
        

                                          

 

UT PÅ TUR I LIER 

I samarbeid med Lier Frivilligsentral 

Turene går på dagtid i turområder i Lier og omegn. Her kan du bli kjent i nye områder og  

med nye mennesker. Vi tar oss tid til en god matpause. Vi satser på samkjøring i private  

biler til startstedet. Turdeltakerne betaler sjåføren kr 10 pr mil. Alle turene går på beina,  

også på vinteren. Vi tar forbehold om endringer i programmet med tanke på tidspunkt og 

vær/føreforhold. Turene ledes av turledere fra DNT Drammen og Omegn. Disse stiller opp 

frivillig og ulønnet. 

Tid:  Torsdager kl 10. Turene varer inntil 4 timer, inkl. matpause. 

Lengre turer enn dette vil være merket lang eller krevende tur. 

Oppmøte: kl 10 på Haugestad i Lierbyen eller kl 10.15 ved startstedet.  

Pris: Gratis for DNT-medlemmer, kr 30 for ikke-medlemmer.   

Spørsmål: Kontakt Lier Frivilligsentral ved Kathrine Hoem tlf 32220378/98204814 

 eller DNT ved Tone K. Grimsrud mobil 41685997. Vi kan også sette deg i  

kontakt med turlederen hvis du ønsker mer informasjon om turen.    

Turråd:  Ta med sitteunderlag, vann/termos, matpakke, ekstra genser og 

sokkeskift. Turskoene bør tåle fuktighet. Om vinteren er det lurt  

med tykk genser, stillongs og ullsokker. Bruk av brodder og staver  

øker tryggheten. Vi anbefaler å ha brodder liggende i sekken.    

PROGRAM SENHØST 2017 

Dato: Startsted: Grad: Turområde: 

19.okt P-plass Øvre Skustad, Øversk.  8 km lett Pålstjern- Damvannet 

26.okt P-plass Kraft, Tranby 8 km lett Stormyr - Moldkastet 

2.nov P-plass Spiralen, Drammen 8 km lett Årkvisla - Haugstua 

9.nov P-plass Veslevannsvn (Glitrevn) 10 km middels Slettfjella - Knausen 

16.nov P-plass Dalen, vei mot Mjøndalen 7 km lett Stegla rundt, Konnerud   

23.nov P-plass Skapertjernveien 7 km lett Skapertjern rundt 

30.nov P-plass Årkvisla 10 km krevende Grottetur 

7.des P-plass Lier Bygdetun-avslutning 5 km lett Paradisbakkene 
 

Oversikt over turene finner du også på Lier kommunes og DNTs hjemmeside, og  

på www.lieropplevelser.no, samt i Drammens Tidende og Lierposten.  

 

Første tur i 2018 blir torsdag 18. januar kl 10 – oppmøte på Haugestad.  

http://www.lieropplevelser.no/

