S

om en tverrpolitisk gruppering jobber
Frognmarkas Venner for at Frognmarka
skal sikres som en gjennomgående grønn
lunge i vår kommune.
Vi vil på denne måten bevare nærmiljø,
skogholt, løkker og et rikt plante- og dyreliv.
Naturen er en ressurs for hele Frogns
befolkning. Sett i et folkehelseperspektiv,
den billigste og beste helseforsikring både
fysisk og psykisk.

Frogn på langs

For å bevare det biologiske mangfoldet og
kulturminner vil vi sikre Frognmarka med en
juridisk bindende markagrense for fremtidige
generasjoner.
Våre markaområder er en del av Follomarka,
som igjen er viktig for å opprettholde vilttrekk
mellom kommunene i Follo.

Festningsmarsjen

Medlemskap koster kr. 200 per år for
familie og for enkeltmedlemmer.
Medlemskap for bedrifter kr. 500 per år.
Du kan melde deg inn på følgende måte:
Web: www.frognmarka.no
E-post: redd@frognmarka.no
Adr: Postboks 171, 1441 Drøbak
Du kan også sette kontingenten rett inn på
bankkonto: 1503.02.53601.
Husk å oppgi navn, tlf., adr. og e-post
på alle du melder inn.

Fra kyst til kyst

Frogn på langs

En kulturell turmarsj for hele familien. Alltid andre søndag
i september. Turen har følgende distanser: 5, 10, 15, 18,
23 eller 28 km. Det er egen løpsgruppe.
Påmelding: www.frognmarka.no
Turen går gjennom vekslende
skog og kulturlandskap via
historiske plasser i Frogn.
Den gir en fin mulighet til å
gjøre seg kjent i vår flotte
kommune. Løypa er skiltet
med historikk og stedsnavn.
Vi serverer drikke fra alle fem
mellomstasjonene. Her er det
også mulig å melde seg av,
om du ikke vil gå hele turen.
Det er bussretur til Drøbak
og startområdet fra alle
mellomstasjonene.

Fra kyst til kyst i Frogn

En kulturell guidet tur for hele familien. Alltid første
søndag i mai, klokken 10:00. Marsjen er 12 km lang.
Den vil ta ca. syv timer inklusiv guiding og matpauser.
Det er satt et tak for påmelding på 60 deltakere.
Påmelding: www.frognmarka.no
Turen går i et vekslende terreng, fra
fjordlandskap med edelløvskog til innlandsterreng med granskog, fra furumoer og torvmyrer til idyllisk kulturlandskap via historiske plasser. Guidene er lokalkjente og vil gi deg
en unik mulighet til å bli kjent med historien i Nordre Frogn.
På Dal skole er det
parkering-plass. Derfra går
det mini-busser til Brevik
brygge eller Digerud brygge,
hvor turen starter. Transport
tilbake etter endt tur.

Festningsmarsjen Oscarsborg

En 12 km turmarsj med egen guide og veiviser. Påmelding:
www.festningsmarsjen.no
Marsjen går gjennom et
militærhistorisk landskap
med mange flotte
festningsverk og vakker
natur.
Historisk formidling gjennomføres på 15 steder
fra Heer skanser i øst via Oscarsborg festning
til Øvre toppbatteri på Håøya i vest. Unik pin
med bilde av Oscarsborg festnings feltflagg
til alle som fullfører. Det blir også obligatorisk
matpause på Oscarsborg med servering av
frukt og muligheter for toalettbesøk og
kjøp av kioskvarer. Gratis bussretur fra
Sundbrygga til Heer etter endt marsj.

De fire store

Dette er et samarbeid mellom fire løpsarrangementer i
Frogn og Nesodden. Her blir det satt opp premier for dem
som deltar på alle arrangementene.
Frogn på langs (Frognmarkas Venner
og Drøbak Marathonklubb)
påmelding: www.frognmarka.no
Skaubygdaløpet, (Skaubygda IL)
påmelding: www.skaubygda.no
Blomstermila (DFI)
påmelding: www.dfi.no
Nesodden på langs (NIF)
påmelding: www.nesoddenif.no

