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DNT OSLO OG OMEGN

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i
Den Norske Turist forening. Vårt formål er å legge til rette for at 
flest mulig skal få gode naturopplevelser gjennom fotturer og 
skiturer i skogen og på fjellet. Dette gjøres gjennom merking 
og vedlikehold av rutenettet, overnattingstilbud, organisering 
av fellesturer og arbeid for vern av friluftsområder.

I Oslomarka driver DNT Oslo og Omegn 19 ubetjente hytter, i 
tillegg til den betjente Kobberhaughytta og sæteren Gård, som 
er Barnas Turlag sitt tursted i Bærumsmarka. Foreningen merker 
milevis med blåstier og har et stort tilbud av turer og aktiviteter, 
for både barn, ungdom, voksne og seniorer, året rundt.
Dugnadsarbeidet er bærebjelken i alt dette arbeidet; rydding 
og merking av stier, oppsyn med hytter, turledelse og deltakelse 
på arrangementer. Innen foreningen er det et stort antall ildsjeler, 
turentusiaster og arbeidskrefter som gjør det mulig å opprettholde 
arbeidet med å styrke friluftslivet og å verne vår felles naturarv. 
DNT-medlemmer med adresse i Oslo/Akershus har tilhørighet til 
DNT Oslo og Omegn.

Les videre og bli kjent med foreningens tilbud i Oslomarka.

Besøk våre nettsider dntoslo.no og bli med ut på tur!

DNT Oslo og Omegn, januar 2014.

VELKOMMEN UT I MARKA
Knapt noen annen hovedstad kan tilby så flotte 
turområder rett utenfor stuedøra som Oslo. Byen er 
omkranset av skogkledte åser på alle kanter. Over 
en million mennesker har Oslomarka som hjemme-  
område, og skogens ro ligger aldri langt unna det 
pulserende bylivet.

Drar du opp i Marka og setter deg på det høyeste 
punktet i Oslo kommune, Kjerkeberget (631 moh.), 
vil du se at åsene rundt sentrum bare er en liten del 
av det hele. Oslomarka favner mye mer enn de 
bynære områdene og strekker seg langt ut på landet.

Her er store skogsområder som innbyr til flotte turer 
både til fots og på ski og de mange vannene ligger 
klare for både fiske, padling og bading. Marka har 
mer å by på: toppturer, soppturer, korte og lange turer. 
Milevis med lite trafikkerte veier, godt egnet for sykkel 
og barnevogn. Hva med en rykende fersk kanelbolle 
foran peisen på Kobberhaughytta? Eller hva med en 
overnattingstur på en av de koselige koiene i Marka?

De enkle og trivelige Markahyttene til DNT Oslo og 
Omegn holder åpent hele året og huser gjerne både 
gamle og nye markatravere.

DETTE ER OSLOMARKA
› Marka består av store og til dels sammenhengende  skogsområder 

rundt i Osloregionen: Kjekstadmarka, Vestmarka,  Krokskogen, 
Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, 
 Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka.

› Til sammen utgjør Marka ca 1700 km2.

› 19 kommuner fordelt på 5 fylker grenser til Oslomarka.

› Oslomarka er frilufts- og rekreasjonsområde for drøyt en million
mennesker.

› Det er 1820 km merkede stier og 2600 km preparerte skiløyper i Marka.

› Det finnes over 400 fiskevann og 24 ulike fiskeslag i Marka.

Hyttetilbudet i Marka y

Slik fungerer hyttene  

Blåmerking g

Bli med på tur 

Turtips og
medlemsfordeler
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Blåmerkingen viser vei på stien.

Oslomarka ønsker velkommen til turer til fots, i kano eller på ski. Padletur gjennom Nordmarka er en slager, her ved Skarvvatnet med pershusfjellet i bakgrunnen.
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HYTTETILBUDET I MARKA
I kort avstand fra byens larm har DNT Oslo og Omegn et variert tilbud av hytter. Du kan
få maten servert eller du kan lage den selv. Du kan oppleve en gammel seteridyll eller se
hvor damvokterne bodde før. Dette og mer til finner du i Oslomarka. Noen hytter er store, 
andre er små. De fleste hyttene har enkel atkomst, mens noen ligger på steder du virkelig har 
for deg selv. Velkommen til å utforske hyttemulighetene i Marka!

Markahyttene

De ubetjente hyttene i Marka er åpne hele året. Trivelige Bøvelstad i Østmarka er en av dem.
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MYRSETER PRESTHYTTA MUSTADKROKEN SINNERDAMMEN
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– når du vil oppleve en 
gammel seter

Du må ta med rømmen selv, men 
ellers vil hytta by på alt du trenger av 
seterstemning. Den gamle setra fra 
1800-tallet har beholdt særpreget, 
og du vil kunne møte kyr på tunet.

Senger: 10
Slik kommer du dit:

Bil: By 10 km, Kleivstua 12 km, 
sollihøgda 14 km
Buss: By 10 km, skansebakken 14 km

– når du vil søke
skogens ro

Du møter ikke mange her inne 
som ikke har samme ærend som 
deg. Presthytta ligger rett ved et 
 naturreservat som kan by på mer 
enn skogens ro.

Senger: 6
Slik kommer du dit:

Bil: By 14 km, Kleivstua 12-15 km, 
sollihøgda 17 km
Buss: By 14 km, Skansebakken 17 km

– når dere vil være mange

Ulikt de andre DNT-hyttene har 
du denne hytta for deg selv. Hytta 
må forhåndsbestilles og du må ha 
spesialnøkkel. Er du tidlig ute kan 
du få en kokk opp til hytta for å lage 
de deiligste retter.

Senger: 30 - Spesialnøkkel
Slik kommer du dit:

Bil: Sollihøgda 3 km, Kleivstua 12 km
Buss: Sollihøgda 3 km

– når du vil ha urørt natur

Dette er en av Løvenskiolds 
jakthytter! Hytta ligger i Katnosa- 
Spålen naturreservat og her kan 
du lukte fordums tider av barken 
på trærne. du kan virkelig føle at 
Marka er vill her ute.

Senger: 4
Slik kommer du dit:

Bil: Tverrsjøstallen 4 km,
Ringkollen 9 km, Damtjern 11 km 
Tog: Grua 22 km

JØRGENHYTTA KATNOSDAMMEN TØMTEHYTTENE

SMEDMYRKOIA

– når du vil på langtur

Den tidligere damvokterboligen 
 ligger ved demningen til Katnosa, 
og er et ypperlig utgangspunkt for 
turer i området. Overnattingsgjester 
kan låne kanoer som ligger på hytta.

Senger: 17
Slik kommer du dit:

Bil: Svartbekken 12 km, Skar 24 km, 
Damtjern 17-19 km
Tog: Hakadal 28 km
Buss: Stryken 18 km, Skar 24 km, 
Hakadal 28 km

– når du vil ha kort vei 
fra Maridalen

Tømte byr på to hytter som begge 
er utstyrt med soveplasser og kjøk- 
ken. Dette er virkelig et godt tilbud 
til deg som vil på tur, men som ikke 
vil reise så langt hjemmefra.

Senger: 8+5
Slik kommer du dit:

Bil: Skar 3,5 km
Tog: Movatn 6 km, Snippen 5 km 
Buss: Skar 3,5 km

– når du vil ha kort vei fra 
Sørkedalen

Hytta kan by på kort vei og enkel 
atkomst fra Sørkedalen både til fots 
og på sykkel, og har tidligere vært fylt 
av tømmerhuggere. Lysedammene 
 ligger like i nærheten og innbyr til 
både morgen- og kveldsbad.

Senger: 9
Slik kommer du dit:

Bil: Skansebakken 5 km buss
Buss: Skansebakken 5 km

SPIKERTJERNHYTTA BEKKESTUA
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– når du vil ha kort
vei å gå

Lengst sør på Romeriksåsen ligger 
hytta som er bygget i laftet tømmer. 
Hytta ligger like ved Spikertjernet 
som kan by på ørret til en heldig 
fisker. Hytta egner seg for familie- 
turer.

Senger: 5
Slik kommer du dit:

Bil: Kokstadvangen 1 km buss: 
strøm 5 km
Buss: Strøm 5 km

– når du vil på tur med 
familien

Dette er en trivelig laftet tømmer- 
koie som er meget godt egnet for 
familieturer. Forbi hytta renner en 
grunn bekk som både gir drikke- 
vann og er boltreplass for barna.

Senger: 4
Slik kommer du dit:

Bil: Grøsåkervangen 2 km,
Glitre/hakadal 8 km
Tog: Hakadal 10 km
Buss: Glitre/Hakadel 8 km

FJELLVANG NYDALSHYTTA

– når dere er fl ere 
barnefamilier

Med sine fargerike tømmervegger 
inne og fantastiske sovesal på loftet 
er hytta en spesiell opplevelse. Lett 
terreng og korte avstander gjør 
hytta attraktiv for barn.

Senger: 14
Slik kommer du dit:

Bil: Solemskogen 10-12 km
Tog: Movatn 4 km
Buss: Slattum 8 km, Grorud 12 km

– barn og unges DNT -hytte

I Lillomarka, rett ved Fjellvang og 
Sinober, ligger denne flotte hytta 
som skal tilrettelegges med aktivite- 
ter for naturglade barn og ungdom. 
Skoler og barnehager skal etter 
hvert kunne boltre seg her oppe. 
Hytta er foreløpig stengt i påvente av 
oppussing.

Senger: 20
Slik kommer du dit:

Bil: Solemskogen 10-12 km
Tog: Movatn 4 km
Buss: Slattum 8 km, Grorud 12 km

BØVELSTAD

– når du vil dypt inn i 
Østmarkas villmark

Bøvelstad er et godt bevart og nylig 
restaurert veiløs husmannsplass. 
Østmarka byr på sitt ypperste her 
inne ved Børtervann, og nærmeste 
nabo til hytta er Østmarka natur- 
reservat med all sin velde.

Senger: 17
slik kommer du dit:

Bil: Bysetermåsan 8 km
Buss: Flateby 7 km

RÅBJØRNHYTTA
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– når du vil ut å ro

Ved østre bredd av Råbjørn ligger 
hytta og speiler seg i vannet. Der 
kan du kan ligge med et strå bak 
øret på grasvollen etter et godt bad. 
Den lafta hytta er gammel, men i 
god stand.

Senger: 10
Slik kommer du dit:

Bil: Fiskeløyse 0,5 km, Sjunken 9 km
Tog: Harestua 17 km
Buss: Øvre Økri/Økrisletta 9 km
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ØVRESAGA RØYRIVANNSKOIA
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– når du vil få smaken av 
gamledager

Å ta turen til Rausjøgrenda er som å 
dra til Bakkebygrenda, og her sydet 
det av liv for noen generasjoner til- 
bake. Området byr på flotte padle- 
muligheter og overnattingsgjester 
kan låne kanoer på hytta.

Senger: 8
Slik kommer du dit:

Bil: Bysetermosan 3 km på sti/
4 km på grusvei
Buss: Fjell 7-8 km

– når du vil oppleve en 
ekte tømmerkoie

Koia ligger i Østmarkas villeste 
natur i kanten av Østmarka natur- 
reservat. Hytta har køyesenger i ett 
rom der du også lager tømmerhug- 
gerfrokost og varmer deg foran 
ovnen.

Senger: 6
Slik kommer du dit:

Bil: Losby bruk 5 km
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– når Krokskogen kaller

Ved vakre sørsetra ligger hytta og 
venter på deg etter en fin tur fra Solli- 
høgda eller Kleivstua. Jørgenhytta 
ligger på Krokskogen med godbiter 
av stier rundt.

Senger: 7
Slik kommer du dit:

Bil: Sollihøgda 7 km, Kleivstua 3,5 km 
Buss: Sollihøgda 7 km
Herfra er det både blåmerket sti inn 
og grusvei og trillesti for sykkel.

Husk å reservere
plass på internett og

DNTs standardnøkkel. Gå inn på
dntoslo.no/marka
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SÆTEREN GÅRD KOBBERHAUGHYTTA
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Barna strømmer til Sæteren Gård for 
å oppleve naturen på nye måter. Stedet 
er utviklet spesielt med tanke på barn, 
og tar imot skoleklasser og barne-
hager  hele året. Her finnes ildsteder, 
gapahuk, lavvo og flere mindre koier. 
Sæteren Gård arrangerer aktivitets- 
dager og mange andre spennende 
arrangement for barn. Ta turen for å se! 
Eller sjekk nettsidene.

Senger: 48. I tillegg finnes det sove- 
plasser i gapahuk (20), lavvo (18), 
koier (10) – Alt etter avtale

Tilbud: Gapahuk, lavvo, koier, bålplass, 
hinderløype, eventyrsti, natursti, 
utstyrsbod, aktivtetssøndager

Kontaktinfo:

turistforeningen.no/seterengard
E-post: seterengard@dntoslo.no
Tlf.: 67 58 18 50 / 94 82 77 99

Slik kommer du dit:

Bil: Øverland 2 km, Haug skole, 
Skytterkollen 2 km
Buss: Øverland 2 km

Kobberhaughytta har et populært 
tilbud til markavandrere med opp- 
redde senger og nydelig mat servert 
i Markas flotteste peisestue. Hytta 
er også godt egnet for dagsturer og 
har dagservering i helgene, men 
du kan alltid få boller og brus i den 
døgnåpne varmestua. Stedet passer 
både for seminarer, skoleklasser, 
barnehager og enkeltpersoner som 
vil oppleve en spesiell overnatting i 
Marka.

Senger: 30. I tillegg finnes soveplas- 
ser i lavvo. Alt etter avtale.
Tilbud: Lavvo med bålplass, kanoer, 
natursti, dagservering, varmestue

Kontaktinfo:

kobberhaughytta.no
E-post: post@kobberhaughytta.no 
Tlf.: 97 70 80 48

Slik kommer du dit:

Bil: Sørkedalen 5 km,
Frognerseteren 8 km
Buss: Sørkedalen 5 km
T-bane: Frognerseteren 8 km

Markahyttene

BETJENTE HYTTER

Kjekstadmarka

Sandungen

Øyangen

Katnosa

Gjerdingen

Mylla

Rands-
fjorden

Damtjern

Heggeli-
vannet
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fjorden

Bjørnsjøen
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vannet
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Solemskogen

Tømtehyttene
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Sjunken

Nordmarka

Lillomarka

Østmarka

Romeriksåsen

Krokskogen

Vestmarka

Sørmarka

Snippen st.

Dansetjernet

Skullerud T

T
Sognsvann

T
Frognerseteren

T
Ellingsrudåsen

TGrorud

Brunkollen

Østmarkkappelet

To gård

Tverrsjøen

Ringkollen

T

Betjent DNT-hytte

Ubetjent DNT-hytte, 
plass må bestilles

Betjent privat hytte, 
plass må bestilles

Servering

Parkering
T-bane
Togstasjon

Planleggingskart Marka
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HOVDEHYTTA SMÅVANNSBU HYTTER RINGERIKE

– når du vil ha utsikt

Sommer som vinter kan denne hytta 
by på den mest vidstrakte utsikten i 
Oslomarka. Når du tror det er tåke 
over alt, kan du få en stor overraskelse 
og en helt spesiell naturopplevelse 
når du kommer til hytta som ligger 
badet i sol over tåkehavet.

Senger: 8
Slik kommer du dit:

Bil: Solli 2,5 km
Tog: Hvalstad st 12 km
Buss: Skanseløkka 4 km,
Trollstua 5 km

– når du vil ha peiskos

Småvannsbu ligger i skogen 
som hører til Dikemark sykehus. 
Terrenget veksler mellom åpen, 
fin furuskog og spennende juv 
og området innbyr til spennende 
opplevelser, ikke minst for barn.

Senger: 4
Slik kommer du dit:

Bil: Kjekstadmarka (Krokekra) ved 
Dikemark 3 km
Tog: Heggedal st
Buss: Dikemark (fra Asker st)

DNT Oslo og Omegn
samarbeider med
Ringerike Turistforening

Halvparten av sengene ved 
Ringerike Turistforenings koier kan 
forhåndsbestilles på internett. De 
øvrige sengene er tilgjengelige for 
de som ikke har forhåndsbestilt

Følgende hytter tilhører

Ringerike Turistforening:

Buvasskoia, Storekrakkoia, Vassfar-
koia, Grønknutkoia, Tjuenborgkoia, 
Hovinkoia, Fønhuskoia og Vikerkoia.
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– når barna får bestemme

Storekrakkoia

SNELLINGEN
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– når du vil ha med bade  
bukse

Snellingen er en gammel gård med 
flere bygninger og du overnatter i det 
gamle seterhuset fra 1800-tallet. 
Hytta ligger nært vannene lille og 
store Snellingen, så ta med badebukse 
og utforsk bademulighetene.

Senger: 8
Slik kommer du dit:

Bil: Grua 10 km, Bruvoll 2,5 km
Tog: Grua 10 km
Buss: Grua 10 km

– når du vil ha maten servert

Se våre nettsider dntoslo.no/marka for priser for opphold på hyttene.
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SLIK FUNGERER HYTTENE
Overnatting på en ubetjent hytte i Marka er en av de beste medlemsfordelene. Hyttene er 
enkle og trivelige. Ta bare med deg mat, sovepose eller lakenpose og DNTs standardnøkkel 
– alt annet finner du på hyttene.

Før turen:
• Husk å bestille plass på hyttene på

dntoslo.no/marka

På de ubetjente Markahyttene 
finner du:
• Dyne, pute og ullteppe i alle sengene
• Utstyr til matlaging (fyrstikker, 

gryter, servise osv.)
• Dopapir, stearinlys, kluter, oppvask-

håndklær, oppvaskmiddel og rengjørings-
midler

• Ved til fyring, samt gassapparat for matlaging
• Vann må hentes i brønn eller bekk i nærheten.
• Du finner anvisning til vannkilde ved hver 

enkelt hytte.
• Utedo med enkel standard

Ta med deg på hyttetur:
• DNT-nøkkel! Hyttene er låst med  

  DNTs standardnøkkel. OBS: Du må  
  være DNT-medlem for å kunne    
  deponere på nøkkelen.
• Mat (det finnes ikke mat på  
  de ubetjente hyttene)
• Lakenpose eller sovepos

• Hodelykt, ekstra fyrstikker og  
     stearinlys kan være lurt å ta med

Før du forlater hytta må du huske:
• Hytta forlates ryddig, nyvasket og i god stand
• Ta med alt av avfall og matrester hjem

Ta turen innom så mange DNT-hytter i 
Oslomarka du orker og bli en skikkelig 
Skogfant! «Skogfanten» er en aktivitet som 
du kan gjøre året rundt helt til du blir 13 år. 
Samlepins etter hvert som du «samler». 
Les mer om «Skogfanten» på Barnas Turlag 
sine nettsider dntoslo.no/turbo

FOTO: HALLGRIM
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DNT Oslo og Omegn har 19 ubetjente
hytter i Marka. Se oversikt og mer
informasjon om alle hyttene på
dntoslo.no/marka.

De ubetjente Markahyttene er enkle og trivelige. som Hovdehytta i Asker.

Til og med oppvasken kan være koselig på hyttetur. Husk å skrive deg inn i hytteboka når du kommer. Hyttene er utstyrt med alt du trenger av kjøkkenutstyr. Du må bare ta med deg mat. Vedfyring til oppvarming. Kun tre av hyttene har strøm.
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– En kul hyttesamleaktivitet
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BLÅMERKA STIER

Du kjenner vel forskjellen på rød og blå merking? De røde merkene viser skiløyper og merkes
av Skiforeningen og Oslo Kommune. Blå merking viser fotruter og merkes av DNT Oslo og Omegn. 
Mange av skiløypene kan være fine å gå også om sommeren, men husk at de kan krysse vann og 
myrer. Arbeidet med skilting og merking av blåstiene i Marka har vært gjennomført på dugnad i alle 
de 86 årene arbeidet har pågått. Her er noen blåmerkede rundturer som du kan teste ut i sommer.

Rundtur ved Tømte
De ubetjente DNT-hyttene store og lille Tømtehytta ligger i tett skog 
på Raudløkkollen, halvannen kilometer sør for Tømte gård. Gå en 
fin rundtur som vist på kartet, og i tillegg kan du ta en avstikker til 
Mellomkollen, hvor det er flott utsikt mot Maridalen og Oslo. Legg 
gjerne inn en overnatting på en av de koselige Tømtehyttene.

Hvor: Nordmarka sørøst. Utgangspunkt ved Vaggestein/Skar innerst 
i Maridalen.
Hvordan komme seg dit:
› Kollektivtransport: Buss til Vaggestein, litt sør for Skar.
› Med bil/sykkel: P-plassen på Skar.
Turlengde: ca 12 km (rundtur)
Terreng: Skogsterreng, bratt i starten.
Kart: Oslo Nordmark 1:50 000

Pershusfjellet på langs
Å gå Pershusfjellet på langs er en skjønnhetsåpenbaring, med flere 
luftige utsiktspunkt ute på kanten av loddrette stup og nordmarks- 
vassdraget 150 under deg.

Hvor: Nordmarka nord. Utgangspunkt ved Tverrsjøstallen.
Hvordan komme seg dit:
› Kollektivtransport: Tog til Grua og sykkel inn til Tverrsjøen.
› Med bil/sykkel: Bil inn til Tverrsjøstallen fra Orlimb eller opp
 Svenådalen på bomvei. Evt bil til Myllsdammen og sykkel inn til 
 Tverrsjøen.
Turlengde: Hele turen er 12 – 14 km.
Terreng: Vekslende og relativt krevende terreng, men stien er likevel 
ganske lett å gå.
Kart: Oslo Nordmark 1:50 000
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Langs kyststien i Asker
Løknes er halvøya som stikker ut mellom Leangen og Blakstadbukta i 
Asker, og her er det mange fine stier å følge. Den anbefalte rundturen 
går gjennom jordbrukslandskap og edelløvskog, langs strender og 
badeplasser. På sørsiden av Løknes, ved Ula, er det populært å fiske.

Hvor: Askerkysten. Utgangspunkt ved Vettre hotell.
Hvordan komme seg dit:
› Kollektivtransport: Buss til Vettre.
› Med bil/sykkel: Parkering ved Vettre hotell.
Turlengde: 6 km rundtur.
Terreng: Lett småkupert terreng.
Kart: Oslo Vestmark 1:50 000

Kanotur på Børtervann
Børtervann er en padleperle i Østmarka. Når du leier den ubetjente 
DNT-hytta Øvresaga har du tilgang til tre kanoer som du kan trille på 
kanotralle i 1 km og du er ved Børtervann. Her kan du lage din egen 
padleekspedisjon blant øyer, fjorder og beverhytter.

Hvor: Østmarka. Utgangspunkt ved Bysetermåsan.
Hvordan komme seg dit:
› Kollektivtransport: Buss til Fjell. Herfra videre til fots til
 Bysetermåsan, 3,5 km.
› Med bil/sykkel: Kjør rv 155 til Fjell. Herfra er det skiltet til
 Bysetermåsan.
Turlengde: ca 4 km til fots fra Bysetermåsan til Øvresaga, du kan 
velge å gå enten på skogsbilvei eller på sti. 1 km med kanotralle fra 
Øvresaga til Børtervann.
Terreng: Kupert skogsterreng.
Kart: Oslo Østmark 1:50 000, Oslo Østmark 1:25 000 eller turkart 
over Østmarka 1:25 000 (Oppsal IF)

Øvresaga
Byseter-
måsan Børtervann

Fjell

Bøvelstad

Vangen

E18

265

Blakstadbukta

Leangbukta

Løknes

Konglungen

Vettre 
hotell
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Blåmerking

Se fl ere blåmerka turtips på dntoslo.no/turtips:

GÅ PÅ BLÅTT, STÅ PÅ RØDT
Husk at den røde merkingen i Marka er skiløyper. Da er det jammen fi nt at vi har merket opp

1720 km stier med blått, så du slipper å havne i myra!

Helgeren Rundt

Blåmerket til Ullevålseter Utsiktstur rundt Lutvann Røverkollen

Alnaelva VientjernBjønnåsen i Rælingen
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DNT Oslo og Omegn arran-
gerer massevis av turer og 
aktiviteter året rundt, for alle 
aldersgrupper. Bli med på 
tur! Egne turprogram for de 
ulike turlagene og turgruppene 
finner du på våre nettsider.

AKTIVITETSTILBUD FOR ALLE

Barnas Turlag
Stort tilbud på turer til mange ulike steder.
På nettsidene finnes god informasjon om alle 
turer og aktiviteter for familier med barn fra 0-12 
år. Her finnes også turtips og annet morsomt 
turbostoff. De fleste turene i Barnas Turlag er for 
barn og voksne sammen, men det er også turer 
for bare barn.

Våre trivelige trilleturer er et populært og hyg- 
gelig tilbud for alle hjemmeværende mødre og 
fedre. Turene går hver uke hele året.

dntoslo.no/turbo

DNT ung

Er du i alderen 13 – 27 år og medlem av DNT 
Oslo og Omegn, er du automatisk medlem av 
DNT ung Oslo. Her samles friluftsinteressert 
ung dom fra Oslo og Akershus til turer og kurs 
både i nærmiljøet og resten av landet. Som 
ungdoms medlem får du dessuten gratis overnat-
ting på hyttene i Marka. Ta med vennene dine og 
få et pusterom fra byens larm og mas, og dra til 
en av våre hytter.

dntung.no/oslo

DNT Fjellsport
Bor det en klatrer i deg? 
Fjellsportgruppa arrangerer 
klatrekurs i Oslo-området, 
både for nybegynnere og for 
mer erfarne klatrere.

dntfjellsport.no/oslo

DNT senior
DNT Oslo og Omegn har et stort og variert 
tilbud til seniorer. Vil du bli med Turbussen ut til 
et nytt spennende turmål hvor du kan gå en kort 
eller en lang tur? Vil du bli med Seniorgruppa på 
nye eventyr? Kanskje frister en av våre populære 
heldagsturer? Eller en av «Aktiv i 100»-turene, 
som er et lavterskeltilbud på dagtid med turer i 
nærmiljøet? Uansett hva du velger garanterer vi 
trivelige turledere og gode naturopplevelser!

dntoslo.no/senior

Vandregruppa
Ønsker du deg et sted å drive et variert friluftsliv 
til alle årets tider og samtidig få nye venner?
Da er Vandregruppa stedet for deg. Vandre- 
gruppa er en gjeng turentusiaster som driver et 
allsidig friluftsliv. Vandregruppa er for de som 

aldersmessig er mellom Ungdoms- gruppa og 
Seniorgruppa (25-60 år) og vi arrangerer 

dagsturer og turer med overnatting.

vandregruppa.no

Turgruppa
Turgruppa arrangerer dagsturer i Oslomarka 
hver søndag året rundt, og noen ettermiddags- 
turer. Dette er turer som alle med normal kondi- 
sjon kan være med på. Vanskelighetsgrad på 
turene markeres med merking etter terreng og 
lengde. Deltakelse skjer på eget ansvar.

dntoslo.no/turgruppa

BLI MED PÅ TUR

Aktivitetstilbud

Sæteren Gård
– Barnas tursted i Bærumsmarka

Sæteren Gård er et fantastisk turmål 
 sommer som vinter for små og store, 
skoleklasser, barnehager og andre grupper. 
God plass ute og inne og mange aktivitets-
muligheter. 2 km inn i Bærumsmarka fra 
Øverland. Book plass på nett!

turistforeningen.no/seterengard
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LOKALE TURLAG

For tiden har DNT Oslo og Omegn fem lokale 
turlag som er tilknyttet foreningen. Turlagenes 
formål er å skape lokale miljøer for enkelt fri- 
luftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Det 
arrangeres fellesturer og arrangementer, først 
og fremst i områder som kan nås innen en times 
reise fra lokal tilhørighet. Alle turlagene drives 
på dugnad. Ønsker du å bidra, kontakt turlagene 
eller DNT Oslo og Omegn.

Asker Turlag, dntoslo.no/asker
Bærum Turlag, baerumturlag.no
Eidsvoll Turlag, turistforeningen.no/eidsvoll
Nannestad Turlag, dntoslo.no/nannestad
Oppegård Turlag, dntoslo.no/oppegard
Turkameratene Nittedal Turlag, dntoslo.no/nittedal
Vestby Turlag, dntoslo.no/vestby
Ås Turlag, dntoslo.no/aas

KAJAKKER 

På Bygdøy finnes 12 kajakker som kan benyttes 
av alle medlemmer i DNT ung Oslo (13-26 år). 
Kajakkene kan leies gratis. Langøyene er i 2013 
et nyetablert kajakksted for voksne. Både Bygdøy 
og Langøyene er gode utgangspunkt for korte og 
lange turer på fjorden. Vi tilbyr både introkurs 
(3 timer) og grunnleggende kurs som går over 
en helg, og det arrangeres kajakkturer i sommer- 
halvåret. Meld deg på kurs og bli kjent med det 
våte element! Kajakkpadling er enkelt og moro, 
gir fantastiske naturopplevelser og er en flott 
måte å være i aktivitet på.

dntoslo.no/kajakk

BLI MED PÅ DUGNAD

Tilsyn og områdeledere
DNT Oslo og Omegn tilbyr per i dag 19 
ubetjente hytter i Oslomarka. Alle hyttene 
har en tilsynsgruppe som sammen med drifts- 
avdelingen i foreningen har ansvaret for at 
hyttene er i god stand og utstyrt med det mest 
nødvendige.
– Dette får du som tilsyn
› Ekstra mange fine turer ut i Marka
› Tilrettelegge for friluftsliv
› Bli med i et hyggelig fellesskap
› Gratis overnatting på Markahyttene
› Ekstra rabatt på varene i butikken i Storgt.3

– Har du arbeidslyst?
Har du lyst til å bli med i en tilsynsgruppe 
eller på dugnad? Kontakt Janet Bydal, In-
spektør Marka. Kontaktinformasjon:
janet.bydal@dntoslo.no / 22 82 28 00

Turledere og aktivitetsledere
Å være turleder er en dugnadsjobb der man 
leder turer i nærområdet eller på høyfjellet. 
Har du lyst til å være DNT-turleder?
Bli med på våre kurs! Opplegget på kursene er 
en fin blanding av praktiske øvelser og teori. 
Vi trenger ledere til turer både for barn og 
barnefamilier, ungdom, voksne og seniorer.

dntoslo.no/turleder
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DNT Oslo og Omegn arrangerer turer for alle aldersgrupper året rundt.

Lei en kajakk eller meld deg på et kajakk-kurs i Oslofjorden.

Merking av stier og vedlikehold av hytter blir gjort på dugnad. Vil du være med og ta i et tak?

Bli med på tur med Turbussen!

Flotte turer for voksne, vandregruppa.no
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PÅ UT.NO OG UT APP FINNER DU MASSE
FLOTTE TURFORSLAG I OSLOMARKA 

Her kan du også dele dine favoritt-turer med andre.

FÅ MED DEG DET SOM SKJER

Følg oss på våre nettsider: dntoslo.no

Følg oss på facebook.com/dntoslo  

Meld deg på nyhetsbrev, se lenke på nettsiden.

NETTBUTIKK

I vår nettbutikk får du kjøpt turkart for hele Norge, samt bekledn-
ing og turutstyr. Alle varene vi selger i Storgata 3 finnes nå i 
 nettbutikken – selvfølgelig med de samme gode medlemsprisene.

nettbutikken.dntoslo.no

TURTIPSHEFTER

Vil du utforske flere turområder i Oslomarka? DNT Oslo og Omegn har laget noen 

hefter med turtips som kan vise deg veien til flotte turopplevelser. Heftene er gratis og 

kan hentes i Turinformasjonen, Storgt. 3 i Oslo.

10 GODE
GRUNNER TIL Å 
VÆRE MEDLEM I DNT 
OSLO OG OMEGN

1   Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og    Du støtter vårt arbeid med merking av ruter og 
drift av hytter.drift av hytter.

2  Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.  Du støtter vårt arbeid for friluftsliv og naturvern.

3   Du får rabatt på 495 turistforeningshytter over hele   Du får rabatt på 495 turistforeningshytter over hele
Norge.Norge.

4   Et stort tilbud av spennende turer og kurs.   Et stort tilbud av spennende turer og kurs.

5  Tilgang til DNTs standardnøkkel.  Tilgang til DNTs standardnøkkel.

6    6 årlige nummer av Fjell og Vidde, DNTs årbok og     6 årlige nummer av Fjell og Vidde, DNTs årbok og 
fyldige turprogrammer 2 ganger i året.fyldige turprogrammer 2 ganger i året.

7  Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart, bøker og   Du kan kjøpe bekledning, turutstyr, kart, bøker og 
GPS til rabatterte priser i vår butikk i Storgata 3.GPS til rabatterte priser i vår butikk i Storgata 3.

8  Du får rabatt på reiser både med tog og buss.  Du får rabatt på reiser både med tog og buss.

9    Du får rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i     Du får rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i 
Sverige, Finland og Island.Sverige, Finland og Island.

10   Du får rabatt hos våre samarbeidspartnere.   Du får rabatt hos våre samarbeidspartnere.
Se oversikt på dntoslo.noSe oversikt på dntoslo.no

Bruk dine medlemmsfordelerBruk dine medlemmsfordeler

Medlemsfordeler
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Som medlem i DNT Oslo og Omegn støtter du foreningens arbeid for at fl est mulig skal få gode turopplevelser til vanns og til lands, til skogs og til fjells.

MELD DEG INN på www.turistforeningen.no/medlem eller send SMS med kodeordet DNT til 2030.



Uansett hvilket friluftslivsrelatert spørsmål du har, kan du få svar hos Turinformasjonen. Vi har 
bred kunnskap om forholdene i Marka og på fjellet. Seks dager i uka er vi tilgjengelige med utstyrs-  
veiledning, kart og kompass, turtips, hytteinformasjon og DNT -nøkkel. Og alltid en hyggelig turprat.

ÅPNINGSTIDER
Mandag – Fredag kl. 10-17
Torsdag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-15

TELEFONÅPENT
Mandag – fredag kl. 08.30-16.00
Telefon: 22 82 28 22
E-post: turingo@dntoslo.no

TU
RU

TS
TY

R 
FR

A
 D

N
T

TURINFORMASJONEN 
 – DEN BESTE MEDLEMSFORDELEN?

Besøk vår nettbutikk nettbutikken.dntoslo.no

Velkommen innom
Storgata 3 i Oslo

Vi selger
et veltestet 
utvalg av 
bekledning 
og turutstyr 
og gir deg 
gode råd
på hva som 
passer til 
ulikt bruk. 
Gunstige 
medlems-  
priser
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Espen Opaker Moreite 
og Hanna Vetvik.


