SENIORAKTIVITETER
TURTILBUD TIL SENIORER 2019

Det ligger i vår natur
dntoslo.no/senior
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Velkommen til senioraktiviteter med
DNT senior Oslo i 2019!
2019 er inkluderingsåret i DNT. Det betyr at vi
vil jobbe for at enda flere blir med i våre gode
turfellesskap. 2019 er også året der Oslo er
europeisk miljøhovedstad. Dette blir markert
gjennom året med aktiviteter som Grønn Friluftsmarsj, Friluftstrim-dagen og en hel uke til våren
arrangerer DNT Oslo og Omegn den store
ryddeuka der vi samler og plukker søppel på alle
våre turer.
Vi er stolte og glade for å kunne presentere årets
fyldige tur- og aktivitetstilbud til friluftsglade
seniorer. Her er turer for enhver smak og vårt ønske er at alle seniorer i byen skal kunne finne noe
som passer å delta på. Vi skal fortsatt til fjells, men
hovedvekten av vårt tilbud er kortreist og miljøvennlig friluftsliv, med lokale turer i vårt mangfoldige nærområde. DNT Oslo er i høyeste grad
med på å gjøre Oslo til en verdig miljøhovedstad.
Som vanlig inneholder programmet både gamle
slagere, kjenninger i ny innpakning og noen nye
godbiter. Vi ønsker deg lykke til med turplanleggingen. Kos deg med programmet og
velkommen ut!
Med vennlig hilsen
DNT senior Oslo
Følg DNT senior Oslo på facebook!
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TURBUSSEN
Turbussen er et tilbud til seniorer og andre som vil komme
seg kjapt og greit ut på tur litt utenfor stuedøra. Turene tar
deg til ulike turterreng ved kysten, langt inn i skogen, langs
kjente elver og til historiske og kulturelle steder.

Om turene

Turbuss fra Asker/Bærum og Oslo
Turbussen kjører fra Asker og Bærum på tirsdager og
Oslo på onsdager. På bussene møtes mange turglade
mennesker i ulik alder og ulik fysisk form. Bussen kjører
direkte ut til dagens turterreng. Det legges vekt på at det
skal være et sosialt og inkluderende miljø på turene. Etter
endt tur bringer bussen deg trygt tilbake til utgangspunktet.

Turledere og turmuligheter
• Det er alltid minst fire turledere på Turbussen, ofte
flere. 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 alltid turene på brøyta veier.
• Ved de fleste turmålene er det koselige hytter/
markastuer eller kaféer hvor det er mulighet for å
kjøpe noe å drikke og spise.

Ta på og ta med
Det er viktig å kle seg godt og ha på gode sko.
• Ta med en liten sekk med drikke, matpakke, sitteunderlag og litt ekstra tøy.
• Vi anbefaler også gåstaver, spesielt når det er glatt.
I vinterhalvåret er det lurt å bruke brodder.
• Husk ditt DNT-medlemskort!

Annet
• Det er ikke lov å ha med hunder på Turbussen.
• Ståplasser på Turbussen kan forekomme.
• Hittegods turbussen (Nettbuss), tlf: 407 05 070
All deltakelse skjer på eget ansvar.
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Turoversikt 2019
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 Oslo, Haakon VIIs gt 1 kl. 10.00
• NB! Møt opp senest 10 min før avgang for å
være garantert plass på Turbussen
• Retur fra turmålet kl. 14.00
(dersom ikke annet er oppgitt)
• Pris medlem: Kr 120,-,  ikke-medlem: kr 170,• Betalingsmetode: Det er nå åpnet opp for
muligheten til å bruke VIPPS som betalingsform
”DNT Turbussen #549476” i tillegg til kontant
betaling
• Ta med medlemskortet

Mer informasjon?
Ta kontakt med vårt Tursenter på tlf. 22 82 28 00.
Dato

Turområde

Kort informasjon

Tirs 8/1
Ons 9/1

Lilloseter

Fra Ammerud på skogsbilvei mot Lilloseter. Kafé.

Tirs 15/1
Ons 16/1

Akerselva

Vi går elva fra bunn til topp. Kafé på Teknisk museum.

Tirs 22/1
Ons 23/1

Semsvannet

Tur rundt og i nærheten av Semsvannet. Kafé på NaKuHel.

Tirs 29/1
Ons 30/1

Sognsvann

Tur rundt og i nærheten av Sognsvann. Kafé på NIH.

Tirs 5/2
Ons 6/2

Ekeberg

Gjennom Skulpturparken til Brannfjell.
Kafé Bekkelaget seniorsenter ”Villa Holte”.

Tirs 12/2
Ons 13/2

Drammenselva

Flott tur langs elvebredden. Kafé.

Tirs 19/2
Ons 20/2

Huseby – Frognerparken

Urbant Friluftsliv fra Huseby til Frognerparken. Kafé.

Tirs 26/2
Ons 27/2

Vestmarka

Tur på god skogsbilvei mot Sandungen. Kafé på Furuholmen.

Tirs 5/3
Ons 6/3

Nordpolen – Kuba

Urbant friluftsliv fra Nordpolen til Kuba. Kafé Mathallen.
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TURBUSSEN

Det tas forbehold om endring av turmål ved
vanskelig vær- og føreforhold. Endringene
kan gjøres samme dag.
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Dato

Turområde

Kort informasjon

Tirs 12/3
Ons 13/3

Østensjøvannet

Tur rundt og i nærheten av Østensjøvannet. Kafé.

Tirs 19/3
Ons 20/3

Øverlandselva

Vi går elva fra topp til bunn. Kafé.

Tirs 26/3
Ons 27/3

Sognsvann –
Ullevål Hageby

Urbant friluftsliv fra Sognsvann til Ullevål Hageby. Kafé.

Tirs 2/4
Ons 3/4

Jeløya – Rød Gård

Gode turveier og frisk sjøluft. Kafé på Rød Gård.
Retur inntil en time senere.

Tirs 9/4
Ons 10/4

Dæliskogen

Tur med kultur og natur rundt vakre Dælivann.
Kafé på Godthaap.

Tirs 23/4
Ons 24/4

Lysakerelva

Vi går den villmarkspregete elva fra topp til bunn.
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 30/4

Frønsvollen

Frønsvollen er en gammel seter som drives av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Ta med mat – mulighet for å kjøpe drikke.

Tirs 7/5
Ons 8/5

Ljanselva – Hvervenbukta

En fin tur fra marka til fjorden langs Ljanselva med fokus på
miljø. Denne uken arrangerer DNT Oslo og Omegn den store
ryddeuka. Vi samler og plukker søppel langs ruta. Kafé.
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TURBUSSEN
Dato

Turområde

Kort informasjon

Tirs 14/5
Ons 15/5

Kyststien i Hurum –
Sandspollen

På tur langs kyststien gjennom spennende kystområder.
Rast i det fri – ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 21/5
Ons 22/5

Kolsås

Tur på Kolsås med utsikt, bygdeborg og tjern.
Rast i det fri – ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 28/5
Ons 29/5

Østmarka – Dølerud

På flotte stier og skogsbilveier inn til DNT hytta Dølerud. Rast i
det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 4/6
Ons 5/6

Ursdalen – Vestmarka

En tur i bygde-Bærum med Skuibakken. Rast i det fri – ta med
mat og drikke.

Tir 11/6
Ons 12/6

Breivoll
Sommeravslutning

Tur langs kyststien til Breivoll, DNT sitt nye sted langs
Bunnefjorden. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 20/8
Ons 21/8

Linderud Gård

Tur i Groruddalen til Linderud Gård. Et av Oslos fornemste gods og
best bevarte historiske hageanlegg. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 27/8
Ons 28/8

Nesodden

Langs kyststien på Bunnefjordsiden til Nesoddtangen. Rast i det
fri – ta med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 3/9

Barlindåsen

Barlindåsen 407 moh. er Lillomarkas svar på Besseggen.
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Ons 4/9

Grønn Friluftsmarsj

Bli med på Friluftsmarsjen for seniorer på Friluftsenteret v/Frognerseteren. Mer informasjon se s. 32. Retur inntil en time senere.

Tirs 10/9
Ons 11/9

Huldreheim

Vi besøker DNTs nye hytte, en perle i Østmarkas indre, som
ligger vakkert til ved Ramstadsjøen i Rælingen. Rast i det fri – ta
med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 17/9
Ons 18/9

Krokskogen

Tur til vannene og demningene til Sundvolden Møllebrug i terrenget nordøst for Kleivstua (400 – 460 moh.). Rast i det fri – ta
med mat og drikke. Retur inntil en time senere.

Tirs 24/9
Ons 25/9

Gaupekollen

Gaupekollen (519 moh.). Fin utsikt over Oslo by og fjord. Vi
besøker flyvraket fra 1942. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 1/10
Ons 2/10

Mariholtet

Vi besøker Østmarkas knutepunkt. Flotte turmuligheter på stier
og skogsbilveier. Kafé.

Tirs 8/10
Ons 9/10

Tanumplatået

På flotte stier og skogsbilveier over Tanumplatået og gjennom
Tanumskogen.

Tirs 15/10
Ons 16/10

Bogstadvannet

Tur rundt og i nærheten av Bogstadvannet. Kafé.

Tirs 22/10
Ons 23/10

Langs Alnaelva –
Alunsjøen

Fin tur på spennende stier og turveier.
Kafé på Lill-O-stua.

Tirs 29/10
Ons 30/10

Tryvannstua

Vi starter fra ulike steder og besøker hjertet av Nordmarka. Kafé.

Tirs 5/11
Ons 6/11

Lillomarka

Fra Maridalen inn i Lillomarka til Trollvann. Kafé.

Tirs 12/11
Ons 13/11

Torshovdalen – Sørenga

Urbant friluftsliv fra Torshov til Sørenga. Kafé på Friluftshuset på
Sørenga.

Tirs 19/11
Ons 20/11

Østmarka

Flere turmuligheter i området. Kafé.

Tirs 26/11
Ons 27/11

Jul i Drøbak

Tur rundt og i nærheten av Drøbak. Vi besøker det kjente julehuset. Kafé. Retur inntil en time senere.

Tirs 3/12
Ons 4/12

Sæteren Gård
Juleavslutning

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

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Sosiale hverdagsturer på faste ukedager gjør det enkelt å komme seg ut! Nærturene går fra
samme oppmøtested hver uke, og folk i alle aldre er velkomne til å delta. Turene ledes av hyggelige
turledere og er en del av DNTs nærturprosjekt «Aktiv i 100».
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. I dårlig vær
besøkes kanskje en kafé. Nærturer varer vanligvis
fra 2-4 timer. Lengde og tempo tilpasses føreforhold og deltakernes behov.
Felles for Ekstra lette turer
Turene er tilpasset folk som vil begynne med turgåing
eller ønsker enklere turer. Varighet opp til 1,5 timer.

Turperioder
Gruppene følger skolens ferier, men det er alltid
tur i høst- og vinterferie. For oversikt over alle
turene se www.dntoslo.no/Aktivi100
Har du spørsmål om nærturene?
Ta kontakt med Tursenteret på tlf. 22 82 28 00.
E-post: turinfo@dntoslo.no
Lokale endringer/variasjoner for turene kan
forekomme.

Følg oss gjerne på Facebook: Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100.
Turtilbudet støttes av Helsedirektoratet og Oslo kommune.
10
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Turoversikt Nærturer i Oslo
Hvor

Hver

Oppmøtested

Merknad

Bøler

Tirsdag kl. 11

Bøler T-banestasjon

Månedens tur* er siste tirsdag i måneden.

Skøyen

Tirsdag kl. 11

Skøyen togstasjon,
utgang sjøsiden

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

Ammerud

Tirsdag kl. 11

Ammerud T-banestasjon

Månedens tur* er siste tirsdag i måneden.

Tonsenhagen

Torsdag kl. 11

Tonsenhagen skole

Månedens tur* er siste torsdag i måneden.

Sognsvann

Torsdag kl. 11

Bommen ved Sognsvann

Månedens tur* er siste torsdag i måneden.

Søndre
Nordstrand

Torsdag kl. 11

Lerdal bussholdeplass

Månedens tur* er første torsdag i måneden.

Ellingsrud

Fredag kl. 11

Ellingsrudåsen T-banestasjon, utgang senteret

Månedens tur* er siste fredag i måneden.

Turoversikt ekstra lette turer på turveier og gode stier
Tøyen

Mandag kl.11

Aktivitetshuset K1

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

Mortensrud

Tirsdag kl. 11

Mortensrud Torg

Enkle turer. Månedens tur* hver andre tirsdag i
måneden.

Furuset

Onsdag kl. 11

Furuset bibliotek og
Aktivitetshus

Ekstra lette turer. Månedens tur* siste onsdag i
måneden.

Turoversikt Nærturer i Akerhus
Nedre
Romerike

Onsdag kl. 10

Sandbekkstua i
Rælingen

*Gruppa reiser noen ganger med Veteranbuss
til andre turområder.

Kolbotn i
Oppegård

Mandag kl. 11

Utenfor Kulturhuset på
Kolbotn

Pluss tur første mandag i måneden (varighet
4-5 timer).

Borgen i
Asker

Mandag kl. 11

Borgen Innbyggertorg

Asker
sentrum

Onsdag kl. 11

Asker Frivilligsentral
Hasselbakken

Steinskogen i
Bærum

Fredag kl. 11

Steinskogen p-plass ved
gravlunden

Månedens tur* siste fredag i måneden.

Nittedal sør

Torsdag
kl. 10.30

P-plassen ved Skytta
barnehage

Turene går i februar og april – oktober.

Nittedal
Midtbygda

Torsdag
kl. 10.30

P-plassen i Sørligveien

Turene går i november-januar.

Hakadal

Mandag
kl. 10.30

P-plassen ved
Varingskollen

Turene går på torsdager i mars og mandager i
april – oktober.

Hovseter T-banestasjon

Turene går i perioden 26.03 – 22.10.

Lyst til å gå en kveldstur?
Hovseter

Tirsdag kl. 18

* Månedens tur blir arrangert av flere av nærturgruppene. Disse turene går gjerne i et annet turområde.
Gruppene benytter da kollektivtransport for å komme seg til et annet turutgangspunkt. For turprogram og andre
detaljer, sjekk dntoslo/aktivi100.
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FRILUFTSTRIMMEN

Torshovparken
Mandager kl. 10 – 11
Vinter/vår:

7. april – 17. juni

Kom i form gjennom hyggelig samvær på
Frilufstrimmen i Oslos parker. Utendørs styrkeog balansetrening sammen med turglade
mennesker og et inkluderende fellesskap. Et
kortreist friluftstilbud som er gratis og uten påmelding. Ta med en venn, nabo eller kom alene.
Friluftstrimmen ledes av en erfaren instruktør
som tilrette-legger øvelser som passer for deg.
DNT-verter serverer kaffe/te etter treningen.

Høst/vinter:

19. august – 9. desember

Påmelding:

Nei, bare møt opp

Pris:

Gratis

Oppmøte:

I parken v/Paviljongen

Ta med:

Treningstøy etter været, sitteunderlag til treningen og matpakke

Instruktør:

Stian Walle Larsen

Om friluftstrimmen
Friluftstrimmen har fokus på styrke- og balansetrening som øker evnen til å gå tur i ulendt
terreng. Vi trener sammen og motiverer hverandre. Alle øvelsene har forskjellige nivåer og
vanskelighetsgrader der instruktøren veileder
og tilrettelegger slik at alle kan få utbytte av
treningen. Hvor tøff treningen blir – ja, det er
opp til deg!

Tøyenparken

Intruktøren har lang erfaring med trening for
seniorer og legger til rette for at du kan utføre
øvelser som passer for deg.

Onsdager kl. 10 – 11

DNT-verten møter deg som vår kontaktperson
og vil tilrettelegge for hyggelig samvær med
kaffe/te og matpakkelunsj etter treningen.

Vinter/vår:

9. april – 19. juni

Høst/vinter:

21. august – 11. desember

Påmelding:

Nei, bare møt opp

Pris:

Gratis

Oppmøte:

I parken v/Tøyenbadet

Ta med:

Treningstøy etter været, sitteunderlag til treningen og matpakke

Instruktør:

Elisabeth R. Edvardsen

Frognerparken
Torsdager kl. 10 – 11
Vinter/vår:

10. januar – 20. juni

Høst/vinter:

22. august – 12. desember

Påmelding:

Nei, bare møt opp

Pris:

Gratis

Oppmøte:

I parken v/p-plassen ved
Frognerbadet

Ta med:

Treningstøy etter været, sitteunderlag til treningen og matpakke

Instruktør:

Elisabeth R. Edvardsen

Foto: Eivind Haugstad kleiven

FRILUFTSTRIM-DAGEN
DNT Oslo og Omegn inviterer til fysisk aktivitet i
felleskap midt i Oslo by. Møt opp å la deg
inspirere onsdag 15.mai. Se mer på side 33.
Friluftstrimmen er delvis støttet av Helsedirektoratet.

dntoslo.no/senior

13

14

dntoslo.no/senior

FRILUFTSYOGA

Er du nysgjerrig på yoga? Vi tilbyr kurs i yoga tilpasset spesielt for deg over 60
år. Du vil oppleve yogaens fokus på både kropp og sinn. Vi vil jobbe med bevegelighet, styrke, balanse, pust, avspenning og tilstedeværelse. En rolig og skånsom
trening som tilpasses hver enkelt. På fine dager tar vi med yogamattene ut og
praktiserer frilufts-yoga tett på naturen med utsikt og frisk sjøluft.
Ukedag: Tirsdager kl. 10.30 – 11.45
Sted: Friluftshuset Sørenga, Bystua
Instruktør: Elisabeth R. Edvardsen

14 uker vinter

9 uker vår

16 uker høst

8. januar – 9. april

23. april – 18. juni

20. august – 3. desember

Pris: Kr 2366,-

Pris: Kr 1521,-

Pris: Kr 2704,-

Turkode: 12347

Turkode: 12348

Turkode: 12349

Ha på deg myke klær, ellers har vi yogamatter og det som trengs. Etter yogaen serverer
vår DNT-vert yoga-te til alle. Ta med matpakke så tar vi lunsjen sammen!
Begrenset antall plasser – meld deg på! Ikke-medlemstillegg: kr 200,-

I slutten av juni arrangerer vi tur til Rondane

Turnavn:

Tur og yoga i Rondane

og Bjørnhollia med sine lune dalfører og

Avreisedato:

Mandag 24/6 – 5 dager

flotte natur. Dagen starter og avsluttes

Turkode:

12362

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Yoga i sommerfjellet

med yoga som passer for alle. Turlederne
sørger for varierte fjellturer.

Les mer på side 38.
dntoslo.no/senior
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KAJAKK

Drømmer du om å lære kajakkpadling? Om å oppleve
det bynære friluftslivet fra vannet og samtidig mestre
utfordringer med nye padleteknikker? Nå har du
muligheten til å lære deg grunnleggende kajakkferdigheter
og få et nærmere bekjentskap med Oslofjorden ved å
delta på kurs og kajakkturer som er tilrettelagt for
seniorer! I felleskap padler vi ut fra Langøyene og fra
Sørenga, som er DNT Oslo og Omegns tilrettelagte
baser for kajakkaktivitet.
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Introkurs Langøyene

Tur på Oslofjorden

Turkode: 12344
Dato: 4/6, 6/6, 11/6, 13/6, 18/6, 20/8

Turkode: 12345
Dato: 21/5, 20/6, 22/8

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.

Opplev noen av Oslofjordens vakre øyer i turfelleskap fra kajakken. Sørenga er utgangspunkt for
turen. Vi padler utover Oslofjorden og spiser lunsj
på en av øyene. Turen ledes av våre erfarne instruktører/turledere.

Oppmøte:

Varighet:
Annet:

Pris:

Vi møtes kl. 10.00 v/ DNT Oslo og
Omegns kurssted på Langøyene.
Dette korresponderer med båtavgang fra Rådhusbrygga
(Rådhuskaia).
Introkurset varer i 3 timer. Felles
lunsjpause, før vi avslutter med en
ca. 1 timers padletur.
Ta med matpakke! Etter turen må deltakerne delta i arbeidet med å skylle
kajakker og utstyr og få dette plassert
tilbake på kajakklageret.
Kr 1490,- (ikke-medlemstillegg kr.
200,-)  

Oppmøte:
Varighet:
Annet:

Pris:

Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00.
5 timer inklusiv lunsjpause (effektiv
padling ca. 2-3 timer).  
Ta med matpakke! Etter turen må
deltakerne delta i arbeidet med å
skylle kajakker og utstyr og få dette
plassert tilbake på kajakklageret.
Kr 599,- (ikke-medlemstillegg kr.
200,-)

Viktig for deltakelse på kajakkturer
Deltakelse forutsetter at du har deltatt på introkurs/
eller har annen erfaring med kajakk. Send inn våttkortnummer ved påmelding, evt. dokumentasjon
på annen padleerfaring. Dette sendes til senior@
dntoslo.no, merket «dokumentasjon kajakktur»
12345 og 12346.

Øyhopping med overnatting på Langøyene
Turkode: 12346
Dato: 25/8-26/8

Foto: Juel Victor L. Grande

Du trenger ikke dra til Hellas for å oppleve øyhopping. Friluftslivet fra kajakken i indre Oslofjorden
gir deg et kortreist og nært møte med naturen. Vi vil
padle rundt øyene som alle har sitt særpreg og sin
historie. Det vil bli stopp underveis, der vi går i land,
tar en matbit og nyter utsikten over hovedstaden.
Dag 1: Vi padler fra Sørenga og ut langs øyene.
Starter mot Bleikøya, deretter videre mot Malmøya
og Ulvøya. Fra Ulvøya padler vi videre og ankommer
med innkvartering på Langøyene. Vi lager middag
sammen og hygger oss utover kvelden. Her blir det
god tid til vandring og utforsking av øya. Det er også
gode muligheter for bading for de som vil det.

Dag 2: Etter en god frokost, gjør vi oss klare for en ny
dag i kajakken. Turen starter fra Langøyene og ut mot
utsiden av Gressholmen. Derifra krysser vi over til
Hovedøya før vi padler siste etappe inn til Sørenga.  
Rute:
Oppmøte:
Turslutt:
Viktig info:

Pris:

Sørenga – Langøyene (1 døgn) –
Sørenga
Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00.
Friluftshuset på Sørenga ankomst ca
kl. 15.00.
Ta med sovepose, mat og drikke til
lunsj første dag og frokost og lunsj
til andre dag. Turen går i skjermet
farvann med korte dagsetapper 2-3
timer effektiv padling pr. dag. Mer
detaljert informasjon sendes ut til
påmeldte deltakere.
Kr 1250,- (ikke-medlemstillegg kr.
200,-)

dntoslo.no/senior
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Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Kom i form gjennom hyggelig samvær med turglade mennesker og trening som har fokus
på å øke evnen til å gå turer i ulent terreng. Trimmen utfordrer deg på kondisjon, styrke og
balanse og er like forbyggende som helsefremmende.
Vi trener sammen til musikk og motiverer hverandre. Målet med treningen er å komme i
bedre fysisk form og bli sterkere for å gå korte og lengre turer i skog og mark. Det blir kondisjons-, balanse- og styrketrening i form av enkle øvelser og tilpasset tempo, slik at helt ferske
kan trene sammen med de sprekeste og alle får utbytte av treningen.
Hvor tøff treningen blir – ja, det er opp til deg!
Turkode: 12350
Tid: Mandager kl. 12-13
Periode vår: 7. januar – 17. juni
Periode høst: 19. august – 2. desember
Sted: Athletica Nydalen, Sandakerveien 116, 0484 Oslo
Pris: Kr 1090,- pr periode (ikke-medlemstillegg kr. 200,-)
Instruktør: May-Liss Hansen
18
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SENIORGRUPPA
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Seniorgruppa er en dugnadsbasert gruppe i DNT Oslo og Omegn for alle medlemmer
over 60 år. Gruppa arrangerer hyggelige turer på torsdager og søndager, og i tillegg
holdes fire årlige medlemsmøter med foredrag og lett lunsj.
Det kreves ikke påmelding, verken til turene eller møtene, så bare møt opp!

Medlemsmøter i Seniorgruppa
Møtene holdes hos DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, kl. 12.00. Enkel servering. Inngang kr 60,Mandag 4/2 Årsmøte og medlemsmøte
Årsberetning, regnskap og valg. Sakspapirer kan
hentes i Tursenteret, Storgata 3. Etter årsmøtet
holder forfatteren, Eva Huseby, foredrag om «De
siste nordmarkinger». Hun er bosatt i Nordmarka,
på Grua i Oppland. I boka, «Nordmarksliv», skriver hun om dagliglivet på Storflåtan med fokus på
kvinnenes plass og arbeidsinnsats.
Mandag 6/5 Medlemsmøte
Nils Øveraas forteller om sine fem år som leder
for DNT 2013-2018. Han har kalt sitt foredrag:
«Høydepunktene i mitt arbeid i DNT».

Mandag 16/9 Medlemsmøte
Visesanger og gitarist, Jørn Simen Øverli, synger markasanger. Han begynte tidlig å interessere seg for den
gamle sangtradisjonen i Marka, og takket være hans
innsamling og utgivelse av viser og sanger, er mye av
denne sangskatten bevart.
Mandag 11/11 Medlemsmøte
Tidligere direktør for Park og Idrett 1985-2001,
Ida Fossum Tønnesen, forteller i sitt foredrag: «Elvelangs», om sitt arbeid for å gjenåpne byens vassdrag
i byggesonen. Hun er i dag leder for Oslo Elveforum.

Mer informasjon om turene på dntoslo.no eller kontakt turleder. For oppdatert ruteinformasjon, sjekk ruter.no.
Seniorgruppa er på Facebook, se «Seniorgruppa DNT Oslo og Omegn».

dntoslo.no/senior
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Dato

Om turen

Turleder

Tor 31/1

Ut i det hvite i Sognsvannsområdet. Vi går sammen med Sognsvann Nærturgruppe og begir oss ut i vinterskogen på tråkkete stier eller tråkker selv. Båltur. Ta med
noe å steke på bålet. 7 km. Sti og vei. Oppmøte: Bommen ved Sognsvann kl. 11.00.
T-bane til Sognsvann.

Grete Gjertsen
913 87 290

Søn 3/2

Skitur Sørkedalen og Bærumsmarka. Skansebakken, Vensåsseter, Hvitstensvann,
Årnes. 16 km. Noe kupert. Turslutt: Årnes. Oppmøte: Skansebakken bussholdeplass
kl. 10.00. Buss 41 fra Røa.

Beate Heilemann
990 03 376

Søn 17/2

Skitur i Nordmarka. På oppkjørte løyper fra Sørkedalen via Kikut og Bjørnholt til
Hammeren i Maridalen. 23 km. Turslutt: Hammeren. Oppmøte: Sørkedalen skole
kl. 09.45. Buss 41 fra Røa til Sørkedalen skole.

Torbjørn Aas
920 22 798

Tor 21/2

Bygdøy rundt. Inn i Kongeskogen til Bygdøy Sjøbad, Hengsengen, Sæterhytten,
langs Frognerkilen til Norsk Folkemuseum, deretter tilbake til Huk. 10 km. Vei og sti,
lettgått, men avhengig av føre. Husk brodder. Turslutt: Folkemuseet/Huk.
Oppmøte: Kl. 11.00 ved bussholdeplass/parkering på Huk. Buss 30 til Huk (kjører
fra Nydalen, via Storo, Torshov, Grünerløkka, Oslo S, Rådhusplassen, Solli).

Maj Oxaal
917 93 493

Tor 28/2

2-dagers GPS workshop – nybegynnere. Lær hvordan GPS kan brukes på tur og
prøv det ute. Kurset fortsetter 2. mars. Pris kr 100,- medlem/150,- ikke medlem. Se
dntoslo.no eller kontakt turleder for mer informasjon. Påmelding: E-post: sigridbellamy@gmail.no med informasjon om hvilket merke/modell GPS du har eller vurderer
å kjøpe, og egen erfaring i bruk, samt mobilnummer. Oppmøte: 28/2 kl. 17.00 –
20:30, 2/3 kl. 10.00-15.00, begge dager DNT Oslo og omegn, Storgt. 3, 3. etasje.

Sigrid Bellamy
918 98 450

Tor 21/3

Bytur i Oslo med skulpturparker og Botanisk hage. Fra øverst i Torshovdalen til
Peer Gynt–parken, skulpturpark m.m. ved Carl Berner, videre gjennom Tøyen park,
inn i Botanisk hage og avslutte ved Vulkan (Mathallen). 8 km. Lett vei, mest nedover –
på asfalt og sti i parker. Turslutt: Mathallen/Nedre Foss Gård. Oppmøte: Kl. 10.30
v/ Sinsen T-bane, Hans Nielsen Hauges gt v/REMA. T-bane linje 4 og 5 (Ringen)
eller buss 31.

Inger Cappelen
415 64 764

Søn 31/3

Brønnøya i vinterdrakt med flekker av vår. Rundtur på Brønnøya med Asker Turlag.
10 km. Oppmøte: Vendla på Nesøya kl. 11.15. Tog fra Oslo kl. 10.09 til Sandvika og
buss 265 fra Sandvika bussterminal til Vendla. P-plass like ved busstoppet.

May Drage
971 96 183

Søn 7/4

Kaffebål i Østmarka med Kari og Torbjørn. Skikkelig bålkaffe blir det på denne tidlige vårturen i Østmarka. Og kanskje titter allerede blåveisen fram? 10 km.
Gode stier og turveier. Turslutt: Mortensrud. Oppmøte: Kl. 11.00 ved Mortensrud
T-banestasjon. T-bane linje 3 eller buss 73.

Torbjørn Aas
920 22 798

Tor 25/4

Gressholmen og Rambergøya. Vi nyter blåveis, hvitveis og andre vårblomster. 4 km.
Oppmøte: Rådhuskaia. Båtrute B1 fra Rådhuskaia kl. 09.50.

Anne-Marie Blakstad
454 58 127

Søn 28/4

Fra Fossum til Gjettum. Vi går fra Fossum forbi Lund, Garlaus og Dælivann til Gjettum
T. 11 km. Nesten bare på sti. Bratt kun i Garlaushøgda. Noe stein og søle Turslutt:
Gjettum T-bane. Oppmøte: Fossumbanen bussholdeplass kl. 10.45. Buss 230.

Kari Fonnes
993 24 885

Søn 5/5

Ormøya/Malmøya. Fra Nedre Bekkelaget til Ormøya og Malmøya i samarbeid
med Bærum Turlag. 9 km. Vei og sti. Stedvis litt bratt og sti med ujevnt underlag.
Turslutt: Nedre Bekkelaget. Oppmøte: P-plass øst for broen til Ormøya kl. 11.20.
Buss 81 til Nedre Bekkelaget. Merk: DNT Oslo og Omegns ryddeuke.

Kari Frognes
975 25 199

Søn 12/5

Historisk på Lysaker. Vi går først kyststien mot Oslo og Vækerøparken, hvor vi
«hilser på» Peder Anker, så opp langs Lysakerelven, hvor vi hører om industrien og
«Majdagens digter» Christian Braunmann Tullin. 5 km. Lettgått i park- og bymessige omgivelser. Turslutt: Lysaker stasjon. Oppmøte: Kl. 11.00 ved busstopp Lysaker
stasjon (sjøsiden). Tog eller buss.

Kari Frognes
975 25 199

Tor 16/5

Ravineområdet sør for Gardermoen. Spennende tur i gammelt kulturlandskap. 5-6
Beate Heilemann
km. Noen veldig bratte bakker. Turslutt: Gardermoen lufthavnOppmøte: Gardermo- 990 03 376
en lufthavn, bussholdeplass 48 (buss 420 mot Maura) kl. 10.15. Tog til Gardermoen.

Fre 17/5

Tradisjonstur på 17. mai. Fra Movann til Sinober sportsstue i rolig tempo. Servering. 10 km. Stier og skogsbilvei. Turslutt: Nittedal (buss). Oppmøte: Movatn st.
kl. 10.00 . Tog fra Oslo.
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Grete Gjertsen
913 87 290

SENIORGRUPPA
Dato

Om turen

Turleder

Søn 19/5

Granberget og Slengfehøgda (Lillomarka). Klar for å utforske nye områder? Bli
med på krevende fottur fra Movatn til Solemskogen i Lillomarka. 12 km. Litt på sti
men MYE utenom. Bratt, ulendt og kronglete. Turslutt: Solemskogen. Oppmøte:
Movatn stasjon kl. 10.05. Gjøvikbanen til Movatn togstasjon.

Torbjørn Aas
920 22 798

Tor 23/5

Kyststien fra Blylaget til Nesoddtangen. Turen går langs Bunnefjorden via Hellviktangen til Nesoddtangen.Turleder møter på Nesodddtangen. 15 km. Stier, skogsterreng, grusvei og litt asfalt. Turslutt: Nesoddtangen. Oppmøte: Blylaget bussholdeplass kl.10.30. Båt B10 til Nesoddtangen, buss 560 til Blylaget.

Grethe-Lill Westerby
478 08 126

Søn 26/5

Fuglemyrhytta. Fra Frognerseteren på blåmerket sti til Fuglemyrhytta, videre til
Sognsvann. 13 km. Stier, skogsbilvei, litt småkupert og noe stigning. Turslutt: Sognsvann. Oppmøte: Fra Frognerseteren T-bane stasjon kl. 10.00. T-bane til Frognerseteren.

Grete Gjertsen
913 87 290

Tir 28/5 –
Ons 29/5

Hyttetur Østmarka og Bøvelstad. Tur gjennom Østmarka med overnatting på
Bøvelstad. Les mer om turen på side 26. NB! Påmelding. Turkode: 12403

Erik Hernes
411 40 921

Tor 30/5

Norgeshistorie på Bygdøy. En tur i samarbeid med Bærum Turlag. Vi går full
rundtur på Bygdøy som er smekkfull av 1814-historie! 9 km. Lettgått på store
stier og turveier. Turslutt: Frognerkilen (buss). Oppmøte: Kl. 11.00 ved Skøyen
togstasjon(sjøsiden). Tog eller buss.

Sidsel Graff-Iversen
416 62 683

Søn 2/6

Utsiktstur i Nordmarka. Holmenkollen, Frognerseteren, Tryvann, Ullevålseter og
Lillian Iversen
Sognsvann. Langtur på kjente og ukjente stier over toppen av Oslo til Sognsvann. 13 km. 952 99 660
Noe lettgått men også småkupert og noen bratte partier nedover. Turslutt: Sognsvann.
Oppmøte: På Majorstu-trappa kl. 10.30. Trikk, buss og T-bane til Majorstua.

Tor 6/6

Lillomarka: Grorud til Lilloseter og Tonsenhagen. Fra Grorud langs Alna, via Steinbruvannet og Breisjøen til Lilloseter, gamle Hadelandsveien til Tonsenhagen. 10-12
km. Stier og skogsbilvei i kupert terreng, en god del oppover. Turslutt: Tonsenhagen.
Oppmøte: Kl. 10.30 på Grorud T-bane/buss, ved drosjeholdeplassen. Buss 31 og
25 eller T-bane 4 og 5.

Inger Cappelen
415 64 764

Søn 9/6

Sørkedalen og Otertjernåsen. Fra Skansebakkken på blåmerket sti om Nedre Lyse.
Vi går den fantastiske veien langs Otertjernåsen og raster på et flott sted. 11 km.
Stier og skogsbilvei. Turslutt: Skansebakken. Oppmøte: Skansebakken bussholdeplass kl. 10.00. Buss 41 fra Røa Kl. 09.25.

Beate Heilemann
990 03 376

Tor 13/6

Ny kyststi på Nesoddens vestside. Fra Fagerstrand via den spennende Spro gruve
til Fjellstrand. Bademuligheter. 10 km. Stier og velveier. Turslutt: Fjellstrand. Buss til
Nesoddtangen. Oppmøte: Solbakken bussholdeplass . Båt B10 fra Rådhuskaia kl.
09.33 til Nesoddtangen. Turleder møter her.

Arild Drolsum
911 72 470

Søn 16/6

Rognlia via Engebråtan og Kjaglidalen. Turen går til Rognlia gård i Lommedalen og
bonden Tanja Storløkken. Hjem via Kjaglienga. 11-12 km. Ta med gode sko/slagstøvler. Noen bratte og steinete bakker. Turslutt: Engebråtan. Oppmøte: Parkeringsplassen på Engebråtan kl. 11.00. Buss 240 fra Sandvika kl. 09.42 til Smestad v/ Skui.

Beate Heilemann
990 03 376

Tir 18/6 –
Ons 19/6

Hyttetur Fuglemyrhytta. Tur i Nordmarka med overnatting på Fuglemyrhytta.
Les mer om turen på side 27. NB! Påmelding. Turkode: 12405

Grete Gjertssen
913 87 290

Tor 20/6

Bukollen på Romeriksåsen. Bukollen 522 moh med flott utsikt. Mulig bading i
friluftsbadekar. 11 km. Ta med gode sko / slagstøvler. Noen bratte og lange bakker.
Turslutt: Kongskog. Oppmøte: Kongskog i Nittedal kl. 11.30. Buss 390 fra Oslo
bussterminal kl. 10.25.

Beate Heilemann
990 03 376

Tor 27/6

Langåra – en liten perle i Oslofjorden. Lett og vakker tur hvor vi kommer tett på
fugle- og dyrelivet. Påmelding (pga. båten) til turleder senest 19. juni. Oppmøte:
”Rigmorkaien” (Sandvika) kl. 10.45. Tog fra Oslo kl. 09.59 til Sandvika hvor turleder møter, derfra ca 10 min. å gå til kaien

May Drage
971 96 183

Søn 30/6

Fra fjell til fjord. Tur over Vardåsen (349 moh) ned til Blakstadbukta og videre
delvis langs sjøen til Vollen. Noe krevende tur. Turslutt: Vollen. Oppmøte: Vardåsen
kirke møteskiltet kl. 10.45. Tog fra Oslo kl. 09.59 til Asker, buss 281 kl. 10.27 til
Borgen skole. Parkeringplass ved kirken

May Drage
971 96 183
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Søn 7/7

Skar, Fagervann, Kamphaug, over Sagåsen til Hammeren. Fra Skar mot Øyungen
og videre til Fagervann (bademulighet),  videre mot Kamphaug og over Sagåsen til
Hammeren. 13 km. Noe lettgått men også småkupert og noen bratte partier både
opp/ned. Turslutt: Hammeren. Oppmøte: Skar i Maridalen kl.10.15. T-bane 4 til
Nydalen videre med buss 52 fra Nydalen til Skar.

Lillian Iversen
952 99 660

Søn 14/7

Deilig sommertur over Paradiskollen og Rundkollen. Over Paradiskollen (670
moh), Rundkollen (592 moh), Fugleknattene til Kongskog eller Hakadal st. 13 km.
Ta med gode sko og badehåndkle. Turslutt: Kongskog eller Hakadal. Oppmøte:
Harestua st. kl. 10.30. Tog L3x fra Oslo S kl. 09.42.

Beate Heilemann
990 03 376

Tor 25/7

Øst i Maridalen. Fra Movatn via Snippen, Skillingsdalen, Barlindåsen, Sandermosen Maj Oxaal
og Monsetangen til Kjelsås. 12 km. Vei og god (bratt) sti. Turslutt: Kjelsås. Opp917 93 493
møte: Movatn stasjon kl. 10.04. Tog L3 fra Oslo S kl. 09.42.

Søn 4/8

Rundtur fra Skjærhalden på Hvaler. Bratt over eller rundt fjell til Storesand
badeplass. Videre gjennom Skulpturparken og tilbake til Skjærhalden med mange
muligheter. 10 km. Snaufjell, langs sjøen og skogsstiene. Turslutt: Skjærhalden.
Oppmøte: Skjærhalden kl. 11.00. Buss TE6 Hvaler fra Bussterminalen kl. 09.00.

Inger Biseth
971 43 882

Søn 11/8

Grønne lunger i Oslo, nr. 1. Torshovdalen til Rodeløkka kolonihage, idylliske Rodeløkka, Botanisk hage og Ola Narr. 6 km. Turslutt: Carl Berners pl. Oppmøte: Sinsen
T/bussholdeplass i Trondheimsveien (vestside) kl. 10.15.

Arild Drolsum
911 72 470

Søn 18/8

Håøya. Vi utforsker øya med kupert terreng frem til båten henter oss. Kort eller lengre tur avhengig av båttidene for hjemreise. Turslutt: Aker Brygge. Oppmøte: Aker
Brygge båt B21 (Drøbak) kl. 10.00.

Beate Heilemann
990 03 376

Tor 22/8

Haneborgåsen og Gjelleråsen. Oldtidsveien og Pilgrimsstien i Gjelleråsen. Spennende gravrøyser på Haneborgåsen. Kjentmannsmerke. 12 km. Ta med gode sko.
Turslutt: Lørenskog st. Oppmøte: Hanaborg st. kl. 10.40. Tog L1 fra Oslo S (mot
Lillestrøm) kl. 10.11.

Beate Heilemann
990 03 376

Søn 25/8

Kolsåstoppen – Gråmagan. Til Søndre Kolsåstopp via KIF hytta. Forbi Setertjern til Gråma- Grete Gjertsen
gan, Dalbo forbi helleristningene. 10 km. Brattopp og ned på blåmerkete stier. Turslutt: 913 87 290
Gjettum T-bane. Oppmøte: Hauger T-bane  (Kolsåsbanen) kl. 10.00. T-banen til Hauger.

Tor 29/8 –
Fre 30/8

Hyttetur Romeriksåsen og Råbjørnhytta. Tur i Romeriksåsen med overnatting på
Råbjørnhytta. Les mer om turen på side 27. NB! Påmelding. Turkode: 12406

Sigrid Bellamy
918 98 450

Søn 1/9

Dikemark via Bekkestua til Heggedal stasjon. Tur på Kom deg ut-dagen til
Småvannsbu og over Breimåsan til Bekkestua og Heggedal st. 9 km. Noe bratt og
steinete enkelte steder Turslutt: Heggedal st. Oppmøte: Dikemark bussholdeplass
kl. 10.43 Tog fra Oslo S kl. 09.49 til Asker, buss 280 til Dikemark.

May Drage
971 96 183

Søn 1/9

Elvelangs – Hovinbekken. Kapteinsputten ved Linderudkollen, videre til Isdammen Inger Cappelen
gjennom Bekkeddalen og Bjerkeparken tl Økern, eventuelt Ensjø. 8–10 km. Sti og
415 64 764
asfalt, hovedsakelig nedover. Turslutt: Øker T-bane st., evt Ensjø T-bane st. Oppmøte:
Linderudkollen kl. 10.45. Buss 56 fra Nydalen T-bane st.

Man 2/9 –
Tir 3/9

Hyttetur Fuglemyrhytta. Tur i Nordmarka med overnatting på Fuglemyrhytta. Les
mer om turen på side 27. NB! Påmelding. Turkode: 12405

Grete Gjertssen
913 87 290

Tor 5/9

Sykkeltur fra Sognsvann. Forbi Ullevålseter til Blankvannsbråten. Tilbake over Skjærsjødammen til Hammeren og Brekke. 20 km. Mest oppover til Ullevålseter, deretter
noe ned, så opp. Mest nedover/flatt tilbake. Turslutt: Brekke. Oppmøte: Bommen v/
Sognsvann kl. 11.00. T-bane 5 til Sognsvann eller buss 25 til Kongleveien.

Maj Oxaal
917 93 493

Søn 8/9

Fornebulandet. Langs kysten til Storøya og Oksenøya med Lilløyplassen. Videre til
Nansenparken. 8–10 km. For det meste flatt. Turslutt: Nansenparken. Oppmøte:
Halden busstopp ca. kl. 10.40. Buss 31 fra Rådhuset kl. 10.16.

Inger Biseth
971 43 882

Tor 12/9

Skog og strand på Nesodden. Fra Flaskebekk-krysset til Grimsåsen og To gård,
langs Tomåsen mot Varden og Strandpromenaden/Utsiktsveien til Nesoddtangen.
Turleder møter på Nesoddtangen. 12km. Asfalt- og grusvei, skogsstier i litt bratt terreng. Turslutt: Nesoddtangen. Oppmøte: Flaskebekk bussholdeplass kl. 10.05. Båt
B10 fra Aker Brygge kl. 09.33, buss til Flaskebekk-krysset.

Grethe-Lill Westerby
478 08 126
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Søn 15/9

Lillomarka fra nord til syd. På sti til Sinober, herfra over Brennberget til Sørskogen,
Lilloseter, Griseputten til Solemskogen. 10 km. Variert terreng. Turslutt: Solemskogen bussholdeplass. Oppmøte: Snippen st. kl. 10.05. Tog L3 retning Jaren til
Snippen.

Kjell Odd Foss
911 93 827

Man 16/9 –
Tor 19/9

Hyttetur Nordmarka – Katnosdammen og Kobberhaugen. Hytte til hytte-tur i
Marka med overnatting på Katnosdammen og Kobberhaughytta. Les mer om turen
på side 27. NB! Påmelding. Turkode: 12404

Birger Baisgård
913 10 436

Tor 19/9

En alpe i Maridalen (Mellomkollen). Fra Skar over Vaggesteinåsen til
Mellomkollen,Tømte, Liggeren og langs Øyungen til Skar. 12 km. Meget bratt
og ulendt til Mellomkollen, varierte stier til Øyungsdammen, skogsbilvei til Skar.
Turslutt: Skar bussholdeplass. Oppmøte: Skar i Maridalen kl.10.15. T-bane 4 til
Nydalen videre med buss 52 fra Nydalen v/BI til Skar.

Anne-Berit Leganger
928 00 992

Søn 22/9

Fra Hosle til Brunkollen. Vi går fra Hosle senter, forbi Madserud til Brunkollen, hvor
vi tar en god pause. Fra Brunkollen går vi om Haslumseter kapell og Østernvann til
Fossum. 14 km. Nesten bare på sti, delvis ulendt, noen bratte partier. Turslutt: Fossum bussholdeplass. Oppmøte: Hosle senter bussholdeplass kl. 10.40 Buss 140 fra
Bekkestua til Hosle senter eller 140 fra Skøyen til Hosle senter.

Kari Fonnes
993 24 885

Søn 22/9

Lunsj på Slottet! Har du lyst til å spise lunsj på Slottet? Nå har du sjansen! Men da
må du bli med på en skikkelig villmarkstur over Moliksåsen, Slottet og Hornet. 20
km. En god del av turen er ”transportetapper” på vei men vi skal også gjennom
områder hvor det er langt mellom stiene. Turslutt: Elveli. Oppmøte: P-plass Elveli
(Sørkedalen) kl. 10.45. Buss 41 til Sørkedalen skole.

Torbjørn Aas
920 22 798

Søn 22/9

Lindeberg besøksgård. Fra Vestli langs Tokerudbekken mot Verdensparken på
Furuset. Videre til Nordre Lindeberg gård m/kafé. 10 – 12 km. Lettgått og for det
meste flatt. Turslutt: Lindeberg eller en annen T-bane st. Oppmøte: Vestli T-bane st.
kl. 11.16. T-bane 5 fra Jernbanetorget kl. 10.21.

Inger Biseth
971 43 882

Tor 26/9

Lillomarka. Turvei øst for jernbanen med flott utsikt over Maridalsvannet, så til
Monsetangen og Solemskogen, videre til Linnerudseter og Akebakken. 10 km. Både
flate og bratte partier. Turslutt: Akebakken. Oppmøte: Kryss Midtoddveien/Lachmannsvei v/Oset kl. 10.30. Buss 25 eller 54, eller tog L3 til Kjelsås st., eller trikk 11
eller 12 til endestopp på Kjelsås. Ca. 5 min. å gå til start fra begge steder.

Maj Oxaal
917 93 493

Søn 29/9

Båltur til Øyervann. Fra Stein gård, forbi Skriverberget til Øyervann. Videre over
Brunkollen og Moltemyra til Hosle senter. 15 km. Sti, noe bratt og ulendt. Regn med
noe søle. Turslutt: Hosle senter bussholdeplass. Oppmøte: Stein gård busstopp kl.
10.30. Buss 150 fra Bussterminalen eller Gullhaug.

Kari Fonnes
993 24 885

Tor 3/10

Nordmarka: Bjordammen, Ringerikstjern, Strømsdammen. Tur fra Voksenkollen
til Bjordammen, så via Ringerikstjern til Stømsdammen og til Voksen skog. 10 km.
Variert terreng hovedsaklig på sti . Turslutt: Voksen skog. Oppmøte: Voksenkollen
T-bane st. kl. 10.30. T-bane 1.

Anne-Berit Leganger
928 00 992

Søn 6/10

Tryvannshøgdas vestside. Bogstad badeplass, Strømsdammen, Wyller slalombakke,
Strømsbråten, Bogstad Gård og Bogstad badeplass. 9 km. Vei og sti, stedvis bratt. Turslutt:
Bogstad badeplass. Oppmøte: Bogstad badeplass kl. 10.45. Buss 41 til Bogstad badeplass .

Kari Frognes
975 25 199

Tor 10/10

Haugborunden. Hyggelig og lett tur hvor du blir bedre kjent med Askerbygdas kultur- May Drage
skatter. 4 km. Oppmøte: Asker st. (v/turskiltet) kl. 10.30 Tog fra Oslo S kl. 10.09 til Asker. 971 96 183

Søn 13/10

Grinimuseet og Ankerveien. Grinimuseet med omvisning, krigsminner i nærheten Sidsel Graff-Iversen
og deretter Ankerveien til Bærums verk. Inngangspenger til museet ca. 100 kr. 10
416 62 683
km. Turvei i tildels kupert terreng. Turslutt: Bærums Verk. Oppmøte: Ila fengsel (busstopp) kl. 11.10. Buss 230 fra Sandvika/Bekkestua.

Tor 17/10

Makrellbekken og Hoffselva. Tur fra Voksen skole til Frognerparken. 5–6 km.
Turveier og stier, nesten ikke asfalt. Turslutt: Frognerparken. Oppmøte: Jarbakken
bussholdeplass kl. 10.45. Buss 45 fra Majorstuen i Sørkedalsveien.

Kari Bassøe
470 24 930

Søn 20/10

Bærumsmarka fra Skansebakken til Østerås. Fra Skansebakken over Abbortjern
og Østernvann til Østerås. 15 km. Vei, sti og skiløyper. Noe søle og ulendt . Turslutt:
Østerås T-bane st. Oppmøte: Skansebakken kl. 10.50. Buss 41 fra Røa kl. 10.25.

Kari Fonnes
993 24 885
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SENIORGRUPPA
Om turen

Turleder

Søn 27/10

Nordmarka: Bjordammen og Fuglemyra. Vi går forbi Ringerikstjern til Bjordammen, så via Skjennungen, Frønsvollen og Fuglemyrhytta. 11 km. Stier og skiløyper,
delvis ulendt og sølete. Turslutt: Skådalen T-bane st. Oppmøte: Wyllerveien busstopp kl. 10.35. Sørkedalsbussen fra Røa kl. 10.25.

Kari Fonnes
993 24 885

Tor 14/11

Avslutningstur til Sæteren. Vi går på vei og sti. Veivalg bestemmes av føreforhold
(snø eller barmark). På Sæteren blir det lang kaffepause inne. 7 km. Stort sett lettgått terreng. Noe søle og ulendt. Turslutt: Sæteren gård. Oppmøte: Østerås T-bane
st. kl. 10.20. Buss 140 og 230.

Kari Fonnes
993 24 885

Tor 5/12

Havnepromenaden fra Skøyen til Sørenga. Strandpromenaden fra Frognerkilen
via Aker brygge, over Rådhusplassen, under Akershus festning til Operaen og Sørenga. 9 km. Flatt terreng på asfalt. Turslutt: Sørenga, eventuelt tidligere. Oppmøte:
Skøyen busst., under jernbanebrua, kl. 11.00. Buss, trikk eller tog.

Anne-Berit Leganger
928 00 992

Foto: May-Liss Hansen

Dato
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HYTTETUR I MARKA
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Vi opprettholder dette populære tilbudet om hytteturer i Marka. I år kan du bli med på
turer med én overnatting i Østmarka, Nordmarka og Romeriksåsen. Du kan også gå
Nordmarka fra nord til sør på vår hytte til hytte-tur.

Østmarka og Bøvelstad
Turkode: 12403
Avreise: Mandag 27/5 – 2 dager
Østmarka er kanskje den mest trolske marka i Osloområdet og vi skal så dypt inn at vi nok blir helt alene
en god stund. Fra ærverdige Losby Gods vandrer vi
sørover og titter innom Røyrivannskoia som ligger
nydelig til ved Røyrivann.
Hva med en topptur til Tonekollen, Østmarkas
flotteste utsikt, på vei ned? Overnattingen skjer
på Bøvelstad, som ligger ved Børtervann og nær
naturreservatet midt i Østmarka. Siste dagen kan du
velge mellom en kortere tur på sti østover til Flateby
eller lengre tur nord-vestover tilbake til Losby. Begge
turene går delvis langs Flyktningeruta. Et spennende
og variert turtilbud det er verdt å få med seg!
Pris:

26

Kr 799,- eks. reise (ikke-medlemstillegg
kr. 200,-)

dntoslo.no/senior

Rute:

Losby – via Røyrvannskoia – Bøvelstad (1
døgn) – Losby eller Flateby
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke
til lunsj første dag og frokost og lunsj til
andre dag.
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 på sti/skogsbilvei:
Alt. 1 via Pølseberget, Vangen, Steinsjøen
og Bjørnebetet til Losby, ca. 15 km. Maksitaxi og buss videre til Oslo bussterminal.
Alt 2 til Flateby (Enebakk), ca. 8,5 km.
Buss og tog derfra til Oslo S.
Ankomst Losby ca. kl. 17.00 eller Flateby
ca. kl. 16.00.
Turleder: Erik Hernes

Fuglemyrhytta
Turkode: 12405
Avreise: Tirsdag 18/6 – 2 dager
Mandag 2/9 – 2 dager
Bli med på overnattingstur til DNT Oslo og
Omegn sin nye stolthet, Fuglemyrhytta på Vettakollen. Her kan du glede deg over en flott arkitektur
og fantastisk utsikt over Oslo by og fjorden. To flotte
dagsturer i Nordmarka på blå- og umerkete stier.
Her blir du kjent med Marka på en ny måte og går
innom steder som Lille Åklungen, Skjennungsåsen,
Frønsvollsetra, Vettakollen utsiktspunkt, Skådalen,
Frognerseteren og Holmenkollbakken. På kvelden
serverer turlederne spennende turmiddag.

Pris:

Kr 745,- eks. reise (ikke-medlemstillegg
kr. 200,-)
Rute:
Sognsvann T-bane st. – Fuglemyrhytta (1
døgn) – Holmenkollen T-bane st.
Annet: Ta med lakenpose. Ta med mat
og drikke til lunsj første dag og frokost og
lunsj til andre dag.
Avreise: Fra Jernbanetorget med T-bane 5
kl. 09.35 til Sognsvann T-bane st. kl. 09.54.
Oppmøte Sognsvann T-bane st. kl. 10.00.
Til fots på sti til Fuglemyrhytta, ca. 15 km.
Retur:
Til fots på sti til Holmenkollen T-bane st.,
ca. 10 km. Turen avsluttet ved Holmenkollen T-bane st. ca. kl.16.
Turleder: Grete Gjertsen

Romeriksåsen og Råbjørnhytta
Turkode: 12406
Avreise: Tirsdag 29/8 – 2 dager
Blir 2019 en bra sesong for bærplukking? Uansett
er koselige Råbjørnhytta verd et besøk. Romeriksåsen
har mye å by på, enten du fristes av litt bærplukking
eller en god tur i godt selskap. Vi bor på Råbjørnhytta,
vakkert plassert ved østenden av vannet Råbjørn, også
kjent fra TVNorges «Alt for Norge». Fra Bruvoll går
vi på blåsti inn til DNT-hytta Snellingen, hvor vi tar
lunsjpause før vi går videre langs Råbjørn til Råbjørnhytta. Kanskje blir det et bad eller en tur i robåten,
før felles 3-rettes middag. Neste dag går vi «ny» sti
tilbake til Snellingen, forbi Ingelsrudsætra og vannet
Store Snellingen og tilbake til Bruvoll.

Pris:

Kr 799,- eks. reise til/fra Grua (ikkemedlemstillegg kr. 200,-)
Rute:
Bruvoll– Råbjørnhytta (1 døgn) – Bruvoll
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke
til lunsj første dag og frokost og lunsj til
andre dag.
Avreise: Tog L3 (Jaren) fra Oslo S kl. 9.42 til Grua
kl. 10.46. Maxitaxi (inkludert i prisen) til
Bruvoll utfartsparkering (E16). Til fots på
sti til Råbjørnhytta, ca. 10 km.
Retur:
Til fots på sti til Bruvoll utfartsparkering
(E16), ca. 10 km. Maksitaxi (inkludert
i prisen) til Grua, videre med tog kl.
16.36, ankomst Oslo S kl. 17.33.
Turleder: Sigrid Bellamy

Nordmarka – Katnosdammen og Kobberhaughytta
Turkode: 12404
Avreise: Mandag 16/9 – 4 dager
Hytte til hytte-tur i Nordmarka er eventyrlig! Turen
starter med en spennende etappe over Pershusfjellet, en åsrygg med gammel skog og fantastisk
utsikt utover Nordmarka nord. På Katnosdammen
tar vi en ekstra overnatting, med mulighet for både
kanopadling og nok et toppstøt med utsikt. Kobberhaughytta er et «slott», og der venter bestyrer med
3-retters middag, varme i peisen og gode senger.
Smaken av morgenkaffe på dørhella til Katnosdammen og nærheten til stjernehimmelen over Kobberhaughytta kan ikke beskrives – altså dette må bare
oppleves!

Pris:
Rute:

Kr 3290,- (ikke-medlemstillegg kr. 200,-)
Tversjøstallen – over Pershusfjellet –
Katnosdammen (2 døgn) – Kobberhaughytta (1 døgn) – via Fuglemyrhytta – Frognerseteren T-bane st.
Annet:
Ta med lakenpose.
Avreise: Ekstrabuss fra Oslo bussterminal kl.
09.00 til Tverrsjøstallen. Til fots på sti
over Pershusfjellet til Katnosdammen, ca.
14 km.
Retur:
Til fots på sti til Frognerseteren, ca. 8
km. Turen avsluttet ved Frognerseteren
T-bane st., ca. kl.16.
Turleder: Birger Baisgård

dntoslo.no/senior
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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.
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På alle turene vil du få
•
•
•
•
•

•
•

Behagelig bussreise i nye turbusser
Fotturer i ulik lengde
Turledelse og omvisninger
Utelunsj med kaffe og kake, servert
på naturskjønne steder
Stopp med overraskelser; kanskje litt
historie, kultur, omvisning, tur eller
noe annet spennende
God middag på utvalgte spisesteder
Samvær med mange hyggelige
turdeltakere og ledere

Er det noe som frister? Meld deg på, for
turene fylles raskt opp! Hva med å gi en
heldagstur til en du vil glede? Mange gjør
det og gjett om mottakeren blir glad!

Pris for heldagsturene
Kr 1199,Ikke-medlemstillegg: kr 200,-.
Alt er inkludert i prisen (reise, måltider,
turledelse, omvisninger, overraskelser og
inngangsbilletter).

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

Påmelding

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Heldagsturene åpner for påmelding fra og
med tirsdag 15. januar kl. 12.00.

Mer detaljert informasjon sendes ut til
påmeldte deltakere før turstart.

dntoslo.no/senior
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HELDAGSTURER

Vår på Hvaler
Turkode: 12386
Dato: 11. april
Øyriket Hvaler lokker med 830
øyer, holmer og skjær. Vi vandrer
langs de beste kyststiene og
finner den fineste lunsjplassen.
Med fantastisk utsikt serverer vi
vår hjemmelagde fiskesuppe.
Det blir frisk sjøluft, turer i ulik
lengde, nydelig utsikt og god
vårstemning. Søknad om vårsol
er levert. Dagen avsluttes med
deilig middag på et hyggelig
spisested i Fredrikstad.
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Hvitveistur til
Jomfruland

Sommertur til
Nord-Koster

Turkode: 12387
Dato: 3. mai

Turkode: 12388
Dato: 13. juni

Ytterst i Kragerøs skjærgård
finner vi Jomfruland. Denne
langstrakte øya er egen nasjonalpark og byr på unik natur
og spennende historie. Øya
er på sitt vakreste når hvitveisen blomstrer i mai. Med
behagelig buss på gode veier,
går turen fra Oslo til Kragerø
raskt. Vi fortsetter med båttur
i den vakre skjærgården, før vi
ankommer Jomfruland. Her blir
det vandring langs rullesteinsstranden, på idylliske stier og
turveier. Gode muligheter for
et vårbad, for de som ønsker.
Lunsjen serveres ved fyret, om
ønskelig med god utsikt. Det
blir kaffe og kakestopp, og middag i Kragerø før hjemreise.

Våre turer til vakre Kosterøyene
har blitt en tradisjon. I år står
Nord- Koster med sin rike flora,
flotte turstier og bilfrie veier på
programmet. Her blir det flotte
turer over klipper og strender.
Både lunsj og middag serveres
utendørs. Det blir trekkspillmusikk til rekemiddagen og
allsang i strandkanten. Husk
badetøy! I Strømstad blir det tid
til svenskehandel, før bussen returnerer til Norge. Meld deg på
tidlig. Dette er en populær tur.

HELDAGSTURER

Turkode: 12389
Dato: 15. august
Fra Larvik til Nevlunghavn,
vandrer vi langs kyststiens fineste
etappe. I Rakkeområdet, sør for
Stavern, er det spektakulær utsikt,
masse holmer, skjær og svaberg.
Gode bademuligheter under
lunsjen. Det blir middag på en
hyggelig restaurant. Turen avsluttes med besøk til en spennende
turperle.

Gaustatoppen på
fjellsti
Turkode: 12370
Dato: 29. august
PLUSS TUR – Pris: 1590,Gaustadtoppen rager majestetisk over Rjukan, og er av mange
omtalt som Norges vakreste
fjell. I klarvær er det mulig å
se en sjettedel av Norge fra
denne toppen. Turen passer
for alle som kan gå 2-3 timer
i motbakke på sti. Det blir rolig oppstigning med mange
pauser, men steinene kan vi ikke
flytte på. Nedstigningen tar vi
med Gaustadbanen. Heisen
går inne i selve fjellet, og tar oss
trygt ned til bussen. Vi avslutter turen med en kort stopp
på Krokan turisthytte (DNTs
første turisthytte) og middag
på Rjukan Fjellstue. DNTs beste
historieforteller, Tor Nicolaysen,
blir med oss på Krokan og
under middagen.

Høst i Valdres
Turkode: 12371
Dato: 12. september
Årets fjelltur går til et fjellområde
i Valdres, med lettgåtte stier og
små topper. Velg mellom tre
ulike turlengder. Topptur for de
som vil! Uavhengig av turvalg får
alle oppleve flotte høstfarger og
klar fjelluft. Lunsj i det fri. Kulturstopp, overraskelser og middag
på et hyggelig spisested, før vi
returnerer tilbake til byen.

Føtter og gulrøtter
på Hedemarken
Turkode: 12372
Dato: 17. oktober
Har du passe gamle føtter og liker gulrøtter anbefaller vi denne
turen. Bussen kjører til Hamar,
hvor det blir tur og omvisning på
vakre Domkirkeodden. Her blir
det lunsj med gulrotsuppe og
gulrotkake. Turen går så videre
til Ottestadstien. Denne turstien
går gjennom et spennende kulturlandskap med et rikt planteliv.
Her blir det innslag av enda
mere gulrøtter i flere farger.
Middag på et hyggelig spisested.

Adventstur
Turkode: 12373
Dato: 1. desember
Også i år blir det en hyggelig
adventstur. Vi besøker en flott
kirke, deltar på gudstjeneste og
får omvisning etterpå. Det blir
servert julemiddag. Mer informasjon kommer!
Påmelding f.o.m. 11. oktober.
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Kystperler i Vestfold
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GRØNN FRILUFTSMARSJ
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Bli med å markere Oslo som europeiske miljøhovedstad 2019
DNT Oslo og Omegn har fått støtte gjennom
Oslo kommune for å markere Oslo som europeiske miljøhovedstad 2019 og inviterer til
Grønn Friluftsmarsj for seniorer. En morsom
turmarsj fylt med spennende aktiviteter og kulturelle innslag. Velg mellom tre ulike distanser
som er godt merket i området Frognerseteren
og Tryvann. Vi har fokus på miljø, det kortreiste
og bynære friluftstlivet.
Grønn friluftsmarsj arrangeres under friluftslivets uke onsdag 4. september i vakre omgivelser på Frognerseteren Friluftsenter. Bli med
og sett grønt fokus på Oslo i et inkluderende
turfellesskap sammen andre turglade mennesker.
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Onsdag 4. september kl. 11–15
• Oppmøte Frognerseteren Friluftsenter
• Gratis
• Ingen påmelding
• Tre ulike distanser
• Lett servering
• Ta med turkopp
• Underholdning

FRILUFTSTRIM-DAGEN
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

DNT Oslo og Omegn inviterer alle til fysisk aktivitet i fellesskap midt i Oslo by.
Møt opp og la deg inspirere gjennom styrkeog balansetrening i Tøyenparken! Frilusftstrimdagen er et kortreist friluftstilbud til folk der de bor.
DNT Oslo og Omegn har gjennom Oslo
kommune fått støtte til å markere Oslo som
europeiske miljøhovedstad 2019. Onsdag 15.
mai møtes vi til et engasjerende treningsprogram
tilrettelagt for hver enkelt parktrimmer. En fysisk
og sosial sammenkomst i vakre omgivelser i
en av Oslos flotteste park. Opplev det bynære
friluftslivet på sitt beste og bli motivert. Erfarne
instruktører veileder deg gjennom treningen og
etterpå blir det felles piknik som serveres av våre
DNT-verter. Dette er en dag for alle!
Hver uke har vi utendørs styrke- og balansetrening i utvalgte parker, er det noe for deg?

Les mer om Friluftstrimmen her: dntoslo.no/senior
Vi vil oppfordre alle til å ankomme parkarenaen
gående, løpende, syklende, rullende m/rullestol
eller bruke kollektivtrafikken. Ta gjerne med egen
turkopp.

Onsdag 15. mai kl. 10–13
• Tøyenparken, oppmøte utenfor
Tøyenbadet
• Gratis, ingen påmelding
• Utendørs styrke- og balansetrening
• Underholdning
• Felles piknik i parken
• Ta med turkopp
dntoslo.no/senior
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VINTERFJELLET
Er du en skiglad senior som har lyst til å oppleve det flotte vinterfjellet på en enkel
og trygg måte? Bli med på en av våre skreddersydde seniorturer! På turene møter du
våre hyggelige og turvante turledere som legger opp aktiviteter i tråd med gruppas
ønsker. Vi tar oss av turplanlegging, overnatting, måltider og transportmulighet fra
Oslo. Du trenger kun å velge hvor du vil dra på tur.
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Turprisen inkluderer: Overnatting, turleder og
alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis
tre-retters middag) med unntak av: første dag
kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Kontakt vårt Tursenter dersom du trenger
hjelp til å finne ut hvilken tur som passer for
deg.
Kontaktinformasjon side 46.

Mer informasjon om turene sendes alle påmeldte deltakere før turstart.

Gradering av våre turer er beskrevet på
side 47.
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VINTERTURER

Ski- og turopplevelser på Fondsbu
Turkode: 12147
Avreise: Søndag 24/3 – 5 dager

Pris:

Hvis du har lyst til å komme opp i det virkelige ville vinterfjellet, bør du bli med på denne turen i Jotunheimen. Området byr på flotte skiforhold mellom ville, vakre tinder, og
det blir lagt opp til fine dagsturer. Her vil dere i tillegg få
en uforglemmelig tur med de gamle ærverdige beltebilene fra Tyin inn til Fondsbu. Peisestua og hemsen er deilig
å innta etter en dag ute, så der er det godt å slappe av og
nyte utsikten. Bestyrer Solbjørg ønsker dere velkommen
og byr på god mat og vakker sang.

Rute:
Annet:
Oppreise:
Hjemreise:

Kr 6452,- fra/til Tyin
Kr 7522,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Fondsbu (4 døgn)
Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med matpakke til reisedagen. Skifeller.
Buss (Valdresekspressen) fra Oslo bussterminalen kl. 10.25 til Tyin. Videre med beltebil kl.
15.15 til Fondsbu, ankomst ca. kl. 16.15.
Beltebil fra Fondsbu kl. 16.15 til Tyin.
Videre med rutebuss (Valdresekspressen) kl.
17.30 til Oslo bussterminal, ankomst ca. kl.
22.09.

Skitur på Hardangervidda 55+
Turkode: 12148
Avreise: Mandag 1/4 – 5 dager

Pris:

Denne turen passer for deg som ønsker en skitur fra hytte
til hytte, uten for krevende dagsetapper. Dagsturene går
i lett småkupert terreng. Turlederne vil ta hensyn til deltakernes form og skiferdigheter og legge inn rikelig med
pauser. I godvær, lover vi fantastisk utsikt over store deler
av Hardangervidda som Hardangerjøkulen, Hårteigen
og Gaustatoppen. Vi avslutter turen med to netter på
DNT-hytta Krækkja. Der vil hyttevert Kjell Slåtten holde et
spennende lysbildekåseri.

Rute:
Annet:
Oppreise:
Hjemreise:

Kr 5753,- fra/til Geilo
Kr 6994,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Hakkesetstølen (1 døgn) – Tuva (1 døgn) –
Krækkja (2 døgn) – Fagerheim
Ta med lakenpose/sovepose (evt. leie sengetøy). Ta med matpakke til reisedagen. Skifeller.
Bergenstoget fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo.
Videre med ekstrabuss kl. 12.00 til Hakkesetstølen, ankomst ca. kl. 12.30.
På ski fra Krækkja til Fagerheim, ca. 4 km.
Ekstrabuss fra Fagerheim kl.14.00 til Geilo.
Videre med tog kl.15.18 til Oslo S, ankomst
kl. 19.07.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Perler i Rondane – Rondvassbu og Bjørnhollia 55+
Turkode: 12149
Avreise: Mandag 8/4 – 5 dager

Rute:

Gi deg selv en skikkelig vintertur! Turen tar deg inn i
hjertet av Rondane. Dagsturene går i vakkert og variert
vinterlandskap i Norges eldste nasjonalpark. Flere av
Rondanes majestetiske topper passeres, og kanskje du også
vil få øye på motivet til Harald Sohlbergs kjente bilde «En
vinternatt i Rondane».

Annet:

Pris:

Kr 5776,- fra Otta/til Ringebu
Kr 6987,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr 750,-

Oppreise:

Hjemreise:

Høvringen fjellstue – Smuksjøseter
(1 døgn) – Rondvassbu (2 døgn) – Bjørnhollia (1 døgn) – Nesset
Ta med lakenpose/sovepose (evt. leie sengetøy). Ta med matpakke til reisedagen. Skifeller.
Trondheimstoget fra Oslo S kl. 08.02 til Otta.
Videre med ekstrabuss kl. 11.45 til Høvringen fjellstue, ankomst ca. kl. 12.15. På ski til
Smuksjøseter Fjellstue ca. 7 km.
På ski fra Bjørnhollia til Nesset, ca. 10 km.
Ekstrabuss fra Nesset kl. 16.00 til Ringebu.
Videre med tog kl. 18.17 til Oslo S, ankomst
kl. 20.04.
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SOMMERFJELLET
Er du en fjellglad senior? Bli med til fjells på en av våre skreddersydde seniorturer!
Du kan velge tur med fast opphold på en hytte og dagsturer tilpasset deltakernes
ønsker og form. Eller du kan bli med på en tradisjonell hytte til hytte-tur.
Alle seniorturer er ledet av våre hyggelige og turvante turledere som legger
opp aktiviteter i tråd med gruppas ønsker. Vi har ordnet med turplanlegging,
overnatting, måltider og transportmulighet fra Oslo.
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Turprisen inkluderer: Overnatting, turleder og
alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis treretters middag. Unntak: første dag kun middag,
siste dag kun frokost + niste/termos.

Kontakt vårt Tursenter dersom du trenger
hjelp til å finne ut hvilken tur som passer for
deg. Kontaktinformasjon side 46.

Mer informasjon om turene sendes alle påmeldte deltakere før turstart.

Sommerturene åpner for påmelding fra og
med tirsdag 15. januar kl. 12.00.
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Gradering av våre turer er beskrevet på side 47.

Nydelige, nære Blefjell
Turkode: 12361
Avreise: Tirsdag 4/6 – 3 dager
Ønsker du en fjelltur ikke så langt fra Oslo, må du bli
med til Blefjell og Eriksbu (945 moh.), Kongsberg og
Omegns Turistforening sin fine ubetjente hytte. Flotte
fotturer i spennende turterreng og kanskje en topptur?
Både Åklinuten (1246 moh.) og Blenuten (1213 moh.)
nord for hytta er fine turmål. Vi lager felles middag på
hytta begge dagene.  
  
Kr 1480,- eks reise
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Einartjønn – Eriksbu (2 døgn) – Einartjønn
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke
til lunsj første dag, frokost og lunsj til andre
og tredje dag. Turlederne organiserer felles
transport via privatbiler.
Oppreise: Privatbiler fra Oslo kl. 10.00 til Einartjønn,
ankomst ca. 13.00. Til fots på sti til Eriksbu,
ca. 6 km.
Hjemreise: Til fots på og litt utenom sti via Stigerhølen
og Bråtahølet til Einartjønn. Videre med
privatbiler til Oslo, ankomst ca. kl. 19.00.
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Pris:

SOMMERFJELLET

Tur og yoga i Rondane –
Bjørnhollia

Blomstringstur i
Jotunheimen – Gjendesheim

Turkode: 12362
Avreise: Mandag 24/6 – 5 dager

Turkode: 12363
Avreise: Mandag 1/7 – 5 dager

Sør i Rondane med sine lune dalfører og flotte natur
ligger Bjørnhollia. Bjørnhollia er et fint utgangspunkt
for en rekke fine dagsturer, alt fra enkle turer til krevende
toppturer. Turlederne vil sørge for flotte og varierte
fjellturer i løpet av uka. Dagene starter og avsluttes
med yoga som passer alle. Det blir god bevertning på
Bjørnhollia og rikelig påfyll av trivsel, naturopplevelser
og nye krefter.

Gjendesheim ligger flott plassert ved foten av Besseggen
i Jotunheimen. Området har mye å by på, spesielt hvis du
er interessert i blomster. Innunder fjellveggene nedenfor
Besseggen er temperaturen «tropisk», noe som gir
et botanisk eldorado. Bli med på turer langs Gjende
sammen med en blomsterekspert, og kanskje en tur over
Besseggen? På turene lærer vi om områdets spesielle
planteflora, og det blir også kveldsforedrag hvor vi fyller
på med mer kunnskap. En av dagene blir det båttur på
Gjende og dagstur til Gjendebu.

Pris:

Kr 5645,- fra/til Straumbu
Kr 7025,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Straumbu – Bjørnhollia (4 døgn) –
Straumbu
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med matpakke til reisedagen. Bagasjetransport
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Ringebu. Videre
med buss kl. 11.05 til Straumbu. Til fots til
Bjørnhollia, ca. 8 km.
Hjemreise: Til fots fra Bjørnhollia, ca. 8 km. Videre med
buss kl. 15.30 til Ringebu. Tog fra Ringebu
kl. 17.10 til Oslo S, ankomst ca. kl. 20.04.

Pris:

Kr 6420,- fra/til Gjendesheim
Kr 7579,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Gjendesheim (4 døgn)
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Dobbeltrom.
Ta med matpakke til reisedagen.
Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 13.05 til
Gjendesheim, ankomst ca. kl. 17.50.
Hjemreise: Buss fra Gjendesheim kl. 15.30 til Oslo
Bussterminal, ankomst ca. kl. 20.17.

Rondane på langs 55+

Hardangervidda 55+

Turkode: 12372
Avreise: Søndag 30/6 – 6 dager

Turkode: 12364
Avreise: Søndag 7/7 – 6 dager

Gi deg selv en skikkelig fottur i hjertet av Rondane! I løpet
av turen besøker vi de populære hyttene Rondvassbu,
Øvre Dørålseter, Haverdalseter og Grimsdalshytta.
Dagsturene går i vakkert landskap med variert terreng
og flere av Rondanes kjente topper passeres. Dette er en
hytte til hytte-tur uten for krevende dagsetapper.

Dette er turen for deg som vil gå fra hytte til hytte med
lett sekk på ryggen. Turen går i et åpent og friskt landskap
fra sør til nord på Hardangervidda, med overnatting på
betjente DNT-hytter. Terrenget er til dels lettgått med
vakker utsikt mot Hårteigen, Hallingskarvet og Hardangerjøkulen i finvær. Vi avslutter turen med 2 netter på
DNT-hytta Krækkja.

Pris:

Kr 6694,- fra Spranget/til Dombås
Kr 7418,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Spranget – Rondvassbu (1) – Øvre Dørålseter (1) – Haverdalseter (1) – Grimsdalshytta
(2)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Otta. Videre med
buss kl. 12.00 til Spranget. Til fots til Rondvassbu, ca. 6 km.
Hjemreise: Ekstrabuss kl. 09.30 fra Grimsdalshytta til
Dombås. Videre med tog kl. 10.57 til Oslo
S, ankomst ca. kl. 15.03.
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Pris:

Kr 7107,- fra Mæl/til Geilo
Kr 8315,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Kalhovd (1 døgn) – Mårbu (1 døgn)
–Rauhelleren (1 døgn) Krækkja (2 døgn) –
Fagerheim
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 10.00 til Notodden. Videre med buss kl. 12.20 til Mæl.
Ekstrabuss fra Mæl kl. 13.15 til Kalhovd,
ankomst ca. kl. 14.15.
Hjemreise: Til fots fra Krækkja til Fagerheim, ca. 5 km.
Videre med ekstrabuss kl. 14.00 til Geilo.
Tog fra Geilo kl. 15.16 til Oslo S, ankomst
ca. kl. 19.05.

SOMMERFJELLET

Foto: Marius Dalseg Sætre

Jotunheimen – Galdhøpiggen
og Glittertind 55+
Turkode: 12365
Avreise: Søndag 14/7 – 6 dager

Femundsmarka – Røros med
Elden-spelet
Turkode: 12373
Avreise: Mandag 29/7 – 5 dager

Toppturer etter lyst og evne. Bli med til topps på Galdhøpiggen og Glittertind – eller bare nyte områdene rundt!
Galdhøpiggen når vi med bretur over Styggebreen, før vi
tar de siste 100 meterne opp på Norges tak. Hytte til hytteturen går videre til Spiterstulen og Glitterheim, som ligger
ved foten av Glittertind. Her blir det hyggelig bevertning og
gode muligheter for nok ett toppstøt for dem som ønsker.
Mellom fjellturene blir det også besøk i Klimaparken, hvor
vi får lære om arkeologi, natur og klima.

Femundsmarka byr på vakker villmark, med trolsk
furuskog, flotte elver, åpent og lettgått turterreng og
Store Svuku (1415 moh.). Midt i dette landskapet ligger
Svukuriset, en idyllisk fjellgård og et perfekt utgangspunkt for gode turer. Det blir båttur på Femunden og en
spennende avslutning med «Elden-spelet» i spektakulære omgivelser midt i verdensarvbyen Røros. På Røros blir
det også guidet byvandring og omvisning i Røros kirke.

Pris:

Pris:

Kr 8955,- fra/til Otta
Kr 10276,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Juvasshytta (2 døgn) – Spiterstulen (1 døgn)
– Glitterheim (2 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Otta. Videre med
buss kl. 11.55 til Juvasshytta, ankomst ca. kl.
14.25.
Hjemreise: Til fots fra Glitterheim til bommen i Veodalen, ca. 7 km. Videre med ekstrabuss kl.
13.30 til Otta. Tog fra Otta kl. 16.27 til
Oslo S, ankomst ca. kl. 20.04.

Kr 7914,- fra Elgå/til Røros
Kr 9866,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Elgå – Svukuriset (3 døgn) – Røros Hotell (1
døgn)
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med matpakke til reisedagen. Bagasjetransport.
Oppreise: Ekstrabuss fra Oslo Bussterminal kl. 09.00
til Elgå, ankomst ca. 14.30. Til fots på til
Svukuriset, ca. 8 km.
Hjemreise: Tog fra Røros kl. 16.20 til Oslo S, ankomst
ca. kl. 21.26.
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Rondane og Peer Gynt-spelet
Turkode: 12367
Avreise: Mandag 5/8 – 5 dager
På denne turen skal vi først bo tre netter på Bjørnhollia,
en av DNTs flotteste hytter i fjellet og som til og med har
mottatt den gjeve byggeskikkprisen. Bjørnhollia ligger i et
frodig landskap og er omringet av dagsturmuligheter for
enhver smak. Siste dag forflytter vi oss til Venabu fjellhotell.
Turen avsluttes med Peer Gynt-spelet, der Rondanemassivet danner bakteppe for en av de vakreste teaterscenene
i landet. I år kan vi ønske velkommen til «ny» Peer Gynt i
Marit Moum Aunes regi og med Pål Christian Eggen som
Peer Gynt. På Gålåvatnets utendørsscene kan man knapt
få en flottere avslutning på en tur i sommerfjellet.
Pris:

Kr 7592,- fra Straumbu/til Venabu
Kr 8909,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Straumbu – Bjørnhollia (3 døgn) –
Straumbu – ekstrabuss til Venabu fjellhotell
(1 døgn)
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med matpakke til reisedagen. Bagasjetransport.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Ringebu. Videre
med buss kl. 11.05 til Straumbu. Til fots til
Bjørnhollia, ca. 8 km.
Hjemreise: Buss fra Venabu kl. 16.15 til Ringebu.
Videre med tog kl. 17.10 til Oslo S,
ankomst ca. kl. 20.04.

Dovrefjell – moskussafari
og Snøhetta 55+
Turkode: 12366
Avreise: Mandag 12/8 – 5 dager
Hvis du ikke har vært på Snøheim enda, har du sjansen
nå! Er vi heldige, blir det både topptur til Snøhetta
(2286 moh.) og «møter» med moskus, i tillegg til vakker
utsikt og åpent landskap. Vi besøker selvbetjeningshytta
Reinheim, før vi avslutter turen på Kongsvold fjellstue,
med moskussafari og kanskje moskus med i «bagasjen»
hjem? Vi legger også inn et besøk på Norsk villreinseter
og tar turen innom Dovrefjells nye utsiktspunkt som ligger på Hjerkinn.
Pris:

Kr 6858,- fra Hjerkinn/til Kongsvold
Kr 8512,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Snøheim (2 døgn) – Reinheim (1 døgn) –
Kongsvold (1 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Hjerkinn. Tur
til Viewpoint Snøhetta. Videre med buss kl.
16.30 til Snøheim, ankomst ca. kl. 17.00.
Hjemreise: Tog fra Kongsvoll kl. 15.24 til Oslo S,
ankomst ca. kl. 20.04.
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Stølsopplevelser i
Skarvheimen – Iungsdalshytta
Turkode: 12375
Avreise: Mandag 12/8 – 5 dager
Iungsdalshytta i Skarvheimen er en virkelig DNT-perle:
et supert sted for turglade seniorer, 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 inviteres vi inn
i steinhytta, hvor bestyrer forteller spennende historier
om Eivind Fredlaus.
Pris:

Kr 6336,- fra/til Ål
Kr 7436,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,Rute:
Iungsdalshytta 4 (døgn)
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med matpakke til reisedagen. Bagasjetransport.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Ål. Videre med
ekstrabuss kl. 11.35 til Tovika. Til fots til
Iungsdalshytta, ca. 3 km.
Hjemreise: Til fots fra Iungsdalshytta til Tovika, ca. 3 km.
Ekstrabuss fra Tovika kl. 14.00 til Ål. Videre
med tog kl. 15.40 til Oslo S, ankomst ca.
19.05.

Jotunheimen – Fanaråken 55+
Turkode: 12371
Avreise: Søndag 18/8 – 6 dager
Bli med på en sprek hytte til hytte-tur i Jotunheimens
fjellverden. Flott tur i variert og vilt turterreng som veksler
mellom frodige daler og fantastisk utsikt. Turen går fra
Sognefjellshytta og opp Fannaråkbreen til Fannaråken.
Her overnatter vi på Norges høyest beliggende turisthytte
med fantastisk utsikt. Videre går turen bratt ned Gjertvvassdalen til sjarmerende Skogadalsbøen. Derfra går vi
ned spektakulære Utladalen og avslutter turen på Vetti
Gard som ligger midt i Utladalen Landskapsvernområde.
Pris:

Kr 7168,- fra Sognefjellshytta/til Øvre Årdal
Kr 8781,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Sognefjellshytta (1 døgn), Fanaråken (1
døgn) – Skogadalsbøen (2 døgn) – Vetti
Gard (1 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 09.30 til Lom.
Videre med buss kl. 16.30 til Sognefjellshytta, ankomst ca. kl. 17.45.
Hjemreise: Buss fra Hjelle kl. 08.55 til Øvre Årdal.
Videre med buss kl. 09.20 til Oslo Bussterminal, ankomst ca. 14.52.

SOMMERFJELLET

Jotunheimen –
Bukkelægret og Besseggen 55+

Aurlandsdalen
fra fjord til fjell 55+

Turkode: 12374
Avreise: Mandag 26/8 – 5 dager

Turkode: 12370
Avreise: Mandag 2/9 – 5 dager

Jotunheimen er Norges mektigste fjellmassiv og den
mest populære nasjonalparken i landet.
Bukkelægret og Besseggen er blant de mest klassiske
turene i hele Norge og på denne turen får dere mulighet til
å gå begge turene. Turen går innom flere av de hyggelige
hyttene i området, som Fondsbu, Gjendebu og Gjendesheim. Velger dere å ta båten eller å gå langs vannet i
stedet for opp i høyden, er heller ikke dette noe dårlig valg.
Tindene, dalene og fargene er uansett slående vakre.

Stien opp Aurlandsdalen er spennende! Det er ufattelig at en slik trang og vill dal som Aurlandsdalen kan
inneholde så mye vann, planter, jettegryter, støler, broer,
vakker utsikt og spektakulære tråkk. Denne dalen blir
man aldri lei av å gå. Vi starter ved Sognefjorden i Flåm
før vi vandrer oppover Aurlandsdalen fra Vassbygdi til
Geiterygghytta på 1200 meters høyde. En tur med
storslåtte Flåmsbanen får vi også med oss.

Pris:

Kr 5289,- fra Fondsbu/til Gjendesheim
Kr 6451,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Fondsbu (1 døgn) – Gjendebu (1 døgn)
– Memurubu (1 døgn) – Gjendesheim (1
døgn)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen. Bagasjetransport kun
Bukkelægeret og Besseggen.
Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 08.40 til
Tyinkrysset. Videre med buss kl. 13.35
til Fondsbu, ankomst ca. kl. 14.05.
Hjemreise: Buss fra Gjendesheim kl. 10.00 til Oslo
Bussterminal, ankomst ca. kl. 14.52.

Vestlandets idylliske
perler
Turkode: 12369
Avreise: Søndag 1/9 – 5 dager
Suksessturen til Lusterfjorden og Breheimen gjentas
også i år. Dette blir en opplevelse dere garantert drømmer om å få komme tilbake til. Vi overnatter på Nes
Gard, som ligger flott til ved Lusterfjorden med utsikt
mot et av Norges høyeste fossefall. Dagsturene blir uforglemmelige! Vi besøker to av de vakreste stølene i Breheimen, DNT-hyttene Vigdalstøl og Navarsete. En av dagene tar bestyrer Asbjørn oss med på en «Lusterfjorden
rundt»-tur der vi besøker noen utvalgte kulturperler.
Pris:

Kr 7931,- fra/til Sogndal
Kr 9497,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Nes Gard (4 døgn)
Annet:
Sengetøy/håndkle inkludert. Dobbeltrom
med eget bad. Ta med matpakke til reisedagen. Enkeltromstillegg.
Oppreise: Buss fra Oslo bussterminal kl. 09.40 til
Sogndal. Videre med ekstrabuss kl. 16.15 til
Nes Gard, ankomst ca. kl. 17.00.
Hjemreise: Ekstrabuss fra Nes Gard kl. 10.00 til
Sogndal. Videre med buss kl. 11.30 til Oslo
bussterminal, ankomst ca. kl. 18.20.

Pris:

Kr 7679,- fra Flåm/til Ål
Kr 9591,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Fretheim Hotel (1 døgn) – Aurlandsdalen
Turisthytte (1 døgn) – Buss til Steinbergdalen – Geiterygghytta (2 døgn) – Geiteryggtunnelen øst
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen. Bagasjetransport.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Myrdal. Videre
med Flåmsbanen kl. 13.05 til Flåm, ankomst ca. kl. 13.55.
Hjemreise: Til fots fra Geiterygghytta til Geiteryggtunellen øst, ca. 3 km. Ekstrabuss fra Geitryggtunellen øst kl. 09.40 til Ål. Videre med tog kl.
11.14 til Oslo S, ankomst ca. kl. 14.45.

Trekanten i Langsua 55+
Turkode: 12368
Avreise: Mandag 9/9 – 5 dager
Bli med til Langsua, også kalt Jotunheimens forgård!
Her finner vi idyllisk lavfjellslandskap med vidt utsyn til
Jotunheimen og Rondane. Liker du stier i åpen og trivelig
fjellbjørkeskog, sildrende bekker og deilig lyng? Da er
dette turen for deg. Vi bor på den flotte betjente DNThytta Liomseter og selvbetjeningshyttene Haldorbu og
Storkvelvbu. Det blir flotte turer ispedd gode pauser og
naturfilosofiske betraktninger.
Pris:

Kr 5341,- fra/til Lillehammer
Kr 6206,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Liomseter (1 døgn) – Haldorbu (1 døgn) –
Storkvolvbu (1 døgn) – Liomseter (1 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose. Ta med matpakke til
reisedagen.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Lillehammer.
Videre med ekstrabuss kl. 10.15 til
Liomseter, ankomst ca. kl. 12.15.
Hjemreise: Ekstrabuss fra Liomseter kl. 10.00 til Lillehammer. Videre med tog kl. 12.50 til Oslo
S, ankomst ca. kl. 15.03.
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Singeltur Jotunheimen Vest 50 – 65 år
Turkode: 12277
Avreise: Mandag 8/7 – 5 dager
Denne ruta er det mange som drømmer om å gå. Med
hele Smørstabbremassivet og Fannaråken i front, går vi ned
den fantastiske Vetle Utladalen til Skogadalsbøen, vakkert
beliggende ved foten av Gjertvasstind og Fannaråken.
På Skogadalsbøen blir vi en ekstra dag. Siste turdag går vi
en lang tur opp til Fondsbu – en praktfull tur blant majestetiske 2000-meterstopper. På Fondsbu er det alltid nydelig
å ha siste kveld med gjengen.
Bli med på denne fotturen som går fra hytte til hytte, med
andre turglade mennesker i sin beste alder. Kanskje du får
en ny god turvenn for livet i løpet av turen? Men ikke glem
den unike gleden av å gå inn i Jotunheimens fjellverden.

Pris:

Kr 5222,- fra Lom, Norsk Fjellsenter/til
Fondsbu
Kr 6563,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Sognefjellshytta (1 døgn) – Skogadalsbøen
(2 døgn) – Fondsbu (1 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose
Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 08.40 til Lom.
Videre med buss kl. 16.20 til Sognefjellshytta,
ankomst kl. 17.45.
Hjemreise: Buss fra Fondsbu kl. 12.30 til Tyinnkrysset.
Videre med buss kl. 14.08 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 18.52.

Singeltur i Femundsmarka 50 – 65 år
Turkode: 12205
Avreise: Søndag 14/7 – 4 dager
Mangler du turfølge og ønsker å dra på tur med andre turglade mennesker på samme alder, kan denne turen, i
Femundsmarka, være en finfin opplevelse for deg.
Turen for dere mellom 50-65 år, byr på guiding i bergstaden Røros (Unescos verdensarvliste), vandring gjennom
vennlig villmark fra hytte til hytte, besøk på Femundshytten
og båttur på Femunden. Dette er bare noen av ingrediensene på denne hyggelig ”reisen” i vår flotte villmark
Femundsmarka. Det hele avsluttes på vakre Svukuriset, der
vi skjemmes bort av bestyrerne med middagsservering og
nydelig hyttetun.
På denne turen sponser DNT Oslo og Omegn bussen ElgåOslo når du melder deg på hele turen med reise t/r Oslo.

Pris:

Kr 4775,- fra Røros/til Elgå
Kr 5615,- fra/til Oslo (I prisen er det kalkulert
med gratis reise tilbake til Oslo. Dette forutsetter at du booker reise begge veier)
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Langen (1 døgn) – Femundshytten, båt til Røa
– Røvollen (1 døgn) – Svukuruiset (2 døgn) –
Elgå
Annet:
Ta med lakenpose.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.34, ankomst Røros kl.
13.37.
Hjemreise: Ekstrabussfra Elgå kl. 12.30 til Oslo Bussterminal, ankomst ca. kl. 18.00.

Singeltur Dovrefjell og Rondane 55 – 65år

Foto: Marius Dalseg Sætre

Turkode: 12334
Avreise: Onsdag 24/7– 5 dager
Grimsdalen er Norges eldste seterdal og ligger vakkert til
på grensen mellom Rondane og Dovre nasjonalparker. Her
er det godt å leve, med vidstrakt natur, mye kulturhistorie,
dyr på beite og gode stier.
Turen starter på Dovre og nydelig beliggende Hageseter
og går videre sørover til Grimsdalen og Haverdalen, sistenevnte er en oase i fjellheimen. Vertskapet på alle hyttene
byr på deilig mat og varme til gjestene. Perfekt utgangspunkt for fine dager på tur med andre turglade deltakere
som også ønsker et sosialt fellesskap og sjansen til å få nye
turvenner.

Pris:

kr 5316,- fra Hjerkinn/til Dombås
kr 6876,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 750,Rute:
Hageseter (1 døgn) – Grimsdalshytta
(1 døgn) – Haverdalseter (1 døgn) –
Grimsdalshytta (1 døgn)
Annet:
Ta med lakenpose.
Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Hjerkinn.
Hjemreise: Ekstrabuss kl.09.30. Videre med tog kl. 10.57
til Oslo S, ankomst ca. 15.03.
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Liomseter med besteforeldre
6 – 12 år

Rondane med besteforeldre
6 – 12 år

Turkode: 12379
Avreise: Mandag 24/6 – 4 dager

Turkode: 12380
Avreise: Mandag 5/8 – 4 dager

Vi har en spennende nyhet på årets turprogram! Nå kan
du ta med barnebarna til idylliske Liomseter og gi dem
en super start på sommerferien. Her blir det varierte aktiviteter som elvesafari, toppturer, bading, pinnebrødsteking og lek på tunet. Dyktige turledere fører an og sørger
for at barn og besteforeldre får minnerike opplevelser
og kvalitetstid sammen. Nytt vertskap på Liomseter tilbyr
gode senger og nydelig, lokalprodusert mat.

Barnas Turlag arrangerer også i år tur for besteforeldre
med barnebarn til vakre Grimsdalshytta og Rondane tidlig i august. Terrenget er lettgått og egner seg veldig bra
for spennende dagsturer fra hytta. Grimsdalshytta ligger
vakkert til i overgangen mellom den frodige Grimsdalen
og høyfjellet og er et godt sted for tur, lek og læring for
både barn og besteforeldre.

Pris:

Pris:

Barn kr 2365,- og voksne kr 3985,Ikke-medlemstillegg: Barn kr 350,- og
voksne kr 700,Rute:
Liomseter (3 døgn)
Oppmøte: På Lillehammer stasjon kl. 11.45 eller på
Liomseter kl. 14.00.
Turslutt:
Avslutning på Liomseter kl. 11.30 og felles
buss til Lillehammer kl. 12.00 (tar ca. 1,5
time). Tog derfra bestiller og betaler man selv.
Reise:
Se reiseinformasjon ved å søke opp turen på
dntoslo.no/aktiviteter.
Inkludert: Tur- og aktivitetsledelse, aktivitetsutstyr,
overnatting inkl. sengetøy og alle måltider:
frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters
middag med unntak av første dag: kun middag, og siste dag: kun frokost + niste/termos.
Familien bor på 2-6 sengsrom. Familier
med 2-3 personer vil i enkelte tilfeller måtte
dele rom med andre familier.
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Barn kr 2499,- og voksne kr 4038,- ekskl.
reise.
Ikke-medlemstillegg: Barn kr 350,- og
voksne kr 700,Rute:
Grimsdalshytta (3 døgn)
Oppmøte: På Grimsdalshytta kl. 15.00.
Turslutt: Grimsdalshytta. Felles avslutning og takk for
turen kl. 14.00.
Reise:
Se reiseinformasjon ved å søke opp turen på
dntoslo.no/aktiviteter.
Inkludert: Tur- og aktivitetsledelse, aktivitetsutstyr, møte
med budeia, overnatting inkl. sengetøy og
alle måltider: frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag med unntak av første
dag: kun middag, og siste dag: kun frokost +
niste/termos. Familien bor på 2-6 sengsrom.
Familier med 2-3 personer vil i enkelte tilfeller måtte dele rom med andre familier.

DNT FOR DEG
Bli medlem
DNT Senior er foreningens satsing på friluftsaktiviteter til alle over 60 år. Som medlem får du tilbud om å
delta på våre mange tilrettelagte turer og aktiviteter til medlemspris.
Medlemsfordeler som følger med medlemskap i Den Norske Turistforening (DNT):
•

Medlemspris på 550 DNT hytter i hele Norge.

•

Medlemspris i DNT-butikken.

•

Mulighet til å delta på en rekke organiserte turer, kurs og arrangementer i DNT Oslo og Omegns regi.

•

Våre Turmagasiner tilsendt.

•

Magasinet Fjell og Vidde tilsendt.

•

DNTs Årbok tilsendt.

•

Rabatt hos våre samarbeidspartnere.

Medlemspriser 2019
Hovedmedlem...........................................................................................................................................................................kr 695
Ungdom/Student 19-26 år (f. 1992-1999)................................................................................................................kr 350
Skoleungdom 13-18 år (f. 2000-2005)........................................................................................................................kr 215
Honnørmedlem (f. 1951 eller tidligere).........................................................................................................................kr 540
Husstandsmedlem (til hoved-, student-, honnør- eller livsvarig medlem)............................................................kr 380
Barnas Turlag 0-12 år (f. 2006-2018)...........................................................................................................................kr 130
Livsvarig medlem............................................................................................................................................................... kr 17 375
Familiekontingent.................................................................................................................................................................kr 1 250

Bli frivillig
Vil du være med på mer enn tur? Bli frivillig for DNT senior Oslo da vel!
Turledelse: Er du glad i å gå på tur? Kan du bruke kart og kompass? Har du lyst til å bli en del av et hyggelig
turledermiljø? Vi trenger flere turledere til seniorturene i nærmiljøet og på fjellet. DNT Oslo og Omegn tilbyr
egne turlederkurs, dersom du har lyst til å lære mer om turledelse, og du bestemmer selv hvor ofte du vil være
turleder.
DNT- vert: DNT senior Oslo trenger også
DNT-verter til å bemanne vårt friluftstrimtilbud og til vertsoppgaver i forbindelse med
andre aktiviteter og arrangementer. Det er ikkje
nødvendig å være turfanatiker for å bli en av
våre DNT-verter. Alle vil få opplæring, men du
Foto: Eivind Haugstad Kleiven

må trives med å ta en rolle overfor deltakere.
Har du spørsmål om turledelse? Ta kontakt
med oss på telefon 22 82 28 00 eller send
e-post til senior@dntoslo.no

dntoslo.no/senior
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PÅMELDING
1. Gå inn på dntoslo.no/aktiviteter
2. Finn aktuell tur med turkoden som er oppgitt i denne brosjyren
3. Klikk på «meld deg på» for å bestille

4. Du får beskjed om å logge deg inn på «Min side», logg inn eller registrer deg.
5. Du er inne på bestillingssiden. Legg inn nødvendig info.

Våre Tursentere kan hjelpe deg
Tursentrene i Storgata 3 og på Sørenga gir god
informasjon om turer og aktiviteter og har bred
kunnskap om forholdene i marka og på fjellet.
Her selges det også kart, klær og nyttig turutstyr.
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Åpningstider:
Storgata 3
Telefon:
E-post:
Åpningstider:
Sørenga

Man – fre 8.30 –17
Tors 8.30 –18
Lør 10 –15
22 82 28 00 (08.30 –16)
turinfo@dntoslo.no.
Se friluftshuset.dntoslo.no.

GRADERING AV VÅRE TURER

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

Nærturer
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.
Hva betyr det at turen er merket med to
fargekoder? Når en tur f.eks. er merket
mot
så indikerer dette at turen i hovedsak er gradert
til grønn (den fargen som står først), men at
deler av turen er vurdert som blå. Den egentlige
graderingen ligger et sted imellom.

Foto: Marius Dalseg Sætre

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 dagsetapper 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:
• Deltakerne bærer egne sekker (inntil 8 kg
sommer, inntil 15 kg vinter). Gruppene er
ute hele dagen.
• Gjennomsnitts marsjfart sommer og
vinter er ca. 3 km i timen.
• Les informasjonen om turen nøye og
studèr gjerne kartet før turstart.
dntoslo.no/senior
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LAYOUT OG TRYKK: BENJAMIN SATS & TRYKK DA, OSLO

Returadresse:
DNT Oslo og Omegn
Pb. 7 Sentrum
0101 Oslo

DNT Oslo og Omegn satser aktivt på tilrettelegging av friluftslivsaktiviteter for alle over
60 år og i denne brosjyren får du en oversikt over våre turer og aktiviteter for seniorer.
Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over
300.000 medlemmer tilknyttet 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT
arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare
natur- og kulturverdier.

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT med over 90.000
medlemmer. Siden stiftelsen i 1868 har foreningen lagt forholdene til rette for at flest mulig
skal få gode naturopplevelser gjennom fotturer og skiturer i marka og på fjellet. Dette gjøres
gjennom merking og vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, organisering av turer og aktiviteter
og arbeid for vern av friluftsområder. Frivilligheten er bærebjelken i DNT.

Det ligger i vår natur
dntoslo.no/senior
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