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“Kortreist friluftslykke” er overskriften for DNT-året 2021. Nettopp det 
 ønsker vi å legge til rette for med dette turprogrammet. Størsteparten av 
 aktivitets tilbudet for seniorer er lokalt, der vi inviterer til kortreiste  næreventyr. 
Men vi lokker også til noen litt lengre fjelleventyr for dere som ønsker det. 
 
I år som i fjor må vi regne med å måtte forholde oss til smittevern, i alle fall 
en stund fremover. Vi håper å kunne gjennomføre turene som er planlagt, 
 innenfor gitte smittevernregler. Følg med på våre nettsider, der  turprogrammet 
er oppdatert til enhver tid. Og husk: selv om arrangerte turer må avlyses, er 
 naturen uansett alltid åpen! Bruk mulighetene som finnes i ditt nærmiljø – vi 
gir deg i dette bladet noen tips til hva du kan gjøre ute på egenhånd. God tur!

NB: Det kan være krav om påmelding/registrering av deltakelse på turer og 
møter, avhengig av koronasituasjonen på det aktuelle tidspunktet. Følg med 
på våre nettsider dntoslo.no.
 
 
       Følg oss gjerne på Facebook @dntsenioroslo
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TURBUSSEN

MENS	VI	VENTER	PÅ	
	TURBUSSEN
“Mens vi venter på Turbussen” er et erstatningstilbud til det populære tur tilbudet 
Turbussen. På grunn av koronasituasjonen kan vi dessverre ikke  gjennomføre 
det opprinnelige programmet til Turbussen på en forsvarlig måte med hensyn til 
smittevern. Derfor ønsker vi å starte året 2021 med å tilby vårt nye  turkonsept 
med ukentlige turer i Oslo.

Om	turene
l Tur hver onsdag ut fra 4 skiftende turstartsteder:  

Hovseter, Skullerud, Sognsvann og Stovner.
l Alltid tilbud om kort tur (ca. 3–5 km på godt underlag)  

og lang/mellomlang tur (ca. 7–10 km på mest mulig sti).
l Minimum 4 turledere hver uke (2 på kort og 2 på lang/ 

mellomlang tur).
l 2 oppmøtesteder: Haakon VII gate 1 kl. 09.50 eller ved 

startstedet for turen kl. 10.30 – Hovseter T-bane, Skullerud 
T-bane,  Sognsvann T-bane eller Stovner T-bane.

l Minimum 1 turleder møter i Haakon VII gate (turleder 
kjører T-bane sammen med  deltakerne til turstartstedet)  
og minimum 1 turleder møter på turstartstedet ved T-banen.

l Registrering (navn og telefonnummer) ved oppmøte.  
Viktig i forbindelse med Covid-19 og smittesporing. 

l Deltakere må selv betale for kollektiv  transport og bruke 
munnbind når dette er påbudt. 

l Ta med mat og drikke (rast i det fri).
l Retur fra tur-sluttstedet senest kl. 14.00.

DATO TUROMRÅDE

Onsdag 13/1 Hovseter

Onsdag 20/1 Skullerud

Onsdag 27/1 Sognsvann

Onsdag 3/2 Stovner

Onsdag 10/2 Hovseter

Onsdag 17/2 Skullerud

Onsdag 24/2 Sognsvann

Onsdag 3/3 Stovner

Onsdag 10/3 Hovseter

Onsdag 17/3 Skullerud

Onsdag 24/3 Sognsvann

NB! Dersom koronasituasjonen fortsetter etter påske, fortsetter vi med disse turene fram til vi kan 
starte opp med Turbussen igjen. Følg med på våre nettsider www.dntoslo.no/senior
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TURBUSSEN
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Hver uke kan du bli med Turbussen ut på tur til ulike turområder i  nærmiljøet. 
Sammen med andre turglade mennesker, kommer du enkelt og greit til 
 turterreng ved kysten, i skogen, langs elver og til historiske og kulturelle steder.

Turer	fra	Oslo,	Bærum	og	Asker	
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på 
 tirsdager og fra Oslo på onsdager. På  bussene 
treffer du andre seniorer i ulik alder og ulik 
fysisk form. Bussen kjører direkte ut til dagens 
 tur terreng. Det legges vekt på at det skal være  
et sosialt og inkluderende miljø på turene.  
Etter endt tur bringer bussen deg tilbake til 
utgangspunktet. 
 
Korte	og	lange	turer	
Det er alltid minst fire turledere på Turbussen. 
Turlederne forteller om turmulighetene og leder 
turer i ulik lengde; kort, mellomlang og lang 
tur. Kort tur går nesten alltid på god skogsbilvei, 
lang tur går mest på stier, mens mellomlang går 
på både skogsbilvei og sti. Tempo og turlengde 
tilpasses deltakernes ønsker. På vinteren går 
turene på brøyta veier. 

FRA	ASKER	OG	BÆRUM	HVER	TIRSDAG		
Avgang fra Asker stadion, Føyka kl. 09.45 
Avgang fra Sandvika busstasjon kl. 10.00 
Avgang fra Rykkinn Seniorsenter kl. 09.45 
Avgang fra Bekkestua busstasjon kl. 10.00 

FRA	OSLO	HVER	ONSDAG	

Avgang fra Haakon VIIs gate 1 kl. 10.00  

NB!	Møt opp senest 10 min. før avgang på  
grunn av kapasitet på Turbussen. 

RETUR: Fra turmålet kl. 14.00  
(dersom ikke annet er oppgitt) 

PRIS: Medlem: kr 120,–  Ikke-medlem: kr 170,– 

BETALING: VIPPS til DNT Turbussen #549476 
eller betal kontant. Husk ditt medlemskort. 

MER	INFORMASJON: Ta kontakt med vårt  
infosenter tlf. 22 82 28 00  
eller e-post: info@dntoslo.no

Det tas forbehold om endring av turmål ved 
vanskelige vær- og føreforhold. Endringene 
kan gjøres samme dag.  

All deltakelse skjer på eget ansvar.

Turbussen på tirsdager støttes av midler 
fra Bærum kommune.

Matpakke	og	koselige	markastuer
Turdeltakerne må alltid ha med mat og drikke, som 
spises ved rast underveis. Ved mange av  turmålene 
er det hyggelige markastuer eller kafèer, hvor 
man også kan kjøpe drikke og mat etter turen. 
	
Ta	på	og	ta	med		
l Kle deg godt og ta på gode sko.
l Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, 

sitteunderlag og litt ekstra tøy til rast underveis.
l Vi anbefaler gåstaver, spesielt når det er glatt. 

Om vinteren er det lurt å bruke brodder. 
 
Verdt	å	vite	
l Det er ikke lov å ha med hunder på Turbussen. 
l Ståplasser på Turbussen kan forekomme. 
l Hittegods Turbussen (VyBuss), tlf. 407 05 070 

e-post: turbuss@vy.no

TURBUSSEN
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TURBUSSEN
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	DATO TUROMRÅDE	 KORT	INFORMASJON	

Tirs 6/4 
Ons 7/4 Kyststien i Asker Vi går langs kyststien og ender opp i Vollen. Kafé.

Tirs 13/4 
Ons 14/4

Byvandring – gjennom 
grønne lunger i Oslo Urbant friluftsliv gjennom parker i Oslo. Kafé i Botanisk hage.

Tirs 20/4 
Ons 21/4 Brønnøya Idyllisk øy utenfor Nesøya i Asker. Fine turveier. Rast i det fri.

Tirs 27/4 
Ons 28/4 Fornebu Fine og varierte turmuligheter. Kafé på Odonata, gamle flytårnet.

Tirs 4/5 
Ons 5/5 Strømsdammen På stier og skogsbilveier til Strømsdammen på Voksenåsen. Rast i det fri. 

Tirs 11/5 
Ons 12/5 Groruddalen på tvers Spennende tur fra Grorud til Ellingsrud gjennom Verdensparken på 

Furuset. Rast i det fri. 

Tirs 18/5 
Ons 19/5 Skar – Maridalen Flott turområde med mange gode stier og skogsbilveier. 

Kafé i Varmestua på Skar. 

Tirs 25/5 
Ons 26/5 Vestmarka Mange gode stier og skogsbilveier. Rast i det fri. 

Tirs 1/6 
Ons 2/6 Østmarka Sør Flere turmuligheter i området. Kanskje en tur innom DNTs hytte 

Øvresaga. Rast i det fri.

Tir 8/6 
Ons 9/6

Breivoll
Sommeravslutning

Sommerstemning på Breivoll. Tur og bading. Kafé. 
Retur inntil en time senere.

						SOMMERFERIE

Tirs 17/8 
Ons 18/8 Skapertjern rundt

Spennende tur i Kjekstadmarka med utsikt, vann og molybdengruve. 
Fint badevann. Rast i det fri. 
Retur inntil en time senere.

Tirs 24/8 
Ons 25/8

Gaupesteinmarka  
– Enebakk

På tur til Gaupesteinen som ligger midt i Sørmarka. Rast i det fri. 
Retur inntil en time senere.

Tirs 31/8 
Ons 1/9 Krokskogen Tur med utsikt og gamle setrer. Rast i det fri. 

Retur inntil en time senere.

Tirs 7/9 
Ons 8/9 Isdammen – Lillomarka Vi følger stier og skogsbilveier via “Harald uteliggers hytte” og videre  

til idylliske Isdammen. Rast i det fri

Tirs 14/9 
Ons 15/9

Tveiter Gård og 
Halvorsenhytta

På turveier og stier i gammelt kulturlandskap til setrer og husmannsplasser 
 i Vestmarka. Rast i det fri.

Tirs 21/9 
Ons 22/9 Ringiåsen – Stovivann Tur rundt og i nærheten av Stovivannet. Rast i det fri.

Tirs 28/9 
Ons 29/9 Askim Variert turområde. På sti og skogsbilvei til Skansehytta. Kafé.  

Retur inntil en time senere.

Tirs 5/10 
Ons 6/10 Losby Flere gode stier og turveier i området. Vi besøker DNTs nye hytte 

Fiskelaushytta. Kafé.

Tirs 12/10 
Ons 13/10

Sherpatrappene  
– Gjelleråsen

Gjelleråsen byr på mange fine turmuligheter. Sherpatrapper, gapahuker 
og Stovnertårnet. Kafé på Liastua. 

Tirs 19/10 
Ons 20/10

Fra vann til vann i 
Lillomarka

Tur på stier og skogsbilveier innom flere idylliske tjern.  
Kafé i gamle Krutthuset.

Tirs 26/10 
Ons 27/10 Maridalen Mange gode stier og skogsbilveier. Kafé i Varmestua på Skar.

Tirs 2/11 
Ons 3/11 Lysakerelva Vi går elva fra bunn til topp. Kafé.

Tirs 9/11 
Ons 10/11 

Byvandring – gjennom 
grønne lunger i Oslo Urbant friluftsliv gjennom flotte parker i Oslo. Kafé.

Tirs 16/11 
Ons 17/11 Alnaelva Vi går langs elva fra Oppsal via Østensjøvannet til Sørenga. Kafé.

Tirs 23/11 
Ons 24/11 Ekeberg Spennende tur på Ekeberg med skulpturparken, helleristninger og 

Brannfjell. Kafé på Bekkelaget seniorsenter “Villa Holtet”.

Tirs 30/11 
Ons 1/12

Sæteren Gård 
Juleavslutning

Julestemning på Sæteren. Her blir det koselig med julegrøt, kaker  
og nisser. Underholdning. Retur inntil en time senere.

Tirs 7/12 
Ons 8/12

Byvandring med  
“historisk sus”

Urbant friluftsliv med byvandring gjennom Kvadraturen til Akershus 
Festning som er vakkert julepyntet.

TURBUSSEN
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Sosiale hverdagsturer på faste ukedager til fast tid gjør det enkelt å komme  
seg ut. Nærturgruppene går fra samme oppmøtested, turene er gratis, og alle 
er velkomne til å delta. Turene ledes av hyggelige og motiverende turledere.

Felles	for	nærturene
Turene går på turveier og stier i Marka eller 
grøntområder. I godt vær raster gruppene ofte 
ute, så ta gjerne med mat og drikke. Nærturene 
varer vanligvis 2–4 timer. Lengde og tempo 
tilpasses føreforhold og deltakernes behov.

Felles	for	ekstra	lette		nærturer
Turene er tilpasset deg som ønsker å gå enklere 
turer. Her kan du delta i hyggelig turfellesskap 
på fine turveier eller grøntområder. Varighet 
opp til 1,5 timer. 

Nærturgruppene støttes av Oslo kommune  
og Helsedirektoratet.

Har	du	spørsmål	om	turene?	
Kontakt Infosenteret på tlf: 22 82 28 00  
eller e-post: info@dntoslo.no 

For turprogram og andre detaljer:  
dntoslo/aktivi100 

Flere av turlagene i Viken (gamle Akershus) 
har egne nærturgrupper. Les mer på turlagenes 
hjemmesider. dntoslo.no/turlag

Turperioder: Gruppene følger skolens ferier, 
men det er alltid tur i høst- og vinterferie.

       Følg oss gjerne på Facebook:  
Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100

NÆRTURGRUPPER HVOR DAG/TID OPPMØTESTED MERKNAD

Bøler Tirsdag kl. 11.00 Bøler T-banestasjon. Månedens tur* er siste tirsdag i måneden. 

Skøyen Tirsdag kl. 11.00 Skøyen togstasjon,  
utgang sjøsiden.

I like ukenummer går turen i området Bogstad. 
Gruppa tar buss 32 fra Skøyen til Bogstad Camping.

Ammerud Tirsdag kl. 11.00 Ammerud T-banestasjon. Månedens tur* er siste tirsdag i måneden.

Tonsenhagen Torsdag kl. 11.00 Tonsenhagen skole. Månedens tur* er siste torsdag i måneden.

Sognsvann Torsdag kl. 11.00 Bommen ved Sognsvann. Månedens tur* er siste torsdag i måneden.

Søndre 
Nordstrand Torsdag kl. 11.00 Lerdal bussholdeplass. Månedens tur* er første torsdag i måneden.

Ellingsrud Fredag kl. 11.00 Ellingsrudåsen T-bane- 
stasjon, utgang senteret. Månedens tur* er siste fredag i måneden. 

Finn	din	nærturgruppe	i	Oslo

Tøyen Mandag kl. 11.00 Frivillighuset  
Kolstadgata 1.

Enkle bynære turer på veier og grøntområder. 
Månedens tur* er siste mandag i måneden.

Mortensrud Tirsdag kl. 11.00 Mortensrud Torg. Enkle turer. Månedens tur* hver andre tirsdag  
i måneden.

Ekstra	lette	nærturgrupper

Nedre 
Romerike Onsdag kl. 10.00 Sandbekkstua i Rælingen. *Gruppa reiser noen ganger med buss til andre 

 turområder.

Kolbotn i 
Oppegård Mandag kl. 11.00 Utenfor Kulturhuset  

på Kolbotn.     Pluss tur** første mandag i måneden. 

Ski og 
Vevelstad Onsdag kl. 10.45

Ski Storsenter hoved- 
inngang og Vevelstad  
stasjon p-plass.

Oppmøte på to forskjellige turutgangspunkt.  
Ski i like ukenummer og Vevelstad i ulike 
ukenummer.

Borgen i 
Asker Mandag kl. 11.00 Borgen Innbyggertorg. Turer på turveier og grøntområder  

i nærheten av Borgen.

Asker  
sentrum Onsdag kl. 11.00 Asker Frivilligsentral 

Hasselbakken.
Turer på turveier og grøntområder  
i nærheten av Asker.

Ekstra lett  
tur Sandvika Onsdag kl. 11.00 Sandvika sentrum,  

Otto Sverdrupsplass. 
Enkle turer på turveier og grøntområder  
i nærheten av Sandvika.

Steinskogen  
i Bærum Fredag kl. 11.00 Steinskogen p-plass ved 

gravlunden. Månedens tur* siste fredag i måneden. 

Nittedal sør Torsdag kl. 10.30 P-plass ved Skytta  
barnehage. Turene går i april–oktober + februar. 

Nittedal 
Midtbygda Torsdag kl. 10.30 P-plass i Sørligveien. Turene går i november–januar.

Hakadal Mandag kl. 10.30 P-plass ved Varingskollen. Turene går i april–oktober + mars (torsdager i 
mars).

Lørenskog Tirsdag kl. 11.00 Ekerud p-plass og 
Veiviseren – Lørenskog Hus.

Oppmøte på to forskjellige turutgangspunkt. 
Ekerud P-plass i like ukenummer og  
Veiviseren – Lørenskog Hus i ulike ukenummer.

Finn	din	nærturgruppe	i	Viken	(gamle	Akershus)

* Månedens tur blir arrangert av de fleste nærturgruppene. Turene går gjerne i et annet turområde. Gruppene 
benytter da kollektivtransport for å komme seg til et annet turutgangspunkt.  ** Pluss tur er en lengre tur på 4–5 timer.  
Lokale endringer/variasjoner for turene kan forekomme.
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FRILUFTSTRIMMEN
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Kom i form med Friluftstrimmen i Oslos parker! Trimmen ledes av erfarne 
instruktører som tilrettelegger øvelser som passer for deg. Ta med en venn, 
nabo eller kom alene, og delta i et hyggelig og inspirerende fellesskap.

Friluftstrimmen fokuserer på styrke- og balanse-
trening som gjør oss bedre i stand til å gå på tur. 
Alle øvelsene har forskjellige vanskelighetsgrader. 
Instruktøren veileder og tilrettelegger slik at hver 

enkelt kan få utbytte av treningen. Hvor mye vil 
du utfordre deg selv? Det er opp til deg! En DNT-
vert møter deg og vil tilrettelegge for hyggelig 
samvær med kaffe/te etter treningen.

Torshovparken	
TID:	Mandag kl. 10.00–11.00
VINTER/VÅR: 11. januar–14. juni
HØST/VINTER:	16. august–6. desember
PÅMELDING:	Nei, bare møt opp.
PRIS: Gratis.
OPPMØTE: I parken v/paviljongen.
TA	PÅ: Treningstøy etter været.
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp.
INSTRUKTØR: Stian Walle Larsen

Tøyenparken
TID:	Onsdag kl. 10.00–11.00
VINTER/VÅR: 13. januar–16. juni
HØST/VINTER:	18. august–8. desember 
PÅMELDING:	Nei, bare møt opp.
PRIS:	Gratis.
OPPMØTE: I parken v/hovedinngangen på 
“gamle” Tøyenbadet.
TA	PÅ:	Treningstøy etter været.
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp.
INSTRUKTØR: Henrik Borgen

Frognerparken	
TID:	Torsdag kl. 10.00–11.00
VINTER/VÅR: 14. januar–17. juni
HØST/VINTER:	19. august–9. desember
PÅMELDING:	Nei, bare møt opp.
PRIS: Gratis.
OPPMØTE:	I parken v/p-plassen ved  
Frognerbadet.
TA	PÅ: Treningstøy etter været.
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp.
INSTRUKTØR: Fredrik Solheim
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FRILUFTSTRIMMEN	

Asker	Turlag	
TID:	Torsdager kl. 10.00–11.00
VINTER/VÅR: 14. januar–24. juni  
(bortsett fra uke 8, 13 og 19)
HØST/VINTER: 26. august–9. desember 
(bortsett fra uke 40)
PÅMELDING: Nei, bare møt opp.
PRIS: Gratis.
OPPMØTE: Utenfor Borgen nærmiljøsentral 
(Kulturhagen).
TA	PÅ:	Treningstøy etter været
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp
INSTRUKTØRER: Kristin Bochud og 
 Fredrikke Fevang fra Anahat Yoga 
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Er du nysgjerrig på yoga? På Sørenga tilbyr vi kurs i yoga tilpasset spesielt for deg  
over 60 år. Du vil oppleve yogaens fokus på både kropp og sinn.

FRILUFTSYOGA	

KURS:	11 uker vinter					TURKODE: 13090    
DATO:	12. januar–23. mars    
PRIS: kr 2189,–

KURS:	11 uker vår					TURKODE: 13097    
DATO:	6. april–15. juni    
PRIS: kr 2189,–

KURS:	16 uker høst					TURKODE: 13098    
DATO:	17. august–30. november   
PRIS: kr 3184,–

På friluftsyogaen vil vi jobbe med bevegelighet, 
styrke, balanse, pust, avspenning og tilstede-
værelse. Dette vil praktiseres rolig og skånsomt 
og tilpasses hver enkelt. På fine dager tar vi med 
yogamattene ut og praktiserer friluftsyoga tett på 
naturen med utsikt og frisk sjøluft.

Ha på deg myke klær. Vi har yogamatter. 

Etter yogaen serverer vår DNT-vert yoga-te til alle. 
Ta med matpakke, så spiser vi lunsjen sammen!

Begrenset antall plasser. Meld deg på!

HAR	DU	LYST	TIL	Å	PRØVE	YOGA		
I	MARKA	OG	PÅ	SOMMERFJELLET?	
Les mer på side 27 og 41.

FRILUFTSTRIMMEN

NY!	Haugerudparken	
TID:	Tirsdag kl. 10.00–11.00
VÅR: 6. april–15. juni
HØST/VINTER: 17. august–7. desember
PÅMELDING: Nei, bare møt opp.
PRIS: Gratis.
OPPMØTE: I parken v/Haugerud Kirke.
TA	PÅ: Treningstøy etter været.
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp.
INSTRUKTØR: Elisabeth R. Edvardsen

NY!	Jordalparken
TID: Fredag kl. 10.00–11.00
VÅR:	9. april–18. juni
HØST/VINTER: 20. august–10. desember
PÅMELDING: Nei, bare møt opp.
PRIS:	Gratis.
OPPMØTE: I parken v/hovedinngangen 
Jordal Amfi.
TA	PÅ:	Treningstøy etter været.
TA	MED: Sitteplate til treningen og kopp.
INSTRUKTØR: Tatjana Strømme

Friluftstrimmen støttes av midler fra Stiftelsen Dam.

Det populære tilbudet Seniortrimmen må 
 dessverre settes på vent på grunn av korona-
situasjonen. Aktiviteten innebærer så mange 
 elementer (innendørs aktivitet, stor gruppe-
størrelse og utstyrs kontakt) som gjør at vi 
ikke kan   gjennomføre aktiviteten på en 
forsvarlig måte med  hensyn til smittevern. 

Vi vet at mange savner Seniortrimmen og 
lover å starte opp så fort situasjonen  tillater 
det. Følg med på våre nettsider dntoslo.no/
senior. Mens vi venter på Seniortrimmen, 
kan vi anbefale dere å bli med på Frilufts-
trimmen ute i Oslos flotte parker.

SENIORTRIMMEN

STED: Friluftshuset på Sørenga  
Adresse: Sørengkaia 124, Oslo
TID: Tirsdager kl. 10.30–11.45 
INSTRUKTØR:	Tatjana Strømme 
IKKE-MEDLEMSTILLEGG:	kr 400,–
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Vil du oppleve det bynære friluftslivet fra vannet og lære deg grunnleggende 
kajakkferdigheter? Vi padler fra Sørenga ved Oslo sentrum og Breivoll Gård  
i Bunnefjorden, hvor DNT Oslo og Omegn har sine baser for kajakkaktivitet.

KAJAKK	

TURKODE: 13099   DATO: 1/6, 15/6, 1/7, 17/8 
PRIS:	kr 1490,– (ikke-medlemstillegg kr 400,–)

Kurset gir nødvendig kompetanse i bruk 
av kajakk og tar for seg temaene  sikkerhet, 
 padleteknikk og redning. Deltakeren får 
våttkort etter endt kurs. Våttkortet er en 
del av Norges Padleforbunds kursstige. 
 Kursansvarlig er godkjent som instruktør  
av Norges Padleforbund. 

OPPMØTE:	Friluftshuset på Sørenga  
kl. 10.00 
Adresse: Sørengkaia 124, 0194 Oslo 
VARIGHET:	Introkurset varer i 3 timer.   
Felles lunsjpause. Avslutter med en  
ca. 1 times padletur. 	
ANNET:	Ta med matpakke. Etter turen må 
deltakerne delta i arbeidet med å skylle 
 kajakker og utstyr og få dette plassert 
 tilbake på kajakklageret.

KAJAKK

Introkurs	Sørenga

TURKODE: 13101   DATO: 3/6, 17/6  
PRIS:	kr 599,– (ikke-medlemstillegg kr 250,–)

Bli med og opplev noen av Oslofjordens 
vakre øyer i turfelleskap fra kajakken.  
Vi padler ut fra Sørenga og spiser lunsj på 
en av øyene. Turen ledes av våre erfarne 
 instruktører/turledere. 

OPPMØTE:	Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00
VARIGHET:	5 timer inklusiv lunsjpause  
(effektiv padling ca. 2–3 timer).  
ANNET:	Ta med matpakke. Etter turen må 
deltakerne delta i arbeidet med å skylle 
 kajakker og utstyr og få dette plassert 
 tilbake på kajakklageret.

Tur	på	Oslofjorden
TURKODE: 13103   DATO: 8/7, 24/8  
PRIS:	kr 450,– (ikke-medlemstillegg kr 250,–)

Bli med på padletur fra Sørenga og inn 
i solnedgangen! Vi padler rundt de 
 omkringliggende øyene som alle har sitt 
særpreg og historie. Følg miljøvettregel  
#1 Reis mindre, opplev mer. 

OPPMØTE:	Friluftshuset på Sørenga kl. 17.00  
VARIGHET:	3 timer  
(effektiv padling ca. 1,5–2 timer).
ANNET:	Turen går i skjermet farvann på 
kveldstid. Etter turen må deltakerne delta i 
arbeidet med å skylle kajakker og utstyr og 
få dette plassert tilbake på kajakklageret.

Kveldstur	på	Oslofjorden
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Introkurs	Breivoll	Gård
TURKODE: 13100   DATO: 8/6 
PRIS:	kr 1490,– (ikke-medlemstillegg kr 400,–)
 
Kurset gir nødvendig kompetanse i bruk 
av kajakk og tar for seg temaene  sikkerhet, 
padleteknikk og redning. Deltakeren får 
våttkort etter endt kurs. Våttkortet er en 
del av Norges Padleforbunds kursstige. 
 Kurs ansvarlig er godkjent som instruktør  
av Norges Padleforbund. 

OPPMØTE: Breivoll Gård ved Stabburet  
kl. 10.00  
Adresse: Breivoldveien, 1407 Vinterbro. 
VARIGHET: Introkurset varer i 3 timer.  
Felles lunsjpause, før vi avslutter med en  
ca. 1 times padletur. 
ANNET: Ta med matpakke. Etter turen må  
deltakerne delta i arbeidet med å skylle 
 kajakker og utstyr og få dette plassert 
 tilbake på kajakklageret.

Tur	fra	Breivoll	Gård
TURKODE:	13102   DATO: 10/6  
PRIS:	kr 599,– (ikke-medlemstillegg kr 250,–)

Fra Breivoll Gård, innerst i Bunnefjorden, 
drar vi på fellestur med kajakken. Dette er 
for deg som har lyst til å ta en padletur, men 
kanskje ikke har  tilgang til kajakk, eller ikke 
har noen å padle med.

OPPMØTE: Breivoll Gård ved Stabburet kl. 10.00  
Adresse: Breivoldveien, 1407 Vinterbro.
VARIGHET: 5 timer inklusiv lunsjpause 
 (effektiv padling ca. 2 timer).
ANNET: Ta med matpakke. Etter turen  
må deltakerne delta i arbeidet med å  
skylle  kajakker og utstyr og få dette  
plassert  tilbake på kajakklageret. For å delta på kajakkturene må du ha gjennomført introkurs eller ha annen erfaring med kajakk.  

Send inn våttkortnummer ved påmelding, evt. dokumentasjon på annen padleerfaring. Dette sendes 
til naerfriluftsliv@dntoslo.no, merket “dokumentasjon kajakktur” 13101, 13102 eller 13103.
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DATO OM	TUREN TURLEDERE

Tor 18/2

Bygdøy rundt. Paradisbukta, Bygdøys sjøbad, Hengsengen, Sæterhytten, langs 
Frognerkilen til Folkemuseet (mulig å avslutte her) og tilbake til Huk. Skogsvei 
og sti. 10 km. Oppmøte: Snuplass for buss 30 v/ Huk. kl. 11.00. Buss 30 
Nydalen – Bygdøy. Turslutt: Folkemuseet eller Huk.

Maj Oxaal
917 93 493

Tor 18/2

Skitur Sørkedalen og Bærumsmarka. Skansebakken, Vensåsseter, 
Hvitsteinvann, Skansebakken. Greie skiløyper, enkelte bratte bakker. 13 km. 
Oppmøte: Skansebakken holdeplass kl. 09.50. P-plass. Buss 41 fra Røa til 
Skansebakken. Turslutt: Skansebakken.

Beate Heilemann
990 03 376
Astri Rogstad
482 69 495

Tir 2/3 
til 3/3

Skitur gjennom Marka. Les mer om turen på side 26.  
NB! Påmelding – Turkode: 13117.

Birger Baisgård  
913 10 436

Tor 4/3

Pilegrimsleden gjennom Oslo. Starter ved Oslo hospital, gjennom Ruinparken, 
følger pilegrimsleden via Gamle Aker kirke, fram til Frognerparken. Mest  fortau, 
asfalt. 8 km. Oppmøte: Kl. 10.00 Oslo Hospital holdeplass. Trikk 13 eller 19. 
Turslutt: Frognerparken.

Anne-Berit Leganger
928 00 992
Inger Cappelen
415 64 764

Tor 18/3

Elvelangs – Hovinbekken. Hovinbekken er den bortgjemte bekken som er 
blitt åpnet mer og mer fra 1990 og utover. Nyeste “tilskudd” er åpning av 
Hovinbekken gjennom nye Jordal Park. Turveier og asfalt, mest nedover. 8 km. 
Oppmøte: Kl. 10.00 ved Stig bussholdeplass. Buss 31 eller 25.  
Turslutt: Galgeberg eller v/ Grønland T.

Inger Cappelen
415 64 764 
Anne-Berit Leganger
928 00 992

Søn 11/4

Norgeshistorie på Bygdøy. Vi går rundt det meste av halvøya og stopper ved 
minner om sentrale personer i tiden rundt 1814. Stier, turveier, litt asfalt. 9 km. 
Oppmøte: Skøyen togst., ved kiosk vendt mot Bestumkilen kl. 11.00. Tog eller 
buss. Turslutt: Skøyen Togstasjon v/ kiosk eller Frognerkilen.

Sidsel Graff-Iversen
416 62 683
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tor 15/4

Kjerringfred, Liabratten, Gubbero og Blåløypa. Under E6 til Gjelleråsmarka 
og tilbake til SNØ via Hanaborgåsen. Innom Sherpatrappene ved Liastua og 
gapahukene Kjerringfred og Gubbero, flott utsikt over Groruddalen og Oslo. 
Blåmerket sti og turvei. Sherpatrapp med 333 trinn. 10 km.  
Oppmøte: Snøfonna 1, Lørenskog, v/ trappa opp til hovedinng SNØ kl. 10.30. 
Buss eller tog til Lørenskog stasjon. P-plass v/ SNØ/Skeidar. Turslutt: SNØ.

Stig Solberg
916 35 552
Audhild 
Gammelsæter 
Johnsen

Søn 18/4
Fornebu. Runde på Fornebu. Turveier. 5 km. Oppmøte: Bussholdeplass Telenor 
Fornebu kl. 10.30. Buss 31 til Telenor Fornebu. Turslutt: Telenor Arena.

Grete Gjertsen
913 87 290
Anne Sunde
414 15 155

Tor 22/4

Ormøya/Malmøya. Vandring forbi badehus og særpregede villaer. Vakker natur 
på sørspissen av Malmøya. Stedvis bratt med ujevnt underlag. 8 km.  
Oppmøte: Nedre Bekkelaget bussholdeplass kl. 10.30. Buss 81 Fløysbonn til 
Nedre Bekkelaget. Turslutt: P-plass v/ østenden av Ormøya bro.

Kari Frognes
975 25 199
Beate Heilemann
990 03 376

Søn 25/4

Milorgcella ved Skånevann i Asker. Små og store stier med hovedpause ved 
godt bevart krigsminne. Lettgått, sti, litt ulendt. 9 km. Oppmøte: Beston buss-
holdeplass kl. 11.40. Buss 250 Sætre til Beston. Turslutt: Beston.

Sidsel Graff-Iversen
416 62 683
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tir 27/4 
til 29/4

Tur og yoga på Kobberhaughytta. Les mer om turen på side 26.  
NB! Påmelding – Turkode: 13116.

Torbjørn Aas  
920 22 798  
Johanne Torgersen 
957 09 325

Tor 29/4

Elvelangs. Alnaelva fra nord (Grorud) til sør (Kværnerbyen) forbi gamle indus-
triområder som i stor grad er gjort om til grønne lunger. På stier langs elva, 
og noe asfalt. Mest nedover. 10 km. Oppmøte: Kl. 10.30 på Grorud T. Buss 31 
eller T-bane 4, 5. Turslutt: Kværnerbyen.

Anne-Berit Leganger
928 00 992
Inger Cappelen
415 64 764

SENIORGRUPPA
Seniorgruppa er dugnadsbasert og er for alle over 60 år. Gruppa arrangerer 
 varierte og hyggelige turer på torsdager og søndager, og i tillegg holdes noen 
årlige møter med spennende foredrag.

Mandag 8. februar
Årsmøte	
Årsberetning, regnskap og valg. Sakspapirer kan hentes i Tursenteret i Storgata 3 
eller lastes ned fra nettsidene dntoslo.no 

Mandag 20. september 
Foredrag:	Naturen	er	i	oss	alle		
–	hvordan	vi	glemmer	at	den	forandres
Kjetil Østli, flere ganger prisvinnende journalist og forfatter, og redaktør for 
nettmagasinet Harvest. Han har bl.a. skrevet biografien om Lars Monsen.

Mandag 8. november
Foredrag:	Naturkrisen,	hvordan	løser	vi	den?
Christian Steel er biolog med bl.a. kattugle, dagsommerfugler, humler og 
øyenstikkere som spesialfelt. Han er generalsekretær i miljøorganisasjonen 
Sabima, som jobber politisk for å bevare en mangfoldig natur og hindre den 
dramatiske naturforringelsen vi ser i dag. 

Møtene holdes hos DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, kl. 12.00.  
Enkel servering. Inngang kr. 60.–  

       Følg oss på Facebook “Seniorgruppa DNT Oslo og Omegn”.

SENIORGRUPPA
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Søn 6/6

Til seters i Bærumsmarka. Vi skal finne rester etter Løkebergsetra i tjukkeste 
skogen i Løkebergseterhøgda. Mest på sti, noe utenom. 10 km. Oppmøte: Ila 
bussholdeplass i Bærum kl. 10.15 (begrenset P). Buss 230 til Ila. Turslutt: Ila.

Kari Fonnes
993 24 885
Sidsel Graff-Iversen
416 62 683

Tir 8/6 
til 10/6

Tur og yoga på Kobberhaughytta. Les mer om turen på side 26.  
NB! Påmelding – Turkode: 13116.

Torbjørn Aas  
920 22 798  
Johanne Torgersen 
957 09 325

Tor 10/6

Bogstadvannet rundt. Merket rute rundt vannet, men kan være krevende når 
det er vått i terrenget. Stier, klopper over myrer. 14 km. Oppmøte: Kl. 10.00 
Peder Ankers plass. Buss 41 eller 32. Turslutt: Peder Ankers plass.

Astri Rogstad
482 69 495

Søn 13/6

Eineåsen. Eineåsen med Solfjellstua. Sti opp på Gommerudfjellet og Eineåsen 
til ruinene av Solfjellstua. Videre gjennom Enelireservatet og sti på sydsiden av 
Gommerudfjellet tilbake til Gommerud idrettsanlegg. Sti, litt grusvei, noe bratt 
og steinete. 11 km. Oppmøte: Eineåsen bussholdeplass kl. 10.35. Buss 160 til 
Eineåsen (P v/Gommerud idrettsanlegg). Turslutt: Gommerud idrettsanlegg.

Marit Torblå Karlsen
958 61 451
Astri Rogstad
482 69 495

Man 14/6 
til 15/6

Hengekøyetur i Marka. Les mer om turen på side 29.  
NB! Påmelding – Turkode: 13144.

Sigrid Bellamy 
918 98 450 
Aud Zindsen 
905 03 565

Tor 17/6

Bukollen på Romeriksåsen. Bukollen (522 moh.) med flott utsikt. Mulig bading 
i friluftsbadekar. Noen lange oppoverbakker. 12 km. Oppmøte: Kongskog kl. 11.30. 
Buss 390 til Kongskog (P-plass). Turslutt: Kongskog.

Beate Heilemann
990 03 376
Kari Fonnes
993 24 885

Søn 20/6

Drengsrud Gård til Vardåsen. Fra Drengsrud til toppen av Vardåsen og Wentzel - 
hytta, retur Drengsrud. Stier. Bratt opp til Vardåsen. 10 km. Oppmøte: Kl. 10.30 
Drengsrud Hovedgård-Plantasjen. Egen bil. Turslutt: Drengsrud Gård.

Grete Gjertsen
913 87 290
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tor 24/6

Rognlia via Engebråtan tilbake via Kjaglidalen. Vi besøker sauebonde Tanja 
Storløkken på Rognlia. Rognlia ligger opp for Kjaglidalen, på Krokskogen.  
Noe steinete og bratte bakker. 12 km. Oppmøte: Engebråtan v/ Isi kl. 11.00. 
Buss 240 til Smestad v/ Skui. Turslutt: Engebråtan v/ Isi.

Beate Heilemann
990 03 376
Edgar Hamre

Søn 27/6

Besteforeldre og barnebarn til Breivoll. Ta med deg barnebarna og bli med 
på en koselig tur fra Tusenfryd til Breivoll gård. Turvei og sti, kan være sølete. 
6 km. Oppmøte: Tusenfryd bussholdeplass kl. 11.00. Buss 505 til Tusenfryd. 
Turslutt: Breivoll. Derfra 1 km til Nesset og buss 505.

Torbjørn Aas
920 22 798

Søn 2/5

Denne turen går til helvete! Spektakulær tur langs Skjersjøelva og over 
henge brua ved Bjørnsjøhelvete. Mest på sti, litt på vei, ulendt. 17 km. 
Oppmøte: Hammeren bussholdepl kl. 10.15. Buss 51 til Hammeren.  
Turslutt: Hammeren.

Torbjørn Aas
920 22 798
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tor 6/5

Ringiåsen. Sti mot Kattåsbråtan, videre til Ringijordene og Ringiåsen med utsikt, 
videre til Stovivannet, gårdsvei og sti ned til Skuiveien, turvei til Kolsås T. Sti/
turvei, noen bratte og steinete partier. 11 km. Oppmøte: Kattås bussholdeplass 
kl. 11.05. Buss 245 fra Sandvika til Kattås. Turslutt: Kolsås T.

Marit Torblå Karlsen
958 61 451
Grete Gjertsen
913 87 290

Søn 9/5

Garlaushøgda rundt. Vi utforsker området rundt og i Garlaushøgda. Noe bratt 
og ulendt. 10 km. Oppmøte: Godthaab bussholdeplass kl. 11.00. Buss 150 til 
Godthaab (P v/ gravlunden). Turslutt: Godthaab.

Kari Fonnes
993 24 885
Halvor Bache-Wiig
992 77 236

Tor 13/5
Fuglemyrhytta. Fra Frognerseteren til Vettakollen. Blåmerkede stier. 7 km. 
Oppmøte: Frognerseteren T kl. 10.30. Turslutt: Vettakollen T.

Grete Gjertsen
913 87 290
Anne Sunde
414 15 155

Søn 16/5

Liljekonvallttur i Svartskog. Turen går i Fålemarka og Svartskog, i Ås og 
Nordre Follo. Skog, sti, noe opp og ned med våte partier. 14 Km.  
Oppmøte: Tusenfryd kl. 10.00. Buss 505 til Tusenfryd (avgiftsbelagt P-plass). 
Turslutt: Nesset bussholdeplass.

Johanne Torgersen
95 70 93 25
Beate Heilemann
990 03 376

Tor 20/5

Rundt Høgåsen i Sørkedalen. Østsiden av Høgåsen til Abborvann, langs  
Abborvannsbekken til Østernvann, turvei inn i Kråkedalen, over Abborvanns-
bekken, turvei  til Årnes. En del stigning, men ikke veldig bratt. 12 km. 
Oppmøte: Årnes kl. 10.30. Buss 41 til Årnes. Turslutt: Årnes.

Astri Rogstad
482 69 495
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tor 20/5

Kyststien, Nesodden øst. En historisk vandring langs Bunnefjorden. Opplev 
de gamle bryggene, badehusene og de flotte sommervillaene. Stier og veier. 
Litt asfalt. 15 km. Oppmøte: Blylaget bussholdeplass kl. 10.30. Båt B10 til 
Nesoddtangen + buss 560 til Blylaget. Turslutt: Nesodddtangen.

Arild Drolsum
911 72 470
Grethe-Lill Westerby

Søn 23/5

Sørkedalen og Otertjernsveien. Fra Skansebakken til Nedre Lyse og den 
fantastiske veien langs Otertjernåsen. Skogsbilveier og stier. Lettgått. 12 km. 
Oppmøte: Skansebakken bussholdeplass kl. 09.50 (P-plass). Buss 41  fra Røa  
til Skansebakken. Turslutt: Skansebakken.

Beate Heilemann
990 03 376
Astri Rogstad
482 69 495

Ons 26/5 
til 27/5

Ville, historiske Østmarka. Les mer om turen på side 28.  
NB! Påmelding – Turkode: 13136.

Erik Hernes  
411 40 921

Tor 27/5

Når syrinene blomster i Smestad-området! Vi går på byjakt etter flotte  syrin  - 
busker og blomsterenger langs Holmenbekken og Hoffselva og møter våren i 
Frognerparken. Mye asfalt, noe skogssti. Mye nedover. 7 km. Oppmøte: Kl. 10.30 
på Hovseter T. T-bane 2 eller buss 46. Turslutt: Frognerparken, Majorstuen.

Inger Cappelen
415 64 764

Søn 30/5

Vestmarka. Til Franskleiv, Fløyta, Halvorsenhytta, Sandungen. Sti, småkupert, 
endel røtter og myr. 15 km. Oppmøte: Kattås bussholdeplass kl. 11.05. Buss 
245 til Kattås (P-plass). Turslutt: Kattås. 

Marit Torblå Karlsen
958 61 451
Arve Hellmann

Man 31/5 
til 1/6

Se byen fra Fuglemyrhytta. Les mer om turen på side 28.  
NB! Påmelding – Turkode: 13137.

Grete Gjertssen  
913 87 290

Tor 3/6

Langs Lysakerelven. Langs Lysakerelven på Oslosiden fra Bogstad til Jar.  
Retur til Bogstad på Bærumssiden av elven. Sti, turvei, litt på gangvei. 12 km.  
Oppmøte: Peder Ankers plass kl. 10.15. Buss 32 eller 41. Turslutt: Peder 
Ankers plass.

Astri Rogstad
482 69 495
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Tor 26/8

Store og lille Tømtehytta via Øyungen. Tursti til Øyungen og Tømtehyttene 
(DNT). Retur med bratt nedstigning på blåmerket sti. Turvei/sti. En bratt og 
steinete nedstigning. 10 km. Oppmøte: Kl. 10.15 Skar bussholdeplass.  
Buss 51 (P-plass). Turslutt: Skar.

Anne-Berit Leganger
928 00 992
Inger Cappelen
415 64 764

Tor 26/8

Sørkedalen på langs. Fra Skansebakken til Årnes/Bogstad på blåmerkete stier. 
Blåmerket sti fra Skansebakken. 12 km. Oppmøte: Skansebakken bussholdeplass 
kl. 10.45. Buss 41 til Skansebakken. Turslutt: Bogstad eller Peder Ankers plass.

Astri Rogstad
482 69 495

Søn 29/8

El-sykkeltur i Vestmarka. Start og slutt ved Kirkerudbakken (P-plass). 30 km 
via Skoglund, Svartvann, Fransbråten. Mest grusvei. Bør være trent på EL-sykkel. 
En del stigning men ikke veldig bratt. 30 km. Oppmøte: Kirkerudbakken, 
nederst kl. 10.30. Bil eller sykle. Turslutt: Kirkerud.

Halvor Bache-Wiig
992 77 236
Steinar Hjell
979 58 303

Tor 2/9

Langs Øverlandselven. Turen går via Åsterud til Øverlandselven. Sydover 
langs elven til Løkebergfossen. Retur via Haslum og Arboretet på Øverland. 
Turveier. 15 km. Oppmøte: Steinsskogen gravlund kl. 11.00. Buss 150 til 
Steinskogen gravlund eller Godthaab. Turslutt: Steinsskogen gravlund.

Astri Rogstad
482 69 495
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Tor 2/9

Lillomarka. Fra utfartsparkeringen v/ Oset via Monsetangen, Solemskogen, 
Linderudkollen til Akebakken. Mye oppover og nedover. Skogsbilvei og 
 traktorsti. 10 km. Oppmøte: Kjelsås stasjon kl. 11.00. Trikk, buss eller tog.  
Turslutt: Akebakken.

Maj Oxaal
917 93 493
Inger Cappelen
415 64 764

Søn 5/9

På og utenfor sti sør i Østmarka. Røff tur som byr på store naturopplevelser. 
Både på sti og utenfor sti. Svært ulendt. 15 km. Oppmøte: Hanåveien buss-
holdeplass kl. 09.45. Buss 515 eller 550. Turslutt: Bøler T.

Torbjørn Aas
920 22 798

Ons 8/9 
til 9/9

I flykningenes fotspor. Les mer om turen på side 31.  
NB! Påmelding – Turkode: 13141.

Erik Hernes  
411 40 921

Tor 9/9

Hjellsåstårnet i Gaupesteinsmarka. Koselig og enkel tur til det nye 12 meter 
høye Hjellsåstårnet. Enkelt og greit. Noe oppover. 10 km. Oppmøte: Kråkstad 
Togstasjon. kl. 11.00. Tog L22 til Kråkstad st. Turslutt: Kråkstad.

Beate Heilemann
990 03 376
Maj Oxaal
917 93 493

Tor 9/9

Bærums Grønne lunger 2. Turstier og turveier i Bærum. Turveier og stier. 12 km.  
Oppmøte: Steinsskogen gravlund kl. 11.00. Buss 150 til Steinskogen gravlund 
eller Godthaab. Turslutt: Steinsskogen.

Astri Rogstad
482 69 495

Søn 12/9

Topper nordøst i Bærum. Til Brunkollen (414 moh.), Gravsvollhøgda (423 moh.)  
og Dølefjell (416 moh.). 1 km bratt oppover på sti, 1-2 km utenfor sti. 16 km.  
Oppmøte: Steinsskogen gravlund, øverste P-plass kl. 10.30. Buss 150 til  
Godthaab. P-plass v/ gravlunden. Turslutt: Steinsskogen.

Halvor Bache-Wiig
992 77 236
Kari Fonnes
993 24 885

Tir 14/9 
til 15/9

Walkshop: Oppmerksomt nærvær (mindfulness) i Nordmarka.  
Les mer om turen på side 30. NB! Påmelding – Turkode: 13142.

Torbjørn Aas 
920 22 798 
Sidsel Graff-Iversen 
416 62 683

Tor 16/9

Tre hytter på Røyriåsen i Lørenskog (Østmarka). Røyriåsen ligger sør for 
Lørenskog Kirke. Området har flere gamle hytter. Vi tar matpakka ved  
Stratoshytta. Sti og  turvei, litt stigning. 8 km. Oppmøte: Sørlihavna P-plass  
kl. 11.00. Buss 110 til Sørlihavna. Turslutt: Sørlihavna.

Stig Solberg
916 35 552
Audhild 
Gammelsæter 
Johnsen

Søn 19/9

Groruddalen på tvers. Gjennom Groruddalens parker. Turveier, asfalt, lettgått. 
6 km. Oppmøte: Kl. 10.30 Romsås Torg utenfor T-banestasjonen. T-banen til 
Romsås. Turslutt: Furuset T.

Grete Gjertsen
913 87 290
Anne Sunde
414 15 155

Ons 16/7 
til 18/7

Nordmarka på langs. Les mer om turen på side 29.  
NB! Påmelding – Turkode: 13138.

Erik Hernes 
411 40 921

Tor 29/7

Øst i Maridalen. Skillingsdalen, over Barlindåsen til Monsetangen og videre til 
Oset/Kjelsås. Skogsbilvei og sti. En del bratte svaberg. 12 km. Oppmøte: Movatn 
stasjon kl. 10.00. Tog til Movatn (Gjøvikbanen). Turslutt: Kjelsås stasjon.

Maj Oxaal
917 93 493

Tor 5/8

Paradiskollen og Rundkollen. Over Paradiskollen (670 moh.) og Rundkollen 
(592 moh.). Tilbake til Harestua stasjon. Noen våte og bratte partier. Godt  fottøy 
nødvendig. 13–15 km. Oppmøte: Harestua stasjon kl. 10.31. Gjøvikbanen. 
Turslutt: Kongskog (buss 390).

Beate Heilemann
990 03 376
Halvor Bache-Wiig
992 77 236

Tor 12/8

Bærums Grønne lunger 1. Sydover mot Gjønnes T på turstier og turveier via 
Hosle. Stier og turveier i Bærum. 12 km. Oppmøte: kl. 11.00 Eiksmarka T. 
T-bane 2 eller buss 140. Turslutt: Gjønnes T.

Astri Rogstad
482 69 495
Maj Oxaal
917 93 493

Tor 12/8 
til 13/8

Utsiktstur i Vestmarka – Halvorsenhytta. Les mer om turen på side 30.  
NB! Påmelding – Turkode: 13139.

Grete Gjertssen 
913 87 290
Sigrid Bellamy 
918 98 450

Søn 15/8
Lindøya. Rundtur på Lindøya. Turveier. 5 km. Oppmøte: Kl. 10.30 Rådhus-
brygge 1, v/ siden av Aker brygge. Kollektiv til Sentrum. Turslutt: Aker brygge.

Grete Gjertsen
913 87 290
Anne Sunde
414 15 155

Tor 19/8

Fra fjord til fjord på nordre Nesodden. Langs Bunnefjorden før vi krysser 
gjennom Bergerskogen og fortsetter på Oslofjordsiden. Veier og stier. 7 km. 
Oppmøte: Nesoddtangen brygge kl. 10.00. Båt B10 kl. 09.33 til Nesoddtangen. 
Turslutt: Nesodddtangen.

Arild Drolsum
911 72 470
Grethe-Lill Westerby

Søn 22/8

Eikhaugene – på langtur fra Sætre til Tofte. Sætre undomsskole – Engenesætra 
– Bjønnåsen – Stikkvannet – Aklangfoten – Eikhaugene – Rødseterputten  
– Røskestaddemningen – Barlindåsen – Tofte sentrum. Sti, skogsbilvei, 2 km 
stiløst, kupert. Krevende tur, høyt tempo. 21 km. Oppmøte: Sætre ungdomsskole 
kl. 10.20. Buss 250 til Sætre bussterminal. Turslutt: Tofte sentrum, buss derfra 
til Sætre.

Sidsel Graff-Iversen
416 62 683
Marit Torblå Karlsen
958 61 451

Man 23/8 
til 24/8

Naturopplevelser i Østmarka. Les mer om turen på side 30.  
NB! Påmelding – Turkode: 131440.

Sigrid Bellamy 
918 98 450 
Kirsten B. Løfsgaard 
900 11 441
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Søn 19/9

Båltur til Øyervann. Fiskelaus til Øyervann, videre over Brunkollen og  tilbake 
til Stein. Sti, noe bratt og ulendt, noe søle. 15 km. Oppmøte: Stein gård buss-
holdeplass kl. 10.30. P-plass. Buss 150. Turslutt: Stein gård busstholdeplass.

Kari Fonnes
993 24 885
Berit Loennechen 
Feiring
906 79 813

Tor 23/9

I maleres fotspor. Over Løkke bro, langs Sandvikselva til Bjørnegård, oppover 
Sandvikselva til Dælibekken og videre til Dælivann og Gjettum T. Underveis  
vil vi se mange av motivene til Claude Monet og Fleskummalerne. Turvei og sti,  
noen korte bratte motbakker. 9 km. Oppmøte: Otto Sverdrups plass Sandvika 
kl. 11.00. Buss eller tog til Sandvika. Turslutt: Gjettum T.

Marit Torblå Karlsen
958 61 451
Sidsel Graff Iversen

Søn 26/9

Hytta til Harald Uteligger. Fra Torshovdalen via uteliggerhytta i Grefsenåsen, 
videre til Trollvann, Kapteinsputten (v/ Linderudkollen) og sydover til Isdammen.  
Blåmerkede stier, turstier og noe asfalt. 10 km. Oppmøte: Kl. 10.00 Sinsen T 
(utenfor Rema v/Hans Nielsen Hauges gt). T-bane 4, 5 eller Buss 31 til Sinsen T. 
Turslutt: Stig eller Tonsenhagen bussholdeplass.

Inger Cappelen
415 64 764 
Anne-Berit Leganger
928 00 992

Tor 30/9

Tre utsiktstopper helt øst i Østmarka. Vi går til tre av de høyeste  toppene 
i Østmarka: Ramstadslottet, Marikollslottet og Bjønnåsen, som går for å ha 
Østmarkas beste utsikt. Sti, noe ulendt opp og ned. 10 km.  
Oppmøte: Sandbekken P kl. 11.00. Buss 300 til Sandbekken. P-plass ved 
Klubbhuset. Turslutt: Sandbekken P.

Stig Solberg
916 35 552
Audhild 
Gammelsæter 
Johnsen

Søn 3/10

Rustadsaga til Rundvann. Start og innkomst ved Bogerud T/Rustadsaga. Det 
aller meste i lett terreng og varierte omgivelser. Vi stikker innom Milorghula. 
Sti og vei. Ett sted med tau. 11 km. Oppmøte: P-plass vest for Rustadsaga  
kl. 10.30. T-bane til Bogerud (turleder møter her). Turslutt: Rustadsaga.

Halvor Bache-Wiig
992 77 236
Kari Fonnes
993 24 885

Søn 10/10

Lillomarka fra nord til sør, med bålkaffe. Fine naturopplevelser, dels gjennom 
Lillomarka naturreservat. Ta med kopp. Mest sti, noe utenom. Kupert og mye 
stigning. 15 km. Oppmøte: Snippen stasjon kl. 10.00. Gjøvikbanen til Snippen. 
Turslutt: Grorud T.

Kari Fonnes
993 24 885
Torbjørn Aas
920 22 798

Tor 14/10

Stovnertårnet, Sherpatrapper og Oldtidsveien. Går via Liastua opp 300 
sherpa trapper til gapahuken Gubbero, og fortsetter på turstier og historiske 
steder i Gjelleråsmarka. Sti og turvei, bratte trapper, noe ulendt terreng. 8 km. 
Oppmøte: Kl. 10.00 Stovner T (utenfor Narvesen). T-bane 4 eller 5 mot Vestli. 
Turslutt: Stovner T.

Inger Cappelen
415 64 764 
Anne-Berit Leganger
928 00 992

Søn 17/10

Bogstad-området. Strømsdammen, Wyller-løypa, Zinober, Bogstad gård.  
Noen bratte bakker på vei og sti. 7 km. Oppmøte: Bogstad badeplass kl. 10.35. 
Buss 41 til Bogstad badeplass. Turslutt: Bogstad gård eller Bogstad badeplass.

Kari Frognes
975 25 199
Beate Heilemann
990 03 376

Tor 28/10

I Lillebjørns fotspor – gater han har sunget om. Vi følger Lillebjørn Nilsen 
gjennom Oslo, fra Frognerparken til Gamlebyen. Mest fortau, noen parker. 8 km. 
Oppmøte: Kl. 10.00 på trappen foran Majorstuhuset. T-bane, buss eller trikk. 
Turslutt: Grønland T.

Anne-Berit Leganger
928 00 992
Inger Cappelen
415 64 764

Tor 4/11

Skulpturer og parker i Oslo. Etter skulpturparken på Løren går vi østover 
og passerer Veitvedt idrettspark, Hølaløkka og går langs Fossumbekken til 
Rommen. Turstier (asfalt), noe sti. 10 km. Oppmøte: Kl. 10.00 Sinsen T  
(utenfor REMA v/Hans Nielsen Hauges gt). T-bane 4, 5 eller buss 31 til Sinsen T. 
Turslutt: Rommen T.

Inger Cappelen
415 64 764 
Anne-Berit Leganger
928 00 992

Søn 21/11

Avslutningstur til Kobberhaughytta. På sti eller vei, til en hyggelig rast på 
Kobberhaughytta. Jevn stigning til Kobberhaughytta, noe ulendt hvis sti. 11 km. 
Oppmøte: P-plass 400 m nordøst for Sørkedalen skole kl. 10.45. Buss 41 til 
Sørkedalen skole. Turslutt: P-plass v/Sørkedalen skole.

Torbjørn Aas
920 22 798

De lokale turlagene i Viken (gamle Akershus) arrangerer turer og aktiviteter i lokal
miljøet. Noen steder er det egne turgrupper for seniorer. Turlagene merker stier 
og noen  drifter og vedlikeholder hytter. Hva med å være med i en  dugnadsgruppe? 

TURLAG	I	VIKEN

Per januar 2021 er det 12 lokale turlag i 
DNT Oslo og Omegn. Hvis du bor i en 
av disse kommunene; sjekk ut ditt lokale 
 turlag og bli gjerne med som frivillig og 
som  deltaker på aktiviteter. 

Er det ikke et seniortilbud i ditt lokale 
 turlag? Kanskje du vil være med å starte det? 
Ta gjerne kontakt med turlaget. 

Flere turlag kommer til å opprettes i gamle 
Akershus, og noen er allerede igang med 
prosessen, takket være lokale ildsjeler. Så 
følg med!
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På dntoslo.no/turlag finner du  
informasjon og program for alle våre 
lokale turlag.

Nesodden Turlag
Asker Turlag

Vestby Turlag
Ås Turlag

Nordre Follo Turlag

Bærum Turlag

Turkameratene
Nittedal Turlag

Gjerdrum Turlag

Ullensaker Turlag

Nannestad Turlag

Eidsvoll Turlag

Lørenskog Turlag



Bli med på overnattingstur i Østmarka, Nordmarka eller Vestmarka. Bo fast 
på Kobberhaughytta eller benytt våre flotte ubetjente hytter. Eller kanskje det 
 frister med en hengekøyetur?

HYTTETURER	I	MARKA

Kobberhaughytta er lett tilgjengelig, men likevel innhyllet i  skogens ro. Hytta og skogen omkring 
danner en perfekt ramme for yoga og turer. Dagene starter med yoga ute eller inne.  Turlederne 
vil sørge for flotte og varierte turer midt i Nordmarka. På hytta venter bestyrer Erlend med tre 
retters middag og varme i peisen. På kvelden koser vi oss og nyter solnedgangen over åsene.

TURKODE: 13116   AVREISE: Tirsdag 27/4, tirsdag 8/6   DAGER:	3   
PRIS: kr 2950,– eks. reise (ikke-medlemstillegg kr 400,–) 
RUTE: Sørkedalen – Kobberhaughytta (2 døgn) – Sørkedalen 
ANNET: Bagasjetransport. Ta med yogamatte og lakenpose. Evt. sengetøy kan leies. 
AVREISE: Buss 41 fra Røa kl. 10.27 til Sørkedalen skole. Oppmøte Sørkedalen p-plass kl. 10.45. 
Til fots på sti/skogsbilvei til Kobberhaughytta, ca. 7 km. 
RETUR: Til fots til Sørkedalen, ca. 7 km. Turen avsluttes ved Sørkedalen p-plass ca. kl. 16.00. 
TURLEDER: Torbjørn Aas og Johanne Torgersen

Tur	og	yoga	på		Kobberhaughytta

Kortreist skiferie i preparerte  skiløyper gjennom eventyrlige skoger og over praktfulle vann, kan 
det friste? Etter hver dagsetappe står solide DNT-hytter og venter på oss. På ubetjente Katnos-
dammen får vi gjøre som vi vil akkurat når det passer oss, mens på Kobberhaughytta står bestyrer 
Erlend klar med varme i stua og 3-retters  middagen på bordet. Hva mer kan man  drømme om? 
Det må være å gå enda en tur og ende opp på Frognerseteren for å få stor slagen utsikt utover Oslo. 
Denne turen er for skiglade seniorer som ønsker å bli kjent med de mest klassiske løypene  
i  Nordmarka eller ønsker en oppvarmingstur før fjellskituren. Marka venter på dere!

TURKODE: 13117   AVREISE: Tirsdag 2/3   DAGER:	3   
PRIS: kr 1990,– (ikke-medlemstillegg kr 400,–) 
RUTE: Mylla – Katnosdammen (1 døgn) – Kobberhaughytta (1 døgn) – Frognerseteren
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag. 
Turlederne organiserer middag første dag som vi lager sammen. 
AVREISE:	Tog fra Oslo S kl. 09.02 til Grua. Videre med felles maksitaxi kl. 10.00 fra Grua  
(inkludert i prisen) til Mylla. På ski til Katnosdammen, ca. 15 km. 
RETUR:	På ski til Frognerseteren, ca. 8 km. Turen avsluttes ved Frognerseteren T-banest., ca. kl. 16.00.
TURLEDER: Birger Baisgård

Skitur	gjennom	Marka
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Har du lyst til å prøve å sove i hengekøye, men 
mangler utstyr? Eller har du allerede oppdaget hvor 
fint og komfortabelt det er å sove ute i hengekøya? 
Turlederne finner den beste plassen mellom trærne 
hvor vi nyter den lange lyse kvelden, og kanskje får 
vi også oppleve en fin soloppgang. En god middag 
blir det uansett, laget på medbrakt primus.

TURKODE: 13144   AVREISE: Mandag 14/6   DAGER:	2
PRIS: kr 550,– eks. reise (ikke-medl. tillegg kr 250,–) 
RUTE: Se dntoslo.no/senior 
ANNET: Hengekøye kan lånes fra DNT Oslo og 
Omegn. Ta med mat og drikke til lunsj første dag og 
frokost og lunsj til andre dag. Turlederne organise-
rer fellesutstyr og middag som vi lager sammen.
AVREISE: Kommer senere. Se dntoslo.no/senior.
RETUR: Kommer senere. Se dntoslo.no/senior.
TURLEDER: Sigrid Bellamy og Aud Zindsen

Hengekøyetur	i	Marka

Har du lyst til å gå fra hytte til hytte i Nordmarka? Denne turen tar deg langs merkede stier 
og opp på flotte høyder. Turen starter ved dammen på Mylla og går over Bislingflaka, ned til 
 Gjerdingen, videre forbi Rajetajet og ned til Katnosa og Katnos dammen. Her varmer vi opp hytta, 
lager middag sammen og nyter sommerkvelden. På turen fra Katnosdammen til Kobberhaughytta 
legger vi turen over toppene Kjerkeberget, Kikut toppen og Appelsinhaugen. På Kobberhaughytta 
venter bestyrer Erlend med 3-retters middag, varme i peisen og gode senger. På stien mot Oslo 
går vi over Blankvannsbråten, Ullevålseter og takker for turen ved Sognsvann.

TURKODE: 13138   AVREISE: Onsdag 16/6   DAGER:	3
PRIS: kr 1990,– (ikke-medlemstillegg kr 400,–) 
RUTE: Mylla – Katnosdammen (1 døgn) – Kobberhaughytta (1 døgn) – Sognsvann
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag. 
Turlederne organiserer middag første dag som vi lager sammen. 
AVREISE:	Tog fra Oslo S kl. 09.02 til Grua. Videre med felles maksitaxi kl. 10.00 fra Grua  
(inkludert i prisen) til Mylla. Til fots på sti/skogsbilvei til Katnosdammen, ca. 15 km. 
RETUR:	Til fots på sti/skogsbilvei til Sognsvann, ca. 17 km. Turen avsluttet ved Sognsvann  
T-banest. ca. kl. 16.00.
TURLEDER: Erik Hernes

Nordmarka	på	langs	
Bli med på overnattingstur til Fuglemyrhytta, DNT Oslo og Omegns stolthet på  Vettakollen. 
Her kan du glede deg over en flott  arkitektur og fantastisk utsikt over Oslo by og fjorden.  
På to  flotte dagsturer på blå- og  umerkete stier blir du kjent med Marka på en ny måte.  
Vi går innom steder som Båntjern, Vettakollen, Frønsvollsetra, Skjennungsåsen, Tryvannstua  
og  Skomakerløypa. På kvelden serverer turlederne smakfull turmiddag.

TURKODE: 13137   AVREISE: Mandag 31/5   DAGER:	2   
PRIS: kr 890,– eks. reise (ikke-medlemstillegg kr 250,–)  
RUTE: Sognsvann T-banest.– Fuglemyrhytta – Voksenkollen T-bane st.
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag. 
Turlederne organiserer middag som vi lager sammen. 
AVREISE: Linje 5 går fra Jernbanetorget kl. 09.35.  
Oppmøte Sognsvann T-banest. kl.10. Til fots på sti til Fuglemyr hytta, ca. 4 km.  
Etter “innflytting” blir det tur til Skjennungsåsen og retur til hytta, ca. 8 km. 
RETUR: Til fots på sti til Voksenkollen T-banest. via  Tryvannstua, Skomakerløypa,   
klatreparken på Tryvann til Voksenkollen, ca. 7 km. Turen avsluttes ved Voksenkollen  
T-banest. ca. kl. 16.00. 
TURLEDER: Grete Gjertsen

Se	byen	fra	Fuglemyrhytta

Østmarka er kanskje den mest trolske marka i Oslo-området og vi skal så dypt inn at vi nok 
blir helt alene en god stund. Fra ærverdige Losby Gods vandrer vi sørover via Morterudkoia og 
titter innom Røyrivannskoia som ligger nydelig til ved Røyrivann. Herfra går vi til Tonevann 
og over Tonekollen, Østmarkas flotteste utsikt, før vi går gjennom det ville og vakre Østmarka 
natur reservat. Vi overnatter på den ubetjente DNT-hytta Bøvelstad ved Børter vann. Kanskje 
får vi besøk av ulven? Dagen etter går vi  tilbake mot Oslo igjen, først via Deliseter fjorden til 
Øvresaga og videre over Pølseberget til Vangen. Fra Vangen følger vi stort sett Flyktningeruta 
via Søndre Skytten/Elvåga og plankeveien til Øgården og Rustadsaga.

TURKODE: 13136   AVREISE: Onsdag 26/5   DAGER:	2   
PRIS: kr 950,– eks. reise (ikke-medlemstillegg kr 250,–)  
RUTE: Losby – Bøvelstad (1 døgn) – via Vangen til Rustadsaga 
ANNET:	Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag.  
Turlederne organiserer middag som vi lager sammen.  
AVREISE: Buss 110 kl. 09.43 fra Oslo bussterminal til Triaden. Videre med felles maksitaxi kl. 10.15 fra 
Triaden (inkludert i prisen) til Losby besøksgård. Til fots på skogsbilvei/sti til Bøvelstad, ca. 12 km. 
RETUR: Til fots langs plankeveien via Vangen og Skytten til Rustadsaga, ca. 20 km.  
Turen avsluttes ved Bogerud T-banest. ca. kl. 16.00. 
TURLEDERE: Erik Hernes

Ville,	historiske	Østmarka	

dntoslo.no/senior 29



dntoslo.no/senior 31

HYTTETURER	I	MARKA

dntoslo.no/senior30

Under 2. verdenskrig ble det etablert flere flyktninge ruter til Sverige. En av disse rutene gikk 
fra Oslo til svenskegrensen. Vi går første del av den blåmerkede ruta, fra Skullerud til Øyern/
Enebakk. Terrenget er  delvis kupert med korte og bratte opp- og  nedstigninger. Vi skal innom 
Milorghula ved Smalvann og oppom Tonekollen hvor det var ei sentral milorghytte. Vi går til 
den ubetjente DNT-hytta Bøvelstad ved Børtervann. Etter en natt her fortsetter vi via Holtopsetra 
og Festningeåsen til Veng og Ekornrud i Enebakk. Vi avslutter turen på Skøyen ved Øyern.

TURKODE: 13141   AVREISE: Onsdag 8/9   DAGER:	2
PRIS: kr 890,– eks. reise (ikke-medlemstillegg kr 250,–)  
RUTE: Skullerud – Bøvelstad (1 døgn) – Enebakk 
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag.  
Turlederne organiserer middag som vi lager sammen.  
AVREISE: Oppmøte Skullerudstua kl. 10.00. Fra Jernbane  torget (T-bane 3) kl. 09.30 til Skullerud  
T-banest. kl. 09.52. Til fots på sti til Bøvelstad, ca. 22 km.  
RETUR: Til fots på sti langs flyktningeruta til  Enebakk/Skøyen, ca. 13 km. Turen avsluttes ved 
 busstopp i Enebakk/Skøyen ca. kl. 16.00  .
TURLEDER: Erik Hernes

I	flyktningenes	fotspor

Mer detaljert informasjon sendes ut til påmeldte deltakere før turstart.

En walkshop er en kombinasjon av kurs og fottur. Vi skal vandre på kjente og ukjente stier og 
overnatte på koselige Kobberhaughytta. To dager med oppmerksomt nærvær (mindfulness).

TURKODE: 13142   AVREISE: Tirsdag 14/9   DAGER:	2
PRIS: kr 1150,– eks. reise (ikke-medl. tillegg kr 400,–) 
RUTE: Frognerseteren – Kobberhaughytta – Hammeren 
ANNET: Ta med lakenpose. Evt. sengetøy kan leies.
AVREISE: Linje 1 går fra Jernbanetorget kl. 09.37 Oppmøte Frognerseteren T-banest. kl.10.15.  
Til fots på sti/skogsbilvei til Kobberhaughytta, ca. 8 km.
RETUR: Til fots via Kobberhaugene til Hammeren, ca. 12 km. Turen avsluttes ved busstopp ca. kl. 16.00.
TURLEDER: Torbjørn Aas og Sidsel Graff-Iversen

Walkshop:	Oppmerksomt	nærvær	i	Nordmarka

En tur i særegen skog i Ramstadslottet naturreservat. Vi overnatter på  Huldreheim, en ubetjent 
DNT-hytte ved Ramstadsjøen. Turen går langs Åmotdammen opp til Ramstadslottet og videre om 
Setertjernstua til  Huldreheim.  Tilbake går vi langs Brudalen og over Bjønnåsen til Sandbekkhallen.

TURKODE: 13140   AVREISE: Mandag 23/8   DAGER:	2
PRIS: kr 890,– eks. reise (ikke-medl. tillegg kr 250,–) 
RUTE: Sandbekkhallen – Huldreheim (1 døgn) – Sandbekkhallen
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj  første dag og frokost og lunsj til andre dag.   
Turlederne organiserer middag som vi lager sammen.
AVREISE: Buss 300 Blystadlia fra Oslo Bussterminal kl.10.01 til Sandbekkhallen kl. 10.33 eller 
p arkering ved Sandbekken kunstgressbane. Til fots på sti til Huldreheimen, ca. 11 km.
RETUR: Til fots på sti tilbake til Sandbekkhallen, ca. 8 km. Buss 300 til Oslo Bussterminal.
TURLEDER: Sigrid Bellamy og Kirsten B. Løfsgaard

Naturopplevelser	i	Østmarka

Bli med på overnattingstur til Halvorsenhytta. Her venter to flotte dagsturer i Vestmarkas  
vakre natur med fantastisk utsikt. Vi går på blåmerkede stier innom Vestlia, Hovdehytta, Lille og 
Store  Sandungen, Fløyta, Furuholmen og Gupu. Om kvelden serverer turlederne deilig middag.

TURKODE: 13139   AVREISE: Torsdag 12/8   DAGER:	2
PRIS: kr 950,– eks. reise (ikke-medl. tillegg kr 250,–) 
RUTE: Solli Gård – Hovdehytta – Halvorsenhytta (1 døgn) – Vestmarksetra 
ANNET: Ta med lakenpose, mat og drikke til lunsj første dag og frokost og lunsj til andre dag. 
Turlederne organiserer middag som vi lager sammen.
AVREISE: Buss eller tog til Asker. Videre med maxitaxi kl. 10.00 fra Asker (inkludert i prisen)  
til Solli Gård. Til fots på sti via Hovdehytta til Halvorsenhytta, ca. 10 km.
RETUR: Til fots på sti til Kattås, ca. 8 km. Turen avsluttes ved busstopp på Kattås ca. kl. 16.00.
TURLEDER: Grete Gjertsen og Sigrid Bellamy

Utsiktstur	i	Vestmarka

HYTTETURER	I	MARKA
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HELDAGSTURER

På	alle	turene	vil	du	få
l Behagelig bussreise i nye turbusser
l Fotturer i ulik lengde
l Turledelse og omvisninger
l Utelunsj med kaffe og kake
l Stopp med overraskelser; kanskje litt historie,  

kultur, omvisning, tur eller annet spennende
l God middag på utvalgte spisesteder
l Samvær med hyggelige turdeltakere og ledere

TURKODE: 13149   DATO: 16. september

En skikkelig heldagstur til fjells hører 
 høsten til. I år står Eggedal igjen på pro-
grammet. Gled deg til nydelige høstfarger, 
fine turer som delvis går langs impone-
rende Sherpastier. De som kommer helt 
til topps kan ta en “selfie” med Madonna-
statuen!  Det blir også besøk på Theodor 
Kittelsens vakre kunstnerhjem Lauvlia.  
Til lunsj serverer vi hjemmelaget sopp-
suppe med brød.  Middagen inntas på 
familiedrevne Eggedal Borgerstue Hotell.

Høst	i	fjellet		
–	Eggedal	og	Madonna TURKODE: 13150   DATO: 28. november

Også i år blir det hyggelig kirke-tur første 
søndag i advent. Vi besøker en gammel 
kirke, deltar på gudstjenesten, og vi får 
omvisning og høre om kirkens historie 
etterpå. Fra kirken kjører vi til et hyg-
gelig sted, hvor vi spiser middag. Dette 
er en tradisjon fra 1974, som vi ønsker å 
holde fast ved. Mange av tur deltakerne 
har vært med årlig langt tilbake i tid.  
I løpet av alle disse årene har vi besøkt 
42  forskjellige gamle kirker. Påmelding 
f.o.m. 15. oktober.

Adventstur
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PRIS	FOR	HELDAGSTURENE

Kr 1299,– (ikke-medlemstillegg kr 400,–) 
Alt er inkludert i prisen (reise, måltider, 
 turledelse, omvisninger, overraskelser og 
inngangs billetter).  

AVREISE	OG	RETUR

Alle turene har avreise fra Oslo/Sandvika  
ca. kl. 08.00. Retur til samme sted ca. kl. 20.30.

Mer detaljert informasjon sendes ut til påmeldte deltakere før turstart.

TURKODE: 13147   DATO: 17. juni

Årets sommertur går til “sommerøya” 
Tjøme og Verdens Ende. Det blir vandring 
langs den vakre kyststien på Hvasser, frisk 
sjøluft, måkeskrik og smakfull lunsj i en 
lun vik. Vi tar turen innom DNT-hytta 
Tjønneberget som ligger fantastisk til 
med utsikt mot Færder Fyr og Verdens 
Ende. Dagen avsluttes på Verdens Ende 
med et lite “kick” og nydelig middag på 
 resturanten i havgapet. Ta med badetøy!

Sommer	på	Verdens	Ende

TURKODE: 13148   DATO: 19. august

Utenfor Sandefjord ligger Østerøya. Dette 
er et virkelig turparadis, med flotte  turstier 
og deilige strender. Etter  utelunsjen blir 
det fine fotturer med ulik lengde.  Tønsberg 
tønne ligger på sørspissen av øya og er et 
flott turmål. Det blir badestopp underveis. 
Tilbake turen går innom Åsgårdstrand.  
Her besøker vi  Munchs Hus og spiser 
 middag på hotellet.

Østerøya	og	ettermiddag	
med	Munch

HELDAGSTURER
DNT Oslo og Omegn har lang erfaring med heldagsturer for turglade  seniorer.  
Avreise om morgenen og retur i løpet av kvelden. Heldagsturene er godt 
 organisert av dyktige turledere.

TURKODE: 13146   DATO: 15. april

Bli med til øyriket Hvaler som består av 
830 øyer, holmer og skjær. Vi har  plukket 
ut de beste kyststiene og den fineste 
lunsjplassen, hvor vi skal servere vår 
hjemmelagde fiskesuppe. Vi lover vårlig 
sjøluft, friske turer i ulik lengde, nydelig 
utsikt og god vårstemning. Søknad om 
vårsol er levert inn. Dagen avsluttes med 
deilig middag på et hyggelig spisested på 
brygga i Fredrikstad.

Vår	på	Hvaler	
TURKODE: 13145   DATO: 20. mai

Midt i Mjøsa ligger Helgøya, Norges 
s tørste innlands øy. Øya er en skatte-
kiste med flotte storgårder og fine 
 turmuligheter langs Mjøsas strandkant. 
Vi starter dagen med turer og lunsj i det 
fri. Dagen avsluttes på Prøysenhuset, 
som er et  spennende nasjonalt kultur-
hus til ære for Alf Prøysen. Huset ligger 
rett ved den gamle Prøysenstua. Her 
blir det  omvisning, sanger av Prøysen og 
 “gammeldags” middag i restauranten.

Helgøya	og	Prøysenhuset
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Har du lyst til å oppleve vinterfjellet? Bli med på en av våre skreddersydde senior
turer. På turene møter du våre hyggelige og turvante turledere som  veileder deg 
trykt gjennom vinterfjellet.

VINTERFJELLET	
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VINTERFJELLET

Herlige vinterdager med flotte skiturer i Jotunheimen. Erfarne vinterturledere forteller om 
 vurdering av snø- og skredforhold underveis på turene. Den ene dagen vil turleder gi tips og råd 
til dem som ønsker å prøve seg på randonée. På Gjendesheim kan du nyte den vakre utsikten mot 
Gjendevatnet, spraking fra peisen og smaker av lokale råvarer fra kjøkkenet til Marius og Anne.

TURKODE: 13039   AVREISE: Søndag 14/3   DAGER:	5
PRIS: kr 6590,– fra/til Otta. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold på Gjendesheim (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose, skifeller og matpakke til  reisedagen.  
Deltakere må selv sørge for å komme fram til  oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Otta stasjon (eller Gjendesheim). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Fjellski	og	Randonée	på	Gjendesheim	55+

Området i hjertet av Jotun heimen byr på flotte skiforhold mellom ville vakre tinder. Bestyrer Solbjørg 
på Fondsbu skjemmer alltid bort gjestene sine med god mat og vakker sang, og etter dagsturene på ski 
kan man slappe av og nyte livet på hytta. En uforglem melig tur med de gamle  ærverdige  beltebilene  
fra Tyin inn til Fondsbu er også verdt å få med seg.

TURKODE: 13038   AVREISE: Søndag 21/3   DAGER:	5
PRIS: kr 6490,– fra/til Tyin. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold på Fondsbu (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose, skifeller og matpakke til  reise dagen.  
Deltakere må selv sørge for å komme fram til  oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Tyin. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Ski-	og	turopplevelser	på	Fondsbu	55+

Hardangervidda nasjonalpark er et paradis å ferdes i på ski og i løpet av aprildagene på  Krækkja 
blir det flere fine og trivelige dags turer i området. Krækkja ligger vakkert til ved  vannet 
 Storekrækkja, med utsyn mot Hallingskarvet i nord og resten av fjellplatået sør-, vest- og 
 østover. Bestyrerne Signe og Per Martin tar vel imot oss og sørger for mat og drikke på bordet.

TURKODE: 13037   AVREISE: Søndag 11/4   DAGER:	5
PRIS: kr 6390,– fra /til Geilo. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold på Krækkja (4 døgn)
ANNET: Bagasjetransport. Ta med lakenpose, skifeller og matpakke til reisedagen.  
Deltakere må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Geilo (eller Fagerheim). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Vårskitur	på	Krækkja

Turprisen inkluderer: Overnatting, turleder og alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis  
 tre-retters middag) Unntak: Første dag kun  middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Mer informasjon om turene finner du på våre nettsider: dntoslo.no.  
Gradering av våre turer, se side 50.

Reisen til oppmøtested på DNT-turen: De fleste DNT-turene har oppmøtested fra et reiseknute-
punkt som korresponderer med kollektiv transport. Detaljert informasjon om hvordan du kommer deg 
fram med tog eller buss er beskrevet på hver enkelt tur på dntoslo.no. Sett deg nøye inn i reiseruten, 
og bestill billetter i god tid. Eventuelle endringer på reiseruten vil bli formidlet på nettsidene og/eller i 
velkomstbrev til deltakerne.

Om	turene	i	vinterfjellet
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Er du en fjellglad senior? Bli med til fjells på en av våre skreddersydde turer!  
Du kan velge en tur med fast opphold på en hytte eller en  tradisjonell hytte til 
hyttetur. Alle turene ledes av våre hyggelige og turvante turledere.
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Gjendebu Turisthytte, idyllen i vestenden av Gjende, er 150 år i 2021. Hva passer vel bedre enn 
å ta turen inn til denne plassen som oser av historie i alle vegger. Tenk at Gjendine ble født her 
inne på Gjendebu – hun som inspirerte Edvard Grieg til å skrive Gjendines Bånsull. I tillegg til 
alle de flotte turene vi skal gå i området, skal vi også feire Jonsok.

TURKODE: 13153   AVREISE: Søndag 20/6   DAGER:	5
PRIS: kr 5290,– fra/til Gjendebu. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold på Gjendebu (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Gjendebu. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Jonsok	og	jubileum	på	Gjendebu

Nå inviterer vi dere mellom 55 og 65 år til flotte turdager blant forvridde bjørketrær, blinkende 
vann og deilige stier. Svukuriset er DNTs fjellgård som oser av historie og vakre omgivelser, 
midt i selveste Femundsmarka. Her kan man fint bo i flere dager og bruke dagene på tur og 
kveldene til spill og kos på tunet eller inne i stua.

TURKODE: 13051   AVREISE: Mandag 28/6   DAGER:	4
PRIS: kr 4.800,- fra /til Elgå. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Fast opphold Svukuriset (3 døgn) 
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Elgå. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Singeltur	i	Femundsmarka	55–65	år

SOMMERFJELLET

I hjertet av Rondane finnes en artig rundtur vi inviterer deg til å bli med på. De koselige 
betjente hyttene Bjørnhollia og Rondvassbu står og venter på oss etter hver dagstur. Vi får en 
smakebit av Norges eldste nasjonalpark, både det villeste og tøffeste og det frodigste og mykeste 
fjellområdet har å by på. Visste du forresten at det går rutebåt midt inni fjellheimen?

TURKODE: 13151   AVREISE: Søndag 27/6   DAGER:	5
PRIS: kr 6390,– fra/til Straumbu. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Straumbu – Bjørnhollia (1) – Rondvassbu (2) – Bjørnhollia (1) – Straumbu  
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å  
komme frem til oppmøtested for turen.  
OPPMØTESTED: Straumbu. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Rondeslottet	rundt	55+
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Turen til Lusterfjorden og Breheimen er blitt svært populær og gjentas i år også. Her er det 
fjell og fjord i skjønn forening. Vi overnatter på Nes Gard, som ligger flott til ved  Lusterfjorden, 
med utsikt mot et av Norges høyeste fossefall, Feigumfossen. Vi besøker to vakre støler i 
 Breheimen, DNT-hyttene Vigdalstøl og Navarsete. En av dagene tar vertskapet oss med på 
turen “Lusterfjorden rundt”, der vi besøker utvalgte kulturperler.

TURKODE: 13154   AVREISE: Fredag 30/7   DAGER:	5
PRIS: kr 7990,– fra /til Sogndal skysstasjon. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold Nes gard (4 døgn)
ANNET: Ta med matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme frem til 
 oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Sogndal skysstasjon (eller Nes Gard). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Vestlandets	idylliske	perler

Iungsdalshytta i Skarvheimen er en virkelig DNT-perle; flott turterreng, hest på tunet og ekte 
setermiljø! Vi nyter dagene både ute og inne på Iungsdalshytta, med hyggelige måltider og 
 turer i frodige Iungsdalen. En av kveldene forteller bestyrer Jarle den spennende  historien om 
Eivind Fredlaus.

TURKODE: 13155   AVREISE: Søndag 1/8   DAGER:	5
PRIS: kr 6.490,– fra /til Ål stasjon. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Fast opphold Iungsdalshytta (4 døgn) 
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Ål stasjon (eller Tovika). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Stølsopplevelser	i	Skarvheimen

Innsjøen Gjende ligger som et knallgrønt hav i Jotunheimen. På denne turen går vi på toppen 
av Besseggen, men ikke den tradisjonelle turen – vi kommer opp “bakveien”. I tillegg går vi 
flere fantastiske turer rundt Gjende. Kontrastene er store langs Gjende, med stein og fjelltopper, 
en oase av planter og frodige daler, rikt dyreliv og masse rennende bekker og vann.

TURKODE: 13059   AVREISE: Mandag 2/8   DAGER:	4
PRIS: kr 5.899,– fra Gjendesheim /til Gjendebu. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Gjendesheim (2) – Memurubu (1) – Gjendebu (1)  
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen.  
OPPMØTESTED: Gjendesheim. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Med	Gjende	som	turfølge	55+

Dette er turen for deg som vil gå fra hytte til hytte med lett sekk på ryggen sammen med andre 
godt voksne fjellfolk. Terrenget er lettgått, oversiktlig og vakkert. Dagsetappene er akkurat 
passe til å rekke gode raster og nyte naturopplevelsen. Vi kan love koselige hytter med 3 retters 
middag og hyggelige stuer og tun som innbyr til gode samtaler utover kveldene.

TURKODE: 13157   AVREISE: Søndag 8/8   DAGER:	4
PRIS: kr 7.150,– fra /til Geilo stasjon. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Tinnhølen – Stigstuv (1) – Rauhelleren (1) – Krækkja (2) – Fagerheim 
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Geilo stasjon (eller Fagerheim). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Rundtur	på	Hardangervidda	55+
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Dette er turen for deg mellom 55 og 65 år som ønsker turfølge. Vi bor på den betjente hytta 
Fondsbu i vestenden av Bygdin og går dagsturer blant 2000-meterstopper, grønne vann, isbreer 
og vakre daler. Bestyrer Solbjørg sørger for deilige måltider basert på lokale råvarer og kanskje 
til og med sang til middagen, og hun tar oss gjerne med på en tur til Vinjebua for å fortelle om 
en mann hun beundrer; Aasmund Olavsson Vinje.

TURKODE: 13093   AVREISE: Mandag 9/8   DAGER:	5
PRIS: kr 6.799,– fra/til Fondsbu. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold Fondsbu på 1-2-sengsrom (4 døgn)  
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Fondsbu. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Singeltur	på	Fondsbu	55–65	år
Glitterheim ligger midt i smørøyet av Jotunheimen nasjonalpark og er et supert  utgangspunkt 
for en rekke fine dagsturer. Disse dagene skal vi gå flere av disse turene.  Tone og Knut, 
 Glitterheims “monarker”, tar godt vare på gjestene sine med god lokal mat, og “seniorbestyrer” 
Ole Vole vil holde et foredrag om Glitterheims historie en av kveldene.

TURKODE: 13158   AVREISE: Søndag 15/8   DAGER:	5
PRIS: kr 6.590,– fra /til Otta. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold Glitterheim (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Otta (eller Veodalen). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Fall	til	ro	på	Glitterheim

Rett utenfor dørstokken til Gjendesheim ligger milevis med merkede stier, spektakulære 
2000-meterstopper, verdensberømte Besseggen og innsjøen Gjende. Turisthytta byr på  nydelig 
lokalmat og moderne peisestue med utsyn inn mot hjertet av Jotunheimen. Turlederne på 
denne turen vil sørge for flotte og varierte fjellturer, og yogainstruktør byr på god friluftsyoga 
underveis på tur. Vakre dager med innpust og utpust.

TURKODE: 13159   AVREISE: Søndag 29/8   DAGER:	5
PRIS: kr 5.850,– fra /til Gjendesheim. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Fast opphold Gjendesheim (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Gjendesheim. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Tur	og	yoga	på	Gjendesheim

Her er vi i ville Vest-Jotunheimen med sin mest spektakulære og frodige natur. Er det rart 
 engelske lorder og norske diktere fant veien til dette praktfulle fjellområdet på 1800-tallet? 
Gled deg til et eventyr av en vandring mellom tindene, og en natt på den høyest beliggende 
hytta i landet, Fannaråken (2059 moh.).

TURKODE: 13156   AVREISE: Søndag 22/8   DAGER:	5
PRIS: kr 7.190,– fra /til Lom. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Sognefjellshytta (1) – Fannaråken (1) – Skogadalsbøen (1) – Sognefjellshytta (1)  
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Lom (eller Sognefjellshytta). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Rundtur	Jotunheimen	med	Fannaråken	55+
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Turprisen inkluderer: Overnatting, turledere og alle måltider (frokost,  niste/termos,  vanligvis 
 tre-retters  middag. Unntak: Første dag kun  middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Mer informasjon om turene finner du på våre nettsider: dntoslo.no. Gradering av våre turer, se side 50.

Reisen til oppmøtested på DNT-turen: De fleste DNT-turene har oppmøte sted fra et reiseknutpunkt 
som korresponderer med med kollektiv transport. Detaljert informasjon om hvordan du kommer deg 
fram med tog eller buss er beskrevet på hver enkelt tur på dntoslo.no. Sett deg nøye inn i reiseruten, 
og  bestill billetter i god tid. Eventuelle endringer på reiseruten vil bli gjort på nettsidene og/eller i 
velkomstbrev til deltakerne.

Om	turene	i	sommerfjellet

Bli med på noen flotte dager i fjellet med fotturer, blåisvandring, sykkeltur og nydelig 
 bevertning på “nye” Finsehytta. Bestyrerne, Rigmor og Edvar, gleder seg til å ta imot årets 
 gjester til en hytte som siste året er ombygd og som nå framstår som lys, gjestfri og moderne, 
med gode og trivelige oppholdsrom. På 1200 meter over havet skal vi boltre oss i fjellheimen  
til fots og på sykkel med godt turfølge.

TURKODE: 13160   AVREISE: Søndag 29/8   DAGER:	5
PRIS: kr 5.890,– fra /til Finse stasjon. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold Finsehytta (4 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Finse stasjon. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Fjellopplevelser	på	Finse

Dette er snadder-runden i Jotunheimen. Turen går fra hytte til hytte, med betjente hytter i 
starten av og slutten på turen. Vi får også en overnatting på den selvbetjente hytta Olavsbu, 
med en beliggenhet ved foten av Jotunheimens flotteste topper. Med sin storslåtte beliggenhet 
er Olavsbu DNT Oslo og Omegn sin mest besøkte selvbetjente hytte. Så må vi ikke glemme  
å gratulere Gjendebu med 150 år!

TURKODE: 13162   AVREISE: Søndag 12/9   DAGER:	5
PRIS: kr 5.490,– fra /til Tyinkrysset. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Fondsbu (1) – Gjendebu(1) – Olavsbu (1) – Fondsbu (1)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Tyinkrysset (eller Fondsbu). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Rundtur	i	Jotunheimen	55+

Geiterygghytta ligger i hjertet av Skarvheimen, mellom Jotunheimen i nord og Hardangervidda 
i sør. Her, på 1200 meters høyde, møter mektige vestlandsnatur de østlandske høyfjell, og hytta 
ligger ved innfallsporten til både Hallingskarvet nasjonalpark og vakre Aurlandsdalen. Bli med 
på denne unike turen og få en smak av høstfjellet.

TURKODE: 13161   AVREISE: Søndag 5/9   DAGER:	5
PRIS: kr 6.990,– fra /til Ål stasjon. Ikke-medlemstillegg kr 1000,–
RUTE: Fast opphold Geiterygghytta (4 døgn)  
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen.
OPPMØTESTED: Ål stasjon (eller Geiteryggtunellen aust). Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Høsttur	Geiterygghytta

På Aurlandsdalen Turisthytte skal vi bo i tre døgn og nyte fjell-livet i en av Norges mektigste og 
villeste daler. Selve turisthytte er noe for seg selv, og vertskapet gleder seg til å få gjester som 
kan nyte noen dager i deres fjelldal. Turledere tar med deltakerne på dagsturer, og kanskje blir 
det en quiz eller et foredrag på kvelden

TURKODE: 13083   AVREISE: Torsdag 23/9   DAGER:	4
PRIS: kr 4.900,– fra /til Aurlandsdalen Turisthytte. Ikke-medlemstillegg kr 1000,– 
RUTE: Fast opphold Aurlandsdalen Turisthytte (3 døgn)
ANNET: Ta med lakenpose og matpakke til reisedagen. Deltakere må selv sørge for å komme 
frem til oppmøtested for turen. 
OPPMØTESTED: Aurlandsdalen Turisthytte. Detaljert reisebeskrivelse på nettsidene.

Singeltur	Aurlandsdalen	55–65	år
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Gi barnebarna en super start på sommer-
ferien ved å ta dem med til idylliske 
Liom seter! Her blir det elvesafari, topptur, 
bading, pinnebrød på bålet, lek på tunet og 
kanskje  eventyrstund i lavvoen? Våre  dyktige 
turledere legger alt til rette for at barn og 
besteforeldre kan få kvalitetstid sammen.

TURKODE: 13120    
TURSTART: Tirsdag 22/6   DAGER: 4
PRIS: Barn kr 2.390,– og voksne kr 3.990,–
Ikke-medlemstillegg: Barn kr 500,–  
og voksne kr 1.000,– 

Liomseter	med	besteforeldre	
(6–12	år)

Turprisen inkluderer: Fullpensjon med overnatting på 2–6 sengerom. Familier med 2–3 personer vil  
i enkelte tilfeller dele rom med andre familier. Les mer på våre nettsider: dntoslo.no

På Hardangervidda er det fint terreng for 
både barn og besteforeldre. På turen fra 
selvbetjenings hytta Kjeldebu øver vi oss i 
bruk av kart og kompass og vi tar oss god 
tid til å utforske, leke og ha det hyggelig på 
veien til Krækkja og et hyggelig opphold der.

TURKODE: 13129    
TURSTART: Mandag 26/7   DAGER: 4    
PRIS: Barn kr 2.190,– og voksne kr 3.490,– 
Ikke-medlemstillegg: Barn kr 500,–  
og voksne kr 1.000,–

Hytte	til	hyttetur	med	beste-
foreldre	–	Hardangervidda	
(8–12	år)

Terrenget rundt vakre  Grimsdalshytta 
er lettgått og passer fint for både beste-
foreldre og  barnebarn. Dette er et sted 
for spennende dagsturer, lek og  læring 
for både barn og  besteforeldre.  Turen 
 gjennomføres i den siste uka i  skoleferien  
i Oslo-området.

TURKODE: 13133    
TURSTART: Mandag 9/8   DAGER: 4
PRIS: Barn kr 2.590,– og voksne kr 4.090,–
Ikke-medlemstillegg: Barn kr 500,–  
og voksne kr 1.000,– 

Rondane	med	besteforeldre	
(6–12	år)
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BESTEFORELDRETURER

Om	besteforeldreturene	på	fjellet

Langt inni Maridalen ligger Skar leir.  
Der holder vedgjengen til; dugnads-
gjengen som  hogger, kløyver og kjører 
ut ved til alle markahyttene. Men her 
er også en annen kar; nemlig snek-
ker Andersen. Han er veldig opptatt av 
fugler og fuglekasser. Nå inviterer han 
barn og  besteforeldre til verkstedet sitt, 
hvor han har gjort i stand emner så dere 
kan lage deres egne fuglekasser. Det blir 
også anledning til å lage sansekasser; 
små trekasser hvor man kan putte hånda 
inn og gjette hva som gjemmer seg. Ved 
 “Varmestua” steker vi lapper og serverer  
saft og kaffe.

TIDSPUNKT: Tirsdag 22/6 kl. 11.00–14.00
PRIS: Gratis – husk påmelding!
OPPMØTE: P-plassen på Skar i Maridalen.
TA	MED: Nistepakke og drikkeflaske.
PASSER	FOR: Barn 4–8 år i følge med 
besteforeldre (eller andre).

Sommerferiedag	på	Skar	leir

Innerst i Bunnefjorden ligger idylliske 
Breivoll. Med store grøntområder og 
nærhet til sjøen er dette et eldorado for 
friluftsliv og lek. Bli med på eventyrdag 
med sjørøversus. Vi henter fram kart og 
leter etter edle skatter. Det blir blant annet 
roing over sundet, fiskesprett og sangleker. 
Ellers blir det sjørøverstund og skattejakt. 
Vi serverer saft og kaffe.

TIDSPUNKT: Søndag 8/8 kl. 11.00–14.00 
PRIS: Gratis – husk påmelding!
OPPMØTE: Breivoll Gård i Ås.
TA	MED: Nistepakke og drikkeflaske.
PASSER	FOR:	Barn 2–8 år i følge med 
 besteforeldre (eller andre).

Sommerferiedag	på		
Breivoll	Gård

Før i tida kalte man høstferien for potetferie. 
Hesten gjorde jobben når potetene skulle 
både hyppes og tas opp av jorda, og små og 
store var med på å plukke årets avling. Bli 
med til Søndre Aas Gård på Holmlia hvor 
vi sammen skal gjenskape en god, gammel-
dags potetferiedag. I lunsjen tenner vi bål i 
gapahuken. På gården er det mange dyr som 
barna kan hilse på. Vi serverer saft og kaffe.

TIDSPUNKT:	Tirsdag 5/10 kl. 11.00–14.00  
PRIS: Gratis – husk påmelding!
OPPMØTE: Søndre Aas Gård på Holmlia.
TA	MED: Nistepakke og drikkeflaske.
PASSER	FOR: Barn 2–8 år i følge med 
 besteforeldre (eller andre).

Høstferiedag	på		
Søndre	Aas	Gård

Les mer på våre nettsider: dntoslo.no

Aktivitet sammen med barna er utrolig givende. Nå tilbyr vi besteforeldreturer 
både i fjellet og i nærmiljøet i skoleferiene. Også mamma, pappa, tante, onkel, 
oldefar og oldemor er velkommen!

BESTEFORELDRETURER
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UTETID	PÅ	EGENHÅND
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Naturen er alltid åpen, også når arrangerte turer må settes på pause. En tur er 
en tur uansett hvor langt du går, og helseeffekten er alltid på plussiden. Gjør det 
enkelt og bruk uterommene som finnes i borettslag, boligstrøk, hagebyer, ved 
fjorden og i Marka. Her gir vi deg noen tips til muligheter som alltid er der.

UTETID	PÅ	EGENHÅND

l VELG	TURER	I	DITT	NÆRMILJØ. Bruk fantasien og 
utforsk nye turmuligheter der du bor. Inviter 
gjerne med deg en venn.

l BRUK	PARKER	OG	LEKEPLASSER. Ta med barne-
barnet ditt på oppdagelsesferd fra lekeplass til 
lekeplass der du bor eller andre steder.

l SPIS	UTE. Hva med en lunsj eller middag ute? 
Lag enkel mat på bål eller primus, eller ta med 
noe ut som du har forberedt hjemme. På nett-
siden inspirasjon.ut.no finner du tips til turmat. 

l FYR	BÅL. Bål er alltid koselig. Hvor er din 
nærmeste bålplass? NB: sjekk de lokale 
 forholdene og bruk godkjente bålplasser der 
det er  nødvendig.

l DEL	NATUROPPLEVELSEN. Ring til noen som 
ikke kommer seg ut. Gi dem lyden av fuglesang, 
følelsen av vind i håret og la de få se utsikten 
der du er.

l ØV	PÅ	KART	OG	KOMPASS. Hvis du er usikker 
på orientering; få noen til å vise deg og prøv å 
finne frem til et gitt turmål ved bruk av kart og 
kompass. 

l GJØR	UTEAKTIVITETER	SOM	DU	LIKER, enten det 
er å fiske, sykle, bade, plukke sopp og bær, geo-
caching, padling, skitur eller noe helt annet.  

l PRØV	ØYHOPPING	I	OSLOFJORDEN. Øyene ligger 
som perler på ei snor og i sommerhalvåret 
er det enkelt å komme seg dit med båtene. 
Utforsk øyenes sjarm og ta gjerne med deg et 
piknikteppe og noe godt å spise.  

l PLUKK	UTSIKTSPUNKTER	OG	TOPPER. Du trenger 
ikke å dra langt til fjells for å få utsikt. Sjekk ut 
 utsiktspunktene nær deg, og kanskje du også 
finner et utsiktstårn? 

l GÅ	EN	TUR	ALENE	OG	LYTT	TIL	STILLHETEN.  
Naturens stillhet gjør noe godt med oss. 

l SE	PÅ	FUGLENE, i egen hage, i parken, ved  
 fjorden eller i skogen.

l GÅ	PÅ	SKATTEJAKT. Gjør som barna; sett deg 
ned på kne og se hva som skjuler seg i skogen.  
Hva finner du? Trær, blomster, dyrespor, 
småkryp? 

l PLUKK	SØPPEL. Ta med deg en pose i lomma 
eller sekken, og plukk med deg det du finner 
av søppel der du går.

l LAST	NED	TURTIPS: UT-appen gir deg tusenvis av 
turforslag og kan gi deg næring og tips til nye 
turdrømmer og turmuligheter. 

l TREN	UTE. Styrk kroppen ved å gjøre noen 
styrke øvelser mens du er i parken eller i  skogen. 
Bruk trær, benker og stubber i øvelsene. 

l SAMLE	PÅ	HYTTER	I	MARKA	ELLER	PÅ	FJELLET.  
Sett deg mål og kryss av på kartet etter hvert 
som du “plukker” hyttene. 

l JAKT	PÅ	TURPOSTER. Turpostopplegg som  
Turorientering, Kjentmannsposter og Stolpe-
jakten kan inspirere til å gå turer i nye områder. 

 GOD TUR!

TIPS	
Gi en tur, uteopplevelse eller  
DNT-medlemskap i gave til en venn  
eller et familiemedlem. Verdens  
fineste bursdags- eller julegaver!
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Arrangementer
Aktivitetsdager og arrangementer trenger frivillige  
til gjennomføring av aktiviteter, informasjons-
stand og andre praktiske  oppgaver. Dette kan 
være en fin start som frivillig i  foreningen, som 
en liten prøvesmak. Et  eksempel er Kom deg 
ut-dagen, som  arrangeres 2 ganger i året med 
 arrangementer i hele Norge.
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Takket være innsatsen fra hundrevis av flotte frivillige gjennom tusenvis av 
 dugnadstimer, kan vi skape naturopplevelser for livet igjen og igjen. Å være 
 frivillig kan i seg selv være berikende, ved å ta del i et dugnadsfellesskap og å  bidra 
med kompetanse og engasjement. Det er rom for flere frivillige i  foreningen!
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BLI	FRIVILLIG

Turledelse	
Både nærturer i lokalmiljøet og sommer- og 
vinterturene til fjells ledes av frivillige turledere. 
Turlederkurs på ulike nivå tilbys alle turledere.
Er du godt kjent i ditt nærmiljø eller et annet 
turområde, har noe erfaring med friluftsliv og 
ønsker å ha med deg flere på tur? Kanskje turle-
delse kan være noe for deg?

DNT-vert
En DNT-vert bidrar til praktisk tilrettelegging på 
arrangementer, møter, kurs og aktiviteter. DNT-
vertene har spesielt fokus på det sosiale felles-
skapet og er ofte den som ønsker velkommen til 
de ulike sammenkomstene.
 
Hyttetilsyn	i	Marka
Som hyttetilsyn i Marka besøker man hytta 
regelmessig og sjekker at alt er i orden, supplerer 
forbruksartikler, skaffer ved og gass og tømmer 
utedoen ved behov.

Hyttevakt	i	fjellet
På de større selvbetjente hyttene i fjellet er det 
behov for hyttevakt i høysesong. Oppgavene er 
blant anent å påse at gjestene skriver seg inn i 
besøksprotokollen, behandler avfall riktig og tar 
del i rengjøringen av hytta.

Hyttedugnad	i	Marka	og	på	fjellet
Både ubetjente hytter i Marka, selvbetjente og 
 betjente hytter på fjellet trenger å  vedlikeholdes. 
Det gjøres fortrinnsvis gjennom dugnader, der ar-
beidet kan innebære nedvasking av hytta, hugging 
av ved eller maling av hytta utvendig og innvendig.

Stidugnad	i	Marka	og	på	fjellet
Alle blåmerkede stier i Marka holdes åpne og 
merkes gjennom dugnadsarbeid. Noen gjør 
 denne jobben en og en, mens andre løfter i 
flokk. På  fjellet gjennomføres vardedugnader 
gjennom sommeren, der man blant annet 
 restaurerer og bygger nye varder og merker  
med røde T-er.

Brudugnad	i	fjellet
DNT Oslo og Omegn har over 250 bruer på vårt 
rutenett i Sør-Norge. Vi har etablert en egen 
gruppe med frivillige som jobber med bru-
dugnader i fjellet. Dette er for deg som er i god 
form, har byggeerfaring og er glad i utfordringer.

Vedgjenen	på	Skar
Innerst i Maridalen ligger Skar leir, og her har 
noen frivillige ildsjeler bygd opp et spenstig 
 dugnadsmiljø. De jobber spesielt med ved og 
lager mange ting av tre som kommer marka-
hyttene tilgode.

Dugnad	på	Sæteren	Gård		
og	Kobberhaughytta
På hyttene Sæteren Gård og Kobberhaughytta  
er det egne dugnadsgrupper som møtes jevnlig.  
De gjør praktisk arbeid som vedsjauing, 
 vedlikehold, maling, rydding, vasking og annet 
forefallende arbeid.

Turlag
Ønsker du å engasjere deg lokalt i Viken  
(gamle Akershus)? Ta kontakt med ditt turlag,  
se side 25.

HAR	DU	LYST	TIL	Å	BLI	FRIVILLIG		
HOS	OSS?		
Da kan du sende en e-post til  
frivillig@dntoslo.no
Les mer om mulighetene for å være frivil-
lig på våre nettsider: dntoslo.no/frivillig

BLI	FRIVILLIG
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BLI	MEDLEM

DNT	Oslo	og	Omegn

Medlemspriser	2021	
Hovedmedlem kr  725,–
Ungdom/Student 19–26 år kr  370,–
Skoleungdom 13–18 år kr  225,–
Honnørmedlem  kr 570,– 
(alderspensjonist og uføre over 50%)
Husstandsmedlem (til hoved-, student-,  kr  400,– 
honnør- eller livsvarig medlem)
Barnas Turlag 0–12 år kr  140,–
Livsvarig medlem kr  18 125,–
Familiemedlemskap kr  1 300,–

GRADERING	AV	TURENE

Nærturene	
  For nybegynnere og barn, krever ingen 

spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. 
Hovedsak kortere turer. Moderate  stigninger, 
ingen bratte partier.

  For de med litt erfaring i terreng og  middels 
trente turgåere. Kan ha noe mer  krevende 
 partier og kan være steinete. Moderate 
 stigninger som kan ha enkelte bratte partier.

  For erfarne turgåere og de med god 
 utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein, ur og 
snaufjell. Bratte helninger og lengre strekninger 
med løs stein og myr kan forekomme.

  For erfarne turfolk og de med god 
 utholdenhet. Gode fjellsko anbefales. Lange 
 turer på mer krevende stier eller topp med 
bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.

Fjellturene	
Graderingen av turer i fjellet settes kombinert 
med lengde og type terreng og gjelder både 
 sommer og vinter.

  Lengde: Dagsturer ut fra hytte  eller  lette 
dagsarrangementer for alle. Turens lengde kan 
vanligvis tilpasses deltakernes  forutsetninger. 
Terreng: Turen går i forholdsvis flatt lende. 
 Følger for det meste merkede ruter.

  Lengde: Dagsturer fra en hytte eller dags-
etapper på inntil ca. 15 km. Passer for de som er 
vant til å gå på tur med sekk og er i normalt god 
form. Terreng: Turen går i småkupert terreng. 
Følger for det meste merkede ruter.

  Lengde: Dagsetapper på inntil ca. 25 km. 
 Passer for de som har noe fjellerfaring og er i 
god form. Terreng: Turen går i et terreng med 
mye opp- og nedstigning.  Kan gå utenom 
 merkede ruter.

  Lengde: Dagsetapper på mer enn ca. 25 km. 
Passer for de som har god  fjellerfaring og er i 
meget god form. Terreng: Turen går tidvis  
i svært bratt og ulendt terreng. Kan ofte gå 
utenom merkede ruter.

GENERELT	FOR	ALLE	FJELLTURER
l Deltakerne bærer egne sekker  

(inntil 8 kg sommer, inntil 15 kg vinter).  
Gruppene er ute hele dagen. 

l Gjennomsnitts marsjfart sommer og vinter  
er ca. 3 km i timen.

l Les informasjonen om turen nøye og studér 
gjerne kartet før turstart.
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Den Norske Turistforening (DNT) 
er Norges største friluftslivs-
organisasjon med rundt 300.000 
medlemmer tilknyttet 57  lokale 
medlemsforeninger over hele 
 landet. DNT  arbeider for å fremme 
et enkelt, aktivt, allsidig og miljø-
vennlig friluftsliv og for å bevare 
natur og k ulturverdier. 

DNT Oslo og Omegn er den 
største medlemsforeningen i DNT 
med rundt 100.000  medlemmer. 
Foreningen driver hytter og ruter, 
organiserer turer og  aktiviteter og 
arbeider for vern av  friluftsområder. 
Frivilligheten er bærebjelken i DNT. 

Fordeler	som	DNT-medlem	
l Medlemspris på 550 DNT-hytter over hele Norge
l Medlemspris i turutstyr i DNT-butikken
l Muligheter til å delta på en rekke organiserte turer,  

kurs og arrangementer i DNT Oslo og Omegns regi
l Tilgang til DNT-nøkkelen
l Våre turmagasiner tilsendt
l Magasinet Fjell og Vidde tilsendt
l DNTs årbok tilsendt
l Rabatter hos våre samarbeidspartnere
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Sjekk ut nettsiden dntoslo.no/tips.  
Her finner du praktiske tips til 
 turplanleggingen, både for nærturene  
og fjellturene. 



Kom gjerne innom Tursentrene i Storgata 3 og Sørenga (Sørengkaia 124). 
Hyggelige turveiledere hjelper deg med turforslag og informasjon om turer og 
aktiviteter. Her selges også kart, turklær og nyttig turutstyr.

VELKOMMEN	TIL	OSS	I	DNT	OSLO	OG	OMEGN
Returadresse:

DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum 

0101 Oslo

STORGATA 3  
Man–fre 10.00–17.00
Tors 10.00–18.00 
Lør 12.00–17.00

SØRENGA
Varierende åpningstider, se 
friluftshuset.dntoslo.no

Telefon: 22 82 28 00 (10.00–15.00)
E-post: info@dntoslo.no
Mer info på dntoslo.no/senior

Åpningstider	

DET LIGGER I VÅR NATUR

dntoslo.no/senior
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Returadresse:
DNT Oslo og Omegn

Pb 7 Sentrum 
0101 Oslo


