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For noen oppleves Marka og friluftsmulig
hetene som en selvfølge og mange av oss 
har en tro om at vi vet hva som skjer. Vi har 
kanskje våre favoritturer og kjenner noen 
ruter veldig godt. Så holder vi oss gjerne 
på disse oppgåtte og kjente stiene. I denne 
nye  utgaven av bladet vårt «NÆR»  håper 
jeg mange vil bli inspirert til å  komme 
seg mer ut.  Inspirert til å søke nye ruter 
og prøve ut nye turmål. Det er så mange 
 spennende og innholdsrike  opplevelser 
å oppdage i våre bynære områder. Det 
 handler ikke lenger bare om Marka. Også 
 Indre Oslofjord er i ferd med å bli en viktig 
 friluftsarena. Allerede nå har vi flere tilbud 
knyttet til fjorden. Vår strategi er å utvikle 

dette videre til å bli enda bedre om kort tid. 
For noen er friluftslivet forbundet med 

stillhet og egentid. For andre kan frilufts
livet være en viktig faktor for å finne  venner, 
føle seg inkludert og finne sosiale miljøer. 
Her i bladet vil du kunne finne forslag til 
 turer som kan bringe deg ut i drømmene om 
f riluftsopplevelser som du kan gjennomføre 
alene eller sammen med  venner og  familie, 
nær deg! Vi er veldig stolt over at vi kan 
 presentere en rekke turer og  arrangementer 
hvor du kan møte nye  venner. Møte 
 mennesker som har en felles interesse i å 
skape et sosialt miljø, møte mennesker som 
bidrar til at vi alle kan utvide vår  horisont. 
Og, ikke minst, er vi stolt over å skape 

 møteplasser hvor vi bidrar til å inkludere  
alle som ønsker å ta del i det fine fellesskapet 
i DNT. 

Sammen kan vi bidra til å sikre at frilufts
interessene ivaretas og utvikles, samtidig 
som vi bidrar til at det er godt å bo her i våre 
områder – bynært, markanært og fjordnært. 

 

 
 

 
Henning Hoff Wikborg

Daglig leder 
DNT Oslo og Omegn 

ET ALLSIDIG FRILUFTSTILBUD, NÆR DEG!

Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, ønsker velkommen til Hovinkoia på Norsk Folkemuseum.
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Hun vil blogge om opplevelsene 
på turjenter.no og alle turene 
vil ende opp som turforslag på 
UT.no. Målet til den 28 år gamle 

bergenseren er at flere skal få øynene opp for 
hva som skjuler seg i deres egen bakgård.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med 
friluftslivet i hovedstaden vår. Det skal bli 
godt å lære å kjenne Oslo som en friluftsby 
og ikke  bare asfaltjungel. Jeg vil kalle meg en 
nybegynner når det kommer til hva Oslo har 
å by på av friluftsliv og da kanskje spesielt i 
vinter halvåret, sier hun.

Som det allsidige friluftsmenneske hun 
er ønsker hun å prøve alt fra skøyteturer 
på Øyungen til speedflying og buldring i 
 Østmarka. Den målbevisste bergenseren har 
bestemt seg for at Oslo skal endevendes for 
«lekeplasser».
 
Miljøhensyn gir mer tid til opplevelser
Vikøren er  ambassadør for Infinitum 
 Movement – en  bevegelse for  miljøet drevet 
av unge mennesker – og  legger ikke skjul 
på at klimahensyn er en av  grunnene til at 
hun i større grad vil sette  fokus på bynært 
 friluftsliv.

– For meg er det viktig å ta vare på den 
 naturen som gjør lidenskapene mine  mulig. 
Skal vi ta vare på lekeplassen vår må vi 
få ned egne fotavtrykk. Jeg gjør det ved å 
 reise  mindre og leke mer der jeg er. Det er 
et  initiativ som kommer av klimahensyn. 
 Dessuten; ved å bruke mindre tid på reising, 
kan jeg bruke mer tid på opplevelser, sier 
 Vikøren.

Oppvokst mellom de syv fjell har hun all
tid hatt naturen tett innpå seg og etter å ha 
bodd i Lofoten og Sogn de siste årene, ble 
overgangen stor da hun flyttet til Oslo. Vekke 
er de ruvende fjellene og dype dalene. Hurr
ungane er ikke lenger nærmeste nabo. Men 
der noen ser glasset som halvtomt velger hun 
å se det som halvfullt.

– Jeg har ikke lenger fjellet som boltre
plass i hverdagen og jeg tror nok jeg til tider 
kommer til å trekke mot det bratte. Men det 
er noe med det å ha en større balansegang 
i aktivitetene du holder på med. Når man 
ikke alltid kan reise til de bratteste fjellene 

tvinges du til å bli mer kreativ med det du 
har rundt deg. På den måten får du mer tid 
til å være med venner og kjente der du er. 
Det blir mindre reising og mer opplevelser. 
Jeg kommer nok ikke bare til å være i Oslo 
det kommende året, men jeg vil bli flinkere 
til å bruke min egen bakgård som lekeplass, 
avslutter Ina.

Du kan følge 20 innenfor 20 på: 
DNT Oslo og Omegns instagramkonto:  
@dntoslo
Ina Vikørens instagramkonto: @ina.vik
Lengre blogginnlegg på Turjenter.no
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Utforsker Oslo 
som friluftsby

I år vil skikjører Ina Othilie Vikøren utforske Oslo som lekeplass.  
I løpet av 2018 skal hun ha 20 turer som ligger mindre enn 20 km fra Oslo.

Av Eivind Haugstad Kleiven

INA OTHILIE VIK ØREN

Ina Vikøren (t.h.) gleder seg til å bli bedre kjent med friluftslivsmulighetene i hovedstaden vår.
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Ina i Maridalen.
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DNT  SjekkUT-appen JUBILEUMSÅRE T 2018

Sjekk UTappen til DNT er en digi
tal versjon av turpostkassene hvor 
man kan registrere seg med navn 
på fjelltopper, tur poster eller  hytter 

som man oppsøker. Konseptet er enkelt, og 
 registreringen skjer digitalt i appen. Når 
man befinner seg innenfor femti  meter 
fra turmålet, aktiveres muligheten for å 
kunne sjekke inn. I tillegg har man også 
 mulighet til å legge igjen  hilsener og bilder. 
Alt vil være synlig så lenge man befinner 
seg innenfor 100 meter fra det aktuelle 
 turmålet. 

Opprett brukerkonto for å  komme i gang. 
Appen er gratis og tilgjengelig i  Appstore og 
Google Play.

Du må ha en DNTbrukerkonto og  logge  
deg på for å kunne ta i bruk appen og sjekke  

inn på turpostene. Hvis du ikke har 
en  DNTbruker allerede kan du  enkelt 
 registrere deg når du åpner appen eller 
gjør det på forhånd via Min side på dnt.no.  
Det er  gratis å opprette en brukerkonto,  
og du trenger ikke være medlem i DNT.

Med DNTSjekkUT-appen kan du: 
• Sjekke inn digitalt på turposten med  
 mobiltelefonen din
• Se hvor mange og hvilke turposter du  
 har sjekket inn på
• Ta et bilde av deg selv på turposten og  
 dele på sosiale medier 
• Signere den digitale gjesteboka for hver  
 turpost 
• Se kart som viser hvor du er og turpostene  
 i nærheten

FINN TURER I NÆRMILJØET
Sjekk ut ditt nærområde med vår app som har turposter over hele landet.
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Alle turene i 20 innenfor 20-prosjektet blir lagt ut i SjekkUT-appen slik at du selv kan gå disse turene og utforske Oslo. 

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSUKE 
I SPIKERSUPPA 6. – 10. JUNI

Jubileumsarrangementet er åpent for alle. Det blir foredrag, kurs, fellesturer,  
padling, sykling og klatring. Her blir det tettpakket program for store og små  

fra morgen til kveld fra onsdag til søndag. Det blir gratis inngang til Spikersuppa. 
Følg med på våre nettsider, sosiale kanaler og nyhetsbrev,  

så holder du deg oppdatert. 

Med DNTSjekkUT kan du bl.a. finne koselige bålplasser.
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Mange har allerede meldt seg på, men vi trenger enda flere for å få 
 gjennomført alle aktivitetene som planlegges. Vi oppfordrer alle som har lyst  
til å bidra om å gå inn på dntoslo.no/blifrivillig
Vi trenger blant annet turledere, instruktører, aktivitetsledere, folk som er flinke  
til å lage mat og nevenyttige folk som kan hjelpe til med å rigge opp og ned.  
Mer informasjon om Jubileumsuka i Spikersuppa på Karl Johan midt i Oslo 
finner du på dntoslo.no/jubileum

VI TRENGER MANGE FRIVILLIGE

Her i Spikersuppa på Karl Johan inviterer vi til innholdsrik jubileumsuke i juni

Vi håper 
riktig mange 
vil være med 
som frivillige 
på Jubileums-
arrangementet  
i Spikersuppa.
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TURTIP S
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UTFORSKEREN
 
BULDRETUR TIL OPPSAL I ØSTMARKA
Visste du at det fin
nes et buldremekka 
like innenfor Marka
grensen i Østmarka? 
Buldring er en akti
vitet der man kla
trer på store steiner 
uten tausikring, men  
gjerne med bagger (crashpads) for  beskyttelse 
under seg, for sikkerhet. Det eneste man 
trenger i tillegg til turtøy er et par klatresko 
og litt kalk i en pose.

Ta for eksempel turen med tbane til 
Skøyen åsen eller buss til Solbergliveien 
 busstopp. Herfra går du inn i Østmarka 
via turvei like ved Østmarka idrettsbarne
hage. Allerede etter 100 meter kan du se 
de  første steinene det er mulig å buldre på. 
 Videre innover i  skogen er det buldresteiner 
i alle retninger. Totalt er det flere hundre 
 steiner og ulike  bulder i et område på cirka 
to  kvadratkilometer fra Hellerud til Oppsal. 
Her kan du tilbringe flere  timer om du vil, 

FINN DIN TURFAVORITT
En typisk buldrestein i Østmarka.
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VIL DU HA FLERE TIPS?
Gå innom våre Tursentre i Storgata 3 og 
på Friluftshuset på Sørenga. Her møter du 
ansatte med masse kunnskap om turmulig-
hetene både i Marka, på sjøen og i fjellet. 
Du får også god veiledning når det gjelder 
friluftsutstyr, kart og kompass, du får turtips 
og info om bruk av hyttene. Her henter du 
din DNT-nøkkel. Vi har et godt utvalg av 
bekledning og turutstyr til gunstige priser 
for DNT-medlemmer. 

Padletur på Børtervann.
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Tursenteret i Storgata 3
Åpningstider:
Mandag – fredag 10 – 17
Torsdag 10 – 18
Lørdag 10 – 15
Søndag stengt

Telefontid
Mandag – fredag 8.30 – 16
Telefon: (+47) 22 82 28 00 / 22
E-post: turinfo@dntoslo.no 

Tursenteret på Friluftshuset
Åpningstider:
Fra og med 30/4 – 16/9 
Man-fred: 10 – 19
Lør-søn: 10 – 17

Fra og med 17/9 – 28/10
Man-fre: 10 – 17
Lør-søn: 10 – 15

Fra og med 29/10 – 28/4
Man-fre: 10 – 16
Lør: 10 – 15

Telefontid som åpningstidene
Telefon: (+47) 22 82 28 02
E-post: friluftshuset@dntoslo.no
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I Tursentrene kan du kjøpe  friluftsutstyr og få 
turinformasjon.

og dette er en tur som fint kan kombineres 
med andre ting som sykling, jogging eller en 
lengre gåtur.  Dette passer også for de aller 
fleste. Det er til og med en egen liten buldre
vegg (stein) for barn like ved Østmarka 
idrettsbarnehage. 

Stopp innom en buldrestein, ta et  bulder 
og gå videre. Underveis krysser du flere 
 blåmerkede og rødmerkede stier på kryss 
og tvers, og etter en slik tur vil du ha lokal
kjennskap til området på en helt annen måte 
enn ved bruk av kun stinettverket.  

For mer detaljert  informasjon om hvor 
stein ene er i  terrenget og hvor de ulike 
 buldrene på steinene er,  anbefaler vi buldre
føreren  «Hellerud til  Oppsal  bouldering». Du 
kan også søke mer  informasjon på  Østmarka 
Vels hjemme sider:  https://www.sites.google.
com/site/buldres/home

Praktisk: Tid: 1–5 timer (avhengig av styrke  
og utholdenhet i fingre og armer).  
Avstand: 1–4 km (avhengig av hvilke steiner 
du vil buldre).
Adkomst: Tbane til Skøyenåsen eller buss 
til Solbergliveien (se ruter.no).

FAMILIEN
 
PADLETUR PÅ BØRTERVANN
Ta med hele famili
en på overnattings
tur til DNThytta 
Øvresaga sør i Øst
marka. Tre kanoer 
hører til hytta og 
kan brukes av over
nattingsgjester. 

Nøkkel og vester finner dere i hytta. Last 
opp kanoene i kano trallen og trill dem en 
kilo meter til Børter vann. Her kan dere 
lage deres egen padle ekspedisjon på det 
 idylliske Børtervannet, blant øyer, viker og 
beverhytter.

Øvresaga ligger vakkert til i et åpent 
beite landskap ved den gamle Plankeveien 
mellom Oslo og Enebakk der veien krys
ser elva fra Rausjø til Børtervann. Tidligere 
hørte Øvresaga til Rausjøbruket som en av 
tre vannsager.

Hytta er utstyrt med gassbluss til koking 
av mat, vedovn til oppvarming og ellers 
basis utstyr for matlaging og oppvask. Vann 

 henter dere i bekken ved hytta. Øvresaga 
har to sove rom med til sammen åtte senge
plasser og stort oppholdsrom som er stue og 
kjøkken.

Praktisk: Overnattingstur. Husk å booke 
senger. Ta med DNTnøkkelen, mat, kart  
og lakenpose eller sovepose.
Adkomst: Hytta er lett tilgjengelig både 
sommer og vinter.
Buss: 550 til Nordliveien holdeplass ved 
Fjell (ca 7 km å gå på veg/sti)
Bil: Parkeringsplass på Bysetermåsan  
(ca 3,5 km å gå)

HYTTETUREN
 
TO OVERNATTINGER I VESTMARKA
Start turen fra Nedre  
Sem Parkering,  Holts  
marksvei syd for 
Semsvannet. Følg blå  
merket/skiltet vei/sti  
på vestsiden av Sems
vannet i retning 
Tveiter gård og fort
sett videre til Halvorsenhytta som ligger 
på Tveiter setra. På Halvorsenhytta kan du 
 overnatte så sant du har bestilt senger på 
forhånd. Halvorsenhytta har ni senge plasser, 

Så koselig er det i stua i Halvorsenhytta.
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strøm og fin utsikt. Vann hentes tretti meter 
unna og har god kvalitet.

Neste morgen, etter en god frokost som 
du har laget av mat du har hatt med i sekken, 
følger du blåmerket/skiltet sti fra Halvorsen
hytta opp til Hovdehytta via sørenden av 
Sandungen og Vesle Sandungen. På Hovde
hytta kan du også overnatte – bare husk 
å booke på forhånd. Hovdehytta har åtte 
senge plasser, vann hentes førti meter unna 
og må kokes. Utsikten fra Hovdehytta over 
Asker og Oslofjorden er kanskje den fineste i 
Marka. Nyt den!

Følg så blåmerket/skiltet sti videre bratt 
ned til Bergsmarka. Herfra følger du Solli
veien en til to km nedover til Skytebanen 
P/Gjertsrudløkka og ta blåmerket sti under 
Bergsåsen. Følg denne til Øvre Berg gård og 
tilbake til Nedre Sem Parkering.

Praktisk: Husk å booke senger på forhånd 
og ta med DNTnøkkelen, kart, lakenpose 
eller sovepose og mat.
Avstand/tidsbruk:
Totalt ca 15 km / 6 timer gange.
Adkomst: Bil til Nedre Sem Parkering.

TURTIP S
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V i er glade for å utvide hytte
parken vår med en bynær hytte, 
sier prosjektleder Thomas With i 
DNT Oslo og omegn.

Uansett hvor man kommer fra, blir turen 
inn til hytta en stor opplevelse der man går 
gjennom gammelskog som ikke har vært 
 kultivert på hundre år, forteller han. 

– Framme ved hytta er det lyst og fint og 
utsikt helt til Bunnefjorden og Drøbak.  

Fra Skådalen Tbanestasjon langs Frogner
seterruten vil turen inn til hytta være et par 
kilometer. Det blir enkelt for skoleklasser 
å ta turen inn. Kanskje vil de benytte seg 
av det naturlige amfiet like ved som blir 
tilrette lagt med trebenker, laget av trær felt 
på stedet. 

En hytte fra vår tid 
Selve hytta er tegnet av Snøhetta. Den vil være 
lik en av de fem nye hyttene på  Tunge stølen i 
Luster. Her ble alle de gamle  hyttene revet 

bort av orkanen Dagmar og nye,  moderne 
 hytter ble reist. 

Nå gjenbrukes tegningene av den  ubetjente 
hytta på tunet. 

– Hytta vil passe godt inn og det kreves 
lite bearbeiding av terrenget. Den minner 
om en tradisjonell saltakshytte med skrå
tak og to møner, men den får et moderne 
 formspråk som viser at den er bygget i vår 
tid, sier With. 

Hytta får åtte sengeplasser fordelt på to 
soverom, men det blir plass til flere. I  tillegg 
vil det være et oppholdsrom med stue og 
kjøkken, og et tørkerom. Hytta får også et 
stort vindu mot sør. 

Utenfor hytta blir det gapahuk og uthus i 
tillegg til amfiet for friundervisning. 

Ny bynær hytte 
Med utsyn over Oslofjorden skal den nye Fuglemyrhytta invitere små  

og store til overnatting, gapahuk-kos og friundervisning. 

Av Silje Pileberg

FUGLEMYRHY T TA

Samarbeid mellom DNT og kommunen 
Oslo kommune eier eiendommen og beslut
tet i samråd med DNT at hytta fra 1909 som 
står der i dag, skulle rives. Den nye hytta skal 
reises på akkurat samme sted og være vendt 
samme vei. Oslo kommune blir eier, mens 
DNT får en langtids leie og driftsavtale. 

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie 
Nguyen Berg, er entusiastisk.  

– DNT fyller 150 år i år, og hva er vel 
bedre markering av det enn at vi sammen i 
år skal åpne det som må være Norges mest 
bynære turisthytte!

Byrådet vil ha flere ut på tur 
Hun poengterer at hytta ligger i et område 
med flott natur, med kort vei til både det 
kjente utsiktspunktet på Vettakolltoppen og 
skiløyper til Frognerseteren, Ullevålseter og 
Sognsvann. Den vil ligge nært bebyggelsen, 
men den vil også være skjermet. 

– Selv om den blir liggende nær de mest 
populære stiene i området, vil den ikke være 
synlig verken fra Fuglemyra eller fra hoved
stien over Vettakolltoppen. 

Nesten ni av ti innbyggere i Oslo bruker 
Marka, men byen vokser og byråden er opp
tatt av å få flere ut på tur. 

– Hyttelivet er en viktig motvekt til kost
bare fritidsaktiviteter. Leieavtalen vi har inn
gått med DNT sikrer at den nye Fuglemyr
hytta blir godt vedlikeholdt og at hytta 
kommer til nytte for byens innbyggere. Jeg 
håper at hytta blir et kjært turmål for barne
familier, unge og eldre, sier Berg.

DNT vil favne større grupper 
Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT 
Oslo og Omegn, forteller at Fuglemyrhytta er 
en del av organisasjonens strategi for  bynære 
opplevelser. 

– Vi ønsker å tilrettelegge for friluftsopp
levelser der mennesker bor. Dette gir økt livs
kvalitet, det bidrar til at vi holder oss i  aktivitet 
og til at vi legger opp til  kortreiste aktiviteter. 
Slik slår vi mange fluer i en smekk, sier han. 

Med Fuglemyrhytta vil DNT Oslo og 
 Omegn ha 28 bynære markahytter rundt Oslo, 
fra  Asker i sørvest ned mot Oppegård i sydøst. 

– I disse områdene får vi etter hvert stadig 
flere mennesker som er ukjente med frilufts
liv. Det er en stor utfordring for oss, og det 
er veldig viktig at vi klarer å lage arenaer og 
tilbud som er enkle å nå, slik at vi får flere 
inn i friluftslivet. Fuglemyrhytta vil ha en 
 arkitektur og beliggenhet som gjør at den 
kan være interessant for mange.

Ambisjonen er åpning av den nye Fuglemyrhytta 26. september 2018. Hytta blir enkel å nå fra T-banestasjonene 
 Frognerseteren, Skådalen, Vettakollen og Midtstuen.

Thomas With er prosjektleder for Fuglemyrhytta i DNT 
Oslo og Omegn.
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Området rundt hytta er et verdifullt rekreasjonsområde, med skog der det ikke har vært drift på 100 år. Navnet 
 Fuglemyrhytta kommer fra Fuglemyra, som ligger like ved. Dette er en myr med furutrær på odder som stikker ut i myra 
og orrhanespill om våren. Bildet viser utsikten fra hytta.

Store vinduer vil bringe utsikten inn i hytta. Her kan besøkende se både Oslofjorden, Nesodden, Bunnefjorden og Drøbak.
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Velkommen  
til Friluftshuset

To år har gått siden åpningen av Friluftshuset på Sørenga, og det er i stadig utvikling.  
Bystua er pusset opp og passer for så vel møter som konfirmasjoner. Et stort kajakklager  

er kommet til, og nye ruter skrus opp med jevne mellomrom i buldrerommet. 

Av Eivind Haugstad Kleiven
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FriluFtshuset brukes til så mangt, 
av alle generasjoner; Seniorene er 
på plass hver tirsdag for en myk start 
på morgenen med yoga, etterfulgt av 

en kopp te og oppdateringer fra uka. Senere 
på dagen toger nybakte foreldre med barne
vogner utover Sørengakaia for å være med på 
barselbuldringen. Her kan foreldrene prøve 
seg i buldreveggen og samtidig være i nær
heten av barna. Ungdommen fyller opp både 

buldrerom og Bystua med egne temakvelder 
på torsdagene. Bystua er pusset opp og gir 
en lun og inspirerende atmosfære til alt fra 
 foredrag, møter og konfirmasjoner til brett
spillkvelder. Kom innom og sjekk atmos
færen og lokalene da vel!

Møtelokaler – også for bedrifter
Veggene har fått nytt malingsstrøk, det er satt 
opp panelvegger i drivved, og nye  praktiske 

og fine møbler har fått nytt hjem i  Bystua. 
Alt for å gjenskape den gode  følelsen av 
DNT,  natur og friluftsliv. På veggene  henger 
det  bilder av de ulike  aktivitetene og de 
 fantastiske frivillige som holder alt  gående. 
Målet for 2018 er å fylle Bystua på dagtid 
med møter og konferanser, i  kombinasjon 
med buldring eller kajakk. Så om du er ute 
etter et annerledes møtelokale – hvorfor 
ikke velge Bystua neste gang?

BULDRING 
Friluftshuset har et eget buldrerom der 
både nybegynnere og erfarne kan drive med 
 morsom problemløsning i praksis. Buldring 
er klatring på lave vegger uten tau. Buldre
rommet er åpent i Tursenterets åpningstid 
og kan reserveres mandager og onsdager. 
Er det ikke reservert, er det åpent for dropin 
alle dager. Klatresko kan leies, og utenom 
dette trenger du kun tøy som er behagelig å 
bevege deg i. På tirsdager fra kl 12–14 er det 
«Barselbuldring» hvor foreldre kan ha med 
seg sine aller minste. På torsdagskveldene har 
DNT ung Oslo egne kvelder hvor buldring 
er gratis for alle mellom 16 og 30 år. På 
lørdager er det familiebuldring (dropin)  
fra kl 10–14. 

YOGA 
Opplev hvordan yoga bidrar til balanse i 
kropp og sinn. Erfarne instruktører veileder 
deg igjennom øvelser som fokuserer på 
bevegelighet, styrke, avspenning og tilstede
værelse. Pust koordinert med bevegelse gjør 
kroppen sterkere og gir i tillegg fokus i sinnet, 
noe som kommer godt med i en hektisk 
hverdag. På Friluftshuset tilbyr vi yogakurs for 
både nybegynnere og lett øvede på kveldstid, 
samt morgenyoga for de som ønsker en myk 
start på dagen.

TURER OG KURS MED KAJAKK
DNT Oslo og Omegn tilbyr kurs både fra 
Sørenga og fra Langøyene. De fleste kursene på 
Sørenga går på kveldstid på hverdager, og noen 
på  dagtid og i helger. Helgekurs tilbys fra Lang
øyene, hvor du kan overnatte. Du kommer deg 
til Langøyene med rutebåt fra Oslo sentrum 
(se ruter.no). Kursene følger Padleforbundets 
våttkortstige. Etter gjennomført introkurs på 
tre timer får du våttkort og kan leie kajakk på 
egenhånd. For å lære mer og bli tryggere på 
egne turer, anbefales et  todagers grunnkurs 
som også inkluderer introkurset.  Friluftshuset 
har turer og kurs for ungdom, voksne og 
seniorer og setter også opp egne turer og kurs 
for private grupper. Nytt i år er kurs for barn og 
ungdom i alder 10–16 år.

Det flotte nye kajakklageret huser omkring 
70 kajakker, dusj og låsbare skap.  
Mer info finner du her: friluftshuset.dntoslo.no/
kajakk og her dntoslo.no/kajakk 

LEIE KAJAKK
Du kan leie kajakk både fra Friluftshuset på 
Sørenga og fra Langøyene. For å leie kajakk 
på egen hånd må du ha våttkort (se over).

Booke kajakk på Sørenga:  
Kontakt Friluftshuset på tlf. 22 82 28 02  
i åpningstiden (se side 9). 

Booke kajakk på Langøyen:  
dntoslo.no/kajakkutleie

FRIVILLIG 
DNT ung Oslo har fantastiske frivillige som 
står for planlegging og gjennomføring av 
temakvelder for alle. Friluftshuset er en sosial 
møteplass og nye frivillige er alltid velkomne 
til å bidra, f.eks. som vert på temakveldene, 
buldrevakt eller turleder.  

Ta kontakt på ung@dntoslo.no eller  
friluftshuset@dntoslo.no for å få vite mer  
om hva du kan bidra med som frivillig.

TURSENTER 
På Tursenteret på Sørenga får du veiledning 
og inspirasjon til friluftsliv. Her får du gode tips 
fra dyktige tur veiledere. Du kan kjøpe kart over 
både land og sjø, og turklær og utstyr, mye 
også til bruk i kajakk. Alt til medlemspriser.

Åpningstider: Se side 9.

SØRENGA

VISSTE DU AT … 
• Hver torsdag arrangerer DNT Ungs frivil-

lige spillkvelder, kræsjkurs i ulike temaer 
innen friluftsliv, workshops, med mer.

• Bystua har et fullt utstyrt kjøkken og 
sitteplass til 48 gjester – med andre ord 
et velegnet sted for å samles til konfirma-
sjon, dåp eller andre merkedager.

• Med prosjektor, høyttaleranlegg og 
tilgang på aktiviteter som buldring og 
kajakk er Bystua stedet for et annerledes 
og aktivitetsfullt møte

• På tirsdager arrangeres det foredrag om 
mange ulike og spennende temaer - her 
kan du lære om kortreiste eventyr rundt 
omkring i Oslo, hvordan pakke klar en 
kajakk for tur, hvordan reparere ditt eget 
turutstyr og mye annet. 
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Bystua er lekkert pusset opp og kan leies som møterom for forretningsmøter.

I buldrerommet er det buldreruter for alle nivåer. Godt med vafler på Friluftshuset etter tur fra Ekebergsletta ned til Friluftshuset.
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Grønn fredag med reparasjon av turutstyr.
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Et kajakk-kurs gir fine opplevelser.
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K A JAKK TURER  I  INDRE OSLOFJORD

TegnforklaringSvært lett Lett/middels

SØRENGA

Vi styrker  
kajakktilbudet   

Etter den store pågangen Friluftshuset opplevde i 2017 ble det klart at her  
måtte det flere hender til. Gleden var stor da den erfarne padleren Kristoffer Vandbakk  

takket ja til å bli med på å videreutvikle kajakktilbudet. 

Av Eivind Haugstad Kleiven

Vandbakk startet i sin nye jobb 
i begynnelsen av april, og hadde 
tidlig lagt planer for hvordan han 
kunne bidra til å videre utvikle 

det populære kajakktilbudet. Det mest 
spen nende tilskuddet i 2018 er trolig brott
padling, som går ut på å lære hvordan man 
trygt kan surfe over skjær og leke i bølger 
som bryter helt inntil land. 

Nye spennende kajakktilbud
–Vi hadde et rekordår i fjor med antall 
kurs og kursdeltakere og vi skal holde 
samme nivå i år. Vi utvider tilbudet med 
brottpadling, kurs i tang og tare, kurs i tur
padling og vinter padling. Å padle i bølger 
eller brott er en egen form for havpad
ling som man kan begynne å lære seg når 

man har opparbeidet seg  erfaring fra flatt 
vann. Det er veldig spennende og man får 
anvendt alt man kan om teknikker, plan
legging og sikkerhet, forteller Vandbakk.

Det vil også bli satt opp flere aktiviteter 
for barn fra 10 år og oppover.

– Oslofjorden passer veldig bra for nybe
gynnere fordi det er en skjermet fjord og 
ganske rolig farvann, så den er perfekt for 
dem som ønsker å lære seg å padle, forteller 
Vandbakk.

Ble «padle-frelst» i Oslofjorden
Han forteller at det var her i Oslofjorden 
han først oppdaget padling for åtte år  siden 
og  etterpå har det vært en besettelse for 
 41åringen. 

– Jeg begynte selv å padle i Oslofjorden 

og ble bitt av basillen. Jeg ble så hekta at jeg 
hyppig begynte å reise til Vestlandet for å 
padle i fjordene der og da var det ingen vei 
tilbake. Jeg ble helt frelst. Jeg har fått noen 
 WOWopplevelser i kajakken som jeg ikke 
har fått noen andre steder. Det skyldes v akre 
naturopplevelser, følelsen av mestring og 
samvær med fantastiske folk. Da jeg dro til 
Lofoten merket jeg at dette var en så stor 
naturopplevelse at jeg siden har følt en stor 
trang til å formidle dette til andre og begynte 
å arrangere kurs, forteller han. Etter 12 år 
som økonom skifter han nå beite.

– Jeg ser fram til å jobbe med noe jeg 
 brenner for. Dette er noe jeg lenge har  ønsket 
å jobbe med på fulltid. Så jeg føler meg veldig 
heldig som får jobbe med det som lenge kun 
har vært en fritidssyssel.

Kristoffer Vandbakk jobber med kajakk på Sørenga. Oslofjorden passer veldig bra for nybegynnere.Her like ved Friluftshuset.
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Torill er en av turdeltakerne i nær
turgruppa på Mortensrud. 

– Det tok et halvt år før jeg turte 
å bli med. Jeg bor i blokka ved siden 

av Mortensrudsenteret og så ned på gruppa 
hver tirsdag. Men jeg nølte, for jeg kjente jo 
ingen som var med. En tirsdag gikk jeg ned 
og snakket med dem da de kom  tilbake fra 
tur. Så ble jeg med tirsdagen etter, og har 
vært med hver gang siden. Nå har jeg fått 
med naboen min også.

Hver tirsdag formiddag er det tur på 
 Mortensrud, med en av mange  nærturgrupper 

i Oslo og Akershus. De fleste turene går i 
nærområdet på Mortensrud, men en gang i 
måneden er det månedens tur der de drar til 
et annet turområde for å få litt variasjon. Alle 
turene ledes av frivillige turledere. 

–Jeg tenkte at de er sikkert så spreke og 
jeg trodde at jeg ikke var sprek nok. Men 
sånn er det ikke. I denne turgruppa tilpasser 
vi oss alltid og vi venter på dem som går litt 
saktere. Turlederne er veldig fine og passer 
på at alle er med. 

– Det var lett å komme som ny, og jeg 
ble inkludert i gruppa med en gang. Jeg er 

 veldig, veldig glad for at jeg begynte. Jeg skulle 
bare ha gjort det før. 

Torill forteller at de fleste turdeltakerne i 
turgruppa er pensjonister som henne, men 
det er også noen yngre deltakere. Vanligvis 
er de mellom ti og tjue personer som går 
sammen på tur. 

–I gruppa er det mange blide mennesker 
og det er mye tøys og tull. Vi har det morsomt 
sammen. Man blir kjent når man går sammen 
på tur og det er alltid noen å prate med. Hvis 
man er alene, er det en veldig fin mulighet for 
å møte andre. Her er det alltid plass til flere. 

– Tirsdag er turdag og den holdes hellig, sier Torill Thoresen.

Av Mari Kolbjørnsrud

Nærturgruppene er et tilbud til alle som 
ønsker å delta i hyggelige turfellesskap. Det 
finnes grupper mange steder i byen og de 
fleste gruppene møtes på dagtid. Turene er på 
hverdager og har samme oppmøtested og tid 
hver uke. De fleste turene varer i ca. 3 timer og 
går på stier og grusveier i nærmiljøet. Bli med 
på tur med din lokale turgruppe! 

Skøyen 
Tid: Tirsdag 11:00 
Oppmøte: Skøyen togstasjon. Utgang sørsiden 

Bøler 
Tid: Tirsdag 11:00
Oppmøte: Ved Bøler Tbanestasjon.

Ammerud
Tid: Tirsdag 11:00
Oppmøte: Ved Ammerud Tbanestasjon 

Sognsvann
Tid: Torsdag 11:00
Oppmøte: Ved bommen på Sognsvann

Søndre Nordstrand
Tid: Torsdag 11:00
Oppmøte: Lerdal bussholdeplass                   

Tonsenhagen  
Tid: Torsdag 11:00 
Oppmøte: Bussholdeplassen ved  
Tonsenhagen skole    

Ellingsrud
Tid: Fredag 11:00 
Oppmøte: Ellingsrudåsen Tbanestasjon. 
Utgang senteret 

Kveldstur fra Hovseter
Tid: Tirsdag 18:00 (merk: pause om vinteren)
Oppmøte: Hovseter Tbanestasjon. 

Nedre Romerike
Tid: Onsdager 10:00
Oppmøte: Sandbekkstua i Rælingen

Ekstra korte turer

Tøyen
Tid: Mandager 11:00 
Oppmøte: Utenfor Frivillighuset  
(Kolstadgata 1)

Mortensrud
Tid: Tirsdager 11:00
Oppmøte: Trappene ned til Mortensrud 
Torg, ved Tbanen. 

Furuset
Tid: Onsdager 11:00
Oppmøte: Furuset bibliotek og aktivitetshus

Se turprogram og mer info om turene her:  
dntoslo.no/aktivi100 

Turlagene i Akershus har egne nærturgrupper:  
dntoslo.no/turlag

NÆRTURGRUPPER

Internasjonale søndagsturer  
for deg som ønsker et internasjonalt 
 turfellesskap
dntoslo.no/internasjonal  
 
Søndagsturer med Barnas turlag 
barn.dntoslo.no 
 
Søndagsturer med Seniorgruppa 
dntoslo.no/senior 
 
Søndagsturer med Vandregruppa 
vandregruppa.dnt.no

Søndagsturer for deg som ønsker 
turer på sti i Marka 
Har du lyst til å gå lengre turer på sti og 
 oppleve Marka utenfor skogsbilveiene?  
På søndagsturer i Marka inviterer lokal
kjente turledere til varierte og  hyggelige 
turer. Turene går fra sentrale utfarts
parkeringer med gode kollektivmuligheter. 
Turene varer i opptil fire timer og starter  
kl. 11.00.  
dntoslo.no/sondagstur

BLI MED PÅ SØNDAGSTUR
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Mehdi serverer bålkaffe til Torill.

Nærturgruppa på Mortensrud er en av elleve nærtur-
grupper i Oslo som går turer hver uke.

FO
TO

: I
D

A
 E

RI
 S

Ø
RB

YE

Turer i nabolaget



BARNAS TURLAG
Jubileumsuke i Spikersuppa med mange 
aktiviteter for barn
Skolefri (10–13 år)
Verdens kuleste dag
Kom deg utdagen
Sopptur ved Sognsvann
Familiens første telttur til Øyungen
Hytte til hyttetur i Lillomarka
Villmarkshelg på Sæteren gård
Båltur til Solemskogen
Klatredag på Oslo klatresenter
Villmarkshelg på Sæteren gård
Juleverksted og nissebuldring på Friluftshuset
Nissemoro på Sæteren gård

Se barn.dntoslo.no  
og følg Barnas Turlag Oslo og Omegn på FB

DNT UNG
Grottetur i Finnemarka (19–30 år)
Ferskingtur i Marka (11–14 år)
Skolefri (11–14 år)
Hyttetur i Romeriksåsene (16–24 år)
Telttur i Nordmarka (19–30 år) 
Stisykkeltur i Nordmarka (19–30 år)
Ferskingskurs i friluftsliv (16–30 år)
Hengekøyetur i Nordmarka (19–30 år)
Hyttetilhyttetur i Nordmarka (19–30 år)
Ferskingtur til Dølerud (11–14 år)
Hyttetur i Nordmarka (13–16 år)
Grunnleggende turleder kurs DNT ung Oslo
Telttur i Finnemarka (16–24 år)
Hyttetilhyttetur i Vestmarka (19–30 år)
Hyttetur i Nordmarka (19–30 år)
Tur til Romeriksåsene – Studenthyttetur
Førjulstur i Nordmarka (13–16 år)

Klatring på Oslo Klatresenter
Torsdagskveld på Friluftshuset med variert 
program
Torsdagspadling
#Osloonsdag
Variert turprogram annen hver onsdag

Se ung.dntoslo.no  
og følg DNT ung Oslo på FB 

6–10/6

13–17/8
1/9
2/9

16/9
15–16/9

5–7/10
13–14/10

28/10
3/11

24–25/11
5/12
9/12

22/6
23/6
25/6
29/6
30/7
16/8
22/8
25/8

7/9
7/9

14/9
21/9
5/10

12/10
27/10

2/11
9/11

Tirsdager
Torsdager

Torsdager
Onsdager

 
 
 

11978

11990
11984
11983
11830

11829
11830
11985

11874
11875
11876
11879
11886
11889
11890
11892
11894
11895
11897
11898
11900
11901
11902
11903
11904
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TURER OG AKTIVITETER
E T UT VALG FR A TURPROGR AMME T I  N ÆROMR ÅDE T

Juni, juli, august
24/5, 5/7

21/6, 23/8
7/6

28/6
27–28/8
5/4, 6/9

24–25/5
20–21/8

5–7/9
18–21/9

15/9
26/4
15/6
16/8
22/9

18/10
2/12

Mandager kl.12.00
Torsdager kl.10.00
Onsdager kl.10.00
Mandager kl.10.00
Tirsdager kl.10.30
Tirsdager kl.09.45

Tirsdager kl.10.00

Onsdager kl.10.00
Torsdager
Søndager 

April til november
Hver måned

11936
11937
11938
11939

11940
11942
11935
11928
11929
11930
11927
11933
11921
11922
11923
11924

11925
11926

SENIOR
Kajakk introkurs Langøyene
Kajakktur på Oslofjorden I
Kajakktur på Oslofjorden II
Jubileumstur – historisk padletur til 
 Gressholmen
Jubileumstur – historisk padletur til Hovedøya
Kajakktur med overnatting på Kjeholmen  
Kart og Kompasskurs
Gjennom Østmarka
Vestmarka og Svartvannshytta
På bærtur i Romeriksåsen?
Nordmarka nord til sør
I DNTstifterens fotspor til Sarabråten
Nye kystperler ved Østfoldkysten
Sommertur til Jomfruland
Jubileumstur til Koster
Fjelltur til Norseter med kulturstopp på 
Maihaugen
Helt ekte Finnskogen
Adventstur

UKENTLIGE SENIORAKTIVITETER
Seniortrim, Nydalen (Athletica)
Friluftstrim Frognerparken
Friluftstrim Tøyenparken
Friluftstrim Torshovparken
Friluftsyoga, Friluftshuset Sørenga
Turbussen fra Asker stadion,  
Rykkinn  seniorsenter
Turbussen fra Sandvika og Bekkestua 
 busstasjon
Turbussen fra Oslo, Haakon VII gt 1
Torsdagstuer med Seniorgruppa
Søndagsturer med Seniorgruppa

Se dntoslo.no/senior

 
VOKSEN
SØNDAGSTURER PÅ STI
INTERNASJONAL SØNDAGSTUR

Se dntoslo.no/sondagstur

NÆRTURER
Se side 17 og dntoslo.no/aktivi100

turkode  dato turnavn

Her finner du et utvalg av våre turer og aktiviteter 
i nærområdet. Dette er ikke en utfyllende liste. 
Blant annet har alle våre turlag og frivillige tur
grupper en stor mengde aktiviteter. Mange av 

turlagene har egne program, både trykksaker 
og på nettsidene. Våre sider på nett og Facebook 
gir den beste oversikten over alle våre aktiviteter.  
Se dntoslo.no/aktivitet 

Noen turer har turnummer, det betyr at det er 
 påmelding. Gå inn på dntoslo.no/aktiviteter, 
skriv inn turnummer og les mer/meld deg på.  
Vi tar forbehold om feil og endringer.

turkode  dato turnavn

FJELLSPORT
Nybegynnerkurs klatring 
Klatrekurs – fra inne til ute 
Klatrekurs naturlige sikringer 
Kameratredningskurs klatring 
Førstehjelpkurs 
NF – Klatreinstruktør sport (Instruktørkurs)
NF – Metodekurs klatring (Instruktørkurs)
NF – Veilederkurs klatring lavland  
(Instruktørkurs) 

Fjellsportkveld på Friluftshuset

Klatreduggis/klatrekvelder på Oslo  
sine klatrefelt 
Stisykling i Oslo
Se fjellsport.dntoslo.no  
og følg DNT fjellsport Oslo på FB

FRILUFTSHUSET
KAJAKK
Kajakk grunnkurs 16–30 år, Sørenga

Kajakk Grunnkurs, Langøyene
Kajakk Grunnkurs, Sørenga

Kajakk Grunnkurs 16–30år, Langøyene
Kurs i Tang og tare
Kajakk Eskimorullekurs
Kajakktur m/overnatting, Steilene
Kajakk Fellestur, Sørenga
Kajakk Teknikkurs, Sørenga
Kajakk Aktivitetslederkurs
Kajakk og Yoga, fellestur, Sørenga
Kajakktur til Tønsberg/Veierland
Kurs i Turpadling 1
Kurs i Turpadling 2
Brottpadlerkurs, Stavern
Kajakk Introkurs 16–30 år, Sørenga

Kajakk Introkurs, Sørenga

Kajakk Introkurs 16–30 år for morgenfugler
Kajakk Introkurs for morgenfugler
Tirsdagpadling, Sørenga
Mørkepadling, Sørenga
Kajakkurs barn 10–12år
Kajakkurs barn 13–15år
Kano Grunnkurs
Kano Teknikkurs
Kano Sikkerhetskurs
Kanotur i Hallingdalsvassdraget

8/6, 6/7, 13/7, 7/9
4/5, 25/5, 1/6

11/5, 15/6, 17/8
26/5

23/5, 5/9
7/6

21/6
16/8

Første onsdag  
hver måned

Ukentlig

Ukentlig

Juni, juli,  
september

Juni, juli, august
Juni, juli, august, 

sept, okt
Juni, juli, august

30/6
Juni, august

25–26/6
 24/6, 19/8, 16/9
2–3/6, 25–26/8

29–30/9
1/7, 12/8, 18/8

9–10/6
16–17/6

1–2/9
15–16/9, 13–14/10

Juni, juli, august, 
september

Juni, juli, august, 
september

Juni, juli, august
Juni, juli, august

Tirsdager
17/10

21/6, 3/7, 7/7
14/6, 1/7, 12/8

11–12/8
16–17/6

2–3/6
23–24/6, 15–16/9

11810
11813
11807
11809
11908
11819
11820
11825

11846

11811
11847

11845
11960
11849
11931
11850
11852
11853
11863
11957
11958
11959
11961
11841

11842

11843
11844
11848
11962
11986
11987
11855
11943
11944
11945

Mars, juni, august, 
oktober

Mars, juni, august, 
oktober

11/4
25/4

28–29/4
2/5
6/5

26–27/5
5/9

8–9/9
12/9
19/9
7/10

17/10
27–28/10

21–22/4
30–31/5
9–10/6

22/5, 5/9, 20/11
16–18/6

11746
11752
11666
11747
11783

11666
11752
11666
11746
11747
11783

11746
11666

FOREDRAG
Følg Friluftshuset på Facebook for oversikt 

YOGAKURS
Friluftsflowyogakurs begynnere og lett øvede

Morgenyogakurs

Se friluftshuset.dntoslo.no/hvaskjer 
og FB 

BULDRING
Drop in 
Se friluftshuset.dntoslo.no/buldring
og FB

KURS
Ambassadørkurs
Aktivitetslederkurs
Grunnleggende turlederkurs
Nærturlederkurs
Kindereggkurs: Nærtur, aktivitetsleder  
og ambassadørkurs
Grunnleggende turlederkurs
Aktivitetslederkurs
Grunnleggende turlederkurs
Ambassadørkurs
Nærturlederkurs
Kindereggkurs: Nærtur, aktivitetsleder  
og ambassadørkurs
Ambassadørkurs
Grunnleggende turlederkurs

FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
Se dntoslo.no/fersingkurs

VANDREGRUPPA
Jubileumstur til Halvorsenhytta i Vestmarka
Jubileumstur til Tømtehytta
Helgetur til Bøvelstad i Østmarka
Turplanleggingsmøte
Jubileumstur i Østmarka
Se vandregruppa.dnt.no og FB

turkode  dato turnavn turkode  dato turnavn
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gøy. På gården var det kuer og jeg ble veldig 
glad. Da jeg så dem tenkte jeg på mitt hjem
land. Jeg elsker dyr.

Flukten
Eritrea er landet der Sami vokste opp. Han 
og familien bodde på landsbygda og de hadde 
både kuer og sauer. Mor og far og to brødre 
bor  fortsatt i Eritrea, mens han har en bror i 
 Sverige og en søster i Etiopia. Faren til Sami 
er tvunget til å jobbe for militæret i Eritrea 
på 16. året. 

– Jeg var ofte ute i naturen i Eritrea. Men 
da var det for å passe på dyrene, ikke for å gå 
på tur sånn som her i Norge. 

I 2013 startet flukten fra Eritrea. Først 
til Etiopia der han var i ett år. Så gjennom 
 ørkenen til Sudan, deretter Libya, og så med 
båt over Middelhavet til Italia. Fra Italia dro 
han til Frankrike før han kom til Norge for 
snart 4 år siden. Etter et par år på asyl mottak 
i  Flekkefjord og Larvik, fikk han opphold og 
kunne begynne å skape et nytt liv i et nytt 
land. 

Sami forteller og deler fra sin historie.  
– Det er mange vonde minner, sier han. 
Han forteller om da han og 400 andre 
 eritreere bodde i et skittent rom i Libya der 
de måtte bytte på å sove på grunn av liten 
plass,  invasjon av insekter, og mye vold blant 
 berusede  myndighetspersoner. Han  forteller 
om  frykten da han og 250 andre krysset 
 Middelhavet i en liten båt. 

Ekstreme uker i ørkenen
– Men det verste var flukten gjennom 
 ørkenen til Sudan. Vi var 22 stykker som 
gikk sammen, og vi hadde nesten ikke vann 
og mat. Vi fant bare vann som ikke var rent, 
men det måtte vi drikke. Alt måtte deles. 
Derfor ble det bare en slurk, og flaska måtte 
sendes videre. Vi var veldig tørste og sultne, 
det var utrolig varmt i ørkenen og vi var 
 redde for å møte folk som kunne drepe oss 
hvis vi ikke kunne betale det de ba om.

En kamerat døde i ørkenen. Resten kom 
fram til Sudan etter to uker. Sami var syltynn. 

– Det var veldig, veldig vanskelig. Han 
 sliter med å finne ordene for å  fortelle om 
disse opplevelsene på norsk. 

– Vi kan møtes igjen om noen år, når jeg 
har blitt flinkere i norsk. Da kan jeg fortelle 
mer, ler han.

Jeg forstår at hans historie i alle fall  handler 
om ekstrem styrke, mot,  utholdenhet, sam
hold. Og om å ikke gi opp. 

Nå vil Sami på fjelltur i Norge. Han ble 
 inspirert av SAGAgjengen som gikk to  
uker på tur gjennom fjellet med Snøhetta 
som mål. 

– Jeg tror det er lett, når man kan spise og 
drikke og har alt utstyr man trenger. Da er 
det bare å gå.

 
Den norske hytteturen
Sami liker å være ute i naturen her i Norge, 
men mest om sommeren. Om vinteren synes 
han at det er kaldt.  

– Og jeg går ikke på ski, jeg bare faller. 
En gang var jeg med klassen min på ski på 
 Skullerudstua, og da falt jeg åtte ganger. Det 
var vanskelig. 

Hyttetur, derimot, er noe vår ildsjel fra 
Eritrea har fått smaken på. 

– En kollega spurte om jeg ville være med 

på hyttetur. Og jeg svarte «Hæ? Hytte? Hva 
betyr det?» 

Vi dro på hyttetur og jeg likte det veldig 
godt. Senere ble jeg invitert med til Nydals
hytta og der ble jeg kjent med Kaweh som 
 jobber i DNT. Der var vi mange forskjel
lige folk sammen en helg. Vi spiste god mat, 
hadde konkurranser og leker og lærte om 
 friluftsliv og norsk kultur. Det var veldig, 
 veldig bra. 

– Da jeg kom hjem og møtte de eritreiske 
vennene mine, spurte de «Sami, hvor har du 
blitt kjent med så mange norske?» – Jeg har 
vært på hyttetur, svarte jeg. 
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FRILUF T SLIV OG  INKLUDERING

Fra flukt til  
frivillighet

Sami Zeru (27) er frivillig ildsjel i 
DNT og vi møtes på  Friluftshuset på 
 Sør enga, hvor han har vært  frivillig 
 siden i fjor sommer. Her er han 

 kaffesjef.
– Når jeg kommer hit lager jeg alltid  kaffe. 

Jeg har erfaring med det fra før, både fra 
 kantinejobb i Etiopia og fra arbeidspraksis på 
kafé her i Oslo. Vil du ha en kaffe? 

Jeg sier ja takk til det. Kaffe med melk 
til meg. Sami bruker sukker i kaffen. Masse 
sukker, 34 skjeer. 

– Fra hjemlandet mitt er jeg vant til  sukker 

i kaffen, og jeg klarer ikke å slutte med det.
Så du har blitt kjent med folk her i DNT? 
– Ja, her er det så mange hyggelige folk. 

Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for at 
jeg bor i Norge. Her er det mye frihet. Men 
det er litt vanskelig å bli kjent med folk. Her 
på Friluftshuset kan jeg møte folk, snakke 
norsk, klatre, få ansvar. Det liker jeg. 

Veien inn i DNT
Sami forteller at han ble kjent med DNT 
gjennom et samarbeid mellom DNT og  
St. Hanshaugen bydel der han bor. 

– Min veileder i NAV, Tor Einar, spurte om 
jeg ville være frivillig i DNT. Ja, det ville jeg. 
Jeg hadde fri på torsdager og da passet det å 
være frivillig på DNT ungtorsdag på Frilufts
huset. Her er jeg fortsatt så ofte jeg kan. 

Men den frivillige innsatsen til Sami er 
mer variert enn som så. Han har vært med på 
utallige veddugnader i Maridalen sammen 
med vedgruppa, han har vært med på hytte
dugnader, Kom deg utdagen og dugnads
arbeid på Sæteren Gård.

– På Sæteren Gård lagde vi 300  meter 
med gjerder. Det var hard jobb, men veldig 

– På bussen snakker ingen med hverandre, men i  
DNT er det lett å bli kjent med folk.

Av Mari Kolbjørnsrud

Sami Zeru (til venstre) kom til Norge for snart fire år siden, og han har allerede fått smaken på både hyttetur og frivillighet.
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Ønsker du å være med i et  internasjonalt 
 turfellesskap? På våre internasjonale 
 søndagsturer har du mulighet til å bli kjent 
med nye mennesker og kanskje lære noe nytt. 
Her kan man møte mennesker fra mange 
ulike land,  inkludert Norge. I 2017 har folk 
fra tjue forskjellige land vært med. Dette er 
en fin arena for å lære om norsk friluftsliv  
og å øve på å snakke norsk.

En søndag hver måned arrangeres disse 
turene, som går på stier og grusveier til ulike 
steder i skogen eller ved sjøen i Osloområdet. 
Noen ganger går turene innom et serverings
sted/kafè der det er mulig å kjøpe noe å spise 
og drikke, og noen ganger spiser man med
bragt mat og drikke ute, og fyrer kanskje et bål. 
Turene varer ca. fire timer og går til fots hele 
året (ikke ski). Gratis deltakelse og åpent for 
alle. Noen av turene passer for familier, mens 
andre er kun for voksne. Bli med, du også! 
 
Se turprogram her: dntoslo.no/internasjonal

INTERNASJONALE SØNDAGSTURER
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Internasjonale søndagsturer arrangeres hver måned.

Ferskingkurset er et 10 timers utendørs kurs 
der du lærer grunnleggende ferdigheter 
innen friluftsliv, som bruk av kart og kompass, 
pakking av sekk, tenne bål og lage mat ute. 
Kurset er både for deg som har gått litt på tur 
før og deg som er helt nybegynner. 

Vårt mål med kurset er å gi trygghet, 
selvtillit og inspirasjon til å komme seg ut i 
naturen.  
 
Mer info og påmelding her:  
dntoslo.no/ferskingkurs

FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV
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Ferskingkurs i Østmarka.
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TURL AGENE

UTFORSK DITT  
LOKALE TURLAG

Dnt oslo og omegn har  elleve 
tur lag i Akershus. Disse arran
gerer  turer og aktiviteter for 
alle aldre og  nivåer. Enkelt fri

luftsliv i nær miljøet og tilrettelegging for 
gode naturopplevelser er viktig. Dessuten 
 holder noen av dem ulike kurs som turleder
kurs, aktivitets lederkurs, førstehjelpskurs, 
 nærturlederkurs, ambassadørkurs, kart og 
kompass kurs og ferskingkurs i friluftsliv.  
Dette gjør de i tillegg til å etablere og vedli
keholde  stinettet i den enkelte kommunen, 
og noen har også hyttetilsyn. Turlagene sprer 
turglede til innbyggerne i lokalsamfunnet, 
og gjør det lettere for dem å komme seg ut i 
naturen i hverdagen. Arbeidet i turlagene er 
tuftet på frivillighet.

Slår et slag for turer i nærmiljøet
Terje ThurmannMoe i Ås turlag er en av 
de mange frivillige. Da turlaget startet opp i 
2014 var han med i initiativkomiteen og ble 
valgt inn i styret. 

– Som «nybakt» pensjonist hadde jeg tid 
til overs, og jeg har alltid vært glad i frilufts
liv. Så for meg er dette midt i blinken. Jeg vil 
slå et slag for turer i nærmiljøet. Her i Follo 
er det så mange og gode  turområder som er 
lite kjent og brukt – det vil vi i de lokale tur
lagene gjøre noe med!

Follosømmen – turer langs kysten i Follo
– I anledning jubileumsåret 2018 samar
beider de fire turlagene i Follo om et  felles 
tur program kalt Follosømmen. Dette er 

 turer som til sammen viser noen av de 
 flotteste kystnære turområdene i Follo, og 
alle turene ledes av lokalkjente og erfarne 
turledere.  Turene inngår i alle tur lagenes 
programmer for 2018, og  hensikten er å få 
økt oppmerksomhet om og bruk av de mange 
flotte turmulighetene i dette  området, sier 
ThurmannMoe.

ÅS TURLAG ANBEFALER
KYSTSTIEN FRA  
FISKEVOLLBUKTA 
TIL NESSET
Vi går langs Bunne
fjorden fra Fiskevoll
bukta i Oslo helt sør til 
Nesset i Ås. Vi  følger 
den gamle Strand 
promenaden til Hverven bukta,  deretter over 
Ljansbruket hvor vi krysser Gjersøelva over til 
Oppegård. Herfra går  Linjestien litt oppe i åsen 
fram til Bekkensten. Vi  følger sherpastien fram 
til Roald Amundsens vei og opp til Svartskog 
kolonial der vi tar en god lunsjpause. Videre 
langs veien inn til  Sjødalstrand, over til Nebba, 
 Kjærnes,  Strandenga og Breivoll før vi ankom
mer Nesset. Herfra kan du ta buss 500 tilbake til 
Fiskevollen. 

Tidspunkt: Søndag 15. april  
Lengde: Ca 18 km 
Vanskelighetsgrad: Middels 
Oppmøte: Fiskevollbukta bussholdeplass  
(retning fra Oslo) kl 10 
Arr./turleder: Ås Turlag,  
Terje ThurmannMoe, tlf 908 24 179
Ønsker du å gå turen på egenhånd kontakter  
du Ås Turlag for nærmere turbeskrivelse.  
Kun deler av turen er merket.

VESTBY TURLAG ANBEFALER
VÅRENS VAKRESTE:  
KYSTSTIEN 
 HVITSTEN – SON
Bli med på «vårens 
 vakreste» med Vestby 
turlag! Vi går fra Hvit
sten torv til Kjøvangen. 
Årets tur er den 5. i  rek  
ken. Vi følger kyststien og legger inn flere stopp 
med spennende historier og informasjon om sted 
og folk. Vi går på sti og noe vei. I  Kjøvangen står 
bussen som kjører oss tilbake til Hvitsten. 

Gratis for DNTmedlemmer, kr 50 for ikke
medlemmer.

Tidspunkt: Søndag 13. mai  
Lengde: 12 km
Vanskelighetsgrad: Middels
Oppmøte: Hvitsten torg kl 10 
Arr./turleder: Vestby Turlag,  
Bente Hagen, tlf 916 07 336
Ønsker du å gå  turen på egenhånd, kontakter 
du turlaget for nærmere turbeskrivelse.

På tur med Asker Turlag. 

Ønsker du å bli medlem i et lokallag?  
Ta kontakt med det aktuelle turlaget.  
Bor du i kommunen og er medlem i DNT 
Oslo og Omegn blir du også automatisk 
medlem i lokal-laget, med mindre du har 
reservert deg mot lokalt medlemskap.  
Les mer: dntoslo.no/turlag
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ASKER
Etablert i 2006. Arrangerer fellesturer, 
turorientering, diverse kurs, har et aktivt 
Barnas  Turlag, etablerer og  vedlikeholder 
blåmerkede stier, og deltar i drift og 
vedlikehold av Hovdehytta, Småvannsbu 
og Halvorsen hytta. Tilbud for alle aldre. 
Tett samarbeid med kommunen gjennom 
en partnerskapsavtale for folkehelse, der 
prosjektet «Friluftsliv på Borgen» inngår. 

BÆRUM
Etablert i 2011. Turer for de fleste aldre 
og interesser. Trilleturer og bæreturer for 
småbarnsfamilier, familieturer med og 
uten overnatting, kveldsmatturer, senior
turer, kajakkturer, yogaturer, turlederkurs 
og mye annet. 
 
EIDSVOLL
Etablert i 2010. Har fellesturer for barn  
og familier, dagsturer for alle og større 
arrangementer, i tillegg til etablering og 
vedlikehold av blåmerkede stier. 

GJERDRUM
Etablert i 2017 og er det nyeste  turlaget 
i DNT Oslo og Omegn. Har et stort 
 aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, og 
ønsker å være med i folkehelsearbeidet 
i bygda. Jobber med å utvikle stiene i 
 nærområdet. Stort Barnas Turlag. 

NANNESTAD
Etablert i 2013. Har som mål å skape et 
aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne 
trives. Mange turer, kurs og arrangementer, 
også langturer og foredrag. . Barnas Turlag 
og DNT unggruppe. 
 
NESODDEN
Etablert i 2016. Har fokus på enkelt 
friluftsliv og har turer i nærmiljøet for 
alle aldersgrupper. Hovedoppgavene er 
 tilrettelegging for turaktivitet ved å rydde 
og merke stier, og arrangere fellesturer. 

NITTEDAL
Turkameratene Nittedal Turlag ble etablert 
i 2013, en videreføring av  Turkameratene 
Nittedal. Har mange typer turer for alle 
 aldre, med alt fra enkle spaserturer til 
 lengre turer for de sprekeste. Både i 
 nærmiljøet og litt lengre unna. Mange  
fine turtips. 

OPPEGÅRD
Etablert i 2013. Fokus på enkelt frilufts
liv og turtips. Fellesturer i nærmiljøet 
for alle aldersgrupper. Har egen Aktiv i 
 100gruppe med nærturer i området,  
nå også turer med internasjonalt miljø.  

ULLENSAKER
Etablert i 2015. Fokus på enkelt frilufts
liv og turer i nærmiljøet for både barn, 
 ungdom og voksne. Arrangerer turer 
og  aktiviteter for alle i nærområdene og 
arbeider for et godt og sikkert stinett i 
 kommunen. 

VESTBY
Etablert i 2013. Arrangerer turer gjennom 
hele året, noe som gir mulighet til å  utforske 
naturopplevelsene nærmiljøet har å by på. 
Turene har varierende vanskelighetsgrad,  
og det er noe å være med på for alle. 

ÅS
Etablert i 2014. Mange forskjel lige 
turer, blant annet ettermiddags turer 
med lokal historisk tema, trille turer og 
 overnattings turer hvor man bruker hyttene 
i Marka og blir kjent med selvbetjening
systemet. Merker også stier.

TURLAGENE I DNT OSLO OG OMEGN

Med Follosømmen ønsker turlagene i Follo å vise 
frem de flotte turmulighetene i kystområdet.
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N ÆRT FRILUF T SLIV –  F OR ALLE

BARNAS TURLAG
 
HVA? 
• For de minste: Ukentlige trilleturer og 

barselbuldring på Friluftshuset 
• For de større: Ettermiddagsturer, 

 kano turer, buldrekvelder og mye mer 
• Overnattingsturer og sommerleir 
• Fjellferier med og uten voksne 
• Aktivitetsdager med spennende program 
• Turfellesskap med andre barn og familier 
• Nært og enkelt friluftsliv for hektiske 

småbarnsfamilier
• Lek deg sprek: gratis tilbud for barn fra  

7–12 (9–13) år 

FOR HVEM? 
• Barnefamilier med barn 0–12 år
• For alle – uansett forkunnskap om friluftsliv

HVOR? 
• 20 Barnas Turlag rundt om i Oslo og 

Akershus, drevet av frivillige 

MER INFORMASJON 
Vi vil gjerne ha flere frivillige i våre  
lokale Barnas Turlag! Kontakt oss på  
barnas.turlag@dntoslo.no 
Les mer og finn din families favoritt
aktivitet på barn.dntoslo.no og følg oss  
på Facebook: @barnasturlagoslo

FJELLSPORT
 
HVA?
• Sosiale møteplasser for fjellsport interesserte 
• Klatrekvelder, stisykling, toppturtrening, 

fjellsportkvelder og turer
• Kurs i klatring: Nybegynnerkurs, 

 kameratredningskurs, kurs i klatring på 
naturlige sikringer, instruktørkurs

• Frivillig arbeid: Styre/komitearbeid, 
turledere, koordinatorer for klatrekvelder, 
stisykling, toppturtrening og fjellsport
kvelder

FOR HVEM? 
• For alle fjellsportinteresserte

HVOR? 
• Klatreduggis hver tirsdag på Klatreverket,  

utendørs om sommeren
• Stisykling i Oslomarka
• Toppturtrening i Wyller om vinteren
• Fjellsportkveld første onsdag i hver  måned
• Kurs i Osloområdet 

MER INFORMASJON
Vil du møte flere med fjellsportinteresse?  
Ta kontakt på fjellsport@dntoslo.no
Følg oss på Facebook eller nett:  
fjellsport.dntoslo.no

SENIOR
 
HVA?
• Ukentlige turer og aktiviteter 
• Dagsutflukter
• Turer med overnatting i marka 
• Mer enn tur: kajakk, yoga, trim, kurs og  
 frivillighet 
• Fokus på hygge og inkluderende samvær 
• Enkelt å delta – tilrettelagt og trygghet  
 med erfarne turledere og instruktører

FOR HVEM?
• For deg som finner glede i å dra på tur  
 med andre 
• For alle nivåer. Aktiviteter og turløype  
 tilpasses deltakernes ferdigheter eller du  
 velger selv å delta på tur som er enkel  eller  
 mer krevende ved påmelding

HVOR?
• I ditt eget nærområde
• Til steder i og utenfor Oslo og Akershus
• I Marka

TRANSPORT
Felles transport fra sentral beliggenhet eller 
oppmøte på stoppested for buss, tbane eller tog

MER INFORMASJON
• På dntoslo.no/senior og dntoslo.no/
seniorgruppa
• I vår brosjyre: «Senioraktiviteter  
 – turtilbud til seniorer 2018»  

Brosjyren får du i vårt 
Tursenter i Storgata 3 
eller ved å ta kontakt 
på epost:  
turinfo@dntoslo.no  
eller telefon:  
22 82 28 00  
(08.30–16.00)
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HVA? 
• Spennende turer: Hyttetur, kajakktur,  

sykkeltur, klatretur, buldretur
• Kurs for de som vil lære mer: Kajakkurs,  

ferskingkurs, turlederkurs, kart og  
kompasskurs

• Frivillig arbeid i DNT ung Oslos styre,  
på Friluftshuset eller som turleder

• Rolige naturopplevelser og actionfylte  
eventyr

• Sosial møteplass for ungdom som liker  
å være ute

• Billig overnatting på Markahyttene og  
ungdomsrabatt på turene

• Rabatt på kajakkutleie

FOR HVEM? 
• For deg mellom 13 og 30 år som liker  

friluftsliv og natur
• Vi har aktiviteter for alle!

HVOR? 
• Ukentlige aktiviteter fra Friluftshuset  

Sørenga: Padling og ung Torsdagskveld  
med buldring, spillkveld og andre  
aktiviteter hver torsdag

• #Osloonsdag: turtilbud av og for ungdom  
annenhver onsdag

• Turer og aktiviteter i Marka og ved fjorden

MER INFORMASJON
Er du nysgjerrig? Lyst til å være frivillig? 
Meld din interesse på ung@dntoslo.no
Følg turprogram på @dntungoslo på 
 Facebook eller på ung.dntoslo.no
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VANDREGRUPPA
 
HVA?
• Et hyggelig, dugnadsbasert felleskap for 

voksne som er glad i å gå på tur
• Bli med som frivillig for å planlegge og lede 

dine egne drømmeturer eller bli med som 
deltager på turene.

• Dagsturer, helgeturer og lengre turer i 
 nærområdet, men også andre steder i Norge

• Fotturer, sykkelturer, skiturer og turer til 
vanns.

• Eget styre. Ca. fire turplanleggingsmøter i 
året hvor alle kan bli med på idédugnad.

• Ikke krav om medlemskap i DNT for å delta 
på møtene.

• Ansvar for tilsyn og dugnader på DNThytta 
på Langøyene.

• Mål for jubileumsåret 2018: Besøke alle 
DNThyttene i Oslomarka.

FOR HVEM? 
• Mest for voksne mellom Ungdomsgruppa 

og Seniorgruppa
• En fin mulighet til å praktisere turledelse 

for nyutdannede turledere

MER INFORMASJON
Du finner mer informasjon om Vandregruppa 
på vandregruppa.dnt.no Følg oss på Facebook
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JUBILEUMSARRANGEMENTET 
I SPIKERSUPPA
6. – 10. juni blir det stor jubileumsfeiring i  
Spikersuppa på Karl Johan i Oslo. Les mer på 
side 7 og se dntoslo.no/jubileum

FRIVILLIG PÅ FRILUFTSHUSET
Friluftshuset på Sørenga i Oslo har en stor 
gruppe frivillige. 

ARRANGEMENTER 
På arrangementer som Kom deg utdagen i 
februar og september trengs mange frivillige. 

DUGNAD I FJELLET
Vardedugnad: Stiene i fjellet merkes og 
vedlike holdes av frivillige. 
Hyttedugnad: Hyttene i fjellet vedlike holdes 
til dels ved dugnad. Hver dugnad  varer en uke. 

DUGNAD I MARKA 
Hyttetilsyn: Alle de ubetjente hyttene i Oslo
marka driftes på dugnad. 
Stidugnad: Alle de blåmerkede stiene i 
 skogene i Oslo og Omegn holdes åpne ved 
dugnadsarbeid. 
Ved-dugnad: Det trengs mangfoldige  sekker 
ved til de ubetjente hyttene i Marka. 
Hyttedugnad: Markahyttene vedlikeholdes 
av frivillige. 
Sæteren Gård i Bærumsmarka har egen 
 dugnadsgruppe. 
Kobberhaughytta i hjertet av Nordmarka har 
egen dugnadsgruppe.

BIDRA I DITT LOKALE TURLAG
Lokallagene trenger frivillige til driften, 
 arrangementene, turene, stiene og hyttene.
Se dntoslo.no/turlag

TURLEDER
Turlederne i DNT Oslo og Omegn leder felles
turene på fjellet, i Marka eller i nærmiljøet.

DNT-VERT
Våre DNTverter er folk som bidrar med sitt 
gode humør og sosiale og serviceinnstilte 
egenskaper, f.eks. på Ambassadørkursene og 
på Friluftstrimmen.

ÅPEN KAFÉ FOR VÅRE FRIVILLIGE
Den andre torsdagen hver måned 
 inviterer vi til en kaffekopp, et 
 relevant foredrag, uformell samtale og 
hyggelig samvær med andre frivillige. 

FEST FOR VÅRE FRIVILLIGE
Hver høst arrangerer DNT Oslo og 
 Omegn stor fest for alle våre frivillige, de 
siste årene har festen vært på Sæteren 
Gård i Bærum.
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VIL DU BLI FRIVILLIG?
Det er mange muligheter for deg som ønsker å bidra som frivillig i DNT Oslo og Omegn. Du kan være med på 
enkeltdugnader eller i en frivilliggruppe med faste frivillige oppdrag. Å være frivillig i DNT er sosialt og trivelig!

FRIVILLIGE

Gled deg til Jubileumsarrangementet  
i Spikersuppa! (Se også side 7)
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Stidugnad.

DNT-hytta Dølerud vedlikeholdes av frivillige. DNT-vertene bidrar med sin sosiale og serviceinnstilte 
personlighet.

Vedgruppa bidrar med utallige sekker ved til de ubetjente 
hyttene i Marka.
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Les mere på dntoslo.no/frivillig

MEDLEMSK AP I  DNT

IKKE MEDLEM ENNÅ? 
MELD DEG INN I DAG!

Som medlem i DNT Oslo og Omegn støtter du vårt arbeid og du får du rabatter på 550 hytter,  
medlemsbladet Fjell og Vidde, årbok og Turmagasiner. Du kan delta på organiserte turer, kurs og  

arrangementer og du får medlemspris i DNT-butikken. Er det egentlig noe å lure på?

HELE HYTTA MEDLEMMER

Spikertjernhytta    950, pr. døgn

Presthytta    950, pr. døgn

Med forbehold om endringer.

NYDALSHYTTA OG MUSTADKROKEN (UBETJENT HYTTE) LANGØYENE (HYTTA)

Skoleklasser, barne hager, idrettslag 2 800, pr. døgn 2 800, pr. døgn 

Andre grupper 4 550, pr. døgn 3 850, pr. døgn 

 MEDLEMMER IKKE MEDLEMMER

Voksen 265, 380,

Ungdom født 1992-2005* 50, 380,

Barn født 2006-2014 Gratis (Barnas Turlag) 190,

Barn 2015 eller senere Gratis Gratis

Skoleklasser* – 1 580,

Teltere (pr.pers.)** 65, 80,

Dagsbesøk***, enkeltpersoner 50, 65, 

Dagsbesøk***, familier 50, 65,

Dagsbesøk/telting***, skoleklasser 350, 400,

Annet losji****, madrass på golv 100, 120,

  Alle må bestille i bookingsystemet på www.dntoslo.no/markahyttene
 * Den som bestiller må være medlem. 
 ** Teltere som bruker hytta etter kl. 18 betaler som ved vanlig overnatting.
 *** Betaling for dagsbesøk skal skje når gjesten(e) benytter vedovn og/eller kjøkken. 
 **** Betales med Vipps # 98144 DNT Marka. Merkes med hyttas navn.

Dersom du ikke har bestilt på forhånd, send Vipps # 98144 DNT Marka. Merkes med hyttas navn.

DRØMMEN OG RØVERHULA (TILRETTELAGT FOR HUND)

Minst en er medlem, uten hund     420, pr. døgn Hele hytta

Minst en er medlem, med hund     520, pr. døgn Hele hytta

LILLE TØMTEHYTTA OG RØYRIVANNSKOIA (TILRETTELAGT FOR HUND)

Minst en er medlem, uten hund     950, pr. døgn Hele hytta

Minst en er medlem, med hund 1 050, pr. døgn Hele hytta

Meld deg inn på www.dnt.no/medlem

PRISER UBETJENTE HYTTER I OSLOMARKA OG VED SJØEN

2018

MEDLEMSKONTINGENTEN 2018
Hovedmedlem kr 680.

Ungdom 
19 – 26 år. Født 1992 – 1999 kr 350.

Skoleungdom 
13 – 18 år. Født 2000 – 2005 kr 210,

Honnørmedlem 
Født 1951 eller tidligere, og uføre kr 530,

Husstandsmedlem  
til hoved, ungdom, honnør 
eller livsvarig medlem kr 340,

Barnas Turlag 
0 – 12 år. Født 2006 – 2018 kr 125,

Familiekontingent kr 1 215.

Livsvarig medlem kr 17 000.

Les om familiemedlemskap på dnt.no/medlem
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  NYE BESTYRERE  
PÅ KOBBERHAUGHYTTA 

Ane Frydenlund Grytting og Hilde Ringdal er de nye bestyrerne  
på Kobberhaughytta og overtok driften ved årsskifte.  

Av Eivind Haugstad Kleiven

Frydenlund grytting og  ringdal 
er de nye bestyrerne på Kobberhaug
hytta og overtok driften ved års
skifte. Duoen tar over etter Grethe 

Johnsen som har vært bestyrer på Kobber
haughytta siden 2011. Det er to unge og 
ambisiøse damer med store  planer for hytta. 
Det nye vertskapet har en målsetning om å 
på sikt mer enn doble  dagens overnattinger 
når utbyggingen er ferdig.

– Dette er to damer som har lyst på en ny 

utfordring og har mye energi, er initiativ rike 
og har  bred erfaring. De har tenkt grundig 
gjennom hva de vil og vi ser at de har satt seg 
ambisiøse mål. At de har ambisiøse mål og 
mange tanker om hvordan dette skal gjøres, 
er selvsagt positivt, sier Jan Erik Reiten, som 
er leder for hytter og ruteravdelingen i DNT 
Oslo og Omegn.

Ane og Hilde har byttet ut jobben som 
henholdsvis økonomisjef og kontaktlærer for 
å begynne på bestyrerlivet i Nordmarka.  De 

Overnatting: Ta direkte kontakt med hytta  
for overnatting på hytta, i gapahuken eller 
lavvo. All overnatting må bestilles på forhånd, 
også for enkeltpersoner. Send epost:  
kobberhaughytta@turistforeningen.no
Andre henvendelser: Tlf. 40 60 30 87.

Adkomst: Med buss/bil til Sørkedalen skole, 
buss/bil til Hammeren i  Maridalen,
med bane/bil til Sognsvann, med bane/bil til 
Frognerseteren.

Åpningstider: Hytta har åpent for 
 dagservering lørdag og søndag fra 11–16. 
Om vinteren (når det er oppkjørte skiløyper til 

hytta) fra onsdag til søndag mellom 11 og 16. 
Stengt om sommeren, ca tilsvarende skolens 
sommerferie. Følg med på nettsiden.

Les mer på kobberhaughytta.dnt.no  
Følg med på Facebook og Instagram for infor
masjon om arrangementer og ledig kapasitet.

Overnatting: På Sæteren Gård kan du  
 overnatte innendørs, enten i hovedhuset eller 
i hyttene Eventyrhytta og Spettesmia. Du kan 
også overnatte i lavvo og gapahuk. Det er flere 
bålplasser på området. Hovedhuset har sove 
og spiseplass til 48 personer. 

Adkomst: Med bil til utfartsparkeringen på 

Øverland eller med buss til Åsterud (se ruter.
no). To km gange på grusvei opp til Sæteren 
gård. Eventuelt med bil til Haug skole eller 
Skyttervollen. 

Åpningstider: Sovehuset, hovedhuset  
og hyttene kan leies hele året. Kafeen er  
åpen onsdager fra kl 11–14 og lørdager og  

søndager kl 11–16. Sæteren tilbyr også mat
servering til grupper på bestilling.  

For booking av  servering eller overnatting, 
kontakt  bestyrerne: seterengard@dntoslo.no  
eller telefon: 67 58 18 50. 

Les mer på seterengard.dnt.no

  SÆTEREN GÅRD  
– ET PARADIS FOR BARNA 

I Bærumsmarka åpner Sæteren Gård seg som en oase for barn og unge  
med et utvalg av aktiviteter der bare fantasien setter grenser. 

Av Eivind Haugstad Kleiven

Dette er et eldorado for barn 
og unge, forteller Jan Kenneth 
 Gussiås som driver Sæteren gård 
sammen med kona Ane Marte og 

Gorm Nodland. Sistnevnte har ansvaret for 
aktivitetene.

Siden DNT Oslo og Omegn kjøpte Sæte
ren Gård i 2000 har det skjedd mye. De falle
ferdige bygningene er pusset opp, stabburet 
og tre av koiene er satt i stand og fungerer 
som overnattingsteder. Men dette er sånt 

som de voksne bryr seg om. For små barne
øyne er det mye mer spennende at de har 
fått på plass en lavvo, en gapahuk og flere 
permanente bålplasser, samt natur og opp
levelsessti og eventyrsti! Om du heller vil 
prøve noe annet, har du tilgang på  aktiviteter 
som fotball, kubb,  volleyball,  labyrint, hin
derløype og  orientering, og  ta gjerne en 
titt på hønene og  kaninene. Fortsatt ikke 
nok? Da faller  kanskje zipline,  bue skyting, 
 megaspretterten eller kasse stabling i smak? 

– Vi har fått et veldig bredt tilbud av 
 aktiviteter og har etter hvert blitt en popu
lær plass for skoleklasser og barnehager i 
Osloområdet. Å få være med å skape gode 
naturopplevelser for barn og unge er jo det 
som gir mening med arbeidet vårt, sier Jan 
Kenneth.

Sæteren Gård har fått et tydelig oppsving 
de siste årene. I fjor var 30 000 innom  gården 
på dagstur og over 8000 over nattet og det er 
plass til enda flere!
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forteller at de er innstilt på en hektisk hver
dag og bedyrer at de ikke tror dette bare blir 
en idyllisk tilværelse.

– Det kommer til å bli en helt ny til
værelse. Kobberhaughytta er veldig nær, 
men samtidig ganske fjern. Det er litt 
 kontraster fra å bo i Oslo sentrum til å flytte 
opp i Nordmarka, men vi gleder oss veldig til 
å skape vår egen  arbeidsplass. Vi håper at vi 
innimellom  slagene får muligheten til å bo i 
 naturen og være mye ute. Vi har innstilt oss 
på at det blir litt Farmen anno 2017, sier de 
med et smil.

De har satt seg et mål om mer enn doble 
overnattingstallet til 10 000 i året etter at 
 hytta blir utvidet i løpet av året. De viktigste 
ingrediensene for å nå  målet tror de blir en 
større tilstedeværelse på  sosiale medier, et 
utvidet aktivitetstilbud og god lokalmat.

– Vi lager mat fra bunnen av og ser  etter 
 lokale leverandører, forteller Ane. Hun 
legger til at de har begynt å teste noen 
nye konsepter, som Valentinesmiddag og 
 singelkveld. 

De to tok over hytta ved årsskiftet og har 
allerede opplevd storinnrykk. Nå vinters
tid kan det på det meste være 1500 dags
besøkende innom hytta. Det betyr at ganske 
mange kaffekopper skal serveres.

Vi håper du tar turen til Kobberhaughytta 
i år for å hilse på våre nye bestyrere.
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Hilde Ringdal og Ane Grytting er nye bestyrere på Kobberhaughytta i Nordmarka. Peiskos på Låven på Sæteren Gård. Sæteren Gård er barnas eget tursted.
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HYTTENE I MARKA
DNT Oslo og Omegn har snart 28 helårsåpne ubetjente hytter i Oslomarka.  

Målet er at Stallen i Østmarka og Fuglemyrhytta i Nordmarka skal åpne i løpet av 2018.  
Overnatting på en ubetjent hytte i Marka er en av de beste medlemsfordelene dine.  

Hyttene er enkle og hyggelige. Les mer praktisk informasjon på side 34.

DØLERUD
Eventyrhytte i Østmarka, ikke langt fra Østmarkskapellet. Klatrevegg på 
uthuset. Kano for overnattingsgjester. (8 sengeplasser)

ØVRESAGA
En gammel husmannsplass i Rausjøgrenda sør i Østmarka. Kanoer for 
overnattingsgjester. (8 sengeplasser)

RØYRIVANNSKOIA
En gammel tømmerkoie ved Røyrivann i Losbyvassdraget nordøst i 
 Østmarka. Hele hytta bestilles. Kanoer for overnattingsgjester. Når 
 Stallen åpner, tilrettelegges Røyrivannskoia for hund. (6 sengeplasser)

BØVELSTAD
Stor hytte ved padleeldoradoet Børtervann. Kanoer for overnattingsgjester. 
(17 sengeplasser)

RØVERHULA
Koselig liten tømmerkoie der det er lov å ha med hund. Hele hytta bestilles.
Ligger like ved Fjellvang og Nydalshytta. (2 sengeplasser)

SPIKERTJERNHYTTA
Intim tømmerkoie ved vann sør i Romeriksåsene. Hele hytta bestilles. 
DNT benytter halve hytta, idrettslag i Gjerdrum benytter den andre 
 halvdelen, til servering i helgene vinterstid. (4 sengeplasser)
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VIKKELIHYTTA
Snøsikkert om vinteren og fine bademuligheter om sommeren.  
Kano og robåt for overnattingsgjester. (9 sengeplasser)

BEKKESTUA
Tømmerkoie ved idyllisk bekkekulp i Romeriksåsene. 
(4 sengeplasser)

RÅBJØRNHYTTA
Vakkert plassert ved østenden av vannet Råbjørn. Kano og robåt for 
 overnattingsgjester. (10 sengeplasser)

SNELLINGEN
En gammel seter i Oslomarka, helt nord på  Romeriksåsene. 
(8 sengeplasser)
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FJELLVANG
Lett tilgjengelig hytte som er perfekt for flere barnefamilier. Strøm.  
Ligger like ved Røverhula og Nydalshytta. (14 sengeplasser)

NYDALSHYTTA
Stor hytte for barn og unge i Lillomarka. Strøm og innlagt vann. Spesialnøkkel. 
Hele hytta bookes. Ligger like ved Røverhula og Fjellvang. (16 sengeplasser)
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STALLEN
Åpner i løpet av 2018. Ny hytte ved Røyrivann i Losbyvassdraget, like ved 
Røyrivannskoia. (3–4 sengeplasser)

LANGØYENE
Sjarmerende sveitserhus ved Oslofjorden. Strøm. Innlagt kaldt vann. Drikke
vann medbringes. Spesialnøkkel. Åpent i sommerhalvåret. Hele hytta bestilles. 
Kajakker kan leies på visse vilkår – bookes på nett. (15 sengeplasser)
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SINNERDAMMEN
Gammel jaktkoie nord i Nordmarka. Ta gjerne turen over Pershusfjellet.
(4 sengeplasser)
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KATNOSDAMMEN
Damvokterbolig ved Katnosa nord i Nordmarka. Strøm. Kanoer for 
 overnattingsgjester. (17 sengeplasser)

TØMTEHYTTENE (STORE OG LILLE)
Tømtehyttene ligger idyllisk til i skogen på Raudløkkollen sørøst i Nordmarka.
(8+5 sengeplasser)

SMEDMYRKOIA
Enkel koie med kort vei fra Sørkedalen.
(9 sengeplasser)

MYRSETRA
Sjarmerende gammel seter på Krokskogen. Ligger like ved Drømmen.
(10 sengeplasser)
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JØRGENHYTTA
Tømmerkoie ved Sørsetra på Krokskogen. I vintersesongen er det 
 servering på Sørsetra. (7 sengeplasser)

DRØMMEN
Gammel seterkoie i Krokskogen ti km nord for Lommedalen. Tilrettelagt 
for hund. Hele hytta bestilles. Ligger like ved Myrsetra. (2 sengeplasser)

PRESTHYTTA
Liten tømmerkoie på Krokskogen. Hele hytta bestilles.
(4 sengeplasser)

MUSTADKROKEN
Den største av våre ubetjente hytter i Marka. Ligger sørvest på Krokskogen. 
Strøm. Hele hytta bestilles. Spesialnøkkel. (30 sengeplasser)

SMÅVANNSBU
Vakker tømmerhytte i Kjekstadmarka, rett øst for det nordre av Småvanna.
(4 sengeplasser)

HOVDEHYTTA
Vestmarkas beste utsikt. Kort, men bratt sti opp fra Bergsmarka.
(8 sengeplasser)
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SVARTVANNSHYTTA
Nyoppusset tømmerhytte ved idyllisk vann i Vestmarka. Kanoer og båt for 
overnattingsgjester. (9 sengeplasser) 

HALVORSENHYTTA
Kort vei fra Semsvannet. Vakker utsikt. Strøm.
(9 sengeplasser)
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Husk DNT-nøkkelen!

Bli med på hyttedugnad
Se dntoslo.no/dugnadimarka

FUGLEMYRHYTTA
Planlagt åpning er 26. september 2018. Gapahuk, uthus og naturlig amfi. 
Flott utsikt over Oslofjorden og Holmenkollen. (8 sengeplasser)
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HY T TENE I  MARK A

SLIK BRUKER DU HYTTENE
DNT Oslo og Omegn har 28 ubetjente hytter i Marka. Dette er små enkle hytter og de fleste er uten strøm  
og innlagt vann. Det finnes ingen betjening på de ubetjente hyttene, og man lager mat og ordner alt selv.  

Som medlem i DNT kan du booke plass på hyttene, og du får også tilgang til DNT-nøkkelen. 

Hva er DNT-nøkkelen?
De ubetjente hyttene er låst med DNTnøk
kelen. Bortsett fra noen få som har spesial
nøkkel. Du må være DNTmedlem for å 
kunne få nøkkelen. Nøkkelen kan bestilles i 
vår nettbutikk dntbutikken.no eller du kan 
få den i Tursentrene i Storgata 3 og Søreng
kaia 124–128. 

Ta med deg på hyttetur: 
• DNTnøkkel
• Mat
• Lakenpose eller sovepose
• Hodelykt (eller annen lykt)
• Ekstra fyrstikker og stearinlys kan  
 være lurt

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

Booking
Bestill plass på forhånd på dntoslo.no/ 
markahyttene. Kun medlemmer kan  bestille 

 hyttene, men også ikkemedlemmer kan 
være med på hyttetur. Du bestiller  antall 
 sengeplasser du ønsker og det kan være at du 
må dele hytta med andre. 

Mer info 
På dntoslo.no/markahyttene finner du mer 
informasjon om alle hyttene og priser for 
overnatting. 

Kano 
På noen av hyttene finner du kano og  robåt 
som du kan bruke fritt når du overnatter 
på hytta. Mer info om dette finner du på  
dntoslo.no/markahyttene.

Velkommen inn på en ubetjent markahytte.
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De beste beslutningene
tas over en kopp
kaffe i marka
Aberdeen Standard Investments er stolt sponsor av Kobberhaughytta  
og DNT Oslo og Omegn.

aberdeenstandard.com

Navnet Aberdeen Standard Investments benyttes om investeringsvirksomhetene i Aberdeen Asset  
Management og Standard Life Investments.


