoller samtidig som det var 
mulighet for QR kode og SMS registrering.

Vardåsen, Skaugumsåsen, Breimåseåsen, Bergsåsen, Hovdehytta/Furuåsen, Høgås, Haveråsen og 
Svartvannsåsen er stedene kassene sto på.  

I år fikk vi beholde alle kassene, og ingen protokoller ble borte. Det er en del tegninger o.l. i bøkene, 
og en del skriver sine navn på en slik måte at vi som skal prøve å registrere antall besøkende og finne 
hvem som har besteget alle steder og flest ganger etc., har en skikkelig detektivjobb. 



Prosjektet TOPP ER TOPPERS skal bestå videre. Turlaget jobber med en løsning for å registrere de som
ønsker å delta i konkurranse, på en slik måte at vi slipper å måtte lese og tyde hver eneste linje i 
bøkene. 

Turbuss.

Turbussen er et seniortilbud som går fra Føyka i Asker til et sted innenfor en times radius. Det er et 
populært tiltak og har jevnt godt oppmøte. Tilbudet styres av DNT Oslo og Omegn.   Turledere fra 
Asker er med på mange av turene. 

Askeladden

Asker Turlag er medarrangør av Askeladden.  Askeladden har sesong åpning 1. mai på Hvalstrand og 
Turlaget stilte opp med stand og aktiviteter for store og små.

Turvenner

Asker Kommune har startet et prosjekt som heter Turvenner. Det er et initiativ fra ordføreren i Asker. 
Vollen fikk sitt Turvenn treffsted i oktober. Dette er et prosjekt rettet mot vellene og involverer ikke 
Turlaget direkte.
Asker Turlag mener det likevel er viktig at Turlagets stier blir merket på kartene som kommer på 
turvennskiltene.

Andre tiltak:

Turlederne diskuterte og satte opp nytt turprogram for 2016 i november 2015. Arbeidet med 
turprogrammet er tidkrevende. Gjennom hele sesongen så har en programgruppe møttes for å 
diskutere neste turprogram.

Turprogramgruppa er satt opp for å prøve å få samlet inn forslag til nye aktiviteter. Vi trenger innspill 
fra alle medlemmer for å få et så godt og variert program som mulig. De aktive turlederne kommer 
med mange gode innspill, men vi oppfordrer alle til å ta kontakt med gruppas styre og komme med 
forslag. På denne måten blir vi bedre. 

Turlederne og Dugnadsgjengen har en årlig sammenkomst i februar på Smia som takk for den store 
innsatsen de gjør. 

Stiene våre:

Det er befart og vedlikeholdt stier i alle 3 hovedområdene våre i året 2015.  Noen stier blir litt lagt 
om, nye bruer etc. kommer på plass. Slik utbedring mener vi er nødvendig da vi mener å merke at det
er blitt mer vått i skogen.

Rapportene tilbake viser stor og god innsats fra alle områder og roder.



Mer enn 800 dugnadstimer er registrert på stiarbeidet, og av erfaring vet vi at det utføres timer som 
ikke blir registrert også, så det er betydelig med innsats også i år på stiene.

Nye stier i 2015 var Småvannsrunden, Syverstadrunden og Vardåsrunden.

Vindfallrydding ble det også en del av i året som har passert. Det ser ut som at det er trend med at 
det blir mer sterk vind og dermed mer vindfall.  

Skiltfornyingsprosessen er en aktivitet som går hele tiden.

Hyttene våre:

Det har igjen vært stort besøk på Småvannsbu og Hovdehytta.  Vi kan igjen kalle det suksesshytter.  
Det er stor etterspørsel fra medlemmer som ønsker å leie dem.   Det er DNT Oslo og Omegn som er 
hovedansvarlig for hyttene. Turlagets medlemmer gjør en stor dugnadsinnsats på hyttene. Innsatsen 
gjenspeiler seg hvis en leser hyttebøkene hvor det finnes mange hyggelige tilbakemeldinger om hvor 
bra hyttene holdes vedlike. 

Bryggerhuset har styret brukt som et møtepunkt og klubbhus også i 2015. Som takk for lån av 
bryggerhuset, står medlemmer av Turlaget noen kafévakter når Nakuhel har åpen kafé der.

Økonomi:

Turlagets økonomi er meget god. Vi får bidrag til prosjekter som i stor grad gjennomføres ved frivillig 
og ubetalt innsats. Vi får også medlemsstøtte og bidrag fra Asker kommune i henhold til reglene for 
dette. Totalt får Turlaget inntekter som overgår det Turlaget klarer å bruke ut fra en sunn forvaltning 
av midlene. Vår største utfordring er derfor å finne aktiviteter som ivaretar turlagenes grunnprinsipp 
og som kan være fornuftig forvaltning av våre midler. 

Informasjon:

Vårt største informasjonsdokument er turprogrammet. Turprogrammet er vårt hovedprogram som 
deles ut til alle hovedmedlemmer.

I tillegg legges programmet ut på steder hvor vi av erfaring vet at publikum ferdes og spør etter 
informasjon.

Viktig informasjonskanal er Asker Turlag sin hjemmeside. www.dntoslo.no/asker  Her finnes 
utdypende og aktuell informasjon om turer og aktiviteter. 

I tillegg bruker Asker Turlag facebook  for trilleturene og Barnas Turlags aktiviteter i Asker.  
(https://www.facebook.com/Asker-Turlag-DNT-Oslo-og-Omegn-301277701355/ )

Budstikka er en god samarbeidspartner på kommunikasjon.

Alle som ønsker kan melde seg på informasjonsbrev som kommer som mail. Dette gjøres fra 
hjemmeside vår.

http://www.dntoslo.no/asker


Organisasjon:

Turlagets årsmøte ble holdt 25. mars 2015 på Smia. (NaKuHel)

Etter valget på årsmøtet har styret bestått av Bjørn Dyhre (leder), Margaret Arentz Gjertsen, Sigmund 
Nylund, Tonje Aaby, Randi Larsen, Sanna Antell, Gabriel J. Lund

Styret har holdt 8 styremøter i perioden. 

All innsats i Asker Turlag er ulønnet dugnadsarbeid. Uten denne frivilligheten ville vi ikke vært istand 
til å opprettholde den standard vi har fått til på våre stier, turer og hytter.

Laget kan glede seg over godt samarbeid med andre. Vi vil spesielt framheve DNT Oslo og Omegn, 
Asker kommune, NaKuHel, Asker Skiklubbs orienteringsgruppe, Bergvang gård og Bærum Turlag.

 Vi har også kontakt med velforeninger i bygda, Kjekstadmarkas venner, Røyken og Lier kommuner 
samt alle grunneiere som er involvert når vi jobber med stier etc.  

Asker mars 2016

Bjørn Dyhre, Margaret Arentz Gjertsen, Sigmund Nylund, Tonje Aaby, Randi Larsen, Sanna Antell, 
Gabriel J. Lund. 
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Vedlegg / Statistikk.

Medlemmer i Asker Turlag 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Snitt i årene 2005-2008

Livsvarige 115 122 124 124 125 127 120

Hovedmedlemmer 2089 2034 2030 1954 1964 1910 1779

Student /ungdom 123 147 140 133 119 113 82

Skoleungdom 366 335 354 324 309 304 266

Honnørmedlemmer 595 557 522 492 471 416 372

Husstands medlemmer 1058 1055 1016 950 927 947 888

Medlemmer i barnas Turlag 420 461 482 497 511 487 372

Sum 4766 4711 4668 4474 4426 4304 3879

Kvinner % 49 49,1 49,7 49 49 49,2 48,2

Menn % 51 50,9 50,3 51 51 50,8 51,8

OVERNATTING på Hyttene

Småvannsbu 454 458 384 465 521

Hovdehytta 683 673 701 741 714

Topp er toppers

Vardåsen 4016 154 3105 2010 3656

Høgås 84 272 916 999 642

Hovdehytta (Furuåsen) 892 53 414 490 681

Skaugumsåsen 2011 132 2315 720 1500

Breimåseåsen 802 78 1677 974 964

Bergsåsen 1175 203 1095 734 822

Haveråsen 537 63 630 632 309

Svartvannsåsen 355 14 634 - -

TOTALT 9872 969 10786 6559 8574

NB : I 2013 brukte vi kun elektronisk registrering på TOPP er TOPPERS. 


