
 
 

Lyst til å være med på trilletur? 

 
 

Barnas Turlag Ås/Ås Turlag arrangerer trilletur hver tirsdag kl. 11. 

Oppmøte er utenfor helsestasjonen i Ås. Det er ikke nødvendig med 

påmelding, og turen er gratis og åpen for alle. 
 

Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med, og turene ender som 

regel på en kafé der både store og små kan få dekket sine behov for mat og 

stell. Turene går på både grus-, traktor- og asfaltert vei. Det er mulig å bruke 

bæresele eller bæremeis på alle turene for de som ønsker det. 

Se as.dntoslo.no for mer informasjon og oppdatert program, eller følg Ås Turlag 
på Facebook for å få påminnelse om trilleturene, hvor vi skal og eventuelle 

forandringer. 

Oversikt over trilleturene i høst 2016 og vinter 2017 

Uke  Dato  Turmål  Møtested  Lengde  

46 15.11 Rustad Ås helsestasjon 4 km 

47 22.11 Ingen turleder, men trill gjerne en tur likevel 

48 29.11 Ås syd (Brekkeveien) Ås helsestasjon 4 km 

49 6.12 Kaja Ås helsestasjon 5 km 

50 13.12 Ingen turleder, men trill gjerne en tur likevel 

51 20.12 Moer Ås helsestasjon 3-4 km 

53 27.12 Juleferie 

1 3.1 Hogstvedtveien Ås helsestasjon 3 km 

2 10.1 Herumveien Ås helsestasjon 6 km + 

3 17.1 Ås øst Ås helsestasjon 4 km 

4 24.1 Ås syd Ås helsestasjon 6-7 km 

5 31.1 Kaja øst Ås helsestasjon 3 km 

6 7.2 Hogstvedtveien-Eldor Ås helsestasjon 4 km 

7 14.2 Ås syd Ås helsestasjon 3 km 

Hjertelig velkommen med på trilletur! 

http://www.dntoslo.no/as/
http://www.dntoslo.no/as/


 
 

Trilleturledere 

Vi trenger frivillige trilleturledere som kan være med å arrangere turene. Det er jo sånn 

at de fleste triller i permisjonen og så begynner de å jobbe igjen. Ønsker du å delta i en 

trilleturgruppe i Ås og kan lede noen turer, ta kontakt på asturlag@dntoslo.no. Du 

bestemmer selv hvor mange turer du vil lede. Vi setter opp forslag til egnede turer, men 

har du andre forslag så endrer vi gjerne på programmet. 

http://www.dntoslo.no/as/
mailto:asturlag@dntoslo.no

