
NÆR

DET LIGGER I VÅR NATUR

TURINSPIRASJON 
2019

dntoslo.no



  I NATUREN ER ALLE VELKOMMENNÆR 20192 NÆR 2019 3

I 2019 er Oslo årets miljøhovedstad i Europa. Dette  markeres 
med en rekke arrangementer gjennom hele året. Vi i DNT Oslo 
og Omegn bidrar med det vi er gode på, nemlig å  organisere 
og tilrettelegge for friluftsopplevelser. 

I miljøhovedstadsåret 2019 kan vi notere oss for rekorder på 
 mange områder. Rekorder som viser stor oppslutning om 
 foreningens  bynære tilbud. Våre lokale turlag er mer aktive enn 
noen gang og gjør en imponerende innsats for å gjøre DNTs 
 tilbud synlig og få mange mennesker ut på tur.  Markahyttene 
blir stadig flere. Vårt nyeste tilskudd er  Fuglemyrhytta  som  åpnet 
i fjor høst. Her har det vært nær fullbooket siden  åpningen 
og svært mange har fått kjenne på det magiske i kortreiste 
 opplevelser, som kan skje fra en ettermiddag til neste  morgen. 
Foreningen jobber jevnt og trutt med å utvikle tilbudet i 
 Marka og i mai åpner vi vår nye hytte  Huldreheim i Rælingen. 
På Kobberhaughytta skal vi i år  ferdigstille nytt  sovehus, noe 
som vil gi et betydelig bedre tilbud til alle som  ønsker å dra på 
overnattingstur i Marka, til en betjent DNT hytte. 

Vi satser også på bynære friluftsopplevelser i Indre  Oslofjord. 
Gjennom en fantastisk innsats fra ansatte, frivillige,  instruktører 
og turledere har foreningen bygget opp en kajakksatsing som 
nå har blitt Norges største. Friluftshuset på Sørenga har  betydd 
mye for kortreist og bynært friluftsliv i Oslo.  Resultatene og 
responsen fra brukere av tilbudet viser at dette må vi gjøre 
mere av. Det er de frivillige som skaper aktivitetene og alle de 
flotte møteplassene vi i de senere årene har skapt. Ikke minst 
er det inspirerende å se hvordan våre lokale internasjonale 
turer har blitt så vellykket. Dette er drevet frem av dyktige 
nærturledere som er med på å skape interesse for friluftsliv 
for nye målgrupper, samtidig som vi sammen klarer å etablere 
møteplasser hvor nye vennskap oppstår. Da kan vi snakke om 
å gjøre en forskjell, for mange!

Jeg håper du finner inspirasjon til å dra på tur i nærområdet.  
God lesning!

Henning Hoff Wikborg
Daglig leder DNT Oslo og Omegn 
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HENNING HOFF WIKBORG er glad for at mange nå får oppleve kortreiste, magiske turopplevelser. Som her ved Fuglemyrhytta, en kort tur fra T-bane.
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KAJAKK

SURF OG LEK  
blant bølger og sk jær!

Da DNT Oslo og Omegn for snart tre år siden etablerte Friluftshuset på Sørenga midt i Oslo,  
sa vi at DNT skulle åpne fjorden for Oslos befolkning. Disse ordene kunne f orblitt en festtale.  
Men nå er de langt på vei blitt en virkelighet.

AV EIVIND HAUGSTAD KLEIVEN

KRISTOFFER VANDBAKK tok i fjor over ansvaret for 
DNT Oslo og Omegns kajakksatsing og har fokusert på å skape et 
enda bredere spekter av kajakkturer og -kurs. 

– Interessen er enorm! Vi hadde nesten 6000 brukere av 
 anleggene gjennom fjorårets sesong og over 3000 kajakkutleier. 
Nå prøver vi å skape enda større bredde i tilbudet. I tillegg til våre 
daglige introkurs holder vi kurs innen såkalt brottpadling, eller 
surf og lek blant bølger og skjær, sier Kristoffer.

Stort utvalg av kurs og turer
I tillegg til utleie i Oslofjorden vil det i år bli et enda større fokus 
på lengre turer.

– Vi kommer til å ha guida turer på Helgeland, Koster i Sverige, 
Tønsberg, Nærøyfjorden og i store deler av Oslofjorden. Dette er 
turer som varer fra to til seks dager. Vi holder mange forskjellige 
kurs og du kan ta alt fra nybegynnerkurs til mer avanserte kurs 

hvor du lærer om turledelse og undervisning i kajakk, forteller 
Vandbakk. Drøye tre år etter åpningen av Friluftshuset er daglig 
leder Henning Hoff Wikborg stolt av utviklingen på Sørenga. 

– Vi sa vi skulle åpne fjorden for Oslos befolkningen og det 
har vi virkelig lykkes med. De gode tallene viser at det er stor 
 interesse for både kajakktilbudet og arrangementene på Frilufts-
huset, sier Henning. 

 
Store planer
Han forteller at suksessen på Sørenga har gitt foreningen vann på 
mølla; nå ønsker DNT Oslo og Omegn å satse videre.

 – Det er gøy å se den responsen vi har fått på Friluftshuset, 
men vi slutter ikke der. Nå håper vi å få til et lignende tilbud på 
Breivoll innerst i Oslofjorden og vi ønsker også å videreutvikle 
tilbudet med en satsing ute på øyene. Vi er bare i startgropen, sier 
Henning med et smil.

BROTTPADLING er lek blant bølger og skjær.

TURER OG KURS MED KAJAKK
DNT Oslo og Omegn tilbyr kurs både fra Sørenga og 
 Langøyene. Du kommer deg raskt til Langøyene med 
rutebåt fra Oslo sentrum (se ruter.no). Sommeren 2019 
vil vi også tilby kajakk-kurs fra Breivoll i Ås.

Kursene følger Padleforbundets våttkort-stige. Etter 
gjennom ørt kurs på tre timer får du våttkort og kan 
leie kajakk på egenhånd. For å lære mer og bli tryggere 
anbefaler vi et to-dagers grunnkurs som også inkluderer 
introkurset. 

Vi arrangerer turer og kurs for ungdom, voksne og 
 seniorer, og vi setter opp egne turer og kurs for private 
 grupper. Vi holder over 350 kurs og turer i løpet av 2019.

Mer informasjon: friluftshuset.dntoslo.no/kajakk
Finn din tur og meld deg på her: dntoslo.no/kajakk
Når du har tatt kurs, kan du leie kajakk. 

FRA FRILUFTSHUSET på Sørenga kan du være med på kajakkurs.
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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 ramme til høyre). 

For å leie kajakk fra Sørenga henvender du deg til 
 Friluftshuset: Tlf. 22 82 28 02 eller kajakk@dntoslo.no

Vil du leie kajakk fra Langøyene, booker du på nett:  
dntoslo.no/kajakk
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NÅR DU HAR booket kajakk, kan du ta rutebåten ut til idylliske Langøyene.
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FRILUFTSHUSET

Ved sjøen helt ytterst på Sørenga, ligger Friluftshuset. Her kan du være med på aktiviteter som  kajakk, 
buldring og yoga – vi har noe for alle aldre. Her arrangerer vi også foredrag med  temaer innen 
 friluftsliv til lærdom og inspirasjon. Torsdagskveldene er reservert DNT ung Oslo som har tema kvelder 
og tilbyr gratis buldring for deg mellom 16 og 30 år. Det er mye  spennende som skjer  fremover og i 
løpet av 2019 skal vi ha hele 330 forskjellige turer, kurs og  arrangementer – mest  sannsynlig finner  
du noe som passer for deg! Vi gleder oss og håper at du blir med.

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. Så sant rommet ikke er 
 forhåndsreservert, er det åpent for drop-in alle dager i  butikkens 
åpningstider. Klatresko kan leies, og utenom dette trenger du kun 
tøy som er behagelig å bevege deg i. 

I buldrerommet er det noen faste aktivitetsdager: 

• Barselbuldring (drop-in) på tirsdager. Babyene krabber rundt, 
mens foreldrene prøver seg i buldreveggen.

• Torsdagsbuldring hver torsdag kveld med DNT ung Oslo  
hvor buldring er gratis for alle mellom 16 og 30 år. 

• Familiebuldring (drop-in) lørdager fra kl 10–14.  
La barna prøve seg i buldreveggen!

YOGA
Opplev hvordan yoga bidrar til balanse i kropp og sinn.  Erfarne 
instruktører veileder deg igjennom øvelser som  fokuserer på 
 bevegelighet, styrke, avspenning og tilstedeværelse. Velg mellom 
8 ukers og 5 ukers kurs. Sistnevnte er morgenyoga på brygga!

BYSTUA
Bystua på Friluftshuset har et fullt utstyrt kjøkken og sitteplasser 
til 48 gjester – med andre ord et velegnet sted for å samles til kon-
firmasjon, dåp eller andre merkedager. Med prosjektor, høyttaler-
anlegg og tilgang på aktiviteter som buldring og kajakk er Bystua 
dessuten stedet for et annerledes og aktivitetsfullt møte.

Leie Bystua: friluftshuset@dntoslo.no eller tlf. 22 82 28 02
 

TURSENTER
I Tursenteret på Friluftshuset får du veiledning og inspirasjon 
til friluftsliv. Sett deg ned ved bordet, ta deg en kopp kaffe og 
bla i våre bøker eller finn frem kartet og planlegg din neste 
tur.  Tursenteret fører kart over både land og vann. Du får også 
kjøpt turklær og -utstyr, mye av det også til bruk i kajakk. Som 
 DNT-medlem får du gode rabatter.

Åpningstider Friluftshuset:  
Se friluftshuset.dntoslo.no/tursenter

KAJAKK
Vårt kajakklager huser omkring 70 kajakker. Her er det også dusj 
og  låsbare skap. Vi arrangerer  mange kurs og turer for alle  nivåer 
og aldre.  Kursene våre følger Norges Padleforbunds våttkort- stige. 
Vi har guidede turer i  nærområdet, og nytt for året er  lengre 
padle turer utenfor Oslo. Vi lager  også gjerne skredder sydde turer 
og kurs for bedrifter og større grupper. 

Les  mer på friluftshuset.dntoslo.no/kajakk
Spørsmål: kajakk@dntoslo.no

LEIE HENGEKØYE
Du kan leie Amok hengekøye med myggnetting,  
tarp og ligge  underlag, eller et vindsegl.  
Det blir ganske  sikkert en enda bedre tur!

Les mer: friluftshuset.dntoslo.no
Kontaktinfo: friluftshuset@dntoslo.no
Telefon: 22 82 28 02
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ILDSJEL KRISTINE STORDAL

– OSLOONSDAG 
er hjertebarnet mitt!

På DNTs høstmøte i 2018 mottok du prisen som “Årets ildsjel 
2018”, blant annet for ditt arbeid med OsloOnsdag. Hvorfor 
valgte du å bli frivillig i DNT?

– Jeg har vært frivillig i DNT i overkant av 2 år. Høsten 2016 
 meldte jeg meg på et ambassadørkurs fordi jeg var litt  nysgjerrig 
på DNT, og fordi jeg håpet at det kunne være en fin mulighet til å 
bli kjent med folk som har litt av de samme interessene som meg.  
I januar 2017 ble jeg kontaktet av Ung-administrasjonen som lurte 
på om jeg ville komme på en frivilligkveld i Bystua på Friluftshuset, 
og etter det har det egentlig bare ballet på seg. Og jeg er så glad for 
at jeg tok turen til Friluftshuset den januarkvelden. Frivillig vervet 
har gitt, og gir meg, så mye mer enn hva jeg kunne drømt om: 
 Fantastiske turopplevelser, massevis av turglede og engasjement, 
læring, mestringsfølelse, og ikke minst venner for livet. 

Hvilke frivilligroller har du i DNT Oslo og Omegn?
– Hjertebarnet mitt er OsloOnsdag, som jeg er koordinator for. 

I enkelte  perioder går det ganske mye tid, men i snitt bruker jeg 
mellom en og to timer i uken på OsloOnsdag. I tillegg til koordi-
natorvervet er jeg turleder, og ca. en gang i måneden er jeg frivillig 
vertskap i Bystua på aktiviteter som foregår der. 

Hva tenker du om frivilligheten i DNT?
– At måten jeg ble tatt imot på, både av de andre frivillige og av 

administrasjonen, har hatt stor betydning for mitt videre engasje-
ment i DNT. Fra første stund har jeg opplevd et solid fellesskap 
der jeg har fått lov til å være meg selv fullt ut. Med rom for å være 
seg selv, kommer også viljen til å by enda mer på seg selv, og det 
er gjerne da de gode ideene og iveren etter å skape noe kommer. 
Sammen gjør vi hverandre gode. 

– Og det er nettopp dette jeg ser på som unikt med frivilligheten 
i DNT, at vi frivillige har dette fellesskapet. Det viktigste er selvføl-
gelig å drive og utvikle tilbudet for unge i Oslo, men det er så mye 
morsommere når man gjør det sammen med en bra gjeng. Og jeg 
tror dette er en viktig grunn til at mange av deltakerne vi har hatt 
med på turer og andre aktiviteter tidligere, både har blitt  frivillige i 
DNT og har tatt turlederkurs. 

OsloOnsdag har blitt veldig populært, hva tror du kan være 
årsaken?

– Først av alt må jeg si at jeg er utrolig stolt over det vi har klart å 
skape med OsloOnsdag, og det er takket være alle de  fantastiske fri-
villige turlederne som stiller opp uke etter uke at vi klarer å levere 
et så bra turtilbud for unge i Oslo. 

Jeg tror litt av nøkkelen til at vi har lykkes er at det er såpass 
lavterskel og forutsigbart. Jeg vet selv hvor vanskelig det kan være 
å komme seg ut på tur etter jobb eller skole, men når man bare 
kan møte opp i turklær ved Tigern kl. 17.30 ca annenhver onsdag 
og vet at man møter en trivelig gjeng å gå på tur med, så er det litt 
lettere å komme seg ut. 

I tillegg tror jeg at variasjonen i type turer, der vi også  forsøker 
å vise frem mindre kjente deler av marka, er med på å trekke 
folk. Det som kanskje har overrasket meg mest er hvor mange 
som  aldri har vært i Østmarka før, og som “oppdager” Østmarka 
 gjennom OsloOnsdag. 

Har du noen favoritturer eller -hendelser fra OsloOnsdag?
– Vi har hatt snøballkrig på toppen av Vettakollen i mai til latter-

krampen tok oss. Vi har sett en haug med nydelige solnedganger og 
vi har hatt med oss 15 deltakere rundt Lutvann i tidenes regnvær. 
Vi har blitt over veldet med nærmere 60 deltakere på enkelte turer. 
Hver tur er unik på sin måte. 

Hva liker du best med Oslo som turmål?
– Noe av det jeg liker aller best med Oslo er at skogen aldri er 

mer enn en 20 minutters buss- eller T-banetur unna. Og ikke minst 
har Oslomarka noe for enhver smak: Du kan sno deg inn i dype 
eventyr skoger eller opp til flotte utsiktspunkt. Du kan gå korte 
 turer og lange turer. Og du kan sove på en DNT-hytte, i telt eller 
under åpen himmel og rekke jobb klokken ni neste dag. Altså, i 
hvor mange andre storbyer kan du gjøre dette?

En oppfordring på tampen?
– Kom deg UT! Lavterskeltur er også tur, og disse turene gir ofte 

en mestringsfølelse og motivasjon til å stadig utvide  horisonten 
og utforske enda litt mer. Ikke gå i fella med å ta de samme turene 
uke etter uke til du går lei. Dra på oppdagelsesferd i et område 
du ikke har vært før – Oslo har skjulte perler som  fortjener å 
opp dages. Og hvis du har mulighet: Bli  frivillig i DNT. Jeg skulle 
ønske at jeg kunne skru tiden 10-15 år tilbake så jeg kunne blitt 
aktiv i DNT myyyye tidligere, avslutter Kristine.

OsloOnsdag har gitt meg fantastiske turopplevelser, turglede, læring,  
mestrings følelse og venner for livet, forteller Kristin.

AV ODA LASSEN-URDAHL

FRIVILLIGVERVET har gitt meg så mye mer enn hva jeg kunne drømt om,  
sier Kristine Stordal.

OM OSLOONSDAG
Hva: Lavterskelturer i nærmiljøet
Når: 2. hver onsdag kl 17.30
Hvor: Møt opp ved Tigeren, Jernbanetorget
For: Alle fra 13–30 år
FB: DNT ung Oslo

OSLOONSDAG-turene er for alle fra 13–30 år.
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NY HYTTE – HULDREHEIM I RÆLINGEN

SLIK BLE HYTTA TIL

– Jeg vil spandere ny Marka-hytte i Østmarka med nærhet til vann, med utsikt  
og aller helst i  Rælingen kommune, sa Håkon Ljøgodt da han tok kontakt med  
DNT Oslo og Omegn for noen år siden. Jakten på egnet sted startet. 
 

AV THOMAS WITH

Barnas Turlag Rælingen fant tomta
De mest effektive “sporhundene i jaktlaget” viste seg å være 
 nystartete Barnas Turlag Rælingen med Alexander  Grønlien og 
 Camilla Delbekk i spissen. Med lokalkunnskap og  kontakter i Vel 
og historielag ble det pekt på odden på  nordsiden av Ramstad-
sjøen.

Den naturskjønne odden med badeplasser, skiløyper,  henge- 
 køye trær, gresslette egnet til ballspill og attpåtil  spennende 
 ruiner, måtte være det perfekte sted for ny DNT-hytte i Østmarka.

Vel, noen momenter som kunne gjøre det vanskelig var 
 tilstede, som markagrensen, nærheten til vassdrag og et sterkt 
kultur minne på odden. – Vi prøver, var svaret fra de lokalkjente.

Hurra – kommunen var positive
Da Alexander hadde luftet planene for kommunen og uteluk-
kende blitt møtt med positivitet, ante vi at dette antakelig var 
verdt å jobbe videre med. Men hva med staten og Fylkesmannen? 
Staten er grunneier og Fylkesmannen avgjørende myndighet i 
markasaker.

Staten ved Miljødirektoratet meldte ganske snart at dette var 
en god idé som de kunne være med på. Festekontrakten kom i 
boks. Når staten sier ja, så sier vel fylkesmannen det samme? Vi 
hadde et sterkt kort på hånden.

Prosjektet ble konkret da Alexander fikk  hytteprodusenten 
Hedda til å komme med forslag til DNT-hytte.  Plutselig hadde vi 
et punkt på kartet og tegninger til ny hytte.

Suveren beliggenhet på odden
En speilblank og solfylt dag i mai 2018 var vi på tomten med  Håkon 
Ljøgodt og bestemte endelig plassering.  Utsikt til vannet fra alle 
kanter, noen trær som siler  morgen lyset mot soveroms vinduene, 
passe avstand til stien og  plassert i respekt for  fornminner. Vi var 
svært så fornøyde.

I september ventet saksbehandlerne i kommunegården på 
 endelig uttalelse fra Fylkesmannen før tegningene kunne god  -
kjennes. Vår erfaring med byggesaker i nasjonalparker og verne-
områder tilsa at dette kunne ta tid ...

Ville noen bygge veiløst vinterstid?
Dispensasjonssøknaden om å bygge ny markahytte ble inn vilget 
av Fylkesmannen i det den første snøen begynte å legge seg. Men 
hvem vil bygge veiløst vinterstid? 

– Ikke noe problem for meg, sa Jørn Øye. Han var  akkurat 
ferdig med å bygge Fuglemyrhytta på Vettakollen, og satt med 
plan leggingen av byggeprosessen på Kobberhaughytta, da 
 henvendelsen kom. Dagen etter satt Jørn på gravemaskinen ute 
på odden. Hull ble gravet og fundamentene støpt mens svart-
kjelen boblet med adskillige liter kaffe over bålet.

Ja, før dette ble trærne ryddet unna av vellets Gaute  Solaas, 
som stilte en fredag etter jobb med motorsag og fellespett 
for å gjøre plass til hytte og innflygning for helikopterlasten.  
Nok en bekreftelse på lokalt engasjement og praktisk  handlekraft!

På denne tiden var Heddahytta bestilt, produsert i  elementer 
og lå klar for montering i påvente av et bjelkelag å stå på. Da 
j ulen 2018 var feiret, kunne byggingen starte på  fundamentene 
til  snekker Jørn. Heddas egne snekkere fant  veien blant snøtunge 
trær, og kunne starte på sin ti uker lange  arbeidsøkt. Snart var 
bjelkelaget, vegg elementene og taket på plass.

Onsdag 6. februar ble det feiring som seg hør og bør når   taket 
er tett. Med kranselagsgran på mønet, mat, gløgg og selvfølgelig 
svartkjelen til Jørn, ble prosessen som nå var langt på vei mot 
 hyttedrømmen feiret. 

Velkommen til åpningsfest 12. mai 2019!

KRANSELAG på hytta i Rælingen. 

DRØMMEN SOM BLE OPPFYLT
Uten støtten fra Håkon Ljøgodt hadde det ikke blitt noen  
ny DNT-hytte ved Ramstadsjøen i Rælingen.

 – Høsten 2013 kontaktet jeg DNT Oslo og  Omegn med 
ønske om å bidra til anskaffelsen av en  markahytte. Siden jeg 
har bodd flere år i  Rælingen, sto en hytte i Østmarka eller på 
Romeriksåsen øverst på ønskelisten. Da forslaget om å bygge 
en ny hytte på den praktfulle tomta til gamle  Huldreheim 
kom opp, hadde jeg liten tro på at det ville  kunne la seg 
 realisere. Når byggingen likevel har latt seg gjennomføre,  
er jeg meget godt fornøyd, sier Håkon Ljøgodt.
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HULDREHEIMS HISTORIE
Det var i 1893 konsul  William  Duborgh holdt sitt inntog 
i  Rælingen. Trond Ryen fra Skedsmo hadde før kjøpt 
tomt på 10 mål ved Ramstadsjøen av  Kristian  Veste gaard 
og bygd ei hytte der. Han kalte stedet  Huldre heim.  
Så lyste han det til salgs i en  hovedstadsavis,  konsulen 
så det og slo til. Dermed var et friluftsliv  innledet 
i traktene ved Ramstadsjøen, som kom til å vare i 
60 år.  Huldreheim ble  revet da  Ramstadsjøen ble 
 drikke vannskilde i 1958. Hovedbygningen var en  
flott to/tre  etasjers bygning, med vinterhage. 
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FRIVILLIG
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VIL DU OGSÅ BIDRA?

Du kan være
• Hyttevakt i fjellet
• Hyttetilsyn i Marka
• Turleder 
• DNT-vert

Du kan være frivillig på
• Hyttedugnad i fjellet og i Marka
• Stidugnad i Marka
• Vardedugnad på fjellet
• Brudugnad i fjellet
• Arrangementer
• Friluftshuset på Sørenga

Det er mange muligheter for deg som ønsker å bidra som  frivillig. Mer enn 1800 personer i alle 
aldre, er allerede med og gjør en innsats i  fjellet, i Oslomarka, på Friluftshuset og på små og store 
 arrangementer i Oslo-området. Du kan være med på enkeltdugnader eller i en  frivilliggruppe 
med faste frivillige  oppdrag. Uansett: Å være frivillig i DNT er sosialt og trivelig!

DET ER GØY å være frivillig på arrangement.
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HER FÅR DU TIPS OG RÅD

Tursenteret i Storgata 3 i Oslo
Kom innom i Storgata 3 og snakk med de ansatte som har 
masse kunnskap om turmuligheter både i Oslo, i Marka, på 
sjøen og i fjellet. De har også informasjon om  DNT- nøkkelen, 
bruk av hyttene og medlemskap. Her  finner du et godt utvalg 
av friluftsutstyr, kart, kompass og bøker om  friluftsliv.  
Husk at du som medlem i DNT får gunstige priser.
Åpningstider: Mandag–fredag kl 08.30–17.00,  
torsdag kl 08.30–18.00 og lørdag kl 10.00–15.00 

Friluftshuset på Sørenga
Du er også velkommen innom i Tursenteret som er en  
del av Friluftshuset på Sørenga, nesten ytterst ved Sjøbadet 
og ikke langt fra Oslo S. Her gir våre ansatte informasjon 
om tilbudet på Friluftshuset, turveiledning og  inspirasjon til 
friluftsliv. Turforslag på fjorden, nær byen og i Marka, og et 
utvalg kart, turbekledning og -utstyr som er mer  rettet mot 
kajakk og sjø. Som medlem i DNT får du  gunstige  priser.  
Åpningstider: friluftshuset.dntoslo.no/tursenter
Telefon: 22 82 28 02
E-post: friluftshuset@dntoslo.no  

Infosenteret
Her sitter våre ansatte klare for å hjelpe deg med  
det du lurer på.  
Kontaktinfo: info@dntoslo.no / tlf. 22 82 28 00, 
mandag–fredag kl 08.30–16.00.

FAQ / ofte stilte spørsmål
Gå inn på dntoslo.no/faqdntosloogomegn  
– her finner du kanskje svaret på akkurat det du lurte på.

Facebook:
Følg DNT Oslo og Omegn og Friluftshuset på FB.  
Her kan du også stille spørsmål.

Medlemsservice
Hvis du har spørsmål om medlemskap, kan du også gå inn  
på disse sidene: dnt.no/medlem

Har du spørsmål om turer, hytter, utstyr, stier, kurs, foredrag, medlemskap  
i DNT eller annet som dreier seg om friluftsliv? Da har du flere muligheter. 

FÅ GODE RÅD om friluftsutstyr i Tursentrene. PLANLEGG turen i Tursentrene.
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GODE TIPS OG RÅD

Du kan bidra som frivillig i
• De lokale turlagene
• DNT ung Oslo
• DNT fjellsport Oslo

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
Om høsten arrangerer DNT Oslo og  
Omegn stor fest for våre  frivillige, de 
siste årene på Sæteren Gård i Bærum.  
De frivillige på Friluftshuset har også 
egne samlinger.  
 
Les mer: dntoslo.no/frivillig
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MILJØHOVEDSTAD 2019

GRØNNERE TURER i Oslo

Oslo er europeisk miljøhovedstad i år og DNT Oslo og Omegn er med som  
samarbeidspartner. Nå løfter vi frem det grønne friluftslivet.

AV MARI KOLBJØRNSRUD

VI ER STOLTE av at hovedvekten av vårt tilbud allerede er et 
kortreist og miljøvennlig friluftsliv, med lokale turer og tilrette-
legging i vårt mangfoldige nærområde. DNT Oslo og Omegn er 
i høyeste grad med på å gjøre Oslo til en verdig miljøhovedstad.

– Likevel gjør vi noen tiltak i anledning miljøhovedstadsåret, 
for å gjøre tilbudet enda grønnere, sier markainspektør Dag Olav 
Brækkan. Et eksempel er at skiltingen fra T-banestasjonene og ut 
i Marka har blitt enda bedre. 

Kortreist og kollektivt
I samarbeid med Ruter er det nå skiltet fra stasjonsområdet på 
noen utvalgte T-banestasjoner og ut i skogen. 

– Dette er et tiltak for å gjøre det lettere å finne frem fra kollektiv-
punktene og ut i Marka, spesielt for folk som ikke er så kjent fra 
før. Folk lurer ofte på hvor de skal gå fra T-banestasjonen.  Derfor 
er det lurt å merke. I tillegg er det skiltet og merket fra flere trikke-
stoppesteder og bussholdeplasser rundt i Oslo, sier Dag Olav. 

På hvilken måte er dette et miljøtiltak? 
– Vi ønsker at folk unngår å bruke bilen og heller bruker 

 kollektivtransport når de skal på tur. God skilting er med på å 
gjøre terskelen lavere for å velge å reise kollektivt.  

– Å vise frem turmuligheter som Oslos befolkning kan ta 
 offentlig kommunikasjon til, er et annet tiltak. I dette prosjektet 
er Bymiljøetaten og Skiforeningen samarbeidspartnere, i tillegg 
til Ruter. Vi synliggjør turforslag på nettsidene våre, sånn at man 
enkelt får tips om hvor man kan gå på en grønn og kortreist tur, 
forteller Dag Olav. 

Ryddeuka
I mai er en hel uke avsatt til å gjøre Oslomarka søppelfri. Vi  arrangerer 

“Ryddeuka” der vi samler og plukker søppel på alle våre turer.
– Gjennom denne uka ønsker vi en økt bevisstgjøring av  sporløs 

ferdsel i naturen og å holde Marka fri for elementer som ikke 
 hører til der, sier Lisbeth Hildremyr i DNT Oslo og Omegn. 

– Den samme uka skal Rusken også ha en stor Rusken-aksjon, 
og sammen skal vi jobbe for å gjøre Oslo litt renere og vakrere.  
I vakre omgivelser blir vi jo også gladere. Lisbeth oppfordrer til å 

merke seg uke 19, og bli med på ryddedugnaden.
– Vi ønsker at flest mulig blir med på å bidra til fellesskapet på 

denne måten. Det blir en fin mulighet for å være med på å skape 
omgivelser som gir det lille løftet til alle.

Grønn fredag på Friluftshuset
Også i år kan du bytte deg til et utstyrskupp på Friluftshuset. DNT 
ung er initiativtaker og arrangør av Grønn Fredag, som en mot-
vekt til kjøpe- og konsumfesten Black Friday. 

– På Grønn fredag kan du bytte turklær og utstyr du ikke 
 trenger, fremfor å kjøpe nytt. Dette er både billig og miljøvennlig.  
I tillegg kan du lære hvordan du reparerer og best mulig tar vare 
på utstyret du allerede har, sier Gaute Dalastøyl Jensen i DNT 
ung Oslo. 

– Fredag den 29. november inviterer vi deg til å bli med på å ta 
vare på miljøet ved å gi friluftsutstyret et nytt liv, sier Gaute.

GRØNN FRILUFTSMARSJ
En morsom turmarsj fylt med spennende aktiviteter og 
 kulturelle innslag. Velg mellom tre ulike distanser. Vi har 
fokus på det kortreiste og bynære friluftslivet. Bli med og 
sett grønt fokus på Oslo i et inkluderende turfellesskap 
sammen med andre turglade mennesker. Lett servering, 
ta med turkopp.

Hvor: Frognerseteren Friluftssenter
Når: Onsdag 4. september kl. 11–15
Mer info: dntoslo.no/senior

FRILUFTSTRIMMENS DAG
Velkommen til en morsom, fysisk og sosial sammenkomst 
i en av Oslos flotteste parker. Treningsprofilen Yngvar 
 Andersen blir med og dyktige instruktører veileder deg 
gjennom en morsom og spenstig treningsøkt. Etterpå 
blir det mat og musikk i parken. Kom  gående, syklende, 
 løpende, rullende med rullestol eller reis  kollektivt. 

Hvor: Tøyenparken
Når: Onsdag 15. mai kl. 10–13
Mer info: dntoslo.no/senior

RYDDEUKA
I uke 19 skal alle turgruppene plukke søppel på turene sine. 
 Søppelet blir veiet og det blir trukket en verdig vinner gruppe. 
Følg med på dntoslo.no/aktivitet for å se hvilke turer som 
går, og bli med på en skikkelig vårrengjøring i skogen!

Hvor: Hele Oslo
Når: 6.–12. mai 

GRØNN FREDAG
Har du en delvis slitt ryggsekk? En litt for stor allværsjak-
ke? Eller kanskje et par fjellsko du aldri bruker? Grønn 
fredag er en nasjonal byttedag der du kan bytte inn frilufts-
klær og -utstyr du ikke trenger og samtidig gjøre noen 
 skikkelig gode kupp.

Hvor: Friluftshuset på Sørenga, Sørengakaia 124, Oslo
Når: Fredag 29. november
Mer info: dntoslo/ung og dnt.no/gronn-fredag

TURLEDER Mehdi Maghsoudi oppfordrer til å reise kollektivt.

TURMARSJ i Nordmarka.

TRIM i Tøyenparken.

VÅRRENGJØRING i skogen.

GRØNN byttedag.
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MILJØHOVEDSTAD 2019

MARIDALSMARKAS PERLER
Vil du ha en fin dagstur, med topputsikt eller hyttebesøk? Gå 
gjennom Maridalsmarka. Besøk de flotte “Maridalsalpene” eller 
ta deg en tur til Tømtehyttene.

Ta toget til Movann stasjon. Herfra følger du skilt til de 
 ubetjente Tømtehyttene. Turen går oppover bakkene mot Tømte 
gård. Der finner du skilt som viser stien ut mot Tømtehyttene. 
Har du bestilt plass på hytta, kan du overnatte, eller ta deg en 
hvil på tunet utenfor hvis du er på gjennomfart. Så går du videre 
nedover til Skar hvor du tar bussen hjem. 

Ønsker du å gjøre dette til en topptur? 
Når du nærmer deg Tømte gård må du ta av den  første merkede 
stien, med skilt som viser til Mellomkollen og  Vagge stein. Da går 
du over Mellomkollen og Midtkollen  istedenfor å følge stien mot 
Tømtehyttene. Det er ikke merket sti fra Tømte mot Midtkollen, 
så vil du på topptur er det  greiest å gå den merkede stien nede 
fra veien. Nyt den fine  utsikten fra kollene! Så går du til Skar og 
bussen hjemover.

Turlengde: Ca 9 km via  
Tømtehyttene/ca 10,5 km via 
 kollene, fra ca 3 timer. 
Adkomst: Tog til Movann.  
Se en-tur.no for rutetider.

Turforslaget finner du på ut.no

BOGSTADVANNET RUNDT
Dette er en flott tur. Når du går rundt Bogstadvannet går du forbi 
gamle husmannsplasser og et av Norges flotteste gods. Bogstad 
Gård ligger  ærverdig nede ved vannets østside, og er åpent for 
 besøkende året rundt. Turen følger Ankerveien i sør, oppkalt et-
ter Peder Anker som  bodde på Bogstad Gård og var Norges første 
statsminister etter 1814.

Du kan starte flere steder langs ruta. For eksempel ved Peder 
Ankers plass. Det går buss på østsiden av Bogstadvannet, slik at 
du kan gjøre ruta kortere om du vil. Det er fint å kombinere turen 
med et bad i vannet og en tur innom på Bogstad Gård.

Ruta går for det meste på gruslagt vei. I nordvest er det  imidlertid 
skogssti, og her er det noe mer krevende å gå og  fuktige partier.

Underveis er det flere steder satt opp informasjonstavler med kart, 
slik at du kan følge med på hvor du er. Ruta er skiltet hele veien.

 Også i 2019 arbeides det med mudring av vannet. Store  mengder 
mudder er lagret på jordene nord for vannet. Ruta er derfor noe 
lagt om der. Følg merking.

Turlengde: Turen rundt vannet 
er 10 km lang, ca 3 timer.
Adkomst: T-bane til Røa. Buss 
linje 41 videre til  Bogstad. Se 
en-tur.no

Turforslaget finner du på ut.no

TURTIPS – REIS KOLLEKTIVT

NÆRTOPPTUR I NORDMARKA
For en tur! Her starter vi med kremen av utsikt og siden blir det 
bare bedre! 

Ta T-banen opp til Frognerseteren stasjon og nyt utsikten over 
fjorden før du legger i vei på blåmerket sti i  retning Frønsvollen. 
Det er flere sti-muligheter hit, men vi starter med å følge den 
gamle trikketraseen hvor det aldri ble lagt spor.  Etter å ha gått 
på fin sti må du over på grusvei en stund, men snart er du nede i 
Heggeholet og kan ta av på sti igjen. Her følger du den merkede 
stien i eventyrskog, tilrettelagt av  Naturvernforbundet, opp til 
hytta Frønsvollen, som er forbundets samlingssted. Her fortjener 
du en rast.

Fra Frønsvollen kan du velge om du vil gå nedover til T-banen 
over Vettakollen, eller ta en lengre tur og ende opp på Sognsvann.

Over Vettakollen
Gå nedover bakken i retning Frønsvollstråkka. Her finner du skilt 
som peker mot Vettakollen. Oppe på toppen ligger Fuglemyra. 
Der kan du ta av på sti ned til DNT-hytta Fuglemyrhytta, og nyte 

 utsikten over Holmenkollenanlegget og byen. Så kan du ta nedover 
mot Vettakollen stasjon, og vips, så er du tilbake i byen igjen.

Mot Sognsvann
Den enkleste varianten til Sognsvann er å gå ned mot Frønsvolls-
tråkka og derfra følge sti og vei ned til Sognsvann og så ta T-banen 
hjemover.

Litt lengre rundtur 
Er du lysten på å være ute litt lenger, nyte finværet, kjenne på at du 
får brukt kroppen? Ta nordover fra Frønsvollen på fin sti i retning 
Skjennungstua. Her er det åpen servering store deler av året, så 
kanskje passer det med litt energipåfyll. Ut fra hytta går du i retning 
Skjennungsåsen og Ullevålseter på nymerket sti. På Skjennungsåsen 
er det flott utsikt i alle retninger. Fortsett  videre mot Ullevål seter, og 
deretter Sognsvann. Forbi Store og Lille Åklungen, og  muligheten 
for et bad. Så er det bare den siste biten igjen, ned stien til du treffer 
rett på Sognsvann. T-banen ligger i sørenden av vannet.

Turlengde: Avhengig av hvor du 
går er turen ca 7–13 km lang  
og omkring 3–5 timers gange.
Adkomst: T-bane til Frogner-
seteren. T-bane fra Sognsvann til 
byen. Se en-tur.no

Turforslaget finner du på ut.no

FARGERIKT ved Tømtehyttene. VAKKERT ved Bogstadvannet. NYT utsikt og frokost på Fuglemyrhytta.

Maridalsmarkas perler

Tømtehyttene

Maridals- 
vannet

Movatn

Skar

Hammeren

Fuglemyrhytta

Ullevålseter

Øyungen

Mellomkollen
Midtkollen

Nydalshytta

Fjellvang
Røverhula

Bogstadvannet rundt

Bogstad Gård
Bogstad- 
vannet

Peder Ankers plass

Kråka

Årnes

Kråkebråtan

Fossum

Sørkedalselva

Bogstad golfbane

Sinober

Nærtopptur i Nordmarka

Sognsvann

Hammeren

Sognsvann

Frønsvollstråkka

Ullevålseter
Skjennungsåsen

Skjennungstua
Tryvannstua

Fuglemyrhytta
Frognerseteren

Vettakollen

L.Åklungen

S.Åklungen

Skådalen

Vettakollen
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GRØNN TURSTART
I Miljøhovedstadåret har DNT Oslo og Omegn gått 
sammen med Oslo kommune ved Bymiljøetaten,  
Ruter og Skiforeningen om å vise frem turmuligheter 
som Oslos befolkning kan komme til med offentlig 
kommunikasjon.
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GLEDE i hengekøye med Barnas Turlag. 

BARN/FAMILIE
 
Barnas Turlag Oslo og Omegn er for barnefamilier med  
barn 0 – 12 år, med eller uten forkunnskaper om friluftsliv.  
Nært og enkelt friluftsliv for småbarnsfamilier.

21 lokale Barnas Turlag rundt i Oslo og Akershus som drives  
av frivillige: barn.dntoslo.no/om-oss

• Trilleturer: Ukentlig – for mor eller far som er hjemme  
med minsten.

• Barselbuldring: I buldrerommet på Friluftshuset.  
Mating og lek i Bystua. 

• Ettermiddagsturer
• Kanoturer
• Hengekøyeturer
• Sommerturer
• Buldrekvelder
• Overnattingsturer 
• Sommerleir 
• Aktivitetsdager 
• Lek deg sprek

Bli frivillig i Barnas Turlag: dntoslo.no/frivillig

Mer informasjon: barn.dntoslo.no  
Facebook: Barnas Turlag Oslo 
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BULDREJAM med DNT ung Oslo på Friluftshuset på Sørenga.

UNGDOM
 
DNT ung Oslo er for alle mellom 13 og 30 år som liker natur 
og friluftsliv. Uansett om det er stille og rolig eller actionfylte 
eventyr, og uansett forkunnskaper.

•  Spennende tur: Hyttetur, kajakktur, sykkeltur, klatretur,  
buldretur, padletur  

•  Lære mer: Kajakkurs, ferskingkurs, turlederkurs,  
kart- og kompasskurs  

•  Frivillig arbeid: I Styret, på Friluftshuset eller som  
turleder  

•  Sosial møteplass 
•  Billig overnatting på Markahyttene og ungdomsrabatt  

på turene  

•  Rabatt på kajakkutleie  
•  På Friluftshuset, Sørenga: Padling og ung Torsdagskveld  

med buldring, spillkveld og andre aktiviteter  
•  #Osloonsdag: Turtilbud av og for ungdom annenhver  

onsdag nær Oslo
•  Turer og aktiviteter i Marka og ved fjorden 

Bli frivillig i DNT ung Oslo: dntoslo.no/frivillig

Mer informasjon: ung.dntoslo.no 
Facebook: DNT ung Oslo 
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KLATRING med DNT  fjellsport Oslo. 

FJELLSPORT
 
DNT fjellsport Oslo er for alle som finner glede og  
spenning i bratte og bre-sporede aktiviteter. 

• Sosiale møteplasser for fjellsportinteresserte 
• Klatring
• Brevandring
• Tinderangling
• Toppturer på ski
• Stisykling
• Toppturtrening
• Fjellsportkvelder  
• Lære mer: Nybegynnerkurs, kameratredningskurs, kurs i 

 klatring på naturlige sikringer, instruktørkurs 

Hvor: Klatreduggis hver tirsdag på Klatreverket – utendørs om 
sommeren, Stisykling i Oslomarka, Toppturtrening i Wyller om 
vinteren, Fjellsportkveld første onsdag i hver måned.

Bli frivillig i DNT fjellsport Oslo: dntoslo.no/frivillig

Mer informasjon: fjellsport.dntoslo.no 
Facebook: DNT fjellsport Oslo 
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FIN TRENING for seniorer i Oslo’s parker. 

SENIOR
 
DNT Senior Oslo har et spennende og variert tur- og aktivitets-
tilbud til friluftsglade seniorer. Her er turer for enhver smak;  
i nærmiljøet, i Marka, på fjorden og på fjellet. Gode opplevelser 
og turfelleskap er viktig på seniorturene. 

Aktive og engasjerte frivillige bidrar til å skape gode møte-
plasser.  Aktiviteter og turløyper tilpasses deltakernes  ferdig heter, 
ofte velger du selv å delta på enkel eller mer krevende tur. 
 Tilrettelagt og trygt med erfarne turledere og  instruktører.  Felles 
transport fra sentral beliggenhet eller  oppmøte på  stoppested for 
buss, t-bane eller tog.

• Ukentlige turer og aktiviteter  
• Dagsutflukter 
• Overnattingsturer
• Kajakk 
• Friluftsyoga
• Friluftstrimmen
• Seniortrimmen
• Frivillighet  

Bli frivillig i DNT senior Oslo: dntoslo.no/frivillig  

Mer informasjon: dntoslo.no/senior  
Facebook: Dnt senior Oslo 
Brosjyren “Senioraktiviteter – Turtilbud til seniorer 2019”  
får du i Tursenteret i Storgata 3 eller ved å ta kontakt på  
e-post: senior@dntoslo.no eller telefon: 22 82 28 00. 
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VANDREGRUPPA har vært på tur til Kobberhaughytta.

VANDREGRUPPA
 
Vandregruppa er en dugnadsbasert turgruppe innen DNT Oslo 
og Omegn som arrangerer turer hovedsakelig for voksne DNT- 
medlemmer i sjiktet mellom ungdom og senior.

• Et hyggelig dugnadsbasert fellesskap for voksne som er glad 
i å gå på tur. Vi arrangerer turer for alle voksne, men også 
 aldersbestemte turer for unge voksne fra 26 til 45 år

• Her kan du bli med som frivillig for å planlegge og lede dine  
egne drømmeturer eller bli med som deltager på turene

• Gruppa arrangerer dagsturer, helgeturer og lengre turer i 
 nærområdet, men også andre steder i Norge

• Vi arrangerer fotturer, sykkelturer, skiturer og turer til vanns 
 sommer, høst, vinter og vår

• Vi har vårt eget styre og arrangerer ca. seks turplanleggings-
møter i året. Her kan alle som ønsker det, bli med på idé-
dugnad for å skape nye spennende turer

• I 2019 har vi satt oss som mål å ha minst én “NattiNaturen” 
hver måned der vi sover ute

• En fin mulighet til å praktisere turledelse for  nye turledere 

Mer informasjon: vandregruppa.dnt.no. 
 Facebook: “Vandregruppa DNT Oslo og omegn”  
og “DNT Oslo 26–45”
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LENGE SIDEN forrige søndagstur? Bli med på søndagstur med turleder!

SØNDAGSTURER
Søndagsturer på sti
Har du lyst til å gå lengre turer og oppleve Marka utenfor skogsbil-
veiene? Lokalkjente turledere inviterer til turer fra sentrale opp-
møtesteder med kollektivmuligheter. Turene varer i opptil fire timer.

Mer informasjon: dntoslo.no/sondagstur

Internasjonale søndagsturer  
Disse turene går på stier og grusveier til  for skjellige steder i 
 skogen eller ved sjøen i Oslo-området. Turene varer 3–4 timer 
og går til fots hele året. Det er gratis deltakelse og åpent for alle. 

Mer informasjon: dntoslo.no/internasjonal 
Facebook: Internasjonale turer i Oslo
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FÅ NYE VENNER på internasjonale turer, her fra tur i Østmarka.

INTERNASJONALE TURER
For deg som ønsker et internasjonalt turfellesskap. DNT Oslo og 
Omegn arrangerer turer hele året, og alle er velkommen til å delta, 
uavhengig av bakgrunn, religion, politisk ståsted eller utdanning. 

• Internasjonal søndagsturer i Oslo og i Asker
• Internasjonale mandagsturer fra Grünerløkka
• Internasjonale torsdagsturer i Asker
• Internasjonale turer i Oppegård. 

Mer informasjon: dntoslo.no/internasjonal  
Facebook: Internasjonale turer i Oslo.
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SOSIALT på nærtur!

NÆRTURER
 
Nærturgruppene/Aktiv i 100 er et tilbud til alle som ønsker hygge-
lige fellesskap på stier og grusveger. I 2019 finnes det grupper på 
 seksten  steder i Oslo og Akershus. De fleste  gruppene  møtes på 
dag tid. Turene er på hverdager og har samme  opp møte sted og -tid 
hver uke og varer i ca 3 timer. Ekstra lette turer varer ca 1,5 timer. 

Nærturgrupper finner du her: Skøyen/ Bogstad, Bøler, 
 Ammerud, Sognsvann, Søndre Nordstrand,  Tonsenhagen, 
 Ellingsrud,  Hovseter (kveldstur) og Nedre  Romerike/Rælingen. 
Ekstra lette nærturer: Tøyen, Mortensrud og Furuset. 
Flere av turlagene har også nærturer: Fra Borgen i Asker, 
 Asker sentrum, Kolbotn i Oppegård og  Steinskogen i Bærum.

Mer informasjon: dntoslo.no/aktivi100  
Facebook: Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100
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BLI TURLEDER – gå kurs og bli f.eks. nærturleder.

TURLEDERKURS
DNT Oslo og Omegn arrangerer ambassadørkurs, 
aktivitetsleder kurs, grunnleggende turlederkurs,  
nærturlederkurs, sommerturlederkurs, vinterturlederkurs.

Mer informasjon: dnt.no/turleder
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FERSK i friluftslivet? På ferskingkurs lærer du bl.a. å tenne bål. 

FERSKINGKURS
Ferskingkurs i friluftsliv 
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 tidligere og for  
deg som er helt nybegynner. 

Vårt mål med kurset er å gi deg trygghet, selvtillit og inspirasjon 
slik at du kommer deg ut i naturen.

Mer informasjon: dntoslo.no/ferskingkurs 
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NYT en stille kanotur – og ta gjerne et kurs først. Her fra Røyrivann. 

KANO
På noen av de ubetjente hyttene i Oslomarka er det kano  
med utstyr som overnattingsgjester kan låne. Se side 28–31.  
I tillegg har vi forskjellige kanokurs og kanoturer. Før du drar  
å  hyttetur, kan det kanskje være smart med et kanokurs.

Mer informasjon: dntoslo.no/kajakk
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INTERNASJONALT  
SAMHOLD i skogen
Grünerløkka er mer enn utesteder og kaffe latte.  
De internasjonale turene som går herfra er en vel så fin møteplass.

AV MARI KOLBJØRNSRUD

– DE INTERNASJONALE turene betyr mye for meg og for 
andre som er nye i Norge, sier Mannan Haj Mohamad. Han kom 
til Norge fra Syria i 2017 og ble kjent med DNT gjennom turer 
fra Ila flyktningmottak der han bodde i starten. Senere har det 
blitt mange internasjonale turer på Mannan, som hyttetur,  skitur, 
fjellturer, internasjonale søndagsturer og mange  internasjonale 
 mandagsturer fra Grünerløkka, og han har også bidratt som 
 frivillig i DNT Oslo og Omegn. 

– På disse turene har jeg blitt kjent i Oslo og i naturen her. Og 
jeg har fått praktisere og lære språket, noe som er kjempeviktig. 
Men det viktigste er at turene er så sosiale og hyggelige. Jeg har 
blitt kjent med mange folk fra forskjellige land, og disse turene 
har også gitt meg noen nye venner, forteller Mannan. 

Samhold på tvers
Oda Modalsli er enig i at den sosiale faktoren på de internasjo-
nale mandagsturene har en stor verdi. 

– Det er veldig mye glede og energi på disse turene, og et stort sam-
hold. Flere av deltakerne har med mat på turene som de  deler med 
alle, og jeg har fått smake på mye eksotisk mat det siste året. 

Oda har vært turleder og frivillig i DNT Oslo og Omegn i flere 
år. Hun forteller at hun ble mer oppmerksom på internasjonale 
turer og integrering under flyktningestrømmen i 2015 og 2016. 

– Da var det mye snakk om integrering i media, og mange sa 
at vi får ikke til integreringen”. Da spurte jeg meg selv; “Hva gjør 
jeg?” Jeg ville bidra med det jeg kunne. 

Dermed ble Oda med som en av mange engasjerte turledere 
på internasjonale mandagsturer. Annenhver mandag ettermiddag 
går turene, med oppmøte på Grünerløkka og med turmål rundt i 
Oslo-området. Turene arrangeres i tett samarbeid med flyktninge-
avdelingen på Grünerløkka, og også Rosenhoff Voksen opplæring 
og Refugees Welcome to Oslo har vært gode samarbeidspartnere. 

– Turene er åpne for alle, og både nyankomne flyktninger,  andre 
innvandrere og nordmenn deltar på turene, sier Oda. – Det er et 
spennende miljø med mange forskjellige mennesker. En  veldig 
fin måte å møtes på.  

Den beste møteplassen
– Dette er integrering i praksis, sier Mehdi Maghsoudi. 

– Jeg har stor tro på friluftslivet som en inkluderings- og 
 integreringsarena. Vi gjør jo hele jobben med integrering; 
 nettverksbygging, språkopplæring, kunnskapsformidling... hele 
pakka, sier han.

Mehdi er en av de mest aktive og trofaste turlederne på de 
 internasjonale turene, i tillegg til at han gjør mye annet frivillig 
arbeid i foreningen. Derfor ble han kåret til en av fire ildsjeler 
på Høstmøtet til DNT Oslo og Omegn i fjor. Mehdi er oppvokst i 
Iran og kom til  Norge som flyktning for 30 år siden. Friluftslivet 
og frivilligheten betyr mye for Mehdi, og han er opptatt av å for-
midle disse positive verdiene videre til andre som er nye i Norge. 

– Turene fra Grünerløkka er et godt eksempel på en møte-
plass der innvandrere og etnisk norske møtes og blir kjent. 
Det er  viktig med møteplasser. På den måten bygger man ned 

MANNAN (t.h.) bidro med syrisk mat i Spikersuppa i fjor, sammen med 
Jowan og Amina.
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 fordommer og barrierer, og man skaper broer 
i stedet. På de internasjonale  turene deltar 
folk fra mange forskjellige land, men vi har 
ikke fokus på hvor vi kommer fra. Vi er på tur 
som  mennesker, og alle prater med hverandre 
uavhengig av landegrensene. Gode  vennskap 
og nettverk oppstår, forteller han. 

Opplevelser og opplæring
Mehdi får stadig tilbakemeldinger fra delta-
kere på tur som setter stor pris på tilbudet. 

– “Turene er som en ferie, man blir så glad”, 
var det nettopp en dame som sa. Så er det 
mange som sier at de får ladet batteriene, opp-
lever ro, får bedre kondisjon og konsentrasjon, 
og at de føler seg tryggere i lokalmiljøet sitt. 
Jeg tror at folk føler seg tryggere på seg selv 
ute i naturen. Og tryggere i fellesskapet. 

– Mange innvandrere har ikke vært ute av 
byen i det hele tatt. Når de blir med på turene 
med oss, får de en smakebit av naturen og 
en god opplevelse som de vil huske resten av 
 livet. Dette er ikke småting, det har mye å si!

Galdhøpiggen
Både Mannan, Oda og Mehdi trekker fram 
turen til  Galdhøpiggen i fjor sommer som et 
høydepunkt og en opplevelse som har satt spor. 
En helg i juni dro en gruppe på 35  deltakere til 
Leirvassbu og Juvasshytta, med Norges høyeste 
fjell som mål. Alle kom til toppen.

– Det å være med i en gruppe, i et fellesskap, 
med et felles mål – det betyr noe for alle, sier 
Oda. 

– For meg ble faktisk den største opplevel-
sen da vi gikk ned igjen fra toppen. En i  gruppa 
skadet seg, og det var stort å se hvordan alle 
tro til, bar sekker og ville være med å  hjelpe. 
Hele gruppa ventet på at alle var kommet ned, 
og  bak troppen ble tatt imot med heiarop og 
jubel. Det var så god stemning, folk sang og 
danset! 

– Dette er samhold! Det kan nesten ikke 
bli bedre. Her handlet det ikke om å komme 
først i det hele tatt. Det er mange nok som 
skal være først her i verden. I denne gruppa 
var det viktigste at alle var med hele veien, 
oppsummerer Oda.
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INTERNASJONAL MANDAGSTUR til Barlindåsen med Oda og Mehdi som turledere.
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EVEN FYLLER OPP VEDLAGERET

Bærum Turlag er et av tolv turlag i DNT Oslo og Omegn.  
Even Sjølie er tilsyn på Svartvannshytta i Vestmarka.

AV ELLEN NÆSJE

“En annen verden” få minutter hjemmefra
– Her er det veldig stille, og ingen mobildekning, sier Even Sjølie. 
Han er en del av tilsynsgruppa på Svartvannshytta i Vestmarka. 
Gruppa sørger for at Svartvannshytta er forsynt med blant annet 
ved, stearinlys og dopapir. Even jobber til daglig som navigatør på 
Kongeskipet. Da jobber han mye i sommerhalvåret og har god tid 
til å være frivillig for Bærum Turlag resten av året. Han er små-
barnspappa, men finner tid til å ta skuteren til skogs for å gjøre 
Svartvannshytta koselig for besøkende. Som tilsyn snakker han 
med mange av dem som leier seg inn på hyttene i marka. 

– Den kortreiste friluftsgleden er primært det som trigger, sier 
Even. – Tenk deg å sitte foran peisen, uten mobil dekning, og nyte 
skogen og stillheten 45 minutter etter at du gikk ut døra  hjemme! 
Du kan bare koble av. Selv bruker Even Svartvannshytta også 
mye  privat og nyter både hytta og  skogsturene han har alene eller 
sammen med de  andre i tilsynsgruppa.

Bjørnsvika – et maritimt  friluftsanlegg
– I 2018 landet Bærum Turlag en Partnerskapsavtale med Bærum 
kommune. Sentralt i avtalen er samarbeid om en tomt i Sandvika 
hvor Bærum Turlag ønsker å bygge et turkajakksenter. Frivillige 
i Bærum Turlag har hatt utallige samtaler både med politikere 
og kommunen for å få til dette, og nå er de kommet så langt at 
 arkitekt har tegnet et første utkast. 

– Dette har vært “et langt lerret å bleke”, sier Einar Skage 
 Andersen, styreleder i Bærum Turlag siden turlaget ble stiftet 
for åtte år siden. Han forteller at samtaler om anlegget startet 
 allerede i turlagets begynnelse. Da er det gøy å se at vi omsider 
kanskje  lykkes, sier en stolt styreleder for et svært engasjert og 
aktivt turlag.

Les mer: dntoslo.no/turlag

Bærum Turlag anbefaler
Topptur til Haveråsen
Dette er en flott rundtur med Haveråsen som høyeste punkt og 
spise-/badepause ved Sandungen.

Turen starter fra Franskleiv i Vestmarka, og vi går mot Nedre 
Gupu og videre til Furuholmen. Rett etter Furuholmen tar vi av 
på stien “Saltveien” mot Persbonn. Herifra stiger terrenget grad-
vis opp til Haveråsen, 437 moh, hvor vi stopper og nyter utsikten 
over fjord og mark, og kan skrive oss inn i topp-boken. Videre 
ned til Sandungen for en god spisepause og gjerne et bad. Turen 
går videre over Helgesbonnhogget, forbi Svafoss og midtre Fløyta 
tilbake til Furuholmen og ned til parkeringsplassen på Franskleiv.

Turen er ca. 11 km i kupert terreng. Anslått tid er ca. 3 ½ time, 
inklusive pauser.

Adkomst: Buss 245 fra  Sandvika, 
sjekk ruter.no. Eller egen bil.
Start: Fra Franskleiv (Vestmark-
setra P-plass). Du kan gå turen på 
egenhånd eller delta når Bærum 
Turlag arrangerer fellestur  
1. september 2019.
 
Les mer: baerum.dntoslo.no/
aktiviteter/104745/863786

Turkameratene Nittedal Turlag anbefaler
7–4 toppturen 2019
Gå Turkameratene Nittedal Turlag’s 7 eller 4 topper  gjennom 
Marka. Topp 7 følger både blåmerka og umerka stier, litt skogs bil-
vei, men mest fine skogsstier. Start er ved Jord stasjonen i  Hakadal. 
Så til Rundkollen, til Fugleknattene med lettgått  terreng, videre 
over til Bukollen, over Vanningsveien, gjennom gammel skog, 
over nye klopper til mange spennende og hyggelige steder!

Ved Hakadal stasjon kan man starte å gå Topp 4. Her  følges 
 Kariløypa opp til toppen av Varings kollen, hvor det er åpen kafé 
på Varingstua, fortsett så til  Vesle kollen, Sørlitangen, samt opp 
på Røverkula og  Brennberget – de to siste toppene.

Det meste av denne turen er 
 merket, slik at du kan gå den på 
egenhånd. Eller bli med TNT på 
deres fellestur 15. juni 2019,  
med påmeldings frist 8. juni.   
Eller velg deg ut en kortere del  
av turen.

Les mer: 
nittedal.dntoslo.no/7toppturen
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TOPPTUR – fin rundtur.

VARINGSKOLLEN er et landemerke for Nittedal og er topp nummer fire på turen.

GJENNOM VINTEREN går det med 10 vedsekker i uka på Svartvannshytta. Even Sjølie er hyttetilsyn og sørger for at vedlageret fylles opp.
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KOBBERHAUGHYTTA = VAFFEL
Erlends 25 år gamle hjerte banker for Kobberhaughytta og turfolket.  
Men vaffeloppskriften hans får du ikke!

AV EIVIND HAUGSTAD KLEIVEN

“Midtlivskrisen” kom sent men godt for Kobberhaughytta. I sitt 
88ende år var det på tide med en omfattende ansiktsløftning.  
Så i år skal den folkekjære hytta få nytt sovehus, ny bestyrerbolig, 
nytt inngangsparti – og ikke minst ny bestyrer.

25 år gamle Erlend Birkeland tok ved årsskiftet over Kobber-
haughytta og ble med det den yngste bestyreren i DNT Oslo og 
Omegn. Han tar over driften av hytta i en tid da det blir gjort 
et betydelig arbeid på hytta som blant annet medfører at over-
nattingskapasiteten øker fra 30 til 55 sengeplasser. 

Det er en omfattende logistikk å håndtere anleggsarbeidere og 
hyttegjester i byggeperioden, men trønderen har de siste årene 
jobbet på Gjendesheim turisthytte i Jotunheimen og fått et godt 
innblikk i hva det vil si å drifte en turisthytte.

– Jeg liker å jobbe med folk som er på tur og legge til rette for at 
de får gode turopplevelser. De siste to årene har jeg vært  “potet” 
på Gjendesheim og bidratt litt overalt, så jeg har god innsikt i hva 
som kreves for å drifte en turisthytte, forteller Erlend.

Marius Haugaløkken, som er bestyrer på Gjendesheim, har 
bare godord å si om den nye bestyreren på Kobberhaughytta.

– Erlend har jobba på Gjendesheim i to sesonger og har vært en 
svært god ressurs for oss. I ung  alder har han opparbeidet seg mye 
erfaring innen reiseliv, hotell og  ledelse. I tillegg får DNT hans 
hemmelige vaffelrøreoppskrift med på kjøpet, så her får man 

 valuta for pengene, sier Haugaløkken med et smil.
Til tross for at Erlend foreløpig ikke er den mest bevandrede 

mannen i Nordmarka har han fått med seg hva Kobberhaughytta 
betyr for tur-folk i Marka.

– Jeg vet at Kobberhaughytta er en hytte som betyr mye for folk 
som går på tur i Marka. Jeg har stor respekt for hva hytta betyr for 
folk, så det kommer jeg til å ta vare på, avslutter Erlend.

KOBBERHAUGHYTTA
Overnatting: All overnatting må bestilles på forhånd.
Adkomst: Med T-bane/bil til Sognsvann eller 
 Frognerseteren, med buss/bil til Sørkedalen skole  
eller Hammeren i Maridalen. 

Åpningstider: Åpen dagservering  
lørdag og søndag kl. 11 – 16. 
Les mer: ut.no / kobberhaughytta.dnt.no
Følg Kobberhaughytta på FB og Instagram
Bidra som frivillig: dntoslo.no/frivillig

ERLEND BIRKELAND er ny bestyrer på Kobberhaughytta. ERLEND’S vafler er spesielt gode.

SÆTEREN = BARNAS PARADIS
I Bærumsmarka er DNT-hytta Sæteren Gård en oase for barn og unge  
med et utvalg av aktiviteter der bare fantasien setter grenser.

– Dette er et eldorado for barn og unge, forteller Jan Kenneth 
 Gussiås som driver Sæteren gård sammen med kona Anne Marte 
og Gorm Nodland. Sistnevnte har ansvaret for aktivitetene.

Siden DNT Oslo og Omegn kjøpte Sæteren Gård i 2000 har 
det skjedd mye. Bygningene er pusset opp, stabburet og tre av 
koiene er satt i stand og fungerer som overnattingsteder. Men 
dette er sånt som de vokse bryr seg om. For små barneøyne er det 
mye mer spennende at det finnes lavvo, gapahuk og  bålplasser. 
Natur- og opplevelsesstien som alle kan begi seg ut på og eventyr-
stien som Fossum IL var med på å sette i stand, er også noe som 
barna setter stor pris på. Samt fotball, kubb, volleyball, labyrint, 
hinderløype og orientering, eller hva med å ta en titt på hønene 
og kaninene. Fortsatt ikke nok? Prøv zip-line, bueskyting, mega-
spretterten eller kassestabling! 

– Vi har nå et veldig bredt tilbud av aktiviteter og har blitt en 
 populær destinasjon for skoleklasser og barnehager i Oslo- området. 
Å få være med på å skape gode naturopplevelser for barn og unge er 
jo det som gir mening med arbeidet vårt, sier Jan Kenneth.

I fjor var 35–40 000 innom på dagstur og nesten 9400 
overnattet. Men det er plass til enda flere, og snart står to nye, 
 koselige, små overnattingshytter klare: Knoll og Uglebu! På 
planene fremover står også utkikkstårn/klatretårn og utvidet 
 trillesti rundt hele anlegget.

SÆTEREN GÅRD
Overnatting: På Sæteren Gård kan du overnatte både 
 innendørs og ute. Lavo og gapahuk kan leies for en dag.  
Sovehuset, hovedhuset og hyttene kan  leies hele året.  
E-post: seterengard@dntoslo.no eller telefon: 67 58 18 50.

Adkomst: Med bil til p-plass på Øverland eller med 
buss til Åsterud (se ruter.no). 2 km gange på grusvei opp 
til  Sæteren gård. Eventuelt med bil til Haug skole eller 
Skytter kollen og gå inn derfra.  

Åpningstider: Kafeen er vanligvis åpen onsdag  
kl. 11–14 og lørdag og søndag kl. 11–16.
Les mer: ut.no / seterengard.dnt.no 
Følg Sæteren Gård på FB
Bidra som frivillig: dntoslo.no/frivillig

PÅ SÆTEREN GÅRD er det alltid gøy å være barn. PÅ GÅRDEN  bor det flotte høner og haner.
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UBETJENTE MARKA-HYTTER
DNT Oslo og Omegn har 29 helårsåpne ubetjente  hytter i Oslomarka og en  sommeråpen ubetjent 
hytte på Langøyene innerst i  Oslofjorden. Overnatting på en ubetjent hytte i Marka er en av de beste 
medlems fordelene dine. Hyttene er enkle og  hyggelige. Se mer praktisk informasjon på side 33. 

ROMERIKSÅSENE  

Spikertjernhytta 
Tømmerkoie ved vann sør i  
Romeriks åsene. DNT benytter halve  
hytta. 4 sengeplasser. Barnevennlig.  
Bade- og fiskemuligheter.
 

Bekkestua 
Tømmerkoie ved idyllisk bekkekulp.  
4 sengeplasser. Barnevennlig.  
Barnevogn. Bademuligheter. 
 

Snellingen 
Gammel seter helt nord på  
Romeriksåsene. 8 sengeplasser.  
Barnevennlig.
 
 

Vikkelihytta 
Fine bademuligheter om sommeren  
og snøsikkert om vinteren.   
9 sengeplasser. Kano. Robåt.  
Mulig med barnevogn.
 

Råbjørnhytta 
Vakkert plassert ved østenden av  
vannet Råbjørn. 10 sengeplasser.  
Kano. Robåt. Teltplass. Bademuligheter. 
Barnevennlig. Mulig med barnevogn.

ØSTMARKA  

Dølerud 
Eventyrhytte i Østmarka, ikke langt  
fra Østmarkskapellet. 8 sengeplasser. 
Barnevennlig. Klatrevegg på uthuset. 
Kano. Teltplass.
 

Røyrivannskoia 
Gammel tømmerkoie ved Røyrivann  
i Losbyvassdraget. 4 sengeplasser.  
Barnevennlig. Bademuligheter.  
Kanoer. Tillatt med hund. 
 

 

Stallen 
Ny i 2018. Ligger ved Røyrivann  
i Losbyvassdraget, like ved  
Røyrivannskoia.  4 sengeplasser.  
Kanoer.

Øvresaga 
Gammel husmannsplass i  
Rausjøgrenda sør i Østmarka.  
8 sengeplasser. Barnevennlig. Mulig  
med barnevogn. Bademuligheter. Kanoer.

 

Bøvelstad 
Stor hytte ved padleeldoradoet  
Børtervann. 17 sengeplasser.  
Barnevennlig. Bademuligheter.  
Kanoer. Teltplass.
 

Huldreheim 
Hytta på odden i Ramstadsjøen i  
Rælingen. 8 sengeplasser + hems.  
Barnevennlig. Bade- og fiskemuligheter.  
Åpner 12. mai 2019. 
 

OSLOFJORDEN  

Langøyene 
Sveitserhus på Langøyene innerst i  
Oslofjorden. 15 sengeplasser.  
Spesialnøkkel. Hele hytta leies. Strøm.  
Innlagt kaldt vann. Drikkevann  
medbringes. Kajakker bookes på nett. 

LILLOMARKA  

Røverhula 
Liten tømmerkoie hvor det er lov å  
ha med hund, hele hytta bestilles. 
2 sengeplasser.

Fjellvang 
Lett tilgjengelig hytte, perfekt for flere 
barnefamilier, like ved Røverhula og  
Nydalshytta. 14 sengeplasser. Strøm. 
Stekeovn. Barnevennlig. Mulig med 
 barnevogn. Passer for skoleklasser.

Nydalshytta 
Stor hytte for barn og unge.   
Spesialnøkkel. Hele hytta bookes.  
16 sengeplasser. Strøm.  Stekeovn.  
Innlagt vann. Mulig med barnevogn.  
Egner seg for skoleklasser.

NORDMARKA  

Store Tømtehytta
Ligger ppå Raudløkkollen sørøst i 
 Nordmarka. 8 soveplasser.  
Barnevennlig.

Lille Tømtehytta 
Ligger på samme tun som  
Store Tømtehytta. 4 soveplasser.  
Barnevennlig. Tillatt med hund.

 

Katnosdammen 
Damvokterbolig ved Katnosa. Strøm.  
Kanoer for  over nattingsgjester.  
17 sengeplasser.  Stekeovn.  
Bademuligheter. Egner seg for  
skoleklasser.

 

Sinnerdammen 
Gammel jaktkoie nord i Nordmarka. 
4 sengeplasser. Barnevennlig.  
Bademuligheter.

 

 

Smedmyrkoia 
Enkel koie med kort vei fra  
Sørkedalen. 9 sengeplasser.  
Barnevennlig. Mulig med barnevogn.
 
 

Fuglemyrhytta 
Ny høsten 2018. Bynær. Suveren  
utsikt. 10 sengeplasser. Gapahuk.
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KROKSKOGEN  

Myrsetra 
Gammel seter på Krokskogen like  
ved Drømmen. 10 sengeplasser.  
Barnevennlig. Mulig med barnevogn. 
Teltplass.
 

 

Drømmen 
Gammel seterkoie i Krokskogen ti km 
nord for Lommedalen, like ved Myrsetra. 
2 sengeplasser – hele hytta bestilles.  
Tillatt med hund. Barnevennlig.  
Mulig med barnevogn.

 

Jørgenhytta 
Tømmerkoie ved Sørsetra på  
Krokskogen. Servering på Sørsetra  
i vintersesongen. 7 sengeplasser.  
Barnevennlig. 
 

Mustadkroken 
Den største av våre ubetjente hytter, 
sørvest på Krokskogen. 30 sengeplasser. 
Spesialnøkkel. Hele hytta bestilles.  
Strøm. Fiske- og bademulig heter.  
Barnevennlig. Egner seg for skoleklasser. 

 

Presthytta 
Liten tømmerkoie på Krokskogen. 
4 sengeplasser. Barnevennlig.
 
 

KJEKSTAMARKA/VESTMARKA  

Hovdehytta 
Hytta som har Vestmarkas beste  
utsikt. 8 sengeplasser. Barnevennlig.

 
 

Småvannsbu 
Tømmerhytte i Kjekstadmarka,  
rett øst for det nordre av Småvanna. 
4 sengeplasser. Barnevennlig.  
Passer for skoleklasser. Bade- og  
fiskemuligheter. Teltplass.

Svartvannshytta 
Tømmerhytte ved Svartvann i  
Vestmarka. 9 sengeplasser. Kanoer.  
Båt. Bade- og fiskemuligheter. 
 

Halvorsenhytta 
Kort vei fra Semsvannet. Vid utsikt.
9 sengeplasser. Strøm. Mulig med 
 barnevogn.

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.

Sett sammen din egen tur i ut.no: Du kan nå lage din egen turplan basert på 
hytter, ruter, steder eller turforslag som du finner på ut.no.
Spør på ut.no: Chatbot’en på ut.no er interaktiv og  døgnåpen (og utvikles stadig).
 
Ut.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening i  samarbeid med Statskog,  
Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

UT.no

GOD PLANLEGGING  gir størst sjanse for en vellykket tur.
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MEDLEMSKAP HYTTENE I MARKA
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SLIK BRUKER DU HYTTENE

DNT Oslo og Omegn har 30 ubetjente hytter i Marka og ved sjøen. Små, enkle hytter, noen har strøm, 
de fleste er uten innlagt vann. Det finnes ingen betjening på disse hyttene, og du lager mat og ordner alt selv. 
Som medlem i DNT får du tilgang til DNT-nøkkelen og du kan booke plass på hyttene.

DNT-nøkkelen
De ubetjente hyttene i Marka er låst med DNT-nøkkelen.  
Noen få med spesialnøkkel. Nøkkelen bestilles i  
dntbutikken.no eller du kan få den i  Tursentrene 
i Storgata 3 og på Sørenga.

Ta med deg
• DNT-nøkkel
• Mat
• Lakenpose eller sovepose
• Hodelykt eller annen lykt
• Ekstra fyrstikker og stearinlys 

(ikke telys, ref. brannfare)

På hyttene finner du
• Dyne, pute og ullteppe i alle senger
• Utstyr til matlaging som fyrstikker, gryter, servise, osv.
• Dopapir, stearinlys, kluter, oppvaskhåndklær og  

rengjøringsmidler
• Ved til fyring og gassapparat for matlaging
• Vann hentes i brønn eller bekk i nærheten.  

Se anvisning ved hver enkelt hytte
• Utedo med enkel standard

Booking
Husk å forhåndsbooke overnatting. Kun DNT-medlemmer  
kan bestille, men ikke- medlemmer kan være med på hytteturen. 
Du bestiller antall sengeplasser du ønsker og det kan være at du 
må dele hytta med andre. 

Gå til dntoslo.no/markahyttene.

Mer informasjon
Les om hyttene på side 28–31.  
UT.no og dntoslo.no/markahyttene

BLI MEDLEM

Som medlem i DNT Oslo og Omegn får du rabatter på 550 hytter, medlemsbladet Fjell og Vidde, 
årbok og Turmagasiner. Du kan delta på vårt store utvalg av organiserte turer, kurs og arrangementer 
og du får medlemspris i DNT-butikken på nett, i Storgata 3 og på Sørenga. Du støtter vårt arbeid 
med å blåmerke 2200 km sommerstier i Marka, merke 4000 km sommerstier i fjellet og kviste 
2000 løyper i vinter fjellet. Dessuten får du rabatt på festivaler, reiser og forsikring. 

Er det egentlig noe å lure på? Meld deg inn i dag på dnt.no/medlem

Medlemspriser for 2019:
Hovedmedlem: 27–66 år kr 695

Ungdom: 19–26 år, f. 1993–2000 kr 350

Skoleungdom: 13–18 år, f. 2001–2006 kr 215

Honnørmedlem: f. 1952 eller tidligere kr 540

Husstandsmedlem: Til hoved-,  
ungdom-, honnør- eller livsvarig medlem kr 380

Barnas Turlag: 0–12 år, f. 2007–2019 kr 130

Livsvarig medlem: kr 17 375

Familiekontingent: Les mer om  
familiemedlemskap på dnt.no/medlem kr 1 250

Flere priser finner du på dntoslo.no/priser

LANGØYENE (UBETJENT HYTTE)

Skoleklasser, barnehager, idrettslag 2900,- pr. døgn Hele hytta

Andre grupper 3950,- pr. døgn Hele hytta

DET LIGGER I VÅR NATUR

www.dntoslo.no

Alle priser er inkl. 12% mva

PRISER UBETJENTE HYTTER  
I OSLOMARKA OG VED SJØEN

NYDALSHYTTA OG MUSTADKROKEN (UBETJENT HYTTE)

Skoleklasser, barne hager, idrettslag 2 900,- pr. døgn Hele hytta

Andre grupper 4 650,- pr. døgn Hele hytta

MEDLEMMER IKKE MEDLEMMER

Voksen 275,- 390,-

Ungdom født 1993-2006* 50,- 390,-

Barn født 2007-2015 Gratis (Barnas Turlag) 195,-

Barn 2016 eller senere Gratis Gratis

Skoleklasser* – 1 620,-

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

Dagsbesøk***, enkeltpersoner 25,- 30,- 

Dagsbesøk***, familier 25,- 30,-

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

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

  Alle må bestille og betale for overnattingen i bookingsystemet på www.dntoslo.no/markahyttene

  *      Den som bestiller må være medlem og over 18 år. 
 ** 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.

Alle gjester må ha bestilt og betalt sengeplass/hytte på forhånd. Ved unntak, send Vipps # 98144 DNT Marka. 

DRØMMEN OG RØVERHULA (TILRETTELAGT FOR HUND)

Minst en er medlem, uten hund  430,- pr. døgn Hele hytta

Minst en er medlem, med hund 530,- pr. døgn Hele hytta

TØMTEHYTTA LILLE OG RØYRIVANNSKOIA (TILRETTELAGT FOR HUND)

Medlem, uten hund 275,- pr. døgn Pr. pers.

Medlem, med hund 375,- pr. døgn For en pers. og en hund

2
0
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LES OM familiemedlemskap på dnt.no/medlem
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KAJAKKTURER I INDRE OSLOFJORD PLANLEGGINGSKART MARKA
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TegnforklaringSvært lett Lett/middels

Kjekstadmarka

Sandungen

Øyangen

Katnosa

Gjerdingen

Mylla

Damtjern

Heggeli-
vannet

Bjørnsjøen

Bogstad-
vannet

Maridals-
vannet

Sognsvann

Storøy-
ungen

Mo-
sjøen

Hurdals-
sjøen

Øyeren

Sollihøgda

Sørke-
dalen

Lomme-
dalen

Nydalshytta

Solemskogen

Bruvoll

SkullerudstuaSolli

VangenSandbakken

Mariholtet

Studenterhytta
Ullevålseter

Skjennungstua
Tryvann

Lilloseter

Fjellvang
Sinober

E6

E6

E6

E6
E18

E18

E18

E16

E16

E18

285

285

4

E16
E16 E16

E16

E6

4

4

120

120

155

Sjunken

Nordmarka

Lillomarka

Østmarka

R omeriksåsen

Krokskogen

Vestmarka

Sørmarka

Snippen st.

Dansetjernet

Skullerud T

T
Sognsvann

T
Frognerseteren

T
Ellingsrudåsen

TGrorud

Brunkollen

Østmarkskapellet

To gård

Tverrsjøen

Ringkollen

Røverhula

Drømmen

Vikkelihytta

Dølerud

Svartvannshytta

Langøyene

Oslo S

Sørenga

Halvorsenhytta

Myrsetra

Betjent DNT-hytte

Ubetjent DNT-hytte, 
plass må bestilles

Betjent privat hytte, 
plass må bestilles

Servering
Parkering
T-bane
Togstasjon

Fuglemyrhytta

Rands-
fjorden

Steins-
fjorden

Tyrifjorden

Hols-
fjorden

Oslofjorden

Bunne-
fjorden

Drammens-
     fjorden

Presthytta

Stallen

Småvannsbu

Hovdehytta

Sæteren Gård

Mustadkroken

Jørgenhytta
Kobberhaughytta

Smedmyrkoia

Sinnerdammen

Katnosdammen

Snellingen

Råbjørnhytta

Bekkestua

Spikertjernhytta
Tømtehyttene

Røyrivannskoia

Bøvelstad

Øvresaga

Huldreheim

Breivoll
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www.lundin-norway.no

DNT Oslo og Omegn 

Lundin Norway er stolt sponsor 
av DNT Oslo og Omegn

Fo
to

: D
N

T/
Ja

se
m

in
 F

o
lv

ik

Stolt sponsor av 
Fuglemyrhytta


