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NITTEDAL TURLAG

Bli med i turlaget vårt!

Turkameratene Nittedal Turlag er 
et lag for alle som vil gå på tur i 

Nittedal.  Vi arrangerer fellesturer 
nesten hele året, der alle er velkommen 
til å delta, om de er medlemmer eller 
ikke. Men vi setter naturligvis ekstra pris 
på om de som gleder seg over turene 
våre, også velger å bli medlemmer.  Det 
er enkelt å gjøre på nettet www.dnt.no.

Turkameratene Nittedal Turlag (TNT) 
ble stiftet som et eget lokalt lag 

under DNT Oslo og Omegn i oktober 
2013.  I løpet av de vel tre årene som har 
gått har vi stadig fått nye medlemmer og 
teller nå nesten 1700 navn. Målet vårt 
er å få folk ut på tur og gjøre dem kjent 
i bygda vår.  Vi legger også stor vekt på 
at turene skal ha et innhold utover det å 
gå.  Derfor har vi med oss turledere som 
kan mye om sine områder, og vi har gode 
tradisjoner for å samarbeide med andre 
lag og foreninger som bidrar til positive 
opplevelser for innbyggerne i Nittedal. 
For dem som ønsker større frihet og 
å utforske bygda på egenhånd, har vi 
tilbud om turpass og stolpejakt.

I likhet med andre medlemsforeninger 
i DNT går turdeltakerne våre på 

eget ansvar.  Vi tar også forbehold 
om endringer og eventuelt avlysning 
av planlagte turer.  Vi anbefaler å 
følge med i Varingen der turene blir 
annonsert, og også på hjemmesiden 
vår, nittedal.dntoslo.no, og på Facebook 
og Instagram.  Du kan selvfølgelig også 
ringe turlederne.

Foto: Kari Tveøy
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I 2017 inviterer vi til 16 søndagsturer 
inkludert Kom deg ut-dagen i september.  
Siden noen turer er lengre og brattere enn 
andre, gir vi hver tur en fargekode som 
forteller hvor krevende den er.  På enkelte 
av turene legger vi opp til både en lengre 
og en kortere trasé.  De kortere 
traseene som kan passe for 
familier med barn har vi merket 
med Turbo-logoen

Også de som har anledning til å bli med 
på tur på hverdager, får et tilbud i år, som 
de gjorde i fjor.  Vi har nærturer i Hakadal 
på mandager og i Søndre på torsdager. 
Tirsdager har vi kveldsturer i ulike områder 
av bygda.

Nytt i 2017 er vinterturene våre.  Vi går til 
fots på stier der vi ikke risikerer å komme i 
konflikt med skiløperne.  I januar hadde vi 
vinterturer midt i bygda, i februar i Søndre 
og i mars i Hakadal.  Dette fortsetter vi med 
og inviterer til sju fotturer midt i bygda i 
november og desember i år.

For alle fellesturene våre gjelder at 
deltakerne selv må ta med seg mat og drikke 
og sørge for godt fottøy, eventuelt også 
regntøy, sitteunderlag og ekstra sokkeskift.

Barnas Turlag og vårt nyeste tilskudd, DNT 
ung, har nå egne grupper i Nittedal. Du 
finner turprogrammet deres i brosjyren.  
Der finner du også en oversikt over turene 
vi arrangerer for flyktninger og innvandrere, 
og der andre turglade også er hjertelig 
velkommen!
 

Om turene våre
Turlederne i nærturgruppa i Hakadal
Astri Hofsvang 957 23 376
Halvor Gundersen 908 38 133
Leif Wilskog 481 05 452

Turlederne i nærtugruppa i Søndre
Karin Akselsen 924 58 030
Anne Eichler 481 31 333
Gry Hesselberg 915 49 224
Bente Kværnhaug 938 40 101                  
Turid Westerlund 982 06 133

Turlederne for kveldsturene i Hakadal
Solvor Viken 900 28 163
Toril Due-Sørensen 959 35 947
Jon Lindviksmoen 984 16 804

Turlederne for kveldsturene midt i bygda
Eva Haukeland 970 45 636
Bjørn Finstad 905 36 782
Astrid Pavlov 938 19 130 

Turlederne for kveldsturene i Søndre
Anne Engan 928 61 127
Bente Kværnhaug 938 40 101
Nils Petter Petlund 414 62 233 
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Om turene våre

Med disse 10 nye turlederne i 2016 har vi nå 22 med grunnleggende turlederkurs. Foran fra venstre: Kristi Ringard, 
Mette Erlien og Bente Strand.  Bak f. v.: Nils Petter Petlund, Toril Due-Sørensen, Dag Helland Pettersen, Solvor Viken, 
Einar Skåre, Bente Kværnhaug og Jon Lindviksmoen. (Foto: Kari Tveøy)

Turpass og Stolpejakt – gå 
når du vil
I tillegg til fellesturene våre presenterte vi 
i fjor to nye tilbud til dem som ønsker å gå på 
egenhånd.  Turpassbrosjyren vår med beskri-
velse og kart til 12 forskjellige turmålposter 
i bygda ble en stor suksess.  En suksess vi 
følger opp med et nytt turpasshefte i år.

Også Stolpejakten, som vi arrangerer i 
samarbeid med Nittedal Orientering, gjorde 
stor lykke blant nittedøler og hakadøler.  
Særlig har de positive tilbakemeldingene vært 
at mange i sin jakt etter stolpene kom til deler 
av bygda de aldri hadde vært i tidligere.  De 

kan glede seg over å bli enda bedre kjent i år, 
for nå setter vi ut 100 nye stolper.

Nyhet i 2017: 
Topp7Nittedal 
(Alternativt 4 eller 2 topper)
Lørdag 10. juni kan du være med på det 
vi tror blir en veldig morsom og flott 
opplevelse.  Vi lanserer nemlig Topp7-turen 
som går over sju topper innenfor Nittedals 
grenser.  35 kilometer totalt, men med 
muligheter for å gå kortere, enten til fire 
eller til to topper (22 eller 13 km).  Les en 
grundigere beskrivelse av arrangementet 
under juni-turene i brosjyren.
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Mars
Søndag 26.  Vi møter våren på Vårjevndøgnkollen 
  Ettermiddagstur

Torsdag 30.  Nærtur i Hakadal – på vinterføre?

April
Fredag 14. – søndag 16.
  Påsketur til Nydalshytta – 
  Barnas Turlag 
  Påmelding/delt.avg.

Lørdag 22.  Tur langs Akerselva   
  For nye og ”gamle” nittedøler

Søndag 23.  Åpning av tursesongen på Jensrud

Mandag 24. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 25.  Kveldstur i Hakadal

Torsdag 27.  Nærtur i Søndre

Mai
Tirsdag 2.  Kveldstur i Søndre

Onsdag 3.   Opptur    
  For 8. klassingene

Torsdag 4.  Nærtur i Søndre

Lørdag 6.  Vi tester ny blåsti   
  For nye og ”gamle” nittedøler

Søndag 7.  Kort og langt på Romeriksåsen sør

Søndag 7.   Bergvang gård – Barnas Turlag 
  Påmelding/delt.avg.

Mandag 8.  Nærtur i Hakadal

Tirsdag 9.  Kveldstur midt i bygda

Torsdag 11.  Nærtur i Søndre

Lørdag 13.  Utsiktstur til Bukollen   
  For nye og ”gamle” nittedøler

Søndag 14.  Vandring på historiske veier, første del

Mandag 15. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 16.  Kveldstur i Hakadal

Torsdag 18.  Nærtur i Søndre

Søndag 21.  Vandring på historiske veier, andre del

Mandag 22. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 23.  Kveldstur i Søndre

Søndag 28.  Vårtur i Lillomarka

Mandag 29. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 30.  Kveldstur midt i bygda

Juni
Torsdag 1.  Nærtur i Søndre

Lørdag 3.  Kanotur på Nitelva – DNT ung  
  For 13-16-åringer

Tirsdag 6.  Kveldstur i Hakadal

Torsdag 8.  Nærtur i Søndre

Lørdag 10.  Topp7 Nittedal (alt. 4 ell. 2 topper)  
  Påmelding/delt.avg.

Søndag 11.  Kanotur Harestuvannet – 
  Barnas Turlag. Påmelding

Mandag 12. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 13.  Kveldstur i Søndre

Torsdag 15.  Nærtur i Søndre

Lørdag 17.  Vandretur i Oslo   
  For nye og ”gamle” nittedøler

Søndag 18.  Pershusfjellet på langs   
  DNT Hadeland inviterer

Mandag 19. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 20.  Kveldstur midt i bygda

Torsdag 22.  Nærtur i Søndre

Søndag 25.  Orkidesafari på Slåttemyra  
  Sammen med Maridalens Venner og  
  Nittedal hist.lag

Juli
Søndag 30.  Rundtur Stormyra-Paradiskollen  
  DNT Hadeland inviterer

Turoversikt 2017

6 Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn
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August
Lørdag 5.  Blåbærtur og badetur Høldippelen  

  For nye og ”gamle” nittedøler

Mandag 7.  Nærtur i Hakadal

Fredag 11. – søndag 13.  
  Fjelltur til Galdhøpiggen   
  For nye og ”gamle” nittedøler. 
  Påmelding

Mandag 14. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 15.  Kveldstur i Hakadal

Søndag 20.  Familiedagen på Råsjøen   
  Sammen med NHSJFF

Mandag 21. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 22.  Kveldstur i Søndre

Torsdag 24.  Nærtur i Søndre

Lørdag 26.  Tur til Bamsetjern   
  For nye og ”gamle” nittedøler

Lørdag 26.  Kanotur på Nitelva – DNT ung  
  For 16-20-åringer

Søndag 27.  Vi åpner ny blåmerket sti

Mandag 28. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 29.  Kveldstur midt i bygda

Torsdag 31.  Nærtur i Søndre

September
Lørdag 2.  Blåbærtur – DNT ung   
  For 13-16-åringer

Søndag 3.  Kom deg ut-dagen   
  Husk p-avg. 30 kr.

Mandag 4.  Nærtur i Hakadal

Tirsdag 5.  Kveldstur i Hakadal

Torsdag 7.  Nærtur i Søndre

Lørdag 9. – søndag 10. 
  Hyttetur med lavvo – Barnas Turlag  
  Påmelding/delt.avg.

Lørdag 9. – søndag 10. 

  Hyttetur til Fjellvang   
  For nye og ”gamle” nittedøler. 
  Påmelding

Søndag 10.  Gammelt og ”nytt” i villmarka¨

Mandag 11. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 12.  Kveldstur i Søndre
Torsdag 14.   Nærtur i Søndre
Søndag 17.   Minnemarkering i Krudtværket

Mandag 18. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 19.  Kveldstur midt i bygda
Torsdag 21.  Nærtur i Søndre
Fredag 22. – lørdag 23. 
  Overnatting Elvann – DNT ung  
  For 13-16-åringer
Lørdag 23.  Varingskollen rundt   
  For nye og ”gamle” nittedøler
Søndag 24.  Til seters i Hakadal

Mandag 25. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 26.  Kveldstur i Hakadal
Torsdag 28.  Nærtur i Søndre

Oktober
Man. 2. – torsdag 5. 
  Friluftsskole i høstferien – 
  Barnas Turlag 
  Påmelding/delt.avg.
Mandag 2.  Nærtur i Hakadal
Tirsdag 3.  Kveldstur i Søndre
Torsdag 5.  Nærtur i Søndre
Søndag 8.  Laskerudåsen

Mandag 9.  Nærtur i Hakadal
Tirsdag 10.  Kveldstur midt i bygda
Torsdag 12.  Elvelangs i fakkellys
Lørdag 14.  Tur til Lusevasan, Romstjern,   
  Seterhaugen 
  For nye og ”gamle” nittedøler

Mandag 16. Rusletur til Døli og Løstad . Seniortur
Torsdag 19.  Nærtur i Søndre
Fredag 20. – lørdag 21. 
  Overnatting Storøyungen – DNT ung 
  For 16-20-åringer
Lørdag 28.  Grøss/ gru i Krudtværket – 
  Barnas Turlag

November/desember
Torsdager fom 2.11. – tom 14.12.   
  Vinterfotturer midt i bygda

7Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn
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DNT UNG

DNT ung Nittedal legger opp til to kanoturer på Nitelva i år. (Foto: DNT Ung)

I fjorårets turbrosjyre skrev vi at vi ønsket å starte 
DNT ung i Nittedal.  Nå i 2017 har vi startet!  
DNT ung har tilbud om friluftsaktiviteter til alle 
mellom 13 og 20 år, men deler deltakerne i to 
grupper, fra 13 til 16 år og fra 16 til 20 år. Alle 
turene har med unge, profesjonelle turledere.  
Silje Høivangli fra Hakadal, nå bosatt på Rotnes, 
leder DNT ung Nittedal og rekvirerer for det 
meste turledere fra DNT ung Oslo.

I år legger Silje og hennes turledere opp til fem 
turer, hvorav to er overnattingsturer ute, to er 
kanoturer på Nitelva og så blir det én blåbærtur.  
Siden vi har et begrenset antall kanoer, og siden 
turlederne trenger å vite hvor mange som blir 

med på overnattingsturene for å kunne kjøpe 
inn nødvendig mat, må dere melde dere på 
forhånd.  Bruk epost ung.nittedal@dntoslo.no

DNT ung Nittedal har Instagram-side og en 
egen åpen gruppe på Facebook. Der blir det lagt 
ut bilder og info.  Og sist, men ikke minst, vi 
trenger flere lokale ungdommer som kan være 
interessert i å lage turprogram og drive DNT 
ung-gruppa fremover.  Disse ungdommene vil 
møtes noen ganger i året og planlegge fremtidige 
turer og arrangementer, drive Instagram- og 
Facebooksidene osv.  Interesserte kan ta kontakt 
med meg på ung.nittedal@dntoslo.no

Her er årets turer:
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Kanotur på Nitelva (13-16 år)
Lørdag 3. juni
Turen starter ved Hakadal ungdomsskole. Vi 
padler Nitelva på langs helt ned til Lillestrøm. 
Underveis stopper vi og spiser lunsj og koser oss. 
Kanskje det også blir mulighet for årets første 
bad? Ta med tørt skift pakket vanntett, mat og 
drikke.
Turen avsluttes i Lillestrøm ved 16 - 17-tiden om 
ettermiddagen, og deltakerne må selv stå for 
transport hjem.
Oppmøte: Hakadal ungdomsskole kl. 10.00

Kanotur på Nitelva (16-20 år)
Lørdag 26. august
Turen starter ved Hakadal ungdomsskole. Vi 
padler Nitelva på langs helt ned til Lillestrøm. 
Underveis stopper vi og spiser lunsj, bader og 
koser oss. Ta med tørt skift pakket vanntett, mat 
og drikke. Turen avsluttes i Lillestrøm ved 16 - 
17-tiden om ettermiddagen, og deltakerne må 
selv stå for transport hjem.
Oppmøte: Hakadal ungdomsskole kl. 10.00

Blåbærtur på Varingskollen 
(13-16 år)
Lørdag 2. september
(blåbærbilde)
Vi går til toppen av Varingskollen via 
Veslekollen. Underveis på turen plukker vi 
blåbær og steker pannekaker på primus. Ta med 
litt mat og drikke, samt noe å plukke blåbær i. Vi 
stiller med pannekakerøre.
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.00 

Overnattingstur til Elvann 
(13-16 år)
Fredag 22. til lørdag 23. september
Denne helga drar vi på overnattingstur til Elvann 
i Nordmarka. Vi sover ute i lavvo på Enketangen. 
Der lager vi pizza på bål, griller marshmallows, 
og det vil bli mulighet for å prøve slakline. Ta 
med sovepose, liggeunderlag, hodelykt, dopapir, 
toalettsaker, noe å spise/drikke av, snop/kakao/
rett-i-koppen, varme klær etter vær, vind- og 
vanntette ytterklær, badetøy og tørt skift. Vi 
står for lavvo, ingredienser og utstyr til pizza og 
frokost (havregrøt). Deltakerne må selv ta med 
mat utover dette.
Oppmøte: Undergangen på Elnes fredag 
kl.17.00. Vi er tilbake samme sted lørdag 
ettermiddag.
Turens lengde: 6 km tur/retur

Overnattingstur til 
Storøyungen (16-20 år)
Fredag 20. til lørdag 21. oktober
Vi drar på overnattingstur til Storøyungen på 
Romeriksåsen. Vi skal sove i lavvo og lage god 
mat på bål. Ta med sovepose, liggeunderlag, 
hodelykt med ekstra batterier, noe å spise/drikke 
av, dopapir, toalettsaker, snop/kakao/rett-i-
koppen, ullundertøy, lue/votter, tykk genser, tørt 
skift, godt skotøy og vind- og vanntette ytterklær. 
Vi står for utstyr og ingredienser til middag og 
frokost (havregrøt). Deltakerne må selv ta med 
mat utover dette.
Oppmøte: Glittredumpa fredag kl. 17.00. Vi 
avslutter samme sted lørdag ettermiddag.
Turens lengde: 10 km tur/retur

DNT ung Nittedal
Lik oss på Facebook og følg oss på Instagram
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MARS/APRIL Les om fargekodene og gradering av turene på side 4

Turer for voksne og barn
Vi møter våren på 
Vårjevndøgnkollen!
Søndag 26. mars
I dag har v flyttet klokka en time 
fram, og hva er vel bedre da enn å møte 
våren og lyset på en liten kveldstur i skogen?  
På samme måte som tidligere blir den på 
Vårjevndøgnkollen, i området Brente på 
Tumyrhaugen.  Der har dugnadsgruppa vår, i 
samarbeid med velvillige grunneiere, sørget 
for fine møbler så vi kan sitte godt rundt bålet 
oppe på kollen. Vi går den korte veien til 
samlingsplassen, der det blir bål og skaukaffe 
til akkompagnement av, og allsang med, 
kormedlemmer i Kosak.  Ta på varme klær og 
noe å sitte på.  Ta gjerne også med akebrett til 
barna, hvis det fortsatt er snø i Marka. Det er 
fine akebakker på kollen.

Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 
16.00. Stien er merket så det er greit å finne 
veien på egenhånd også etter kl.16.00
Passer for: Barn og voksne
Turens lengde: Cirka 1 km til 
Vårjevndøgnkollen
Turledere: Bjørn Finstad 905 36 782 og Milli 
Lilleeng 469 24 676

VINTERTUR TIL FOTS I HAKADAL  
Torsdag 30. mars
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

Tursesongen 2017 åpner 
selvfølgelig på Jensrud
Søndag 23. april
Påsken er unnagjort, og det er tid 
for den offisielle åpningen av tursesongen 2017 
i TNTs regi.   Det er blitt en solid tradisjon at 
Turkameratene Nittedal Turlag markerer dette 
på Jensrud, den tidligere husmannsplassen i 
Lillomarka.  Hit har våre trofaste sangartister Elin 
Prøysen og Egil Johansson lovet å komme også i år, 
og derved er vi sikret godt humør, sang og musikk.  
Staven 4H som disponerer Jensrud, er vår faste 
samarbeidspartner på åpningsarrangementet, og de 
steker pannekaker mens vi koker skaukaffe på bålet.

Denne søndagen er også Finn Fram-dagen for 
orientering.  Vi tilbyr instruksjon i kart og kompass 
og både lette og litt vanskeligere o-løyper som dere 
kan prøve.  Hvis dere synes dette er gøy, er det 
mulig å prøve flere poster i Skautur’n.

Oppmøte: P-plassen ved Kruttverket barnehage 
eller på p-plassen nederst i Georg Frølichs vei kl. 
10.30.  Merket løype inn til Jensrud. Alternativt 
gå skogsbilveien fra Sagtomta til Jensrud, denne 
passer godt for familier med barnevogn eller de 
som liker å gå på vei.
Passer for: Barn og voksne
Turens lengde: Fra Kruttverket er det 2 km til 
Jensrud, fra Sagtomta 1 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 849 og 
Tina Marie Kjerstad 476 10 616

NÆRTUR I HAKADAL  
Mandag 24. april
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I HAKADAL 
Tirsdag 25. april
Oppmøte: Hagen skole kl. 18.00
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Vi byr på ekte skaukaffe kokt på bål til sesongåpningen på Jensrud. (Foto: Kari Tveøy)

APRIL /MAI

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 27. april
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 2. mai
Oppmøte: P-plass ved Skytta barnehage kl. 18.00

Elin Prøysen og Egil Johansson lover å komme med sang og spell til Jensrud i år også.  (Foto: Kari Tveøy) 
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MAI

Lykken på Opptur er å komme til toppen av Brennberget (Foto: Kari Tveøy)

Opptur for 8. klassingene
Onsdag 3. mai
Også i år blir 8. klassingene fra alle de tre 
ungdomsskolene i bygda med oss på en skoledag 
med friluftsaktiviteter.  Opptur arrangeres over 
hele landet og er et samarbeid mellom DNT og 
skolene.
Rundturen for våre elever starter på Sagtomta 
ved Kjul.  Derfra går de opp til Brennberget, ned 
til Sørskogen, videre til Nydalshytta der det blir 
rast og aktiviteter, og tilbake igjen til Sagtomta.  
Rundturen følger blåmerket sti og er skiltet med 
Opptur.

Oppmøte: Elevene blir hentet med busser på 
skolene kl. 08.30
Turens lengde: I underkant av 10 km
Turledere: Linda Rundquist Parr 456 65 780 og 
Milli Lilleeng 469 24 676

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 4. mai
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Kort og langt på 
Romeriksåsen sør
Søndag 7. mai
Du kan velge kort eller lang 
trase fra Nittedal kirke til den 
sørligste delen av Holterkollen. Vi går stort sett 
på stier i tett skog, over myrer og med noen få 
partier i ulendt terreng. Både lang og kort rute 
starter fra p-plassen ved Nittedal kirke. Den 
lange varianten er lagt opp som en rundtur, 
mens den korte går på grusvei samme strekning 
til og fra rasteplass.

Alle følger Ryggevannsveien langs skogsvei til 
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JUNI
veiens endepunkt. Denne strekningen er lett å 
gå, også med barnevogn. Kort tur går samme vei 
tilbake til kirken.

Lang tur fortsetter nå på sti inn i tett skog til 
Nordre Ryggevann. Turen videre følger en 
gammel sti, opp til Gopletjern og Ovasshøgda. 
Dette er stier som Peder Chr. Asbjørnsen 
brukte fra 1835 til 1837, da han var huslærer 
på Ask. Landskapet her er relativt åpent, lett 
å gå og enkelte steder er det utsikt mot blant 
annet Lillestrøm. Neste vann vi kommer til 
er Søndre Ovann, et idyllisk og stille vann. 
Ved Ovannsbekkens utløp er det utsikt utover 
dalen. Det blir lett stigning opp til Tysilen, med 
spor etter et branntårn. Herfra bærer det utfor 
gjennom tett skog, men vi finner en åpning med 
utsikt mot Slattum og Gjelleråsen. Og herfra er 
det ikke langt ned til p-plassen.

Oppmøte: Nittedal kirke kl. 10.00
Passer for: Kort trasé for nybegynnere og barn, 
også barnevogn.  Lang trasé for middels trente 
som tåler noen motbakker
Turens lengde: 5 eller 12 km, avhengig av 
trasévalg
Turledere: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Arild 
Halvorsen 917 28 946, Bente Kværnhaug 938 
40 101

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 8. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 9. mai
Oppmøte: P-plassen ved barnehagen i 
Kruttverket kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 11. mai
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Vandring på historiske veier 
-  to søndager i mai
Søndag 14. mai og søndag 21. mai
Også før det ble laget veier, og lenge 
før det ble bygget jernbane, dro våre 
forfedre til fots gjennom skogen 
og innover til byen.  Hvor tok de veien fatt?  
Og er det fortsatt mulig å finne spor etter 
slike eldgamle tråkk og stier?  Ståle Pinslie 
har brukt mye av sin tid de siste årene på å 
oppspore gamle stier og rideveier i Marka. Ved 
å studere gamle kart og etter møysommelig søk 
i landskapet har han greid å finne spor etter 
slike gamle kulturminner.  På to påfølgende 
søndager tar Ståle oss med på to av disse 
historiske ferdselsårene. Veiene har trolig vært 
i bruk fra den første bosettingen i Akershus og 
Opplandene og fram til 1800-tallet.  Nå i vår 
kommer boka hans om disse to og åtte andre av 
de gamle ferdselsårene ut som årbok for 2017 i 
Maridalens venner.  Turene ligger også på ut.no. 

Den første søndagen, 14. mai, legger vi ut på 
den historiske ferdselsveien mellom Bjertnes og 
Sander i Maridalen. Navnet på gården Bjertnes 
forteller oss at det her var et møtested for 
handelsvirksomhet. Stien er vist på kart fra 1804 
og 1805, og den er merket ”Gangstie”.
Vi møtes på Nittedal stasjon og går ned til 
blåstien ved Mostua. Vi går strake veien til Burås 
og minner om at dette er en av turpasspostene 
i år. Vi følger blåstien nesten til Movann før 
vi tar av rundt vestre Torkilstuhøgda. Neste 
holdepunkt er veikrysset oppe i Skillingsdalen. 
Her går kort tur ned til Snippen og toget. 
Lang tur fortsetter på sti under Barlindåsen. Her 
er det ganske bratt. Det gamle veifaret krysser 
jernbanen, men vi velger i stedet en sikker 
overgang ved Sandermosen stasjon. Her følger 
vi ”Dragonveien” ned mot Sandeberget. Derfra 
rusler vi bort til Maridalen kirke og tar bussen til 
nærmeste togstasjon.

forts.
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Søndag 21. mai går vi ”Dragonveien”, en ridevei 
brukt av vårt første dragonregiment fra Akershus 
festning til Opplandene. Veien er vist på kart fra 
1750. Vi starter fra Hakadal stasjon og går opp 
bak Varingskollen og kommer inn på Greveveien 
langs Ørfiskevannet. Straks forbi Fredrikstad 
forlater vi Greveveien og tar opp forbi Skjerpet. 
Vi runder Laskerudåsen et stykke oppe i lia 
og går langs vestsiden av Movannene. Etter et 
stykke langs Sørbråtveien går turen etter stier 
forbi Sander og ned til toget på Kjelsås. Det er 
kort vei til jernbanestasjonene Nittedal, Movatn 
og Snippen for de som vil gå en kortere tur.

Oppmøte: 14. mai på Nittedal stasjon kl. 10.00, 
21. mai på Hakadal stasjon kl. 10.00
Passer for: Turgåere med erfaring og 
utholdenhet
Turens lengde: 14. mai: korteste tur cirka 11 km 
– lang tur cirka 17 km
21. mai: korteste alternativ 11 km – lang tur 
cirka 26 km
Turleder: Ståle Pinslie 412 94 265

Vi starter vår vandring på historiske veier med å følge ferdselsveien mellom Bjertnes og Sander i Maridalen. (Foto: Ståle Pinslie)

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 15. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I HAKADAL 
Tirsdag 16. mai
Oppmøte: P-plassen ved Spenningsby, 
Gamleveien kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 18. mai
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 22. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 23. mai
Oppmøte: P-plassen ved Slattum skole kl. 18.00
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Vårtur i Lillomarka
Søndag 28. mai
Her kan du velge mellom to fine turer i Lillomarka. 
Den korte turen går langs Gamle Bergensvei som 
Nittedal kommune har valgt som Nittedals offisielle 
kulturminne. Like etter start fra Skytta går veien 
over en flott steinsatt bru som ble bygd på slutten 
av 1700-tallet.  Vi går forbi idylliske Romstjern og 
videre til Steinbruvann hvor det passer med en 
matpause før vi følger samme trase tilbake til Skytta.
Den lange turen følger Gamle Bergensvei et kort 
stykke før vi tar av og følger lysløypa østover. 
Like ved Bamsetjern ser vi det som er igjen etter 
milorghytta som lå her. Turen videre går i variert 
terreng med stigning opp mot Røverkollen med 
flere varderøyser som alle er fredede kulturminner. 
Den største røysa er en 3000 år gammel gravrøys 
fra bronsealderen. Fra utsiktstårnet på Røverkollen 
er det nå fin utsikt etter at mange høye grantrær 
er hogd. Nede igjen ved Romstjern kan vi velge 
å gå tilbake til p-plassen eller følge med på sti til 
Lusevasan og videre tilbake til p-plassen. 
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.00
Passer for: Passer for middels trente turgåere

Turens lengde: 5 eller 12 km, avhengig av trasé
Turledere: Gry Hesselberg 915 49 224, Einar 
Skåre 900 77 396

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 29. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 30. mai
Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 1. juni
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30

KVELDSTUR I HAKADAL 
Tirsdag 6. juni
Oppmøte: P-plassen ved Hakadal Jordstasjon 
kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 8. juni
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30
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Det er mulig å hente startpakke med 

klippekort, kart og beskrivelse på Li skole 

fredag 9. juni fra kl. 18.00 til 19.00.

Endelig blir det en langtur over 7 av våre fineste 
topper i Nittedal. En skikkelig styrkeprøve som 
blir et fint mål for mange treningsøkter utover 
våren.  Skal vi klare alle 7 toppene på en dag, 
må vi komme oss opp og ut.  Det er også på tide 
at vi blir bedre kjent med og bevisst på de flotte 
kollene vi har her i kommunen vår.

Tur over 7 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 07.00.  
Buss kjører til Jordstasjonen kl. 07.30
Ruta går over følgende 7 topper:  
Rundkollen 592 m, Fugleknattene 557 
m, Bukollen 522 m Varingskollen 546 m, 
Veslekollen 517 m, Brennberget 441m og 
Høgfjellet 310 m.  Vi minner om at Brennberget 
er en av turpasspostene i år, og det samme er 
Langveggen som er Bukollens vestfjellside.

Vi har så mange flotte topper i bygda vår, og nå har du sjansen til å besøke sju, fire eller to av dem på én dag. Her er 
utsikten fra Bukollen mot Varingskollen. (Foto: Kari Tveøy)

Nittedal på langs 
over 7, 4 eller 2 topper
Lørdag 10. juni 
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Mål: Li skole.  Frist for målgang kl. 21.00.
Spise/drikkestasjoner: Alle må ha med solid 
matpakke og drikke.  Det blir mulig å kjøpe kaffe 
og vafler i Husflidslagets butikk på Hakadal 
stasjon.  Her kan også vannflasker fylles opp.  Neste 
drikkestasjon er bålplassen ved Høldippelen.  
Middag serveres på Sørskogen etter passering av 6 
topper og er inkludert i påmeldingsprisen.

Påmelding: Frist for påmelding er 10. mai og 
gjøres på vår nettside:  www.nittedal.dntoslo.no
Pris: For DNT-medlemmer kr 190, ikke-
medlemmer: kr 290.  Prisen inkluderer 
busstransport og middag på Sørskogen, samt 
startpakke med blant annet kart.  Barn under 18 
år: kr 100.
Turens lengde: Løypa er 35 km lang, med totalt 
1500 høydemetre

Tur over 4 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 09.30. 
Buss kjører til Hakadal stasjon kl. 10.00
Ruta går over følgende 4 topper:  
Varingskollen 546 m, Veslekollen 517 m, 
Brennberget 441 m og Høgfjellet 310 m.
Mål: Li skole.  Frist for målgang kl. 21.00.
Spise/drikkestasjoner: Alle må ha med solid 
matpakke og drikke.  Det blir mulig å kjøpe kaffe 
og vafler i Husflidslagets butikk på Hakadal 
stasjon der 4-toppturen starter.  Her kan også 
vannflasker fylles opp.  Neste drikkestasjon er 
bålplassen ved Høldippelen.  Middag serveres 
på Sørskogen etter passering av 3 topper og er 
inkludert i påmeldingsprisen.

Påmelding: Frist for påmelding er 10. mai og 
gjøres på vår nettside:  www.nittedal.dntoslo.no
Pris: For DNT-medlemmer kr 190, ikke-
medlemmer: kr 290.  Prisen inkluderer 
busstransport, middag på Sørskogen og 
startpakke med blant annet kart.  Barn under 18 
år kr 100.
Turens lengde: Løypa er 22 km med totalt 800 
høydemetre

Tur over 2 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 
10.30. Buss kjører til Sørliveien kl. 11.00
Ruta går over følgende 2 topper: Brennberget 
441 m og Høgfjellet 310 m.
Mål: Li skole.  Frist for målgang kl. 21.00.
Spise/drikkestasjoner: Alle må ha med 
matpakke og drikke. Middag serveres på 
Sørskogen etter passering av Brennberget og er 
inkludert i påmeldingsprisen.

Påmelding: Frist for påmelding er 10. mai og 
gjøres på vår nettside:  
www.nittedal.dntoslo.no
Pris: For DNT-medlemmer kr 190, ikke-
medlemmer: kr 290.  Prisen inkluderer 
busstransport, middag på Sørskogen og 
startpakke med blant annet kart.  Barn under 
18 år kr 100.
Turens lengde: Løypa er 13 km med totalt 350 
høydemetre

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 12. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 13. juni
Oppmøte: P-plassen ved Nittedal kirke 
kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 15. juni
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage 
kl. 10.30
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Pershusfjellet på langs 
Søndag 18. juni  
DNT Hadeland inviterer oss turkamerater fra 
Nittedal med på en virkelig Nordmarka-klassiker 
denne søndagen. Det går mye opp og ned 
sørover Pershus-ryggen, og det veksler stadig i 
naturtyper fra gammel mørk granskog til luftig 
utsikt.  Turen omtales som en av de flotteste i hele 
Oslomarka.  Vi tar flere pauser og nyter utsikten 
før vi rusler ned i Sinderdalen.  Kanskje tar vi en 
rast i dalen også, før vi tar stien mot Tverrsjøen.

Oppmøte: P-plassen ved riksvei 4 nedenfor Døli 
kl. 09.15. Herfra blir det samkjøring til p-plassen 
ved Esso-stasjonen på Jevnaker der vi møter 
hadelendingene kl. 10.00 for samkjøring videre 
til Tverrsjøen. Bompenger per sms
Passer for: Erfarne turgåere med god utholdenhet
Turens lengde: Cirka 10 km
Turleder: Leif Grenager Koch  61 32 59 24 / 924 
82 626

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 19. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 20. juni
Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 22. juni
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30

Orkidesafari på Slåttemyra
Søndag 25. juni
Orkideturen til Slåttemyra er blitt 
en årviss tradisjon rundt Sankthans.  
Vi arrangerer turen sammen med Maridalens 
Venner og Nittedal historielag.  Fra Nittedal 
stasjon går vi sammen de to-tre kilometrene 
inn til Slåttemyra, og der venter skaukaffe, 

musikalsk underholdning og orkidesafari.  
Tilbaketuren følger en annen trasé, men vi ender 
på Nittedal stasjon omkring kl. 16.00.

Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 10.20.  Tog 
nordfra kommer 10.20.  Arrangementet på 
Slåttemyra starter kl. 12.00
Passer for: Voksne og barn
Turens lengde: Cirka 6 km 
Turledere: Solvor Viken 900 28 163, Asbjørn 
Bråthen 480 21 986, Milli Lilleeng 469 24 676

Rundtur 
Stormyra - Paradiskollen 
Søndag 30. juli
DNT Hadeland inviterer oss turkamerater fra 
Nittedal med på en alternative rute opp til 
Paradiskollen. Turen går på sti med jevn stigning 
opp til Stormyra. Så et stykke på grusvei forbi 
Langpiperen, 532 moh. Deretter sti med jevn 
stigning til Paradiskollen, 670 moh. Der kan vi 
studere sikteskiva og utsikten. Returen går på 
blåmerket sti rett ned igjen til utgangspunktet.

Oppmøte: P-plassen ved riksvei 4 nedenfor Døli 
kl. 09.30. Derfra samkjører vi til nye Harestua 
togholdeplass og møter hadelendingene kl. 
10.00
Passer for: Middels trente turgåere
Turens lengde: Cirka 11 km
Turledere: Per Gamborg-Nielsen  61 32 33 76 
og Vidar Bollum 
938 54 041

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 7. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 14. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30
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KVELDSTUR I HAKADAL 
Tirsdag 15. august
Oppmøte: P-plassen på Aas Gaard kl. 18.00

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 21. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

Familiedagen på Råsjøen
Søndag 20. august
Vi samarbeider med Nittedal 
og Hakadal Skog-, Jakt- 
og Fiskeforening om det 
populære familiearrangementet på Råsjøstua, 
høyt oppe på Romeriksåsene.
Denne dagen får alle anledning til å kjøre opp 
og parkere gratis på Hakkim.  Derfra er det 
fint å gå, trille barnevogn eller sykle de fem 
kilometerne fra Hakkim til Råsjøen.  Siden 
vi turkamerater alltid har noe ekstra på lur, 
inviterer vi til å gå en trasé fra Hakkim via 
Lauvtangen, og på Gamle Raasjøvei gjennom 
skogen forbi Svartvannet og videre til Store 
Elsjø.  Derfra veien forbi Jaktslottet til 
Råsjøstua der morsomme aktiviteter venter 
oss.  Hjem igjen tar vi veien tilbake til Hakkim.

Oppmøte: Kl. 09.00 på øverste p-plass på Aas 
Gaard for samkjøring i færrest mulig biler til 
Hakkim.  Der samles vi i veikrysset nedenfor 
Hakkimhytta og starter skogsturen kl. 09.30.  
Bommen ved kafeen på Aas Gaard er åpen 
fra 09.00 til 12.00 og åpner automatisk når vi 
kjører ut igjen.

Passer for: Alle som kan rusle langs 
skogsbilveien, også for familier med barnevogn

Turens lengde: 5 km fra Hakkim til Råsjøen, 
cirka 6 km for dem som velger å gå gjennom 
skogen. Retur fra Råsjøen til Hakkim langs 
veien 5 km

Turledere: Ståle Pinslie 412 94 265, Halvor 
Gundersen 908 38 133, Tina Marie Kjerstad 
476 10 616

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 22. august
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 24. august
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Utsikten fra Pershusfjellet er utrolig flott! (Foto: Milli Lilleeng)
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Med en helt ny blåmerket sti kan vi nå gå en fin rundtur fra Sørli til Burås (bildet) og tilbake til Kruttverket. (Foto: Milli Lilleeng)

Vi åpner ny blåmerket sti 
Søndag 27. august 
Vi har gleden av å invitere til åpningen av et 
nytt stisystem fra Nygård, Kruttverket og Sørli 
inn i Lillomarka til den gamle husmannsplassen 
på Burås.  Der knytter den nye stien seg til 
eksisterende sti fra Movatn til Sinober. Det 
nye stisystemet gjør det mulig å få til en fin 
rundtur på rundt 8 km Sørli-Burås-Kruttverket. 
I tillegg er det merket en ny sti fra Nygård, via 
Kruttverket til Sørli. På turen vil det være mulig 
for de sprekeste å fortsette til Sinober, og da blir 
turen på litt over 10 km.  Rasten tar vi på Burås, 
som også er en av turpasspostene våre i år. Så 
det kan være lurt å ta med Turpassheftet.
Oppmøte: P-plassen i Sørliveien kl. 10.00
Passer for: Middels trente turgåere
Turens lengde: 8 eller 10 km, avhengig av 
trasévalg
Turledere: Frode Sandersen 952 00 615, Dag 
Helland Pettersen 901 52 849, Asbjørn Bråthen 
480 21 986

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 28. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 29. august
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 18.00
 

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 31. august
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 10.30

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 4. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30
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KVELDSTUR I HAKADAL 
Tirsdag 5. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 7. september
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage 
kl. 10.30

Gammelt og ”nytt” 
turterreng i villmarka
Søndag 10. september
Vi møtes på p-plassen på Aas Gaard og samkjører 
til Hakkim.  Derfra går vi på blåmerket sti over 
demningen på Damsortungen og følger stien 
ned til vi kommer til Gamle Raasjøvei.  Her tar 
vi avstikkeren inn til Limsteingruva hvoretter vi 
går nordover på en flott fjellrygg (Bjønnryggen) 
og skauleis ut på veien til Lauvtangen.
Herfra blir det to alternativer, enten tilbake til 
Hakkim, eller om det er godvær, går vi skauleis 
oppom toppen på Svartvasshøgda på 589 moh. 
Denne turen er det ikke mange som har tatt!
Oppmøte: P-plassen på Aas Gaard kl. 10.00
Passer for: Trente turgåere
Turens lengde: 9 km for kort trasé, 13 km for 
lang trasé 
Turledere: Halvor Gundersen 908 38 133, Dag 
Helland Pettersen 901 52 849, Martin Veastad 
900 44 431, Anne Engan 928 61 127

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 11. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 12. september
Oppmøte: P-plassen ved Nittedal kirke 
kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 14. september
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage 
kl. 10.30

Vandring og minnemarkering 
i Nitedals Krudtværk
Søndag 17. september
Vi tar en rundtur fra det nye Kruttverket til 
det gamle Nitedals Krudtværk. På turen skal vi 
avduke en minnetavle over de 17 som omkom i 
eksplosjoner, og se på det som nå er ryddet på 
Kongen. 
Oppmøte: Barnehagen i Kruttverket
Passer for: Alle som liker historie
Turens lengde: Cirka 5 km
Turledere: Erik Andrew 906 93 197 og Dag 
Helland Pettersen 901 52 849 

NÆRTUR I HAKADAL
Mandag 18. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 19. september
Oppmøte: Glømmi Sport kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 21. september
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30
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Til seters i Hakadal
Søndag 24. september
Målet for turen er Døli- og Løstadsetrene. 
Seterbruket i Nordmarka er antatt å være blant 
det eldste i landet. Det betyr at her kan det 
ha vært beiteland allerede i bronsealderen. 
En grenseoppgang i 1696, spor i terrenget og 
topografien forteller oss med stor sikkerhet hvor 
seterhusene har stått.

Vi følger den sannsynlige seterveien fra Døli 
og kommer snart inn på stien fra gården 
Løstad. Stien er skiltet Seterveien. Den følger 
vi opp på Høgda, krysser Greveveien, skrår 
under kraftgata og straks er vi i området der 
Løstadsetra lå.  Tuftene er automatisk fredet som 
kulturminne fra før reformasjonen. 

Vi vandrer litt omkring i terrenget og får til tross 
for tidlig maskindrift i området, en forsmak på 
et nettverk av stier som vi skal utforske når vi 
nå finner en sti bort til Dølisetra. Etter en rast 
bruker vi resten av dagen på å gå disse stiene 
som vi snart skal oppdage ikke er tilfeldige spor 
i terrenget.

Den guidede turen går samme vei tilbake, men 
de som ønsker det, kan selvfølgelig ta en annen 
vei.

Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.00
Passer for: Alle som kan gå noen motbakker og 
som liker å utforske gamle stier og vil vite mer 
om livet inne på skogen
Turens lengde: Cirka 14 km
Turledere: Ståle Pinslie 412 94 265 og Astri 
Hofsvang 957 23 376

NÆRTUR I HAKADAL
Mandag 25. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I HAKADAL
Tirsdag 26. september
Oppmøte: Togundergangen på Elnes kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 28. september
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage 
kl. 10.30

NÆRTUR I HAKADAL
Mandag 2. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR I SØNDRE 
Tirsdag 3. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Slattum skole kl. 18.00

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 5. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30I dag kan vi bare ane hvor de tidligere setrene i Nordmarka 

lå. Her er rester av Dølisetra. (Foto: Kari Tveøy)
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Etter noen bratte motbakker blir vi belønnet med flott utsikt på Laskerudåsen. (Foto: Milli Lilleeng)

OKTOBER

Laskerudåsen
Søndag 8. oktober
Turen starter på Sørli, og vi går korteste vei 
til Laskerud hvor vi tar en bratt oppstigning 
til Laskerudåsen.  Her kommer vi opp på 
nordtoppen med flott utsikt nordover mot 
Ørfiske.  Vi går så litt sørover og ser ut mot 
Lillestrøm og Øyeren.  Noen meter lenger fram 
ser vi ned på Movann og over Maridalsvannet til 
Nesoddlandet og Bunnefjorden.  Tilbaketuren 
går sørover, ned på veien og videre stien over 
”kamelpuklene” tilbake til utgangspunktet.
Oppmøte: P-plassen i Sørliveien kl. 10.00
Passer for:  Alle som tåler litt motbakke
Turens lengde: Cirka 14 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 
849, Karin Akselsen 924 58 030 og Toril Due-
Sørensen 959 35 947

NÆRTUR I HAKADAL 
Mandag 9. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30

KVELDSTUR MIDT I BYGDA 
Tirsdag 10. oktober
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 18.00



24 Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

Vi går Elvelangs i fakkellyset
Torsdag 12. oktober
I år arrangerer vi Elvelangs for 
tredje gang.  Vi ønsker alle, store 
og små, velkommen til den store lysfesten langs 
Ørfiskebekken, gjennom området der Nitedals 
Krudtværk lå i sin tid. Her har Turkameratene 
Nittedal Turlag i samarbeid med Nitedals 
Krudtværks Venner og med god støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB laget sitteplasser, bålplass 
og informasjonstavler. I år er også minnetavle over 
dem som omkom i eksplosjoner, kommet på plass. 
Arrangementet er i år 14 dager senere enn i fjor 
for å få det enda litt mørkere!
Hovedsamarbeidspartnere er i år Speideren og 
Nittedal teater. Det blir, tradisjonen tro, også 
mange morsomme innslag langs fakkelløypa!
Oppmøte: Musikk og moro på Nittedal 
stasjon fra kl. 17.30.  Tog nordfra kommer kl. 
17.36.  Lokalbuss fra Mo og Rotnes kommer til 
stasjonen kl. 17.48.  Vi starter å gå kl. 18.00.
Passer for: Seniorer og juniorer, voksne og barn 
som vil ha en opplevelse i kveldsmørket.
Turens lengde: Cirka 4 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 849, 
Linda Rundquist Parr 456 65 780, Haldis Østby 
996 30 366, Nils Petter Petlund 414 62 233 og 
Harald Aasen 906 68 564

Seniortur til Døli og Løstad
Mandag 16. oktober
Dette er en tur for dem som liker å rusle 
på småveier.  Vi skal vandre i området innenfor 
Døli og Løstad vel og har med oss lokalkjente 
som vil fortelle historien om dette området i 
Hakadal.  Etter turen blir det middag på Døli 
pleie- og omsorgssenter.
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.30
Turens lengde: Cirka 3 km
Turleder: Milli Lilleeng 469 24 676

NÆRTUR I SØNDRE 
Torsdag 19. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage 
kl. 10.30

VINTERTURER MIDT I BYGDA
Vi inviterer til vinterturer til fots følgende 
torsdager: 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 
14.12.
Oppmøte: P-plassen i Sørliveien kl. 10.30

Det er en egen stemning å vandre elvelangs til fakkellys i Krudtværket.  I 2016 bidro koret Caldera til å høyne 
stemningen ytterligere. (Foto: Kari Tveøy)

OKTOBER
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Både Pia og barna elsker 
Turkameratene

Pia Vistung og hennes tre yngste barn, pluss familiens hund, er blant våre aller mest trofaste turdeltakere. 
Og så sant de har en mulighet, er de raske med å hoppe til vanns også! (Foto: Kari Tveøy)

Én ting at vi har trofaste turdeltakere blant de 
voksne. Noe annet er at en 13-åring, en 11-åring og 
en 9-åring er med på søndagsturene og kveldsturene.  
Og at de stortrives, både med å være ute og med å 
være sammen med godt voksne turgåere.

For Pia Vistung og barna Sofie (13), Pernille (11) og 
Tobias (9) møter opp på samtlige turer, som regel 
også med familiens golden retriever.
– Vi oppdaget Turkameratene Nittedal Turlag da 
vi fikk turbrosjyren for 2016 i postkassa vår.  Der 
fant vi kveldsturene og søndagsturene som vi kastet 
oss på.  Jeg var også med på noen mandagsturer i 
Hakadal og nesten alle torsdagsturene i Søndre, 
forteller Pia Vistung. 

Men den turglade fembarnsmoren og hennes 
tre yngste barn nøyde seg ikke med fellesturene.  
For de hadde jo også fått Turpassbrosjyren med 
12 turmålposter i postkassa, og noe senere kom 
brosjyren om Stolpejakten.  Alt har de gjennomført!

Pia kan nevne mange gode grunner til å bli med 
TNT på tur.
– Det er koselig, du treffer mange andre turglade i 
alle aldre, du blir kjent i hele Nittedal og Hakadal, 
og så er det deilig å være ute og røre seg, i all slags 
vær.  Du blir glad, det er terapi.

– Men å få med seg barna kan da ikke være like 

lett bestandig?

– Jo da, for de elsker å gå på tur, og de elsker 
Turkameratene!  Én gang sist sommer da det var så 
varmt, klagde de litt og sa de ikke orket å bli med 
på kveldstur. Da svarte jeg dem at det var kjøligere 
i skogen og at vi helt sikkert kunne ta en dukkert 
på turen.  Da var de ikke vonde å be.  Så frister jeg 
gjerne med appelsin og sjokolade i sekken, da.

Nå gleder familien seg til nye turer i år, barna var for 
øvrig skuffet over at de ikke har hatt muligheten til å 
bli med vinterturene torsdag formiddag, de forsikrer 
at de skal ta 12 nye turpassmål og gå på Stolpejakt 
også i 2017.  Og Turkameratene på vår side gleder 
oss over å ha med så gode turambassadører!

25Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn
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Barnas Turlag Nittedal 
Kanotur på Harestuvannet
Søndag 11. juni
Vi inviterer til kanotur denne søndagen og stiller 
med kanoer og noen redningsvester.  Men det er 
veldig fint hvis de som har egne vester, tar med 
disse.  Alle barn må ha med seg en voksen, og 
ta gjerne badetøy og skift i sekken, for vi håper 
naturligvis på godt vær, så vi kan bade og grille. 
Mat – grillpølser – og drikke må hver enkelt 
deltaker ta med seg.
De som vil være med må melde seg på innen 8. 
juni til 476 10 616.
Oppmøte: Hakadal ungdomsskole kl. 11.00 for 
samkjøring til Harestua
Turledere: Vibeke Ingebrigtsen, Ragnhild 
Belbo, Patricia Bjørgan og Tina Marie Kjerstad
476 10 616

Kom deg ut-dagen
Søndag 3. september

Kom deg ut-dagen er DNTs store nasjonale 
friluftsdag med arrangementer 

over hele landet, ett i februar 
og ett i september.  Denne 

gangen samles vi 
i Bjønndalen 
skianlegg i søndre 
del av bygda.  Der 
blir det leker og 

konkurranser, bål, 
grill og skaukaffe.

Oppmøte: 
Arrangementet starter 

kl. 11.00 og holder 
på til 15.00.  P-avgift i 

Bjønndalen er kr. 30,-
Arrangementsleder: Tina 

Marie Kjerstad 476 10 616

Trilleturer
Vi arrangerer trilleturer i Rotnes-området 
torsdager kl. 11.00.  Alle med barn i 
barnevognalder er velkommen til å bli med 
og trille. Følg oss på Facebook, Barnas Turlag 
Nittedal, for oppdateringer og møtesteder.

Påsketur til Nydalshytta
Fredag 14. til søndag 16. april
Vi inviterer til å bli med på jakt etter 
påskeharens egg. Påsketuren med overnatting 
går til Nydalshytta ved Sinober i Lillomarka. 
Forhåndspåmelding til 412 32 470 er 
nødvendig, da det er plass til maks. 20 
overnattingsgjester.  Deltakeravgiften er kr 150 
per person, maks 400 kr per familie.
Oppmøte: Sagtomta ved Kjul kl. 11.00
Turens lengde: Cirka 6 km tur/retur
Turledere: Vibeke Ingebrigtsen og Patricia 
Bjørgan

Vi drar til 
Bergvang gård
Søndag 7. mai
Bergvang gård ligger 
i Asker og har 
åpen besøksgård 
med kafe og 
gårdsbutikk 
hver lørdag og 
søndag.  Barna kan 
få hilse på alle dyra på gården, 
de kan få prøve hundekjøring og 
ridning på ponni.  Deltakeravgiften 
er kr 150 per person
Turledere: Tina Marie 
Kjerstad 476 10 616, Vibeke 
Ingebrigtsen
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Hyttetur med lavvo
Lørdag 9. til søndag 10. september
Denne helgen inviterer vi barn fra 0 – 10 år 
på hyttetur. Vi går opp fra Sagtomta på Kjul i 
samlet tropp. Det er mulig å ta andre ruter og 
møte oss på Nydalshytta som er målet. Vi har 
med lavvo, slik at de som vil, kan sove ute. Vi 
griller når vi kommer opp til hytta. Om kvelden 
lager vi middag sammen. Søndag har vi lek og 
aktiviteter, før vi velger rute selv og går hjem.
Forhåndspåmelding til 412 32 270 innen 5. 
september. Deltakeravgift 150 kr per person, 
maks 400 kr per familie. 
Oppmøte: Sagtomta ved Kjul kl 11.00
Turens lengde: Cirka 6 km tur/retur
Turledere: Vibeke Ingebrigtsen, Patricia Bjørgan, 
Ragnhild Belbo og Tina Marie Kjerstad 476 10 616

Friluftsskole i høstferien
Mandag 2. oktober til torsdag 5. oktober
I samarbeid med OOF (Oslo og Omland 
Friluftsråd) og NIL-klubben inviterer vi elever 

fra 4. til 7. klasse til spennende og morsomme 
uteaktiviteter i Sørli-området. Informasjon om 
forhåndspåmelding kommer senere. 

Grøss og gru i Krudtværket
Lørdag 28. oktober
Også i år inviterer vi til alternativ halloweenfeiring 
i den skumle skogen i gamle Nitedals Krudtværk.  
Vi går fra barnehagen i Kruttverket og tar med oss 
lommelykt så vi kan lyse på dem som gjemmer seg 
bak de mørke trærne og på refleksbrikkene som 
henger der.  Vi brenner bål og spiser godteri før vi 
går hjem igjen.  Vi håper du tør å komme?
Oppmøte: P-plassen ved barnehagen i 
Kruttverket kl. 18.00
Turens lengde: Cirka 3 km
Turleder: Tina Marie Kjerstad 476 10 616

Å gå på slak line er en av flere morsomme aktiviteter på Kom deg ut-,dagen. (Foto: Kari Tveøy)

Barnas Turlag Nittedal
DNT Oslo og Omegn
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Å gå på tur er god integrering
Noe av det norskeste vi vet er å gå på tur.  Vi vet også at friluftsliv gjør godt for både kropp og sinn.  
Derfor mener vi at det å få med flyktninger og innvandrere på tur, er et svært positivt bidrag til en 
god integrering og til å gjøre de nye innbyggerne bedre kjent i bygda vår.  Men selv om vi kaller 
dette et turprogram for flyktninger og andre innvandrere, er alle andre turglade også hjertelig 
velkommen med på lørdagsturene. Å få snakke norsk, er også en viktig del av integreringen. 
I samarbeid med Nittedal Røde Kors Flerkultur begynte vi å arrangere flyktningturer i 2016 og 
fortsetter med dette også i 2017.
Følgende turer er satt opp i programmet:

Tur langs Akerselva – fra 
Kjelsås til Oslo sentrum
Lørdag 22. april
Oppmøte: I Kvernstuveien ved Mosenteret 
kl. 10.00.  Derfra kjører vi sammen til Nittedal 
stasjon og tar tog til Kjelsås kl. 10.20.  Fra 
Hakadal stasjon går toget til Kjelsås kl. 10.06, fra 
Varingskollen kl. 10.08 og fra Åneby kl. 10.15
Fra Kjelsås rusler vi nedover langs Akerselva.  Vi 
spiser når vi kommer til byen og derfra tar vi 
toget hjem.

Vi tester ny blåmerket sti fra 
Sørli til Burås
Lørdag 6. mai
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00, eller på Nittedal stasjon kl. 10.30.   De som 
bor i Hakadal kan ta toget fra Hakadal til Nittedal 
stasjon. Tog fra Hakadal 10.06, fra Varingskollen 
10.08 og fra Åneby kl. 10.15.

Tur til Bukollen med den 
flotte utsikten
Lørdag 13. mai
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret 
kl. 10.00. Derfra kjører vi sammen til Aas Gaard 
i Hakadal.

TOPP 7 – Nittedal på langs 
over 7, 4 eller 2 topper
Lørdag 10. juni
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 10.00
Vi deltar på siste etappe av langturen Nittedal på 
langs, og tar de to siste av de sju toppene.
Bussen som kommer sørfra plukker oss opp 
ved Mosenteret kl. 10.15 og kjører oss opp til 
Sørliveien.  Startpakker med klippekort deles ut 
av turlederne på bussen.  De to toppene vi skal 
opp på, er Brennberget og Høgfjellet.  Det blir 
middagsservering på Sørskogen.  Turen ender på 
Li skole.
Turledere: Marie M. Nedza 454 27 223, Aklilu 
Tewelde 947 25 022
og Ygra Alim

Vi vandrer i Oslo – fra Bygdøy 
til Bjørvika
Lørdag 17. juni
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00. Derfra kjører vi sammen til Nittedal stasjon 
og tar tog til Oslo kl. 10.20. De som bor i Hakadal 
kan ta toget fra Hakadal direkte til Oslo S. kl. 10.06, 
fra Varingskollen 10.08 og fra Åneby 10.15.
Vi tar båt ut til Bygdøy og går tilbake igjen til byen. 
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Blåbærtur og badetur 
til Høldippelen
Lørdag 5. august
Oppmøte: Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.00. Derfra tar 
vi lokalbuss 801 opp til Nittedal 
stasjon.  De som bor i Hakadal, 
kan ta toget til Nittedal stasjon, 
det går fra Hakadal kl. 10.06, fra 
Varingskollen 10.08 og fra Åneby 
10.15.

Fjelltur til 
Galdhøpiggen
Fredag 11. – 
søndag 13. august 
Påmelding: Innen fredag 30. juni
Vi har bestilt overnatting og 
måltider på Juvasshytta for 25 
personer.  Vi vil gjerne ha med 
oss minst 15 nye nordmenn på 
denne turen, men holder av 10 plasser til ”gamle 
nordmenn”, slik at vi får en fin blanding.  Nærmere 
informasjon om oppmøte, transport og priser ved 
påmelding.

Tur til Bamsetjern i Lillomarka
Lørdag 26. august
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00.  Derfra kjører vi sammen til utgangspunktet 
for turen.

Hyttetur til Fjellvang
Lørdag 9. – søndag 10. september
Påmelding: Innen 1. september
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00. Derfra tar vi lokalbuss 801 via Nittedal 
stasjon og videre til Kruttverket.  De som bor i 
Hakadal, kan ta tog til Nittedal stasjon kl. 10.06, 
fra Varingskollen 10.08 og fra Åneby 10.15.  De 

som bor ved Nittedal stasjon, kan møte opp på 
stasjonen kl. 10.15.  Lokalbuss 801 kommer til 
stasjonen kl. 10.20, og da møtes alle på bussen som 
kjører videre kl. 10.26 til Kruttverket.

Maks antall personer som kan 
være med på hytteturen er 14.  
Vi satser på en god blanding 
av nye og gamle nordmenn. 
Forhåndspåmelding er nødvendig.

Varingskollen rundt
Lørdag 23. september
Oppmøte: Kvernstuveien 
ved Mosenteret kl. 10.00. Derfra 
kjører vi sammen til p-plassen ved 
Varingskollen togholdeplass.  De 
som bor i Hakadal, kan ta toget til 
Varingskollen kl. 10.06.  De som 
bor ved Nittedal stasjon, kan ta 
toget kl. 10.10.  Fra Åneby går toget 
kl. 10.15 og er på Varingskollen 
togholdeplass kl. 10.17.

Tur til Lusevasan, Romstjern, 
Seterhaugen
Lørdag 14. oktober
Oppmøte: Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00. Derfra kjører vi sammen til p-plassen ved 
Skytta barnehage

Turlederne for flyktninger 
og innvandrere:
Marit Andrew  951 51 394
Kristi Ringard  916 90 579
Anne Berit Hjermann 997 05 221
Marie M. Nedza  454 27 223
Million Youhannes  958 98 716
Aklilu Tewelde  947 25 022
Gitte Korvann  951 74 757

Hvis vi er heldige, kan vi både 
bade og plukke blåbær på turen til 
Høldippelen. (Foto: Kari Tveøy)
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Kulturminner i skogs-
områdene og Nitedals 
Krudtværk 2016
«Ut på tur – kjenn bygda di bedre» avspeiler 
foreningens sterke lokale forankring og 
verdigrunnlag. Levende kulturminner har 
stor egenverdi, er viktig for identitet og 
tilhørighet og er en av mange virkemidler for 
å få folk ut på tur.

Kulturminner defineres vanligvis som 
alle spor etter menneskelig virksomhet, 
herunder steder det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til.

TNT har utpekt styremedlem Erik Andrew 
som ansvarlig for kulturminner, og det 
er etablert en egen nettverksgruppe for 
dem som er interessert i kulturminner i 
skogsområdene. Si fra til Erik på telefon 906 
93 197 hvis du vil være med i denne!

TNTs kulturminnesatsing prioriterer 
arbeidet med å bevare rester av Nitedals 
Krudtværk sør for rotnesområdet, og å 
utvikle området fra Waage Dam og ned til 
Svartkruttveien. På initiativ fra TNT ble 
Nitedals Krudtværks Venner etablert høsten 
2014.  I samarbeid med venneforeningen 
har TNT en dugnadsgruppe som møtes i 
Krudtværket hver tirsdag.

Våren 2017 utgir TNT et eget Markaleksikon 
for Nittedal, med Erik Andrew og Kari Tveøy 
som redaktører. Leksikonet inneholder 
tekst og bilder av steder og kulturminner i 
skogsområdene i Nordmarka, Romeriksåsene, 
Lillomarka og Gjelleråsmarka innenfor 
Nittedals grenser. Denne markadatabasen vil 
senere bli tilgjengelig på nett.

Takk til 
Akershus Fylkeskommune
for støtten til Turbrosjyren!

Stidugnader
TNT-styremedlem Frode Sandersen som er ansvarlig for stier og skilt, ønsker både nye 
og ”gamle” nordmenn velkommen med på stidugnader i Marka. 
Frode har foreløpig satt av følgende lørdager til dugnader i stigruppa:
29. april, 20. mai, 17. juni, 19. august, 21. oktober

De som har lyst til å være med, må ta kontakt med Frode på 952 00 615 for å komme 
med på hans mailingliste. 
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Dugnadsgjengen har et nært samarbeid med Nitedals Krudtværks Venner som spanderte marsipankake etter de 1000 
første arbeidstimene. Fra venstre: Erik Andrew, Nils Botten, Tore Grue, Nils Petter Petlund, Knut Lunde, Åge Henriksen, 
Harald Aasen og Dag Helland Pettersen.  Tone S. Holme kom med kaka. (Foto: Kari Tveøy)

Søt ”lønn” til dugnadsgjengen
Dugnadsgruppa i Turkameratene møtes på 
tirsdager fra kl. 10.00 til 14.00. Den største 
innsatsen har vært å følge opp arbeider 
i Nitedals Krudtværk hvor TNT har fått 
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. En solid 
stamme med dugnadsarbeidere har vært i 
sving hver eneste tirsdag, og til sammen har 
de stått for 1605 timer i 2016!  For jobben 
fikk de Kvikk Lunsj, og i fjor vår vanket det 
også marsipanbløtkake.  Hva lønnen blir i 
år, gjenstår å se, men vi tror uansett ikke at 
det er den som gjør at dugnadsarbeiderne 
møter så trofast opp.
I samarbeid med Nittedal kommune er det 
også bygd tre helårs bålplasser på dugnad. 
Bålplassene, som er offentlig godkjente for 
helårsbruk, er ferdigstilt i Krudtværket, ved 
Høldippelen og ved Rulse bru på Åneby. 

Bålplassene har sitteplasser og vedskjul.
En sammensveiset gjeng har også bidratt 
ved andre av TNTs arrangementer, som 
Kom deg ut-dagen og Opptur for 8. 
klassinger.
Selv om oppslutningen om 
dugnadstirsdagene har vært stabil og god, 
ser vi gjerne at flere blir med.  Vi frister med 
et veldig godt sosialt miljø!
Alt arbeid som nedlegges i TNT er å 
betrakte som dugnadsarbeid. Vi registrerte 
totalt 8600 timer i 2016: turlederoppdrag, 
prøveturer, kartarbeid, forberedelser til 
turer, styrearbeid, transport, årsmøte, 
avslutning med premieutdeling, planlegging 
og merking av stier, arbeid med bok og 
markedsføring på sosiale medier, annonser 
og tekster til Varingen.
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Vi håper mange vil bli med oss på tur i 2017 også.  Her er vi på 
Rundkollen i Hakadal. (Foto: Kari Tveøy)

Turkameratene 
Nittedal Turlag (TNT) 
er et lokalt turlag under DNT Oslo og 
Omegn, stiftet i oktober 2013.  I 2016 økte 
vi medlemstallet vårt til 1684.

Epost: turkameratene.nittedal@dntoslo.no

Hjemmeside: nittedal.dntoslo.no

Bankkontonummer: 1503 87 96515

Organisasjonsnummer: 940 69 8332 

Styremedlemmene har delt oppgavene slik: 

•  Dag Helland Pettersen  901 52 849
 – dugnader  
•  Kari Tveøy  951 74 749
 – media og kommunikasjon 
•  Milli Lilleeng  469 24 676
 – turer og friluftsarrangementer 
•  Erik Andrew  906 93 197
 – kulturminner  
•  Frode Sandersen  952 00 615
 – merking og skilting av stier   
•  Tina Marie Kjerstad  476 10 616
 – Barnas Turlag 
•  Silje Høivangli  934 93 597
 – DNT ung Nittedal  


