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Natt i naturen. Åpningen av friluftslivets år 2015.

Kick off

Den store turdagen

Nyheter 2015

2015 er Friluftslivets år, en nasjonal
markering av norsk friluftsliv. Et helt
år skal fylles til randen med flotte
naturopplevelser, frisk luft, aktiviteter
og gode møteplasser ute i friluft. Bruk
av friluftslivet gir gode opplevelser, økt
livskvalitet, bedre helse og et rikere liv.

Allerede 13.-14. januar hadde vi »kick
off» for Friluftslivets år på Sæteren
gård. I samarbeid med DNT vandret vi
i fakkeltog fra Øverland inn til Sæteren
for å overnatte i naturen. Mye fint folk
var med i følget, Statsråd Thorhild Widvey, Bærums ordfører Lisbeth Hammer
Krog, generalsekretær Nils Øverås og
styreleder Berit Kjøll i DNT og Henning Hoff Wikborg daglig leder i DNT
Oslo og Omegn. Vår kjente polarfarer
Liv Arnesen hadde påtatt seg jobben
som turleder, og ett og annet tips om
turliv kunne nok hun bidra med. I
tillegg deltok medlemmer i turlaget.
Overnattingen skjedde i gapahuker, lavvoer og telt i området rundt gårdstunet
på Sæteren. Ut på morgenkvisten dro
deltakerne hjem eller rett på jobb, skole
eller barnehage.

Andre arrangementer i Bærum Turlag
som vi vil markere i Friluftslivets år, er
Kom deg ut-dagen vinter og høst, henholdsvis på Nedre Gupu i Vestmarka og
på Sæteren Gård i Bærumsmarka.

Vårt turprogram ellers i 2015 inneholder en del nyheter; kajakktur i
Vansjø ved Moss og i Asker og Bærums
skjærgård, sykkelturer kombinert med
fottur til flere spektakulære topper i
Oslomarka, flere turer med engelsk- og
tyskspråklig turleder. Vi introduserer
også turer under vignetten Vannlangs.
Populære turer fra i fjor, som for
eksempel tur med yoga på Nedre Gupu
og enkelte kulturvandringer, vil bli
opprettholdt.

Bærum Turlag ønsker å være en aktiv
tilrettelegger for turer og arrangementer gjennom hele året. Man kan si at alt
i programmet du nå sitter med i hånda
er vårt bidrag til Friluftslivets år. Noen
av arrangementene og turene har vi
imidlertid valgt som spesielle markører
i dette året.

Vår storsatsing i løpet av året vil
imidlertid være Den store turdagen
søndag 20. september. Da inviterer vi
hele Bærums befolkning til å gå tur
til Brunkollen turisthytte. Startsteder
vil være Fossum, Løvenskioldbanen,
Øverland og Burudvann. På Brunkollen
vil det bli underholdning av ulikt slag
(eventyrstund, musikk, natursti).
Arrangementet vil være tilgjengelig
også for funksjonshemmede da det er
framkommelighet på vei fra Fossum til
Brunkollen.

Årets turprogram er laget av Bærum
Turlags egen programkomité
bestående av John Hvidsten, Sidsel
Graff-Iversen, Trine Hansson og Nils
Mathisrud. Masse spennende turer
i Friluftslivets år. Tusen takk for
innsatsen!
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Følg med på våre hjemmesider.

Friluftslivets år

Og det beste av alt; friluftslivet er enkelt og tilgjengelig. Bli med ut du også!

FOTO FORSIDE: ELLEN NÆSJE – DUGNADSARBEID FOR BÆRUM TURLAG

Bærum Turlag legger opp til en uteovernatting i måneden i Friluftslivets år.

Bærum Turlag 2015
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Velkommen til Friluftslivets år 2015.

Einar Skage Andersen
Bærum Turlag, leder
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ÅRSMØTE BÆRUM TURLAG
Bærum Turlag avholder ordinært årsmøte på Bærum bibliotek, Bekkestua

tirsdag 24. mars klokken 1900.
Sakspapirer legges ut på bærumturlag.no 2 uker før årsmøtet.
Det blir enkel servering.
Underholdning:
«Gutta på skauen»
Med tilhold på Krokskogen og
i skogkanten ved Fossum har
«Gutta på skauen» markert seg
med unike historier og sanger
fra Krokskogen og Nordmarka,
illegale sanger og nå sist i høst
2014 med CD-en «Bye-patrioter»
viet tidligere samarbeidspartner
Erik Bye.
Og i 2015 er de aktuelle med en
innspilling av krigens sensurerte og usensurerte revysanger:
Revykrigen.
«Gutta på skauen»
De tre herrene innehar en unik
kulturell ballast. Per Vollestad
har sunget på opera- og konsertscener over hele verden. Fredrik Øie Jensen er bl.a.
mangeårig kapellmester for «Skal vi danse?» og Svein Olav Blindheim er både forfatter, komponist og i mange år var han makker med Arild Nyquist og Lars Martin
Myhre i «Trio tre».
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TRUGETURER
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FOR BEDRE FORM
OG BEDRE HELSE
Bærum Turlag tilrettelegger for at flere skal komme seg ut på tur.

«Hvor mange timer sitter du i ro, i
løpet av dagen?» De siste årene har
denne typen spørsmål kommet med
i helseundersøkelser, i tillegg til
spørsmål om hvor mye man beveger
seg og hvor mye man trener. Det er
ikke uten grunn; mange timer med
stillesitting slår ut som en selvstendig
faktor, og dessverre ikke i fordelaktig
retning. Og mange timer i ro kan det

Trugetur på Nedre Gupu i Vestmarka.

bli, hvis man sitter på jobb og sitter
i bilen, og korte treningsøkter er nærmest den eneste typen fysisk aktivitet.
Poenget er, bli med ut på tur, enten du
trener eller ikke! Lange turer er bra for
formen, bra for kroppsvekten og bra
for helsen på kort og lang sikt. Listen
over helsefordeler er for lang til å tas
med her. For den som ikke trener, er
turgåing ekstra fint. Selve mosjonen,

som kanskje ikke motiverer så mye, er
noe man får nærmest gratis, mens man
har det trivelig sosialt og har fine opplevelser. Vårt tips er å starte med turer
merket med en eller to støvler hvis man
er uvant med turgåing. De fleste turene
er lagt opp slik at man kan snu eller
avkorte turen hvis det viser seg at den
blir for lang, selvsagt etter avtale med
turleder.
Sidsel Graff-Iversen

GENERELT
Starttider

Gradering av turer

Starttidene som er angitt i programmet, er tidspunktet for
avmarsj. Det kan lønne seg å møte opp noen minutter tidligere, bl.a. for å hilse på turleder og de andre turdeltakerne.

Turene er merket etter vanskelighetsgrad. Da våre nærturer skiller seg en del fra turer i fjellet, er beskrivelsen litt
forskjellig fra den vanlige skalaen. Graderingen tar utgangspunkt i turens lengde, profil og eventuelle andre faktorer.

Kollektivtransport
Obs. Tider for kollektivtransport bør sjekkes før turen da
programmet er skrevet lang tid i forveien, og rutetidene
kan ha endret seg.

Hund

– Lett, f.eks. 2-4 timer i lett terreng.
– Ganske lett, f.eks. 2-4 timer i variert terreng.
– Middels, f.eks. 3-6 timer i krevende terreng.
– Krevende, f.eks. mer enn 6 timer i
krevende terreng.

Hvis du har med hund, må du følge regler for båndtvang og
ta hensyn til de andre i turfølget.
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Nordmenn er som kjent født med ski på beina. Bærum Turlag ønsker likevel å tilby en alternativ
turopplevelse på vinterføre. Vi tar i bruk truger og kommer oss ut i vinterskogen. Turene er ikke altfor
lange, og vi skal ta oss tid til å nyte naturen. Det er forholdsvis tungt å gå på truger, så fin trim blir det
uansett. Du bør ha med en liten sekk med sokkeskift og noen reserveplagg så du kan variere påkledningen underveis. Solide sko er viktig, enten du har trugene på deg eller ikke.
På truger til Brunkollen
Søndag 8. februar

Vi følger den blå sommerstien fra Skytterkollen ca. 3,5 km opp til Brunkollen
turisthytte med truger. Denne ruten er
ikke vinterpreparert for ski. På Brunkollen skal vi ha en hyggelig pause med de
beste skolebollene man kan få.
Det er mulig å låne truger, og det anbefales at man i tillegg tar med et par staver
for bruk på denne turen. Dersom det er
uholdbare snø – og isforhold, kan turen
bli avlyst. Alle deltagere blir i tilfelle kontaktet på e-post lørdag 7. februar.
Start: Jøssingveien bussholdeplass
kl. 10.10. (Vi går ikke før bussen er
kommet). Derfra går vi opp til Skytterkollen parkeringsplass og møter dem
som kommer med bil kl. 10.30.

Kollektiv: Buss 732 fra Sandvika
kl. 09.31, fra Bekkestua kl. 09.47 til
Jøssingveien kl. 10.06 (sjekk rutetider).
Derfra ca. 2 km å gå til Skytterkollen.
Turleder: Sascha Bucko, sascha.
bucko@gmail.com, telefon 479 60 994.
Påmelding: Turen krever påmelding til
turleder innen torsdag 5. februar. Meld
samtidig fra om du trenger truger, og
om du kommer med buss eller bil.

På truger i Åstad naturreservat
Søndag 22. februar

Vinteren er spesiell i dette vesle naturreservatet ved foten av Skaugumsåsen.
Vi ser hva is, snø og kulde har gjort med
bregner og trær. Gjennom reservatet
renner Stokkerelva. Hvor ferden går
er avhengig av is – og snøforholdene.
Ligger det til rette for det, går vi på

isen oppover elva. Er det ikke snø, men
frost, går vi til fots. Dersom det er en
del snø, bruker vi truger og skistaver.
Turlaget har tilgang på truger. Naturreservatet ligger i et søkk, så der kan det
være kaldt om vinteren. Kle deg godt!
Turen tar ca. 3 timer. Dersom det er
uholdbare snø – og isforhold, kan turen
bli avlyst.
Start: Billingstad skole kl. 12.15.
Kollektiv: Buss 707 fra Sandvika
kl. 11.50 til Billingstadveien kl. 11.57.
Ca. 10 min gange til Billingstad skole.
Tog fra Sandvika 11.57 til Billingstad
kl. 12.01 (sjekk rutetider).
Turleder: Jan Olav Langseth, jaollang@
online.no, telefon 906 43 123.
Påmelding: Turen krever påmelding til
turleder innen torsdag 19. februar. Meld
samtidig fra om du trenger truger.
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UT PÅ TUR

I denne kategorien finner du klassiske norske søndagsturer. De leder til fine turmål. Alle turene inkluderer
topper med utsikt. Turmål kan også være kløfter og stryk som Bjørnsjøhelvete, spesielt fin natur som på
Brånan, kulturlandskap som på Rognlia eller turen kan ha historisk interesse. Det gir inspirasjon til å
komme til steder man kanskje har hørt om, men ikke besøkt. Og det er hyggelig og sosialt å være med i et
følge. Oftest vil turledelsen stille med minst én person som kan fortelle om stedene vi besøker.
Turene er typiske dagsturer; forholdsvis lange og til en viss grad fysisk krevende. Vi har merket turene
med 1-4 støvler, dvs. fra lette til krevende turer. Både lengde, høydeforskjell og fremkommelighet teller
med i vurderingen av hvor krevende turen er. Er du i tvil om form og førlighet, er det smart å starte
med 1 – eller 2-støvlers tur for å teste. Hva har man med seg? Sekk med mat, drikke og noen ekstra
klær, evt. regntøy, er obligatorisk. Sitteunderlag, håndkle, kamera, kart og kompass er en fordel.
Fottøyet vil variere fra tur til tur. Går man på småstier og utenom sti, er det lurt å ha sko som er mer
solide enn joggesko. Gå-staver kan man eventuelt ha med.
Kulturvandring i
Dælivannområdet
Søndag 3. mai

Søndag 10. mai

Turen går forbi Fleskum gård til sørenden av Dælivann, videre til Skotta
og over jordene til Dalbolåven. Derfra
tilbake til Valler stasjon. Tema for turen
vil være ”Fleskumsommeren 1886”
da en rekke malere bodde på Fleskum
gård. Vi stopper ved inngangsporten til
Fleskum gård og ved Dælivannet, der
”Gutten med seljefløyten” ble til. Korte
kulturhistoriske stopp også ved Skotta
og Dalbolåven. Turen tar 2-3 timer.
Start: Valler bussholdeplass kl. 11.00.
Kollektiv: T-bane fra Bekkestua 10.51
til Gjettum 10.57. Buss 731 fra Sandvika
10.54 til Valler stasjon 11.00 (sjekk
rutetider).
Turleder: Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no, telefon 908
50 991.

Fleskumsommeren 1886
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Sommeren 1886 bodde flere av de
fremste norske malerne på Fleskum
gård. Christian Skredsvig og Maggie
Plahte inviterte Erik Werenskiold,
Gerhard Munthe, Harriet Backer,
Kitty Kielland og Eilif Peterssen til
en sommer som sto i malerkunstens
tegn. Det er vanlig å si at nyromantikken eller impresjonismen i norsk
malerkunst utviklet seg på Fleskum
i 1886. Christian Skredsvigs «Gutten
med seljefløyten» er det mest kjente
maleriet fra denne sommeren.
Fra Mørkganga mot Steinsfjorden og Ringerike.

I spor etter verdens
første o-løp
O-løpet ble arrangert av Tjalve 31.
okt. 1897 med start på Grøttum
i Sørkedalen. Denne turen er en
historisk vandring fra post til post; en
lang, men rolig og sosial GÅTUR. Vi
starter turen ved p-plassen på Åmot
ved Sørkedalen skole og går først opp
til Grøttum.
1. post var på Finnerud, 2. post
Bjørnholt. Derfra legger vi turen over
Kobberhaugene (515 og 526 moh, fin
utsikt, rast) til 3. post på Slagtern, og så
målgang på Grøttum. Turen går for det
meste på sti og litt på vei og kan regnes
som middels krevende. Tiden anslås til
4-5 timer inkludert pauser.
Det blir korte natur – og kulturinnspill
underveis. Detaljert referat og beskrivelse av o-løpet deles ut. Ta med mat og
drikke. Kartet Kikut 1:25 000 og andre
nordmarkskart dekker området.
Start: Kl. 10.00 fra Åmot p-plass. Fra
bussholdeplassen ved Sørkedalen skole
går man mot øst ned bakken, over elva
og frem til stor p-plass.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 09.27
til Sørkedalen skole 09.45 (sjekk rutetider), gå ned til p-plass.
Turleder: Dag Lindbäck-Larsen,
dlindbc@getmail.no, telefon 936 92 482.

Verdens første o-løp
Verdens første o-løp ble arrangert
31. oktober 1897 i Sørkedalen.
Løpet var 11 km i luftlinje og vinnertiden var 1.47.07. Av deltakerne
kan nevnes Peder Fossum (maratonløper), Knut K. Stamsø (aktiv i
svømming, kappgang og friidrett,
OL-deltaker for Sverige i gymnastikk), Fredrik Ahlbeck (døvstum).
Herman Mehren, Henrik Nordli
(friidrettsutøver med nordisk
rekord i stavsprang).
Nytt løp ble arrangert året etter i
Maridalen. Løpet var 10 km og ble
en gedigen fiasko, for etter 6 timer
var ikke en eneste av deltakerne
kommet i mål.

Sørkedalen på langs
Mandag 25. mai (2. pinsedag)

Turen starter ved Skansebakken
bussholdeplass. Vi går på ryddet og helt
nymerket sti fra Skansebakken, krysser
Vennerliveien oppe i åsen og fortsetter opp på Merraskallen (424 moh,
flott utsikt!), hovedpause her. Så går
turen på pen skogsti ned til Abborvann
hvor man kan ta seg et bad. Så ned til
Østernvann, over Lathusåsen (flott
utsikt!) og vi avslutter ved Fossum
klubbhus. Herfra kan man komme seg
hjem med buss, og det er ikke langt til
Peder Ankers plass og Bogstad camping
om noen skal hente bil.
Vi tar noen pauser med natur – og
kulturinnspill underveis. Turen er
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Tur til Åmotkollene.

ca. 10 km lang, den går på sti og er
middels krevende. Turkartene Bærumsmarka 1:20 000 og Kikut 1:25 000
dekker området. Anslått tid er ca. 4
timer, inkludert pauser.
Start: Skansebakken bussholdeplass
kl. 10.00.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 09.27
over Peder Ankers plass nær Statoil
på Bogstad camping, til Skansebakken
kl. 09.59 (sjekk rutetider). Det er smart
å parkere ev. bil ved Statoil.
Turleder: Dag Lindbäck-Larsen,
dlindbc@getmail.no, telefon 936 92 482.

Kulturlandskap på Rognlia
gård og Kjaglidalen
naturreservat
Søndag 31. mai

Turen starter fra Engebråtan innenfor
Isi miljøpark. Parker bilen ved boligen
øverst i veien. De som tar bussen til
Smestad på E16, har drøye 2 km å gå til
startstedet.
Stigningen fra Engebråtan til Rognlia
er ca. 230 m på 3 km. Kulturlandskapet
på Rognlia gård vedlikeholdes med slått
og gammelnorsk spælsau-beite. Herfra
er det vid utsikt mot Øverskogen i Lier,
Sollihøgda og Norefjell. Vi stopper for
en rast og den idealistiske brukeren
Tanja Storløkken vil fortelle om gården
og driften. Nedstigningen fra Rognlia er
drøye 2 km på ca. 270 høydemeter til den
tidligere husmannsplassen Kjaglienga.
Stien krysser ramsløkfelt i Kjaglidalen
naturreservat. Fra Kjaglienga følges vei/
sti langs elva og tilbake til Engebråtan,
ca. 2,5 km.
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Brua over Bjørnsjøhelvete ble anlagt i 1949
for å lette atkomstveien
til begge sider av elva
når kraftledningen og
mastene til Holsfjordledningen skulle
inspiseres. Brua er ca.
20 meter lang og svaier
betydelig når noen
våger seg over den.
Juvet er 20 meter dypt,
der elva går skummende hvit kast i kast
ned til Skjærsjøen.

FOTO: EINAR SKAGE ANDERSEN
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Bjørnsjøhelvete
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Fra Bjørnsjøhelvete.

Rognlia
Rognlia er en rydningsplass fra
1600-tallet som lå som i kongens
allmenning. Plassen ble delt i to
bruk i 1816 og så godt som samlet
igjen 100 år senere, da eieren
av Hamang Papirfabrik, Eivind
Lyche, kjøpte Rognlia. I mellomkrigstida ble det drevet en større
pelsdyrfarm på stedet. I 1942
kjøpte forpakteren Johan Bjerke
gården, og hans familie har hatt
den siden. Gården fikk bilvei i
1955 og strøm i 1970 som en av de
siste med fast bosetting i marka.
Turen er på ca. 8 km i til dels bratt og
ulendt terreng; still med solide turstøvler. Anslått tid er ca. 5 timer inklusive
pauser. Turkartet Bærum Vestmark
1:20 000 anbefales. Ta med mat og
drikke.
Start: Engebråtan ved Isi kl. 10.30.
Kollektiv: Buss 761 fra Sandvika
kl. 09.42 til Smestad 9.52 (sjekk rutetider). Drøye 2 km å gå til Engebråtan.
Turleder: Liv Frøysaa Moe, livfmoe@gmail.
com, telefon 482 74 309 / 6714 6275.

Heikampen, Råkollen og
Stubberudseterhøgda – gamle
hesteveier og utsikt
Søndag 7. juni

Turen starter fra Sørkedalen skole. Vi
passerer parkeringsplassen på Åmot (ned
bakken mot øst, over elva), hvor de som
kommer med bil kan slutte seg til.
Herfra går vi til toppen av Heikampen
(569 moh), for det meste på gamle

veifar og umerkede stier. Hovedpause
her oppe. Så tar vi oss over til Råkollen
(528 moh) og Stubberudseterhøgda
(523 moh), som begge har fin utsikt
over Bærum, Asker og Oslofjorden. Så
går turen tilbake til Sørkedalen.
Turen er totalt ca. 13 km. Den er variert
og forholdsvis krevende med høydeforskjeller, småstier og tidvis går vi i
terrenget. Anslått tid er 5-6 timer, inklusive pauser. Turkartet Kikut 1:25 000
kan anbefales. Ta med mat og drikke.
Start: Bussholdeplassen ved Sørkedalen skole kl. 10.45, Åmot p-plass
kl. 11.00.

Turen er på ca. 15 km sykling og 12-13
km til fots i ganske storkupert terreng.
Anslått tid er 5-6 timer, inklusive pauser.
Ta med godt med mat og drikke og
reservetøy i sekken. Noen vil kanskje
også skifte sko fra sykling til gåing. Vi
setter igjen syklene i skogen og behovet
for sykkellås må den enkelte selv vurdere.
Turkartet Bærum vestmark, 1:20 000
anbefales.

Start: Franskleiv (Vestmarksetra
p-plass) kl. 11.45.

Start: Franskleiv kl. 10.30.

Tur-retur Bjørnsjøhelvete
– over Kobberhaugen

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika
kl. 10.02 til Kattås kl. 10.16 (sjekk
rutetider). Det er 1 km fra Kattås til
Franskleiv.

Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 10.27 til
Sørkedalen skole kl. 10.45 (sjekk rutetider).

Turleder: John Hvidsten, nilhvi@hotmail.no, telefon 900 91 122.

Turledelse: Sidsel Graff-Iversen,
sgri@fhi.no, telefon 416 62 683 (turleder) og Trygve Christensen (kjent-

Topptur til Haveråsen i
Vestmarka

mann og lokalhistoriker).

Turen starter fra Franskleiv i Vestmarka, og vi går mot Nedre Gupu
og videre til Furuholmen. Rett
etter Furuholmen tar vi av på stien
”Saltveien” mot Persbonn. Herfra stiger
terrenget gradvis opp til Haveråsen
(437 moh). Her stopper vi og nyter
den imponerende utsikten over fjord
og mark, og vi kan skrive oss inn i
topp-boken. Vi går ned til Sandungen
på veien tilbake. De som vil, kan stoppe
og ta et bad her. Turen går videre over
Helgesbonnhogget, forbi Svafoss og
midtre Fløyta tilbake til Furuholmen.
Videre går vi samme vei tilbake til
parkeringsplassen på Franskleiv.

Topper i Vestmarka
Søndag 21.juni

Vi tar i bruk sykkel for å komme langt inn
i marka og kunne nå flere fine topper på
samme tur. Turen starter fra Franskleiv
i Vestmarka, og vi sykler inn til veikryss
nordøst i Sandungen og parkerer syklene
her. Herfra går vi over Haveråsen og inn
til Gampen. Så mot sørvest og opp på
Vestergyllen, som gir oss en flott utsikt
vestover. Så går turen tilbake til syklene,
og vi sykler sørover til endepunktet av
veien på Hagahogget. Herfra er det kort
gåtur til høyde 458, med flott utsikt over
Asker og Oslofjorden. Sykkeltur tilbake til
Franskleiv.
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Søndag 23. august

Turen er på ca. 13 km i kupert terreng.
Anslått tid er ca. 3 ½ time, inklusive
pauser.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika
kl. 11.02 til Kattås kl. 11.16 (sjekk
rutetider). Det er 1 km fra Kattås til
Franskleiv.
Turleder: Kaisa Hafredal, kaisahafredal@online.no, telefon
957 94 385.

Søndag 23. august

Turen starter fra parkeringsplassen ved
Åmot i Sørkedalen, ned fra Sørkedalen
skole. Turen går på blåmerket sti opp
til Finnerud og videre inn til veikryss
øst for Sandås. Herfra følger vi skogsvei
østover, og på blåmerket sti over
demningen til Bjørnholt. Sørover på sti
langs elva og på hengebru over Bjørnsjøhelvete. Fra vestsiden av elva tar vi
over Kobberhaugen med flott utsikt,
og ned til Kobberhaughytta. Videre
forbi Studenterhytta på Kjellerberget
og over Grøttumsflaka og tilbake til
Sørkedalen.
Turen er på ca. 15-16 km i ganske
storkupert terreng. Anslått tid er 5-6
timer, inklusive pauser. Kartet Kikut,
1:25 000 og andre nordmarkskart
dekker området.
Start: Fra parkeringsplassen på Åmot
kl. 10.00.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 09.27
til Sørkedalen skole kl. 09.45 (sjekk
rutetider).
Turleder: John Hvidsten, nilhvi@
hotmail.no, 90 09 11 22.

Fra topp til topp rundt
Bærums Verk
Søndag 30. august

Turen går over Eineåsen til Ryk�kinn, forbi Glittredammen og opp fra
Løkenhavna til Nordre Kolsåstopp
(379 m). Så går vi ned til Setertjern og
ut på bygdeborgen Gråmagan. Videre
bratt ned ovenfor Dalbo gård og på
sti/vei rundt Nordre Kolsås til Kolsås
skianlegg. Siste stykket går vi i Grorudåsen til Lesterud skole og tilbake til
utgangspunktet. På siste del av turen
er det mulig å avslutte, flere steder ved
bussholdeplass.
Vi går i kupert terreng med flere bratte
opp – og nedstigninger. Turen varer
6-7 timer.
Start: Fra parkering nederst i Krydsbybakken kl.10.15.
Kollektiv: Buss 753 fra Sandvika
kl. 09.42 til Slalåmveien kl.10.05 (sjekk
rutetider).
Turleder: Trine Hansson, trine@
baerumturlag.no, telefon 907 52 338.

Til toppen av Oslo
Søndag 6. september

Vi tar i bruk sykkel for å komme langt
inn i marka og kunne nå flere fine
topper på samme tur. Turen starter
fra parkeringsplassen ved Åmot i
Sørkedalen, ned fra Sørkedalen skole.
Vi sykler langs Langlivassdraget inn til
Kringla og videre opp motene øst for
Styggedalsmana og østover til Sandungen gård. Her parkerer vi syklene
og følger blåmerket sti nordover. Midt
oppe i lia tar vi over på umerket sti og
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Nede ved syklene tar vi samme veien
tilbake til nordenden av Langlivannet
og sørover på østsiden til trillesti
over til vei som går til Kikutstua. Her
parkerer vi syklene på nytt og følger
blåmerket sti opp til Kikut (612 moh).
Nede igjen sykler vi mellom vestre og
østre Fyllingen, ut på Glåmene og forbi
Finnerud ned til Åmot.
Turen er forholdsvis krevende. Det er
ca. 40 km sykling med mye motbakke
den første halvdelen, og 6-7 km på
beina med ca. 500 høydemeter. Anslått
tid er 6-7 timer inklusive pauser.
Ta med godt med mat og drikke og
reservetøy i sekken. Noen vil kanskje
også skifte sko fra sykling til gåing. Vi
setter igjen syklene i skogen og behovet
for sykkellås må den enkelte selv
vurdere. Kartet for turen er Nordmarka
1:50 000.
Start: Fra parkeringsplassen på Åmot
kl. 10.00.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 09.27 til Sørkedalen skole kl. 09.45 (sjekk rutetider).
Turleder: John Hvidsten, nilhvi@
hotmail.no, 900 91 122.

Over topper og myrer syd på
Krokskogen
Søndag 13. september

Turen starter fra Tobonn og går opp
Kampebakkene, langs Sætervann,
opp på Dritarholshøgda, videre forbi
Trillingtjerna, til Kampeseter. Her blir
det en stopp der vi får gårdens historie
fra familien Kampeseter. Videre på
blåmerket sti til Gampetjern, deretter
skiløypa sørover til Heimkleivmyra,
Kryssbystupmyra til Vidvangen,
Victoria, Johnsrudkampen og til slutt

veien ned til Tobonn. Turen går i hurtig
tempo (med pauser) og tar ca. 6 timer.
Start: P-plassen på Tobonn kl. 10.30.
Kollektiv: Buss 753 fra Sandvika 09.42
til Bykrysset 10.10 (sjekk rutetider).
Turleder: Liv Arnesen, liv@livarnesen.
com, telefon 901 37 030.

Topper nordøst i
Bærumsmarka
Søndag 27. september

Turen starter fra Årnes bussholdeplass/p-plass i Sørkedalen. Vi følger
blåmerket sti opp mot Tangenåsen,
hvor vi imponeres av svære flyttblokker (289 moh). Så tar vi blåmerket
sti og skogsvei nordover i retning
Blekkevann, deretter i terrenget opp
på Brånan (404 moh), hvor vi tar
hovedpausen. Så tar vi oss over til
Lønnåshøgda (423 moh). Dette er ikke
typiske utsiktstopper, men naturen er
flott, inkludert kløfta med Stormyra
mellom de to toppene.
På tilbakeveien tar vi skogsveier sørover
til Stormyrhytta og svinger mot nord på
skitrasé for å få med oss Rambergåsen
og Tonåsen, to fine åser som vender
mot Sørkedalen. Fra Tonåsen (298
moh) er det fin utsikt mot dalen og
sørover. Herfra er turen tilbake til
Årnes kort – på nyryddet sti.
Anslått tid er ca. 5 timer, inklusive
pauser. Turen er totalt 12-13 km, variert, med en god del vandring i terreng
uten sti. Turkartene Bærumsmarka
1:20 000 og Kikut 1:25 000 dekker
området. Solid fottøy og anorakk med
hette anbefales, det siste med tanke på
hjortelusfluer. Ta med mat og drikke.
Start: Årnes bussholdeplass kl. 10.45.
Kollektiv: Buss 41 fra Røa kl. 10.27 til
Årnes kl. 10.36 (sjekk rutetider).
Turleder: Sidsel Graff-Iversen, sgri@
fhi.no, telefon 416 62 683.

Bernhard Herre (1812-1849)
Bernhard Herre var blant de første som vandret i dypet av
Oslomarka og sannsynligvis den aller første som skrev om
Nordmarka og Krokskogen med noen innsikt. Den vesle boka
«En Jægers Erindringer», utgitt av vennene Johan Sebastian
Welhaven og Peter Christen Asbjørnsen, har en sjelden kraft
som har gjort at den er blitt utgitt igjen og igjen, senest i 1997.
Det var her i Maridalsalpene, nær Mellomkollen, Bernhard
Herre døde sommeren 1849, trolig av et vådeskudd.
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Høy rute i Maridalsalpene
Søndag 5. oktober

Turen starter fra nedre del av parkeringsplassen på Skar innerst i Maridalen. Vi går på blåmerkede stier opp
på et høydedrag øst for Øyungen. Her
er det både bratt og kupert og en rekke
topper på drøyt 500 moh. Vi skal plukke med oss de fleste, og kommer til å gå
en del utenfor sti. Vi går nedenom det
idylliske småbruket Tømte, og passerer
både speiderhytte, DNT-hytte og den
privateide hytta Sellanrå med en flott
utsikt, før vi går ned igjen via Øyungskollen og Furumokollen.

FOTO: ARNE AXELSEN

opp til toppen av Kjerkeberget, som
er Oslos høyeste punkt (631 moh).
Her er det flott utsikt fra et gammelt
branntårn på toppen.

Turen blir ikke på mer enn ca. 10-12 km,
men terrenget står på høykant, og vi regner
med å bruke ca. 4-5 timer inkludert pauser.
Aktuelt kart er Nordmarka 1:50 000.

Flotte kajakkmuligheter i Bærums skjærgård.

Start: Øverst på parkeringsplassen på
Skar kl. 10.15.
Kollektiv: Buss 51 fra Nydalen
(T-bane) kl. 09.54 til Skar kl. 10.14.
Buss 54 fra Jernbanetorget kl. 09.17
korresponderer med rute 51 ved Brekkekrysset kl. 09.38 (sjekk rutetider).
Turleder: John Hvidsten, nilhvi@
hotmail.no, 900 91 122.

Kulturvandring på Lagåsen
Søndag 25. oktober

Start fra Lysaker stasjon. Vi går langs
Lysaker brygge til Svartebukta og videre
rundt Lagåsen til Polhøgda og tilbake
til Lysaker stasjon. Tema på turen er
”Lysakerkretsen”, en gruppe intellektuelle og kunstnere som fra 1890 var med
på å prege norsk samfunnsdebatt. Står
sentralt som nasjonsbyggere for å skape
en norsk identitet i tida før og etter
bruddet med Sverige i 1905. Sentrale
navn er Fridtjof Nansen, malerne Erik
Werenskiold, Gerhard Munthe og Eilif
Peterssen og arkitekten Arnstein Arneberg. Historiker og politiker Halvdan
Koht bodde også på Lagåsen. Turens
lengde er ca. 4 km og tar 2-3 timer.
Start: Lysaker stasjon kl. 11.00.
Kollektiv: Buss 143 fra Bekkestua
kl. 10.47 til Lysaker kl. 10.54. Tog fra
Sandvika kl. 10.52 til Lysaker kl. 10.57
(sjekk rutetider).
Turleder: Einar Skage Andersen,
skage@baerumturlag.no, telefon
908 50 991.
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Nytt av året for 2015 er at Bærum Turlag vil arrangere turer i det våte element, dvs. for kajakk.
Vi prøver oss med to turer det første året, og hvis dette blir en suksess, gir vi oss kast med flere turer
til neste år. Turene er beregnet for havkajakk, og det forventes at man har grunnleggende ferdigheter
og eget utstyr. Det er med andre ord ikke et kurs vi arrangerer, men man trenger heller ikke å være
ekspert. Det ligger en grad av trygghet når man er flere som padler sammen, og vi kan sikkert alle
lære noe av hverandre.
Felles for turene er at de er dagsturer på rundt fire timer, middels tempo, og vi tar en god pause
underveis. Turenes lengde og rute må imidlertid justeres etter været. Ta med litt mat (gjerne en primus) og rikelig med drikke. Likeså tøy etter forholdene og litt ekstra varmt å trekke på seg i pausene.
Vi satser på sjøsetting i nærheten av gode parkeringsforhold. Turene krever påmelding til turleder.
Vestfjorden – Holmenfjorden
Lørdag 9. mai

Vi møtes ved Holmenskjæret i Asker
og padler østover Holmenfjorden mot
Vendelsund. Vi tar en kort stopp ved
kalkovnen i Sandbukta som er et kjent
kulturminne, ikke ulik kalkovnen i
Bærums kommunevåpen. Ved behov
går vi i land for en kort teknisk stopp.
Vi fortsetter videre til nordsiden av
Ostøya der vi går i land for en kort
pause. Deretter runder vi øya ”med
klokken”. I sundet mellom Ostøya
og Grimsøya åpner fjorden seg og vi
ser over mot Nesodden. Videre langs
sørsiden av Langåra til en fin strand på
sydvestre side der vi tar en times lunsjpause. Tilbake nordvestover Holmenfjorden til Holmenskjæret. Turen er ca.
14 km lang og tar ca. 3-4 timer. Turen

går dels gjennom trange farvann der vi
er i ly for vinden, mens andre deler av
ruten er åpne ut mot fjorden.
Vi tar forbehold om at ruten kan bli
endret eller forkortet avhengig av vindforhold og padleferdigheter i gruppen.
Oppmøte: Ved Holmenskjæret kl. 10.00.
Turleder: Ivar Bull, ivar.bull@dnvgl.
com, telefon 916 47 497.
Påmelding: Turen krever påmelding til
turleder innen torsdag 7. mai.

Moss – Vansjø
Lørdag 5. september

Vi møtes ved Mossehallen i Nesparken
ved Moss. Vi padler først oppover Mosseelva til Elverhøy. Turen går videre
sydover langs Årvollfjorden og rundt

sydenden av Dillingøya hvor det ligger
et fuglereservat som er kjent for sin
rike bestand av svømme – og vadefugler. Vi padler videre langs østsiden
av Dillingøya, runder nordenden og
tilbake til Elverhøy. Deretter Mosseelva
tilbake til Nesparken. Turen padles i
delvis trange farvann med strandsoner
som veksler mellom skog, fjell, svaberg
og siv. Det er mange idylliske plasser
langs ruten. Turen er ca. 23 km lang og
tar ca. 5 timer.
Oppmøte: Ved Mossehallen kl. 10.00.
Det er ca. en times kjøring fra Sandvika.
Turleder: Nils Mathisrud, nils@
vingtor.net, telefon 954 35 177.
Påmelding: Turen krever påmelding til
turleder innen torsdag 3. september.
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LANGS VANN

Det er en egen glede å følge en elv. Når man ikke har fulgt elveløpet før, får turen et preg av utforsking.
Er man kjent langs elven er det likevel spennende fordi vannføringen varierer – en elv har et liv, på en
helt annen måte enn en sti eller vei! Noe av det samme gjelder turer langs vann, og ikke minst turer langs
kysten; man vet aldri helt hva som venter en. Turer langs elver og strender byr i tillegg på kultur og historie
– fra steinalderen til moderne tid. I 2015 har vi tre turer langs elver: Sandvikselva, Akerselva og Lysaker
elva, den siste med engelsk – og tyskspråklig turleder. Turene elvelangs er ganske lette å gå og byr på natur,
kultur og historie! To turer går lang kysten, på merkede kyststier langs Nesodden og langs sørsiden av
Hurumlandet. Se nærmere beskrivelser av turene, og ikke glem badetøy! Vi regner med mange deltagere!
Elvevandring langs Akerselva
Søndag 14. juni

Søndag 16. august

Turen starter øverst på Kjelsås og går
på gangveier langsmed elva helt ned til
Operaen i Bjørvika. Vi kommer forbi
mange fine steder med mye historie
og kultur, og vi får se nye deler av byen
som har vokst frem. Vi stopper og
forteller litt underveis. Turen varer ca.
3 timer.
Start: Ved inngangen til Teknisk
Museum kl.10.50. eller øverst ved elva
kl. 11.00. Det er mulig å parkere før
Oset vannbehandlingsanlegg).
Kollektiv: Buss 54 fra Jernbanetorget
kl. 10.18 til Kjelsås stasjon kl. 10.44
(sjekk rutetider).
Turleder: Trine Hansson, trine@
baerumturlag.no, telefon 907 52 338.

Kyststi Nesodden
Søndag 28. juni
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Vi går langs blåmerket sti på østsiden
av Nesoddlandet. Turen er ca. 12 km og
tar oss fra Blylaget Brygge i sør til Nesoddtangen gård i nord. Vi går vekselvis
på vei, sti og svaberg. Lokalhistorie
får dere på oppslagsstolper underveis,
og ellers nyter vi idyllisk landskap og
fjordutsikt. Vi passerer mange nedlagte
brygger, der ”pappabåten” la til i gamle
dager, og danseplasser fra en svunnen
tid. Ta med matpakke så finner vi en
hyggelig plass underveis for en rast.
Er det varmt nok, stopper vi på en
hyggelig badestrand for en dukkert.
Returbåt fra Nesodden går hver time,
vi rekker 15.00 – eller 16.00-båten fra
Nesoddtangen.
Start: Nesoddbåten ved Aker brygge
kl. 10.30 (båten har avgang kl. 10.32).
Turleder: Ellen Næsje, ellen@
baerumturlag.no, telefon 952 40 607.
Gråbergtjernet på Krokskogen, tatt fra Gråberget.

Langs Hurums solkyst
Turen er ca. 15 km, følger hovedsakelig
kyststien og er stedvis bratt. Vi starter
fra Holmsbu torg kl. 11.30 (se nedenfor
om hvordan vi kommer dit). Vi ser oss
rundt ved havna, får en kort orientering om Holmsbu og vandrer i retning
Rødtangen. Vi kommer til Holmsbu billedgalleri, tegnet av arkitekt Bjart Mohr
og bygget 1963-73 for utstilling av
arbeidene til Holmsbumalerne Henrik
Sørensen, Oluf Wold Torne og Thorvald Eriksen. Vi tar en stopp her. På
Rødtangen leter vi opp gravrøysene fra
bronsealderen og dyssegrav fra yngre
steinalder. Nå er vi på sørvestspissen av
Hurumhalvøya. Her går vi på kyststien
østover for det meste på svaberg, langs
badestrender og nær strandkanten. Vi
passerer Solfjellåsene naturreservat og
Knatvoldstranda. Herfra går sti opp til
Haraldsfjellet (naturreservat og flott
utsikt!). De som har lyst tar turen til
topps.
Neste etappe på kyststien går til Sandbukta, som er litt av en perle. Ingen
veier fører hit, så dette er en fredelig
naturstrand. Vi går ut på den smale
Østnestangen til fyrlykta. Så kommer
vi til Preisserstranda badeplass og den
nedlagte Hurum Fabrikker på Sagene
(cellulosefabrikk grunnlagt 1906). Her
står bilene våre.
Med bil passerer vi Tofte Cellulosefabrikk, grunnlagt i 1897 og nedlagt
for få år siden. På tilbaketuren kan
det passe med besøk på Villa Malla og
Filtvet Fyr.

lagt) vest for Tofte sentrum. Derfra går
buss 85 kl. 11.15 til Holmsbu torg.
Turleder: Trine Hansson, trine@
baerumturlag.no, telefon 907 52 338.
Påmelding: Turen krever påmelding til
turleder innen torsdag 16. august.

Sandvikselva fra Løkke bru til
Wøyen gård
Søndag 13. september

Turen starter ved Løkke bru i Sandvika. Vi følger Sandvikselva fra Løkke
til Wøyen gård. Tema for turen er
Sandvikselvas betydning som kraftkilde til industrien, og som ørret – og
lakseelv. Vi peker ut historiske steder
som gamle hovedveier, Pinsekirken,
Hamang Papirfabrikk, Hamang Sag og
Høvleri, Teinestedet, Hamang bru, A.
Olsen Sykkelverksted med ørret – og
lakseforvaltning, Franzefoss, Kalkmølla, gartneriene Vai, Borkenholm
og Andersen på Vøyenenga. Turen
avsluttes på Wøyen gård.
Vandringen er på ca. 4 kilometer.
Anslått tid 2-3 timer inklusive stopp
og rast. Retur fra Wøyen på egen hånd.
Nærmeste bussforbindelser for returen
derfra er Rudsletta eller Kirkerud. Ta
med mat og drikke etter ønske.
Start: Løkke bru i Sandvika kl. 11.00.
Turledelse: Liv Frøysaa Moe, livfmoe@
gmail.com, telefon 482 74 309, og
Morten Merkesdal, Bærum kommune.

Start: Vi møtes på Gjønnes p-plass
kl. 09.30 og fordeler oss i biler. Vi
kjører mot Heggedal, så RV 23 og RV
281 mot Filtvet og videre til Tofte, hvor
vi parkerer ved Hurum Fabrikker (ned-
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Fra Kolletuppen, en av Åmotkollene.

ONSDAGSTURER
På vei mot Vidvangen.

Nye skilt i Bærumsmarka.

Kveldsturer et tilbud om turer midt i uken, både for de som reiser bort i helgene slik at det ikke passer
å være med på søndagsturene, og for de som gjerne vil være med på flere turer. Kveldsturene er litt
kortere enn de tradisjonelle søndagsturene, 2-3 timer. Turene ligger i nærområdet og er lett
tilgjengelige.
Vi anbefaler at man tar med en lett sekk med sitteunderlag, drikke, en ekstra trøye og ev. regntøy. En
(hode)lykt er heller ikke dumt for kveldsturer utover høsten. Kart er smart hvis man vil vite hvor man
går. De fleste kveldsturer holder seg til stier, da fungerer det godt med lette tursko. Joggesko med glatt
såle anbefales ikke da det er fort gjort å gli på sleipe steiner og røtter.
Rundtur på Tanumplatået
Onsdag 22. april

Bli med på en rundtur på Tanumplatået.
Vi starter i bunnen av Kirkerudbakken.
Her er det gode parkeringsmuligheter.
Vi går opp gjennom lia og får opp pulsen
før vi kommer opp på jordene ved
14
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Butterud og Ringi gård. Her er det åpent
og vakkert, og kulturminnene er mange.
Vi forlater veien og går over på smale
stier i Tanumskogen. Vi tar en pause på
et av de bortgjemte utsiktspunktene, før
vi går ned til Emma Hjorth og tilbake til
utgangspunktet. Turen tar ca. 2 timer.

Start: Ved varmestuen nederst i Kirkerudbakken kl. 18.00.
Kollektiv: Buss 761 fra Sandvika kl. 17.42,
til Kirkerud kl. 17.51 (sjekk rutetider).
Turleder: Gunnhild Holmen, gunnhild@
baerumturlag.no, telefon 924 62 044.
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Åstad naturreservat og
Grosetkollen
Onsdag 13. mai

Vi starter med å gå langs Stokkerelva,
i et terreng fullt av høye bregner og
tepper med hvitveis. Deretter går vi
opp den bratte lia til toppen av Grosetkollen og beundrer utsikten før vi
går ned igjen til startstedet. Ta gjerne
med fotoapparat; det er mange fine
motiver underveis! Turen gir rom for
variasjon, så det kan være vi bruker litt
uvanlige opp – og nedganger. Turen tar
2-3 timer.
Start: Billingstad skole kl. 18.00.
Kollektiv: Buss 707 fra Sandvika
kl. 17.35, til Billingstadveien kl. 17.42.
Ca. 10 min gange til Billingstad skole.
Tog fra Sandvika kl. 17.27 til Billingstad
kl. 17.31 (sjekk rutetider).

Turleder: Jan Olav Langseth, jaollang@
online.no, telefon 906 43 123.

Bærum og Oslofjorden. Turen tar ca.
3 timer.

Kolsåstoppene

Start: Der turstien starter øverst i
Toppåsveien kl. 18.00.

Onsdag 10. juni

Turen starter øverst i Toppåsveien,
og vi følger den vanlige ruten opp til
sydtoppen (342 moh). Derfra innover Kolsåsplatået til Setertjern. Vi
går videre opp juvet mellom de to
nordre ryggene. Nederst i juvet må
vi ta hendene til hjelp noen meter
og klyve et kort bratt (og kanskje litt
luftig for noen) parti. Fra den øverste
toppen (379 moh) går vi ned på stien
på østsiden av toppene, via Setertjern,
bygdeborgen på Gråmagan og KIFhytta tilbake til Toppåsveien. Det er
flere utsiktspunkter underveis med
fantastisk panoramautsikt utover Oslo,

Kart: Turkart Bærumsmarka 1:20 000
og O-kart Kolsås 1:10 000.
Kollektiv: Buss 753 fra Sandvika
kl. 17.42, framme på Toppåsveien
kl. 17.48, eller T-bane fra Bekkestua
kl. 17.37, til Hauger kl. 17.45 (sjekk
rutetider).
Parkering: Det er ikke parkering øverst
i Toppåsveien. Noen parkeringsplasser
nederst i Toppåsveien eller ved Rosenvilde videregående skole (beregn 10
min gange til oppmøtested).
Turleder: Nils Mathisrud, nils@
vingtor.net, telefon 954 35 177.
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Rim med istapper etter en solfylt januardag på Nordre Kolsås.

FOTO: ODD TORE SAUGERUD
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TURER MED ENGELSK-/
TYSKSPRÅKLIG TURLEDER
WALKS WITH ENGLISH/GERMAN SPEAKING GUIDE
Fra turen til Rognlia i 2014. Tilsvarende tur i år, se side 8.

Eventyrskog nord for Kampeseter..

Disse turene er et tilbud for utlendinger som bor eller er på besøk i Norge og ønsker å bli kjent med
Turistforeningens turer og tilbud. Vi har satt opp enkle dags – og kveldsturer som gir et godt inntrykk
av typiske turer i Oslo-området.
These walks (US: hikes) are an offer for foreigners living or staying in Norway and who would like to
learn about the DNT walking (hiking) tours and offers in general. We offer some easy day and evening
walks that give a good impression of typical trips around Oslo.
Bogstadvannet rundt / Lake
Bogstad horseshoe
Søndag 26. april

Turen går fra Bogstad camping rundt
Bogstadvannet. Vi tar en pause på
Bogstad gård. Turen går gjennom forskjellige typer landskap. Turens lengde
er ca. 12 km.
The walk starts at Bogstad camping
ground and takes you about 12 km
around the lake, with a break at Bogstad Manor. This walk leads through
very different landscapes.
16
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Start: Bogstad camping (Statoil)
kl. 10.00.
Kollektiv: Buss 32 fra/from Røa
kl. 09.52, til/to Bogstad camping
kl. 09.56 (sjekk rutetider / check the
timetable).
Turleder: Sascha Bucko, sascha.
bucko@gmail.com, telefon 479 60 994.

Lysakerelva / Lysaker river
Onsdag 6. mai

Turen starter ved Bogstad camping og
går ca. 7 km langs Lysakerelva ned til
Lysaker. Turstien følger elva hele tiden;
den er relativt kupert og tilbyr fine
turopplevelser selv om man er midt i
byen!
The walk starts at Bogstad camping
ground and goes along the Lysaker river
for about 7 km down to Lysaker railway
station. The trail follows the river all
the time in mixed terrain and offers

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no

great country walking experiences although you are in the middle of the city!
Start: Bogstad camping (Statoil)
kl. 18.00.
Kollektiv: Buss 32 fra/from Røa
kl. 17.72, til/to Bogstad camping
kl. 17.56 (sjekk rutetider / check the
timetable).
Turleder: Sascha Bucko, sascha.
bucko@gmail.com, telefon 479 60 994.

Kolsås sydtopp / Kolsås south
summit
Onsdag 23. september

Turen starter øverst i Toppåsveien,
og vi følger den vanlige ruten opp til
sydtoppen (342 moh). Derfra inn¬over
Kolsåsplatået til Setertjern. Vi går videre
opp juvet mellom de to nordre ryggene.
Nederst i juvet må vi ta hendene til hjelp
noen meter og klyve et kort bratt (og
kanskje litt luftig for noen) parti. Fra den
øverste toppen (379 moh) går vi ned på
stien på østsiden av toppene, via Seter-

tjern, bygdeborgen på Gråmagan og KIFhytta tilbake til Toppåsveien. Det er flere
utsiktspunkter underveis med fantastisk
panoramautsikt utover Oslo, Bærum og
Oslofjorden. Turen tar ca. 3 timer.
The walk starts at the Toppåsveien bus
stop on Brynsveien. We walk on the road
up Toppåsveien and continue on rougher
and steeper ground to the south summit
of Kolsåstoppen. Here we take a good
break and enjoy the spectacular views
over Oslo and the Oslo Fjord before we
return the same way. The total distance
is 5-6 km with about 300m elevation.
Start: Toppåsveien busstasjon/bus stop
kl. 18.00.
Kollektiv: Buss 753 fra/from Sandvika
kl. 15.42, til/to Toppåsveien kl. 15.48,
eller T-bane fra / or metro from Bekkestua kl. 15.37, til/to Hauger kl. 15.45
(sjekk rutetider / check the timetable).
Turleder: Sascha Bucko, sascha.bucko@
gmail.com, telefon 479 60 994.

Sognsvann / Lake Sognsvann
Søndag 11. oktober

Vi går fra Sognsvann T-bane stasjon
langs Sognsvann og videre på sommerstier opp til Ullevålseter. Her tar
vi en pause før vi går turveien tilbake
til utgangspunktet. Dette er trolig
den mest typiske turen man kan gå i
Oslo-området!
This walk starts at Sognsvann metro
station and leads along the lake and trails
through the woods to Ullevålseter. Here
we enjoy a break at the café before we go
the main route back to Sognsvann. This is
likely the most typical walk you can do in
the Oslo area!
Start: Sognsvann T-bane stasjon/ metro
station kl. 10.00.
Kollektiv: T-bane fra / metro from
Jernbanetorget kl. 09.26 til/to Sognsvann kl. 09.46 (sjekk rutetider / check
the timetable).
Turleder: Sascha Bucko, sascha.
bucko@gmail.com, telefon 479 60 994.
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Ønsker du å bli frivillig i Bærum Turag?
• Turprogramkomitè
• Turledergruppe
• Trilleturgruppe
• Frivillig gruppe for
større arrangement

I 2015 ønsker vi også å danne en
gruppe for Barnas Turlags turer
og aktiviteter som skal jobbe for
at egne og andres barn blir glad
i frilufts- og turlivet.

YOGA

BLI FRIVILLIG!
Fra Vidvangen.

Yogaturer på Nedre Gupu, vinter, vår, sommer og høst.

Bærum Turlag drives nesten i sin helhet på dugnad. Dette er medlemmer som jobber frivillig med aktivitet
og tilrettelegging for friluftsliv. DNT Oslo og Omegn drifter mange hytter og et stort rutenett ved hjelp av
dugnadsinnsats. Det som er lokalisert i Bærum, er Bærum Turlag involvert i. Vil du være med på veddugnad, rydde stier, være tilsyn på en markakoie, hjelpe til med større arrangementer, styrearbeid og andre
komitèr eller bli turleder på våre turer og trilleturer i marka, så er du hjertelig velkommen. Kanskje du
finner ut at dette er en fin måte å komme seg ut på og blir ditt bidrag i Friluftslivets år.
Grunnleggende turlederkurs
Lørdag 30.oktober – søndag 31. oktober

Har du lyst til å være DNT-turleder
lokalt i Bærum? Kurset er en fin
blanding av praktiske øvelser og teori.
Alle godkjente turledere vil bli en del
av Bærum Turlags egen stab. Bærum
Turlag ønsker å skape et godt miljø
rundt sine turledere og har allerede
en velfungerende stab som stiller opp
på turer og arrangementer. Godkjente
turledere i Bærum Turlag blir også
medlem i turledergruppa til
18
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Bærum Turlag fortsetter med sine «yoga og sunn mat» turer. På disse turene kombinerer vi sunt kosthold, yoga, turer i marka til alle årstider og hyttetur på koselige Nedre Gupu. Dette er ikke et kurs,
men turer der man praktiserer yoga, man trenger likevel ikke ha mye forkunnskaper, og veiledning
vil bli gitt av instruktør. Turleder og kostveileder på turene er Kaisa Hafredal. Det leies i tillegg inn en
yogainstruktør.
Yogatur og sunn mat i marka

DNT Oslo og Omegn der det arrangeres temakvelder, førstehjelpskurs og
ulike turer og kurs for medlemmene.
Du vil også motta Turleder’n, et eget
medlemsblad for turleder i DNT Oslo
og Omegn og undergruppene.
Oppmøte: Franskleiv kl. 10.30. Slutt
søndag kl. 17.00 på Franskleiv.
Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika
terminal kl. 10.02 til Kattås. Til fots 15
min til Franskleiv.

Annet: Krever påmelding.
Se bærumturlag.no.
NB! Bærum Turlag har 3 plasser på
tilsvarende kurs 25.-26.april, 9.-10.
mai og 3.-4.oktober. Disse kursene
holdes også på Nedre Gupu, men
åpen for andre deltakere enn Bærum
Turlags medlemmer. Ønsker du plass
på en av disse datoene? send epost til
ellen@baerumturlag.no.

Passer for: Alle.
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7.-8. mars, 20.-21. Juni, 29.-30. august, 10.-11. oktober

Stikkord for helgen er; Turer i marka,
yoga – og avspenningsøvelser for alle
nivå, næringsrik og bærekraftig mat
(turlederne står for innkjøp av maten,
vi kokkelerer i felleskap), hyggelig
sosialt samvær. Overnatting på sjarmerende hytte. Turer etter sesong og
føreforhold. Ta med hodelykt på vinter
– og høst yoga.
Oppmøte: 11.45 på Nedre Gupu. Det
er ca. 1 km å gå fra P-plass på Franskleiv.

Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika terminal kl. 10.02 til Kattås. Til fots opp til
Franskleiv, ca. 30 min.
Annet: Turen krever påmelding. Se
våre hjemmesider.

Dyp pust og sunn mat i marka
21.-22. november

Sett av en dag før julestria til å puste
deg fri fra stress! Lær pusteøvelser på
sjarmerende hytte i Vestmarka. Mellom
pusteteknikkøvelsene blir det servert
økologisk te, frukt og sunn rå sjokolade.
Det blir vakker sang fra operasanger i

pausen og under middagen. Vi avslutter
arrangementet med avspenning/mind
fullness før vi spiser en god middag
sammen. Husk hodelykt for turen ned
igjen til Franskleiv.
Oppmøte: 12.45 på Nedre Gupu. Det
er ca. 1 km å gå fra P-plass på Franskleiv.
Kollektiv: Buss 762 fra Sandvika terminal kl. 11.02 til Kattås. Til fots opp til
Franskleiv, drøye 30 min.
Annet: Turen krever påmelding. Se
våre hjemmesider.
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Vi har:
• Rutegrupper
• Hyttetilsyn
• Veddugnader
• Styrearbeid

BARNAS TURLAG

Barnas Turlag i Bærum ble opprettet i 2012, ett år etter at turlaget ble opprettet. Barnas Turlag
har arrangementer to steder i Bærum, Sæteren Gård i Bærumsmarka og Nedre Gupu i Vestmarka.
Gjennom året arrangerer Barnas Turlag turer til begge disse stedene, samt til andre turmål i Bærum.
Ikke alle turene blir listet opp i turprogrammet og vi ber dere derfor følge med på våre h jemmesider og
på nyhetsbrev for ytterlige turer og arrangement.

Pinnebrød.

Vintertur til Bergsprekken
og Isslottet
Lørdag 31.januar

Start: Bergsprekken ca. kl. 17.00. Det er
ca. 1,5 km å gå fra Østernvannsvingen.
Kontaktperson: Svein Lie, svein.lie@
ils.uio.no, telefon 90 65 47 88.

FOTO: ELLEN NÆSJE

Aktiviteter.

Pizzabaking.

Kom deg ut-dagen
– Nedre Gupu
Søndag 1. februar

Denne stemningsfulle turen bør ingen
gå glipp av! Turen går fra Østernvannssvingen til den dype bergsprekken nær
vestenden av Østernvann. Dere går
inn på egenhånd til Østernvannsdemningen, husk hodelykt. Bål og fakler
viser vei fra demningen og bort til
Bergsprekken. I vestenden av vannet
kan vi, hvis vær og føret tillater det, gå
inn i et ekte isslott. Dere visste kanskje
ikke at det lå gjemt et isslott her inne?
I slottet tenner vi fakler og ser på
trolldommen isen kan skape. Isslottet
tar seg forskjellig ut hvert år og formes
av vær og vind. Det kan også hende at
vær og vind gjør at det slett ikke er noe
isslott å besøke. Ta med noe å grille på
bålet, vi serverer varm saft.

Annet: Værforbehold! Følg med på
våre hjemmesider i tilfelle turen ikke
lar seg gjennomføre.
Kom deg ut-dagen på Nedre Gupu.
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Barnas Turlag arrangere også trilleturer hver torsdag klokken 10.30. I tillegg settes det opp langturer
og meiseturer på onsdager. Trilleturene har et eget turprogram som dere finner på våre hjemmesider,
bærumturlag.no.

Arrangement på Nedre Gupu. Det blir
natursti fra P-plassen på Franskleiv.
Alle får premie ved målgang. Det er
ca. 1 km gjennom skogen på ski. Vel
oppe på Nedre Gupu blir det bål med
pinnebrødsteking. Hjem igjen er det
bare nedoverbakker. En perfekt utedag!
Turbo kommer, kommer du?
Start: Arrangementet starter kl. 11.30
på Nedre Gupu. Vi avslutter på Nedre
Gupu omkring kl.15.00.
Adkomst: Det går skiløype fra
P-plassen på Franskleiv. Dere kan kjøre
inn fra Slependen eller Vøyenenga. Fra
P-plassen på Franskleiv er det ca. 1 km
på ski inn til Nedre Gupu.
Kollektiv: Buss 762 går fra Sandvika til
Kattås, da er det litt lengre skitur, ca. 2
km. Man kan også gå fra Semsvannet,
ca. 3 km.

Natt i naturen:
I Friluftslivets år ønsker Bærum
Turlag å invitere til en natt i naturen
hver måned. Vi annonser på våre
hjemmesider www.bærumturlag.no
og facebook hver måned hvor neste
overnatting blir. Noen ganger helg
andre ganger midt i uka. Nå er det
din tur! Bli med å opplev naturens
endringer fra måned til måned. Tar
du utfordringen? Dette blir gøy!

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no

Bærum Turlag 2015 21

Skileik og aking på
Sæteren Gård
Søndag 1. mars

Vi satser på flotte ski – og akeforhold
på jordene ved Sæteren Gård, så ta
gjerne på deg skiene! Fine bakker på
området. Akebrett og miniski kan lånes
på stedet. Ta gjerne med noe å grille. Vi
har bålet. På Sæteren Gård er det god
plass for vinteraktiviteter, og ”vinterparken” er klar for innrykk.
Oppmøte: Sæteren Gård kl. 11.30.
Avslutning kl. 15.00.
Adkomst: På ski eller til fots (alt etter
føre) fra enten Øverland P-plass eller
Haga P-plass. Ca. 2 km tur fra begge
steder.

Kom deg ut dagen – Sæteren
Gård
Søndag 6. september

Arrangement på Sæteren Gård. Det
blir natursti fra P-plassen på Øverland.
Premier til alle. Mange morsomme aktiviteter, mini-Reverock, bål med pinnebrødsteking, Turbo er på plass og mye moro.
En perfekt utedag! Følg med på våre
hjemmesider for mer informasjon.
Oppmøte: Sæteren Gård kl. 11.30.
Avslutning kl. 15.00.

Adkomst: På turvei fra Øverland
P-plass, 2 km. Veien er merket med
skilt og natursti. Bussrute 143 forbi
Øverland gård, busstoppet heter
Åsterud og ligger 200 m nordøst for
P-plassen på Øverland.

Sæteren har åpen stue, og det blir salg
av mat og drikke.
Oppmøte: Sæteren Gård kl. 11.30.
Avsluttes omkring kl. 15.00.

Søndag 20. september
Den store turdagen er Bærum Turlags
storsatsing i Friluftslivets år 2015. Vi
ønsker Bærums befolkning velkommen
til Brunkollen turisthytte kl. 13.00
der det blir underholdning; sang og
musikk, eventyrstund og natursti.

Grøss og Gru på Nedre Gupu
Lørdag 31. oktober

Tør du gå inn i skogen denne kvelden?
I mørket? Blant merkelige lyder,
raslende busker, rislende bekker. Kanskje ser du skumle skygger? På veien
blinker det i reflekser, og fakler blafrer
i vinden. Eller er det noe annet som
blinker, og hvem blåste ut fakkelen?
På Nedre Gupu blir det hyggelig bål
og noe varmt å drikke for å roe ned
nervene. Kanskje noen har en spøkelseshistorie på lur?
Oppmøte: P-plass på Franskleiv kl. 17.00.
Vi avslutter på Franskleiv ca. klokken
20.00.

Julemoro på Sæteren Gård
Søndag 6. desember

Kom i julestemning! Ta med hele
familien til Sæteren Gård og få en forsmak på julen. På Sæteren blir det jul
med nisser, julegrøt og juleaktiviteter.

DEN STORE TURDAGEN

Engasjer deg!
Bærum Turlag drives på dugnad.
Vi trenger frivillige til å delta i en
arbeidsgruppe som skal lage og
gjennomføre enkle turer og aktiviteter for barn. Vi har både Sæteren
Gård og Nedre Gupu tilgjengelig
for møter og som turmål. Er du
glad i barn? Glad i å være ute på
tur? Vil du utvide nettverket ditt?
Bli kjent med andre barnefamilier? Så kan dette være noe for deg!
En fin anledning til komme seg ut
selv og samtidig bidra til at andre
kommer seg ut på tur. Vi får også
en ledig plass i styret som skal ha
hovedfokus på Barnas Turlag. Kontakt oss hvis du er interessert.

tekst

Avmarsj med turleder
Burudvann

kl. 11.00

Øverland parkering

kl. 11.00

Løvenskioldbanen

kl. 12.00

Fossum
kl. 11.00
(også for rullestolbrukere og
barnevogner).
Bærum Turlag ønsker at Den store
turdagen i framtida skal bli et fast
årlig arrangement; en dag der Bærums
befolkning føler at dette er dagen de
må ut på tur.
Spørsmål kan rettes til Ellen Næsje, ellen@baerumturlag.no, telf: 95240607.
Velkommen til Brunkollen søndag
20. september.
Brunkollen

STØTT BÆRUM TURLAG
MED DIN GRASROTANDEL!
Gå til en kommisjonær eller på
grasrotandelen.no og oppgi at du vil
støtte DNT Oslo og Omegn.

FOTO: DNT

På denne måten går din støtte til
Bærum Turlag.

Vi trenger flere til å hjelpe oss med Barnas Turlagsturer i Bærum. Hensikten med tilbudet til barn er å legge grunnlag for et langt, sunt og godt friluftsliv
men basis i gode minner fra barndommen.
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Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping kan du støtte oss uten at det koster deg noe. Tilknytt
oss som DIN grasrotmottaker, så mottar vi 5% av det du spiller for (fra Norsk Tippings overskudd).
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SENIOR
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TURBUSSEN

FOTO: RAGNE HANSEN
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Fra kulturvandring i Dælivannområdet.

Jubileumstur med turbussen i 2013.

Fra Dalbolåven.

Det er selvsagt lov for seniorer å være med på alle turene i vårt turprogram. Vi har likevel noen turer
som kun er beregnet på seniorer, disse turene er hovedsakelig i regi av seniorgruppa i DNT Oslo og
Omegn som setter opp noen av sine turer i Bærum. Ønsker du oversikt også over seniorturer utenfor
Bærum så viser vi til www.dntoslo.no/senior.
Merk at seniorgruppa har andre støvelkategorier enn Bærum Turlag. Vi setter derfor ikke opp støvler i
dette programmet.
Langs kysten fra Skillebekk til
Telenor Arena
Torsdag 19.mars

24

Fra Voksenskogen til
Sørkedalen Landhandleri
Torsdag 9.april.

Vandring langs Lysakerelva

Kattås, Franskleiv og
Tanumplatået
Mandag 25.mai

Søndag 7.juni

Tur – og kulturtur fra Kattås, via Franskleiv, forbi Ringi gård (400 år gamle
kalkovner) til Tanumplatået. Ca. 9 km.

Via Haugsvollen til Ramsåsen. Retur
om Ståvivollen og Rolighølet til Kattås.
(P-plass). Ca. 9 km.

Oppmøte: Kattås kl. 11.16.

Oppmøte: Kattås kl. 11.16.

Kollektiv: Buss 151 fra Oslo busst.
kl. 10.03 til Sandvika. Buss 762
kl. 11.02 til Kattås kl. 11.16.

Kollektiv: Buss 151 fra Oslo busst.
kl. 10.03 til Sandvika. Buss 762
kl. 11.02 til Kattås kl. 11.16.

Turleder: Atie Saugerud
(telf. 950 66 818).

Turleder: Arne Fredbo
(telf. 928 46 701).

Fra Midtstuen til
Fornebulandet

Fredag 1.mai

Langs kysten fra Skillebekk mot
Lysaker og Telenor Arena. Enkel kafé
underveis. Ca. 7 km.

Forbi Strømsdammen, Wyllerløypa,
Ringerikstjern og til Sørkedalen Landhandleri hvor det er kafé. Ca. 8 km.

På kuperte stier langs elva fra Bogstad
camping til Lysaker. Ca. 10 km.

Bogstadområdet

Oppmøte: Bogstad camping kl. 10.26.

Oppmøte: Skillebekk klokken 10.19.

Oppmøte: Voksen skog kl. 10.31.

Kollektiv: Trikk 13 fra Nationaltheatret
kl. 10.15 til Skillebekk kl.10.19.

Kollektiv: Buss 32 fra Rådhusplassen
kl.10.00 til Voksen skog kl. 10.31.

Kollektiv: Buss 32 fra Rådhusplassen
kl. 10.00 til Bogstad camping kl. 10.26.

Rundtur via Strømsbråten, Strømsdammen, Zinober og Bogstad gård.
Kafé på Bogstad. Ca. 5 km.

Turleder: Kari Bassø (telf. 470 24 930).

Turleder: Åse Irene Haugseggen
(telf. 980 85 504).

Turleder: Anne-Marie Blakstad
(telf. 454 58 127).

Oppmøte: Bogstad badeplass kl.10.33.

Bærum Turlag 2015

Topptur til Ramsåsen
(450 moh.), Vestmarka
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Torsdag 28.mai

Torsdag 8.oktober

Forbi Holmendammen og langs Hoffbekken til Skøyen. Videre til Fornebulandet. Ca. 9 km.

Turbussen går fra Sandvika busstasjon
hver tirsdag klokken 10.00. Turbussen
er et tilbud til seniorer og andre som vil
komme seg kjapt og greit ut på tur litt
utenfor stuedøra.
Turbussen kjører fra Bærum og Asker
på tirsdager og Oslo på onsdager, til
mange ulike turterreng. Her er det
turer til kysten, langt inn i skogen,
langs kjente elver og til historiske og
kulturelle steder. I årets program finner
du flere spennende nyheter. Kanskje
noen av disse frister?
På bussene møtes mange turglade mennesker i ulik alder og ulik fysisk form.
Bussen kjører direkte ut til dagens turterreng. Det legges vekt på at det skal
være et sosialt og inkluderende miljø på
turene. Etter endt tur bringer bussen
deg trygt tilbake til utgangspunktet.

OM TURENE
• Det er alltid minst fire turledere på
Turbussen, ofte flere.
• Turlederne forteller om turmulighetene og leder turer i ulik lengde; kort,
mellomlang og lang tur. Kort tur går
nesten alltid på god skogsbilvei, lang tur
går mest på stier, mens mellomlang tur
går på både skogsbilvei og sti. Tempo og
turlengde tilpasses deltakernes ønsker.
På vinteren går alltid turene på brøyta
veier.
• Ved de fleste turmålene er det koselige
hytter/markastuer eller kaféer hvor det
er mulighet for å kjøpe noe å drikke og
spise.
• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitteunderlag og litt ekstra tøy.
• Det er viktig å kle seg godt og ha på
gode sko. Vi anbefaler også gåstaver,
spesielt når det er glatt. I vinterhalvåret
er det lurt å bruke brodder.
• Det er ikke lov å ha med hunder på
Turbussen.
• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.

Kollektiv: T-bane 5 fra Stortinget
kl. 10.05 til Røa. Buss 41 kl. 10.27 til
Bogstad badeplass kl.10.33.

Oppmøte: Midtstuen kl. 10.12.

• Husk å ta med DNT-medlemskort.

Kollektiv: T-Bane 1 fra Stortinget
kl. 09.51 til Midtstuen kl. 10.12.

• All deltakelse skjer på eget ansvar.

Turleder: Kari Frognes
(telf. 975 25 199).

Turleder: Kari Bassøe
(telf. 470 24 930).

mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no
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DATO
Lørdag
31.januar
Søndag
1. februar
Søndag
8.februar
Søndag
15.februar
Søndag
22. februar
Søndag
1.mars
Torsdag
19.mars
Tirsdag
24.mars
Helg
7.-8.mars
Torsdag
9. april
Onsdag
22.april
Helg
25.-26.april
Fredag
1.mai
Søndag
3.mai
Onsdag
6.mai
Søndag
7.mai
Helg
9.-10.mai
Lørdag
9.mai
Søndag
10.mai
Onsdag
13.mai
Mandag
25.mai (pinse)
Mandag
25.mai
Torsdag
28.mai
Søndag
31.mai
Søndag
7.juni
Onsdag
10.juni
Søndag
14.juni

TURER BÆRUM TURLAG

TRILLETURER BÆRUM TURLAG

VINTER, VÅR, SOMMER OG HØST 2015

VINTER OG VÅR 2015

TUR

DATO

Vintertur til Bergsprekken og Isslottet
Kom deg ut – dagen – Nedre Gupu
På truger til Brunkollen
Isfiske
På truger i Åstad naturreservat
Skileik og aking på Sæteren Gård
Langs kysten fra Skillebekk til telenor Arena

Senior

Årsmøte Bærum Turlag
Yogatur og sunn mat i marka
Fra voksenskogen til Sørkedalen Landhandleri

Senior

Rundtur på Tanumplatået
Turlederkurs
Vandring langs Lysakerelva

Senior

Kulturvandring i Dæliområdet
Lysakerelva
Heikampen, Råkollen og stubberudseterhøgda
– gamle hesteveier og utsikt
Turlederkurs
Vestfjorden – Holmefjorden

kajakk

I spor etter verdens første o-løp
Åstad naturreservat og Grosetkollen
Sørkedalen på langs
Kattås, Franskleiv og tanumplatået

Senior

Bogstadområdet

Senior

Kulturlandskap på Rognlia gård og kjaglidalen
naturreservat
Topptur til Ramsåsen (450 moh.), Vestmarka
Kolsåstoppene

Senior

Søndag
21.juni
Helg
20.-21.juni
Søndag
28.juni
Helg
10.-11.august
Søndag
16.august
Søndag
23.august
Søndag
23.august
Søndag
26.august
Helg
29.-30.august
Søndag
30.august
Lørdag
5.september
Søndag
6.september
Søndag
6.september
Søndag
13.september
Søndag
13.september
Søndag
20.september
Onsdag
23.september
søndag
27.september
Søndag
25.oktober
Søndag
11.oktober
Helg
3.-4.oktober
Helg
30.-31.oktober
Torsdag
8.oktober
Lørdag
31.oktober
Helg
21.-22.november
Søndag
6.desember

Bærum Turlag 2015

TURMÅL

Topper i Vestmarka
Yogatur og sunn mat i marka
Kyststi på Nesodden
Yogatur og sunn mat i marka
Langs Hurums solkyst
Topptur til Haveråsen i vestmarka
Tur-retur Bjørnsjøhelvete - over Kobberhaugen
Bogstadvannet rundt
Yogatur og sunn mat i marka
Fra topp til topp rundt Bærums Verk
Moss – Vansjø

kajakk

Kom deg ut – dagen – Sæteren Gård
Til toppen av Oslo
Over topper og myrer syd på Krokskogen
Sandvikselva fra Løkke bru til Wøyen gård
Den store turdagen
Kolsås sydtopp
Topper nordøst i Bærumsmarka
Kulturvandring på Lagåsen
Sognsvann
Turlederkurs
Turlederkurs
Fra Midtstuen til Fornebulandet
Grøss og gru på Nedre Gupu
Dyp pust og sunn mat i marka
Julemoro på Sæteren Gård

Elvevandring langs Akerselva

Mer informasjon om turene nner du på www.bærumturlag.no.
NB! Endringer kan forekomme. Følg med jevnlig på våre hjemmesider.
Vi er også på Facebook.
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Vanlig trilletur torsdager. Bæremeis og langtur annenhver onsdag.

TUR
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Senior

8/1
15/1
21/1
22/1
29/1
4/2
5/2
12/2
18/2
19/2
26/2
4/3
5/3
12/3
18/3
19/3
26/3
2/4
8/4
9/4
16/4
22/4
23/4
30/4
6/5
7/5
14/5
20/5
21/5
28/5
3/6
4/6
11/6
17/6
18/6
25/6
2/7

Nygård
Fornebulandet
Langtur Sandvika - Bekkestua
Sæteren Gård
Bogstad Gård
Meisetur Langs Lysakerelva
Dælivann
Sæteren Gård
LangturKobberhaughytta
Nygård
Wøyen Gård
Meisetur KIF hytta
Fornebulandet
Nedre Gupu
Langtur Brunkollen
Bærums Verk
Nedre Gupu
Bærums Verk (skjærtorsdag)
Meisetur Rundtur Brunkollen
Sæteren Gård
Nygård
Langtur Hosle - Bærums Verk
Dælivann
Nedre Gupu
Meisetur Kolsås Sydtopp
By/Lommedalen
Sæteren Gård (Kr. Himmelfart)
Langtur Bogstadvannet Rundt
Kalvøya
Burudvann
Meisetur Kolsås Nordtopp
Nygård
Semsvannet
Langtur Sandungen
Bogstad Gård
Østervann
Sæteren Gård

OPPMØTE

TURLEDER

P-plass på Steinskogen Gravlund kl. 10.30. Lunsj Nygård.
P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Lunsj kafé Odonata.
Foran Rimi ved Sandvika Terminal kl. 10.00. Lunsj Bekkestua bibliotek. Ca. 5.5 km hver vei.
P-plass Grini Næringsplass (Nordli) kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård.
P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj Bogstad Gård.
CC Vest (McDonalds inngang) kl. 10.30. Lunsj CC Vest. Brodder er anbefalt!
P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab.
P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård.
P-plass nedenfor Sørkedalen skole kl. 10.00. Lunsj Kobberhaughytta. Ca. 5.5 km hver vei.
P-plass Øverland kl. 10.30. Lunsj Nygård.
Sandvika helsestasjon (gågata i Sandvika) kl. 10.30. Lunsj Wøyen Gård.
P-plass Valler 10.30. Piknik ute eller på hytta hvis åpen.
P-plass ved kafé Odonata kl. 10.30. Lunsj kafé Odonata.
P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn. Egen mat må medbringes.
P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.00. Lunsj Brunkollen. 8 km hver vei.
P-plass nedenfor Verksgata kl. 10.30. Lunsj Bærums Verk.
P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn. Egen mat må medbringes.
P-plass nedenfor Verksgata kl. 10.30 (lunsj Bærums Verk)
Løvenskioldbanen kl. 10.30. Lunsj Brunkollen. Ut via Skutehøgda, hjem via Muren og Lund.
P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård.
P-plass på Steinskogen Gravlund kl. 10.30. Lunsj Nygård.
Kiwi i Hosle Senter kl. 10.00. Via Haga Golf og Ankerveien. Lunsj kafe i Bærums Verk. Ca 7 km.
P-plass på Valler kl. 10.30. Lunsj Godthaab.
P-plass Franskleiv (Vestmarksetra) kl. 10.30. Lunsj Nedre Gupu. Vi kan gå inn. Egen mat må medbringes.
Hauger t-bane st. 10.30. Ikke mulig å parkere bil. Info på våre hjemmesider. Piknik ute eller på KIF hytta hvis åpen.
P-plass ved By kl. 10.30. Piknik ute.
P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård.
Fossum IL kl. 10.00 Lunsj Bogstad Gård etter ca. 10 km, total lengde på turen ca. 15 km.
Sandvika helsestasjon (Gågata i Sandvika) kl.10.30. Piknik ute.
P-plass i enden av Burudveien kl. 10.30. Piknik ute.
Steinskogen P-plass kl. 10.00. Piknik ute på toppen.
P-plass på Steinskogen Gravlund kl. 10.30. Lunsj Nygård.
P-plass ved NakuHel kl.10.30. Lunsj NakuHel.
P-plass på Franskleiv/Vestmarksetra kl. 10.00. 8 km hver vei. Piknik ute.
P-plass Fossum IF idrettsanlegg kl. 10.30. Lunsj Bogstad Gård.
Grini Mølle kl. 10.30 Piknik ute ved Østervann. Kanskje vi kan bade?
P-plass Grini Næringspark kl. 10.30. Lunsj Sæteren Gård.

Sascha
Signe
Signe
Sascha
Signe
Sascha/Miriam
Signe
Sascha
Sascha/Miriam
Sascha
Sascha
Sascha/Miriam
Sascha
Signe
Signe
Sascha
Uten turleder
Uten turleder
Signe
Signe
Sascha
Signe
Sascha
Signe
Signe
Sascha
Uten turleder
Signe
Signe
Sascha
Signe
Sascha
Signe
Signe
Sascha
Signe
Signe

Mer informasjon om turene nnes på www.bærumturlag.no og på Facebook.
NB! Endringer i programmet kan forekomme. Følg med jevnlig på våre hjemmesider og vår gruppe for trilleturer på Facebook.

www.bærumturlag.no
Naturopplevelser for livet
mer informasjon www.bærumturlag.no > e-post post@baerumturlag.no
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Bærum Turlag blir drevet på dugnad. For å kunne opprettholde vårt aktivitetsnivå trenger vi enda flere frivillige. Vi ønsker
deg velkommen til å engasjere deg i vårt aktive og hyggelige turlag som turleder, stirydder, aktivitets- og turgruppe for Barnas
Turlag eller som hjelper på en av våre mange arrangementer. To av våre styremedlemmer går også ut av styret etter lang og tro
tjeneste. Er du interessert i et styreverv i Bærum Turlag så ta kontakt.
Bildet viser styret i Bærum Turlag. Bak fra venstre: Johan Fegri, Trine Hansson, Liv Frøysaa Moe, Christian Fuchs, nestleder
Tor-Herman Næss. Foran f.v. styreleder Einar Skage Andersen og Gunhild Holmen.

SPONSOR AV BÆRUM TURLAG

