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VELKOMMEN PÅ TUR
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Velkommen til senioraktiviteter med 
DNT senior Oslo i 2018! 

Du kan se frem til et år med spesielt mange 
DNT-aktiviteter og arrangementer for 
dette året har vi 150-årsjubileum! For mer 
informasjon om senioraktiviteter som vi 
mener det kan være verdt å få med seg i 
jubileumsåret, se side 44-45. 

Det sagt, så vil vi påpeke at jubileum kun 
betyr mer aktivitet og hygge, og vi er glade 
for å kunne presentere årets fyldige tur- og 
aktivitetstilbud til friluftsglade seniorer. Som 
vanlig så inneholder programmet både gamle 
slagere, kjenninger i ny innpakning og det som 
er helt nytt.

Vi ønsker deg lykke til med turplanleggingen. 
Kos deg med programmet og velkommen ut!

Med vennlig hilsen
DNT senior Oslo

I 2018 så vil alle DNT Oslo og Omegns vår-, sommer- 
og høstturer åpnes for booking fredag 12. januar 
kl. 12.00.
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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, mellom-
lang 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.

4 dntoslo.no/senior
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Turoversikt 2018
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	ved	butikken	

Riktige Leker 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,-
 Pris ikke-medlem: kr 170,-

•	 Ta	med	medlemskortet.

Mer informasjon?  
Se kontaktinfo for våre Tursenter på side 46.

Dato Turområde Kort informasjon
Tirs 9/1 
Ons 10/1

Lilloseter Fra	Ammerud	på	skogsbilvei	mot	Lilloseter.	Kafé.

Tirs 16/1 
Ons 17/1

Semsvannet Mange	muligheter	for	turer	i	fint	område	rundt	Semsvannet.	Kafé	
på NaKuHel.

Tirs 23/1 
Ons 24/1

Akerselva Vi	går	elva	fra	topp	til	bunn	på	fin	tursti.	Kafé	på	Mathallen.

Tirs 30/1 
Ons 31/1

Losby Flere	turveier	i	området.	Omvisning	og	Kafé	på	Losby	gods.

Tirs 6/2 
Ons 7/2

Isielva Tur	langs	elva	og	gjennom	gammelt	kulturlandskap.	Kafé	på	
Rykkinn seniorsenter.

Tirs 13/2 
Ons 14/2

«Pilegrimsleden» «Urbant	friluftsliv»	fra	St.	Halvards	plass	til	Frogner.	Kafé	i	
Frognerparken.

Tirs 20/2 
Ons 21/2

Bygdøy Bygdøy rundt. Flotte stier og turveier. Vi besøker DNT-hytta 
Hovinkoia	på	Folkemuseet.	Kafé.

Tirs 27/2 
Ons 28/2

Fornebu Vi går kyststien fra Holtekilen til Fornebu. Kafé	i	det	gamle	
flytårnet,	Odonata.
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TURBUSSEN

Det tas forbehold om endring av turmål ved 

vanskelig vær- og føreforhold. Endringene 

kan gjøres samme dag.

Dato Turområde Kort informasjon
Tirs 9/1 
Ons 10/1

Lilloseter Fra	Ammerud	på	skogsbilvei	mot	Lilloseter.	Kafé.

Tirs 16/1 
Ons 17/1

Semsvannet Mange	muligheter	for	turer	i	fint	område	rundt	Semsvannet.	Kafé	
på NaKuHel.

Tirs 23/1 
Ons 24/1

Akerselva Vi	går	elva	fra	topp	til	bunn	på	fin	tursti.	Kafé	på	Mathallen.

Tirs 30/1 
Ons 31/1

Losby Flere	turveier	i	området.	Omvisning	og	Kafé	på	Losby	gods.

Tirs 6/2 
Ons 7/2

Isielva Tur	langs	elva	og	gjennom	gammelt	kulturlandskap.	Kafé	på	
Rykkinn seniorsenter.

Tirs 13/2 
Ons 14/2

«Pilegrimsleden» «Urbant	friluftsliv»	fra	St.	Halvards	plass	til	Frogner.	Kafé	i	
Frognerparken.

Tirs 20/2 
Ons 21/2

Bygdøy Bygdøy rundt. Flotte stier og turveier. Vi besøker DNT-hytta 
Hovinkoia	på	Folkemuseet.	Kafé.

Tirs 27/2 
Ons 28/2

Fornebu Vi går kyststien fra Holtekilen til Fornebu. Kafé	i	det	gamle	
flytårnet,	Odonata.

Dato Turområde Kort informasjon
Tirs 6/3 
Ons 7/3

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

Tirs 13/3 
Ons 14/3

Brønnøya i «vinterdrakt» Tur til Brønnøya om vinteren! Er vi sprø? Nei, øya er vakker i vinter-
drakt og turveiene er brøytet. NB! Rast i det fri – ta med mat, varm 
drikke, sitteunderlag og varme klær.

Tirs 20/3 
Ons 21/3

Sognsvann - Ullevål 
Hageby

«Urbant	friluftsliv»	fra	Sognsvann	til	Ullevål	Hageby.	Kafé	på	
Damplassen.

Tirs 3/4 
Ons 4/4

Jeløya Gode	turveier	og	frisk	sjøluft.	Kafé	på	Galleri	F15.	Retur inntil en 
time senere.

Tir 10/4 
Ons 11/4

Torshovdalen - Sørenga «Urbant	friluftsliv»	fra	Torshov	til	Sørenga.	Kafé	på	Friluftshuset	på	
Sørenga.

Tirs 17/4 
Ons 18/4

Ormøya og Malmøya Rundtur	på	Ormøya	og	Malmøya	med	flott	utsikt,	sjelden	natur,	
nesten urørt strandsone og «sørlandsidyll» NB! Rast i det fri – ta 
med mat og drikke.

Tirs 24/4 
Ons 25/4

Kyststien i Asker Vi går langs kyststien og ender opp på Vollen. Vi besøker 
Oslofjordmuseet. Kafé.
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Dato Turområde Kort informasjon
 Ons 2/5 Frønsvollen Frønsvollen er en gammel seter som drives av Naturvernforbun-

det i Oslo og Akershus. Ta med mat - mulighet for å kjøpe drikke.

Tirs 8/5 
Ons 9/5

Gjelleråsmarka Skogstur	med	besøk	i	Salamanderparken,	kafébesøk	og	en	titt	
rundt på Galleri Würth.

Tirs 15/5 
Ons 16/5

Ås Vårtur	til	Ås	på	nye	stier	og	veier.	Omvisning	på	NMBU	(Universi-
tetet;	tidl.	Landbrukshøgskolen).	Kafé.	Retur inntil en time senere.

Tirs 22/5 
Ons 23/5

Bjønnåsen Bjønnåsen	(396	moh.).	Fin	skogstur	på	stier	og	skogsveier.	Retur 
inntil en time senere. Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 29/5 
Ons 30/5

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 5/6 
Ons 6/6

Byvandring med 
«historisk sus»

DNT 150 år og Turbussen 15 år! «Urbant friluftsliv» med 
byvandring gjennom kjente parker og gravlunder og orientering 
ved	en	”by-ekspert”.	Kafé.

Tir 12/6 
Ons 13/6

Gressholmen
Sommeravslutning

Rundtur på Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen. Bading. 
Kafé	på	Gressholmen	Kro.	Retur inntil en time senere.

Tirs 21/8 
Ons 22/8

Losby Uante turmuligheter. Flotte turstier og vakre innsjøer. Rast i det fri 
– ta med mat og drikke.

Tirs 28/8 
Ons 29/8

By i Lommedalen Blåmerket sti over Jordbærhaugkollen og tilbake langs Lomma. 
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 4/9 
Ons 5/9

Sognsvann - Maridalen På	flotte	stier	og	skogsbilveier	til	kirkeruinen	i	Maridalen.
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 11/9 
Ons 12/9

Vardåsmarka Flere turmuligheter i området, som Vardåsen og Slottsfjellet  
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 18/9 
Ons 19/9

Lillomarka øst På stier og skogsbilveier til idylliske tjern. 
Kafé	på	Skytta	seniorsenter.



9dntoslo.no/senior

Fo
to

:	I
da

	E
ri
	S
ør

by
e

TURBUSSEN

9dntoslo.no/senior

Dato Turområde Kort informasjon
Tirs 25/9 
Ons 26/9

Frognerseteren -  
Skådalen

Flotte stier og skogsbilveier. Vi går forbi Fuglemyra og ser den nye 
DNT hytta, Fuglemyrhytta. 
Rast i det fri – ta med mat og drikke.

Tirs 2/10 
Ons 3/10

Finnemarka Flere	turmuligheter	i	området.	Storsteinfjell	(540	moh.)	Kafé	på	
Eiksetra. Retur inntil en time senere.

Tirs 9/10 
Ons 10/10

Lillomarka Vi følger stier og skogsbilveier til Ole Høilands hule. «Skogvokter» 
Håvard Pedersen møter oss på Linderudkollen og forteller oss om 
uteliggerne	i	Grefsenåsen.	Kafé.

Tirs 16/10 
Ons 17/10

Askim Flotte turområder på stier og veier, der alle ender opp på 
Skansehytta.	Kafé.	Retur inntil en time senere.

Tirs 23/10 
Ons 24/10

Røverkollen Røverkollen	(401	moh.)	ved	Romsås	gir	flott	utsikt	over	byen.	Kafé	
på Krutthuset.

Tirs 30/10 
Ons 31/10

Ørfiskebekken i 
Nittedal

Kulturhistorisk	vandring	langs	Ørfiskebekken	med	synlige	spor	og	
minner	etter	Nittedal	Krudtværks	virksomhet.	Kafé. Retur inntil en 
time senere.

Tirs 6/11 
Ons 7/11

Bjerkesirkelen Bjerkesirkelen strekker seg fra Årvoll i sør til Rødtvet i nord. Turen 
går	gjennom	marka	og	på	grønne	turveier	i	boligområder.	Kafé	
på Årvoll gård.

Tirs 13/11 
Ons 14/11

Bogstadvannet rundt Flott tur rundt vannet. Gamle husmannsplasser og et av Norges 
flotteste	gods.	Kafé	på	Bogstad	gård.

Tirs 20/11 
Ons 21/11

Langs Lomma   Elva,	natur,	kulturminner.	Kafé	på	Vøyen	gård.

Tirs 27/11 
Ons 28/11

Østmarka Flere	turmuligheter	i	området.	Kafé.

Tirs 4/12 
Ons 5/12

Sæteren Gård 
Juleavslutning

Julestemning på Sæteren. Her blir det koselig med julegrøt, kaker og 
nisser. Julekonsert v/Geitrams og allsang. Retur inntil en time senere.
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Foto:	Ida	Eri	Sørbye	

NÆRTURGRUPPER 

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 velkom-
ne 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 føre-
forhold, 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 

Bor du i Akershus? 
Flere av turlagene i Akershus har egne nærtur-
grupper. Les mer på ditt lokale turlags nettsider, 
se www.dntoslo.no/turlag

Har du spørsmål om nærturene? 
Kontakt Hanne Tretterud Lund på tlf 22 82 28 00, 
e-post: hanne.lund@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.
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* 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 
www.dntoslo/aktivi100

Turoversikt
Hvor Hver Oppmøtested Merknad

Bøler Tirsdag kl. 11 Bøler T-banestasjon Månedens tur* er siste tirsdag i måneden. 

Skøyen/
Bogstad

Tirsdag kl. 11 Skøyen togstasjon, 
utgang sjøsiden

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

Ammerud Tirsdag kl. 11 Ammerud 
T-banestasjon

Månedens tur* er siste tirsdag i måneden.

Nedre 
Romerike

Onsdag kl. 10 Sandbekkstua i 
Rælingen

Månedens tur* er siste onsdag 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-bane, 
utgang senteret

Månedens tur* er siste fredag i måneden. 

Turoversikt ekstra lette turer på turveier og gode stier
Tøyen Mandag kl.11 Frivillighuset 

Kolstadgata 1
Bynære turer på i nærheten av Tøyen. 
Månedens tur* er siste mandag i måneden.

Mortensrud Tirsdag kl. 11 Mortensrud Torg Månedens tur* hver andre tirsdag i måneden.

Furuset Onsdag kl. 11 Furuset bibliotek og 
Aktivitetshus

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

Lyst til å gå en kveldstur?
Hovseter Tirsdag kl. 18 Hovseter T-banestasjon Turene går i perioden 27.03 – 23.10. 

Foto:	Ida	Eri	Sørbye	
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FRILUFTSTRIM  
Kom i form gjennom hyggelig samvær med turglade mennesker på seniortrim ute. Vi har 
gratis tilbud om friluftstrim i Frognerparken fra 11. januar og fra april utvides tilbudet i 
Tøyenparken og Torshovparken. Trimmen er ledet av en erfaren instruktør og har fokus på 
styrke- og balansetrening som skal bidra til å øke evnen til å gå tur i ulendt terreng. 
Våre DNT-verter møter deg og serverer kaffe/te etter treningen.

Om friluftstrimmen
Trimtilbudet 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, 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!

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

DNT-verten møter deg som vår kontaktperson og vil tilrettelegge for hyggelig samvær med kaffe/te og 
matpakkelunsj etter treningen.
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Friluftstrim i Frognerparken
Torsdager kl 10–11

Vinter/vår: 11. januar – 21. juni

Høst/vinter: 23. august – 6. desember

Påmelding: Nei, bare møt opp.

Pris: Gratistilbud

Oppmøte: I	parken	v/p-plassen	ved	
Frognerbadet.

Ta på og ta med: Treningstøy etter været, sitteplate 
til treningen og matpakke.

Instruktør: Elisabeth R. Edvardsen

Friluftstrim Torshovparken
Mandager kl 10–11

Vinter/vår: 9. april – 18. juni

Høst/vinter: 20. august – 3. desember

Påmelding: Nei, bare møt opp

Pris: Gratistilbud

Oppmøte: Se dntoslo.no/senior

Ta på og ta med: Treningstøy etter været, sitteplate 
til treningen og matpakke.

Instruktør: Elisabeth R. Edvardsen

Friluftstrim Tøyenparken
Onsdag kl 10–11

Vinter/vår: 4. april – 20. juni

Høst/vinter: 22. august – 5. desember

Påmelding: Nei, bare møt opp.

Pris: Gratistilbud

Oppmøte: Se dntoslo.no/senior

Ta på og ta med: Treningstøy etter været, sitteplate 
til treningen og matpakke.

Instruktør: Elisabeth R. Edvardsen

DNT senior Oslo Friluftstrim er et tilbud støttet av 
prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Lurer du på om Friluftstrim er noe for deg?

Mange er kjent med terskelen for å komme i gang 
med trening, så hva med å starte med å bli litt bedre 
kjent med tilbudet? Kom og få mer informasjon om 
DNT	senior	Oslo	friluftstrim	i	flotte	møtelokaler	i	
Friluftshuset på Sørenga! Vi legger også opp til å 
inspirere deg i form av tips og triks fra instruktør 
Elisabeth R. Edvardsen. Kanskje møter du nye 
treningsvenner som også trenger litt drahjelp?  

Tid og sted: Tirsdag 20. mars kl 12.15, 
Bystua Friluftshuset. Enkel servering.
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YOGA  
– en smak av friluftsyoga

11 uker vinter
9. januar – 20. mars

Pris: Kr 1860,-

Turkode: 11918 

11 uker vår
3. april – 19. juni

Pris: Kr 1860,- 

Turkode: 11919

16 uker høst
21. august – 4. desember

Pris: Kr 2704,-

Turkode: 11920

Ukedag: Tirsdager kl. 10.30 – 11.45
Sted: Friluftshuset Sørenga, Bystua
Instruktør: Elisabeth R. Edvartsen

Ha på deg myke klær, ellers har vi yogamatter og det som trengs. Etter kursene serverer vi yoga-

te	til	alle.	Ta	med	matpakke	så	tar	vi	lunsjen	sammen!	På	fine	og	varme	dager	tar	vi	med	yoga-

mattene ut og prøver oss på friluftslivyoga i fantastiske omgivelser, frisk sjøluft og tett på naturen.

Begrenset antall plasser – Meld deg på!  Ikke-medlemstillegg:	kr	200,-

Vår yoga er spesielt tilpasset deg som er 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.

14 dntoslo.no/senior
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Yoga i sommerfjellet 
I	slutten	av	juni	arrangerer	vi	tur	til	

Rondane og Grimsdalshytta med sin 

gamle	kultur	og	flotte	utsyn	mot	Rondane-

massivet. Dagene starter og avsluttes med 

yoga som passer for alle. 

Turlederne sørger for varierte fjellturer.

Turnavn:  Tur og yoga i Grimsdalen

Avreisedato:  Mandag 25/6 – 5 dager

Turkode:  11838

Les mer på side 35.
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Introkurs Langøyene 
Turkode: 11936 
Dato: 5/6, 12/6, 14/6, 19/6, 26/6, 3/7, 21/8

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.

Oppmøte: Vi møtes kl. 10.00 ved DNT Oslo og 
Omegns kurssted på Langøyene. Dette 
korresponderer med båtavgang fra 
Rådhusbrygga	(Rådhuskaia).

Varighet: Introkurset	varer	i	3	timer.	Felles	
lunsjpause, før vi avslutter med en 
ca. 1 timers 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.

Pris: Kr	1490,-	(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)		

Tur på Oslofjorden I 
Opplev noen av Oslofjordens vakre øyer. Sørenga er 
utgangspunkt for turen, og vi padler utover Oslofjorden. 
Turen ledes av våre erfarne instruktører/turledere. 

Turkode: 11937
Dato: 24/5, 5/6
Oppmøte: Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00.
Varighet: 5 timer inklusiv lunsjpause på en av øyene 

(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.

Pris: Kr	650,-	(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)

Tur på Oslofjorden II
Turkode: 11938
Dato: 21/6, 23/8
Oppmøte: Friluftshuset på Sørenga kl. 10. 00
Varighet: 3	timer	(effektiv	padling	ca.	1	-	1,5	time
Annet: Samme	info	som	i	Tur	I
Pris: Kr	490,-	(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)
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Foto: Juel Victor L. Grande

Drømmer du om å lære kajakkpadling? Om å oppleve 
kontakten med vannet og mestring av ny teknikk? 
Nå har du mulighet til å lære grunnleggende kajakk-
ferdigheter og få et nærere bekjentskap med Oslo-
fjorden ved å delta på kurs og/eller kajakktur som er 
tilrettelagt bare for seniorer! Vi padler fra Langøyene 
og fra Sørenga, som er DNT Oslo og Omegns 
tilrettelagte baser for kajakkaktivitet.

Viktig for deltakelse på kajakkturer
Deltakelse forutsetter at du har deltatt på introkurs/
eller har annen erfaring med kajakk. Send inn vått-
kortnummer ved påmelding, evt. dokumentasjon på 
annen padleerfaring. Dette sendes til senior@dntoslo.
no, merket «Dokumentasjon kajakktur + aktuell turkode: 
11937, 11938, 11939, 11940 eller 11942»

Jubileumsturer - historiske padle-
turer til Gressholmen og Hovedøya
Sørenga er utgangspunkt for turene og herfra padler 
vi til øyene som har en rik kulturhistorie. Her blir det 
kultur- og historievandring med kjentmann/guide før 
lunsj. Turen ledes av våre erfarne instruktører/turledere.

Gressholmen Hovedøya
Turkode: 11939 Turkode: 11940
Dato: 7/6 Dato: 28/6

Oppmøte: Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00.
Varighet: 5 timer inklusiv lunsjpause og 

historievandring. 
Annet: Etter turen må deltakerne delta i arbeidet 

med å skylle kajakker og utstyr og få dette 
plassert tilbake på kajakklageret.

Pris: Kr	750,-	(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)

Tur med overnatting på Kjeholmen
Turkode: 11942
Dato: 27/8-28/8

Nyt Bærumsfjordens øylandskap på denne padle- og 
hytteturen til Kjeholmen ledet av våre erfarne turledere.
Rute: Sandvika	–	Kjeholmen	(1	natt)	–	Sandvika

Dag 1: Vi padler fra Kadettangen og ut langs øyene 
Kalvøya og Borøya. Er det stille kanskje vi tar turen om 
Ostøya før vi ankommer Kjeholmen og innkvartering i 
Kystledhytta der. Vi lager middag sammen og hygger 
oss utover kvelden. 

Dag 2: Etter en god frokost, gjør vi oss klare for en 
ny dag i kajakken. Hvilken vei vi padler hjemover blir 
vurdert ut fra vær og vind. 
Oppmøte: Sandvika, Kadettangen. kl. 10.00. 
Turslutt: Sandvika Kadettangen, ankomst ca. kl. 

15.00
Viktig info: 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!

Pris: Kr 1250,- (ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)
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SENIORTRIM – inne
Kom i form gjennom hyggelig samvær med turglade mennesker og trening som har fokus 
på å øke evnen til å gå turer i ulendt terreng!

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: 11917
Periode vår: 8. januar – 18. juni

Periode høst: 20. august – 3. desember 

Tid: Mandag kl. 12-13

Sted: Athletica Nydalen, Sandakerveien 116, 0484 Oslo 

Pris:	Kr	1090,-	pr	periode	(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)	

Instruktør: May-Liss Hansen
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Mer informasjon om turene på dntoslo.no eller kontakt turleder.
For oppdatert ruteinformasjon, sjekk ruter.no eller ring 177.

SENIORGRUPPA
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,	lysbilder	fra	turer	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 5/2 Årsmøte og medlemsmøte
Årsberetning, regnskap og valg. Sakspapirer 
kan	hentes	i	Tursenteret,	Storgata	3	(se	
åpningstider	side	46).	Etter	årsmøtet:	«3	i	
Norge ved 2 av dem. Ett hundreår etter». 
Einar Skage Andersen, tidligere lektor på 
Dønski videregående skole og legendarisk 
turleder for lærerne der, styreleder i Bærum 
Turlag, mottager av Bærum kommunes frivil-
lighets pris for 2016, forteller om en av sine 
mange turer.

Mandag 23/4 Medlemsmøte
«Akerselvas bruer og fosser» ved Kjell Egil Sterten, 
aktiv i Miljøforeningen, Akerselvas venner. Han 
forteller historien til noen av Akerselvas 48 bruer.

Mandag 17/9 Medlemsmøte
«Veien mot 100 DNT-hytter og Gullnøkkelen», 
lysbildeforedrag ved Arild Drolsum, erfaren 
fjellvandrer, turleder, medlem av Dugnadsgruppa 
og styremedlem i Seniorgruppa.

Mandag 12/11 Medlemsmøte
«Skistavens historie» ved Karin Berg, tidligere 
museumsdirektør ved Skimuseet, forfatter og 
mottager av Kongens Fortjenestemedalje.
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Dato Om turen Turleder

Tor 1/2 Bytur i Oslo med parker og skulpturer. Fra øverst i Torshovdalen til nye Lørenbyen 
(Kanonhall og Peer Gynt), videre gjennom parkene på Tøyen, Kampen, Jordal 
idrettsområde, Klosterenga og Middelalderparken. Avsluttes ved Friluftshuset på 
Sørenga (evt. tidligere). Ca. 6-8 km. Oppmøte: Sinsen T-bane, Hans Nielsen Hau-
ges gt. v/REMA butikken kl. 10.15

Inger Cappelen 
(41564764)

Tir 6/2 
og
Lør 10/2

GPSworkshop – nybegynnere. Lær hvordan GPS kan brukes på tur og prøv det ut. 
Se dntoslo.no eller kontakt turleder for mer informasjon. 
Pris: kr. 50.-/150.- (medlem/ikke medlem). 
Påmelding per epost: sigridbellamy@gmail.com
Oppmøte 6/2: kl. 16.30 DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, Oslo, 3. etg. 
Oppmøte 10/2: kl. 10.00 DNT Oslo og Omegn, Storgata 3, Oslo

Sigrid Bellamy 
(91898450) og  
Wenche Dietrichson
(90890056) 

Tor 22/2    Bygdøy rundt. Vi går inn i Kongeskogen og følger vei/sti via Paradisbukta til Bygdøy 
Sjøbad. Videre forbi Hengsengen, Sæterhytten, Oscarshall til Folkemuseet. Videre 
forbi Vikingskipene og Holocaustsenteret tilbake til Huk. Ca. 10 km. 
Oppmøte: Buss nr. 30 til Huk busstopp, Bygdøy kl. 11.00

Maj Oxaal 
(91793493)

Søn 18/3
                   

Lang, men lett skitur fra Stryken til Maridalen. Turen går gjennom storslagen 
Nordmarkanatur. Vi følger for det meste oppkjørte løyper, bortsett fra over vannene. 
Ca. 27 km. 
Oppmøte: Tog fra Oslo S mot Gjøvik kl. 09.02 til Stryken.

Torbjørn Aas 
(92022798)

Tor 22/3 Fra Bygdøylokket til Fornebulandet via Lysaker. Vi går på kyststi og turvei, og 
kanskje finner vi blåveis og andre vårblomster underveis. Ca. 5 km. Oppmøte: Buss 
30 til Karenslyst Allè busstopp kl. 10.44

Kari Bassøe 
(47024930)

Søn 8/4 Brønnøya i vinterdrakt m/flekker av vår m/ Asker turlag. Nyt vårsol og sjøluft på 
sjarmerende veier, blomstringen er så vidt begynt. Ca. 10 km. Oppmøte:Buss 265 fra 
Sandvika bussterminal til Vendla busstopp på Nesøya kl. 11.15.

May Drage 
(97196183) og Hans 
Augedal.

Søn 15/4 Granberget og Slengfehøgda (Lillomarka). Fottur fra Movatn til Solemskogen i 
nydelige, bynære, urskogpreget eventyrskog. Mye utenfor sti, kupert terreng. Ca. 12 
km. Oppmøte: Tog fra Oslo S kl. 09.42. til Movatn

Torbjørn Aas 
(92022798)

Tor 19/4
                  

Vårblomstring på Gressholmen og Hovedøya. Vi nyter blåveis, hvitveis og andre 
vårblomster. Ca. 4-5 km. 
Oppmøte: Båtrute B1 fra Rådhuskaia kl. 09.50.

Anne-Marie Blakstad 
(45458127)

Søn 22/4 Blåveistur på kyststien i Asker. Kyststien fra Vettre rundt Konglungen via Blakstad 
og Vollen til Sjøstrand. Ca. 14 km. 
Oppmøte: Buss 250 fra Oslo Bussterminal til Vettre busstopp kl. 10.12                

Arne Fredbo 
(66787503/
92846701)

20 dntoslo.no/senior
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Dato Om turen Turleder

Tor 26/4 Fra fjell til fjord m/ Asker turlag. Over	Vardåsen	(348	moh),	ned	til	Blakstadbukta	
og videre til Vollen. Noe krevende tur. Ca. 15 km. 
Oppmøte: Buss 281 fra Asker buss st. kl. 10.27 til Borgen skole busstopp. 

May Drage 
(97196183)	og
Unn Orskaug.

Søn 29/4
                  

Bærumsmarka fra Fossum til Godthaab/Gjettum. Turen går på både merkete 
og umerkede stier i Bærumsmarka fra Fossum til Gjettum. Ca. 12 km. Turen er 
sammen med Bærum turlag. 
Oppmøte: Buss 235 fra Østerås T-bane til busstoppet Fossumbanen kl. 11.08

Kari	Fonnes	(993	
24	885)	og	
Halvor Bache-Wiig 
(99277236).

Tir 1/5
                  

Vandring langs Lysakerelva. På kuperte stier langs elva fra Bogstad camping til 
Lysaker. Ca. 10 km. 
Oppmøte: Buss 32/41 fra Rådhusplassen til busstoppet Bogstad camping kl. 10.35

Anne-Marie Blakstad 
(45458127)

Tor 3/5 Vettakollen – tur til Oslos beste utsikt. Fra Sognsvann forbi Båntjern, opp til 
Vettakollen og forbi Fuglemyra. Retur til Sognsvann på umerkede stier. Ca. 9 km. 
Oppmøte: Sognsvann T-bane st. kl. 11.00. T-bane 5

Grete Gjertsen 
(91387290)

Søn 6/5 Langs Alnaelva. Alnaelva	byr	på	en	av	Oslos	fineste	turveier.	Vi	starter	på	Grorud,	
går mot byen forbi Kalbakken, Bryn og gjennom Svartdalsparken og avslutter på 
Galgeberg. Ca. 10 km. 
Oppmøte: Grorud T-bane st. kl. 10.30. T-bane 5 el. 4

Kari Fredriksen 
Sarnes	(92887158)	
og Ragna Hirsch 
(99168856)

Søn 13/5 Kolsåstoppen – Gråmagan. Tur	til	Søndre	Kolsåstoppen	via.	KIF-hytta	til	toppen,	
innover til Setertjern og ned til Gråmagan til Gjettum T-banestasjon. Ca. 10 km. 
Oppmøte: Hauger T-bane st. kl. 11.00. T-bane 3

Grete Gjertsen
	(91387290)

Tor 17/5                  Tradisjonstur på 17. mai. Fra Movann til Sinober sportsstue i rolig tempo. 
Servering. Ca. 8 km. 
Oppmøte: Movatn st. ca. kl. 10.00. Tog fra Oslo S.

Harald Røvik
(48234331)
Grete Gjertsen
(91387290)

Søn 20/5
1. pinsedag   

Sørkedalen og Otertjernåsen. Fra Skansebakken på blåmerkede stier om Nedre 
Lyse, videre om Midtre Lysedam. Vi går den fantastiske veien langs Otertjernåsen og 
raster	på	et	flott	sted.	Tilbake	om	Sloravannet	til	Skansebakken.	Ca.	11	km
Oppmøte: Bussholdeplassen ved Skansebakken kl. 10.00. Buss 41 Sørkedalen fra 
Røa kl. 09.27

Beate Heilemann
(99003376)
Anne-Berit Leganger
(92800992)

Tor 24/5 Kystenstien fra Blylaget til Nesoddtangen. Turen går langs Bunnefjorden med alle 
bryggene, badeplassene, Hellviktangen og til Nesoddtangen. Ca. 15 km. 
Oppmøte: Båt B10 fra Rådhuskaia kl. 09.33 til Nesoddtangen. Turleder møter her.

Grethe-Lill Westerby
(47808126)



22 dntoslo.no/senior

SENIORGRUPPA

22 dntoslo.no/senior

Dato Om turen Turleder

Tor 24/5 –
Fre 25/5

Gjennom trolske Østmarka. Tur gjennom Østmarka med overnatting på Bøvelstad. 
Les mer om turen på s. 26. 
NB! Påmelding – Turkode 11928

Erik Hernes 
(41140921)

Søn 27/5 Nordmarka: Bjordammen og Vettakollen. Vi går fra busstoppet Wyllerveien forbi 
Ringerkstjern til Bjordammen, via Skjennungen, Frønsvollen til Vettakollen. 
Ca. 12 km. 
Oppmøte: Busstopp Wyllerveien kl. 10.35. Buss 41 Sørkedalen fra Røa kl. 10.25.

Kari Fonnes
(993 24 885)
Kjell Odd Foss
(91193827)

Tor 31/5 Øyhopping Bleikøya og Lindøya. Rundddtur på Bleikøya, den minste av hytteøyene. 
Videre til Lindøya øst, den største av øyene. Hjemreise fra Lindøya vest. Ca 5 km. 
Oppmøte: Foran brygga til Øybåtene v/Rådhhuskaia kl. 10.30.

Arild Drolsum
(91172470)

Søn 3/6 Rundtur fra Tåsen – Grinda. Sommertur fra Tåsen, via Løkkeberget, Nedre Blankvann 
og retur Grinda/Tåsen. Ca. 8 km
Oppmøte: Tåsen busstopp kl. 10.30. T-bane 5 el. buss 23 til Tåsen.

Lillian Iversen
(95299660)

Søn 3/6 Rognlia via Lommedalen og Kjaglidalen. Turen går til Rognlia gård i Lommedalen 
og bonden Tanja Storløkken, det høyeste punktet i Bærum, via Skui og Engebråtan. 
Hjem via Kjaglienga. Oppmøte: Engebråtan ved Isi kl. 11.00. Buss 240 fra Sand-
vika mot Skui til Smedstad kl. 09.42. Turleder møter her.

Beate Heilemann
(99003376)
Anne-Berit Leganger
(92800992)

Man 4/6 –
Ons 6/6

Nydelige nære Norefjell. Hytte-til hytte tur i vakker høyfjellsnatur til to DNT-hytter, 
Høgevarde og Toveseter. Les mer om turen på side 35.
NB! Påmelding – Turkode 11869

Torbjørn Aas
(92022798)
Kari Fredriksen Sarnes
(92887157)

Tor 7/6 Harasteinen og Bukollen på Romeriksåsen. Berømt stein og topp med flott utsikt 
(Bukollen 522 moh). Rast på toppen. Ca. 11 km
Oppmøte: Kongskog kl. 11.30. Buss 390 fra Oslo bussterminal kl. 10.25.

Beate Heilemann
(99003376)

Søn 10/6 Fra Hovseter til Bygdøy. Langs Makrellbekken til Skøyen og videre på sti på Bygdøy. 
Ca. 8 km
Oppmøte:  Hovseter T-bane st. kl. 10.31. T-bane 2.

Inger Biseth
(97143882)

Tor 14/6 Skullerudstua – Østmarkskapellet. Vi møtes på Skullerudstua og går opp til 
Østmarkskapellet hvor det blir en rast. Ta med mat og drikke. Vi avpasser ruta etter 
føreforholdene. Ca. 6,5 km.
Oppmøte: Skullerud  T-bane st. kl. 10.30. T-bane 3.

Kari Fredriksen Sarnes
(92887158)

Søn 17/6 Langåra – en liten perle i Oslofjorden m/Asker turlag. Lett og vakker tur hvor vi 
kommer «tett på» fugle- og dyrelivet. Båtturen i seg selv ut til øya setter en ekstra 
spiss på turen, vi får se alle anløpene i området. Ca. 4 km.
Oppmøte: Tog fra Oslo S kl.09.59 til Sandvika. Turleder møter her.

May Drage
(97196183)
Susanne Backmann

Søn 17/6 Villblomstenes Dag. Vandring i samarbeide med Norsk Botanisk Forening.
Mer info. om tid og sted på dntoslo.no eller kontakt turleder.

Wenche Dietrichson
(90890056)

Tor 21/6 Ormøya - Malmøya. Turen går t/r fra Nedre Bekkelaget over Ormøya og rundt 
Malmøya. Stedvis litt bratt. Vei og sti. Ta med mat og drikke. Stødig fottøy anbefales.  
Ca. 7 km. Oppmøte: Busstopp foran Rådhuset kl. 10.50. Turleder møter her. Buss 
83 Tårnåsen til Nedre Bekkelaget.

Kari Frognes
(97525199)

Søn 1/7 Sommertur fra Skar via Fagervann til Hammeren. Fin tur fra Skar opp til Fagervann 
med pause for evt badende turgåere og en matbit. Vi vandrer videre imot Kamphaug, 
går over Sagåsen og ned til Hammeren. Ca. 12 km. Oppmøte: Skar i Maridalen kl. 
10.15. T-bane 4 til Nydalen T-bane st. Buss 52 fra Nydalen v/BI til Skar.

Lillian Iversen
(95299660)

Tor 26/7 Øst i Maridalen. På turvei fra Movatn via Snippen, oppover Skillingsdalen, forbi 
Sandermosen, Monsetangen og Langsetløkka til Kjelsås. Ca. 10 km.
Oppmøte: Movatn st. kl. 10.04. Tog L3 fra Oslo S kl. 09.42

Maj Oxaal
(91793493)

Tor 2/8 Rundtur på Skjærhallen på Hvaler. Bratt over (evt. rundt) fjell til Storesand 
badeplass. Videre gjennom Skulpturparken og tilbake til Skjærhallen med mange 
muligheter. Ca. 10 km
Oppmøte: Oslo Bussterminal kl. 09.00, buss TE6 Hvaler til Skjærhallen.

Inger Biseth
(97143882) og
Helle Biseth

Tor 16/8 Utsikt over Oslo fra Vettakollen. Start ved Sognsvann, videre oppover langs Må-
neskinnsløypa mot Frønsvollen. Her snur vi sørover og går over flere utsiktspunkter 
langs Vettakollen. Ca. 8 km. Oppmøte: Sognsvann T-bane st. kl. 10.30. T-bane 5.

Inger Cappelen
(41564764)
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Dato Om turen Turleder

Søn 19/8 Håøya. Vi	utforsker	øya	med	kupert	terreng	(høyest	229	mon)	frem	til	båten	henter	
oss. Mulighet for kortere eller lengre tur avhengig av båttidene for hjemreise.
Oppmøte: Aker	brygge,	Båt	B21	(Drøbak)	kl.	10.00

Beate Heileman
(99003376)
Sigrid Bellamy
(91898450)

Man 20/8 –
Tirs 21/8

Vestmarka med Svartvannshytta. Overnattingstur til Svartvannshytta. Aktiviteter 
ved	hytta	og	flott	utsikt. 
Les mer om turen på side 26. NB! Påmelding – Turkode 11929

Sigrid Bellamy
(91898450)

Tor 23/8 Haneborgåsen og Gjelleråsen. Oldtidsveien og Pilgrimsstien i Gjelleråsen. Spen-
nende gravrøyser på Haneborgåsen. Ca. 12 km
Oppmøte: Hanaborg st. kl. 10.40. Tog L1 fra Oslo S mot Lillestrøm kl. 10.11.

Beate Heilemann
(99003376)

Søn 26/8 Grønne lunger i Oslo, nr. 3. Med Torshovparken, Jerusalembroen, Hjemmets koloni-
hage og Bjølsenparken. Ca. 5 km
Oppmøte: Sinsen	T-bane	(bussholdeplass)	i	Trondheimsveien	(vest)	kl.	10.15.

Arild Drolsum
(91172470)

Tor 30/8 Tur fra Gullhella togstasjon over klatrefjellet og Vardåsen (349 moh). Dette er en 
luftig	og	litt	krevende	tur,	men	med	fantastisk	flott	utsikt	i	alle	retninger.	Ca.	7	km
Oppmøte: Gullhella st. kl. 11.00. Tog fra Oslo S mot Spikkestad kl.10.11.

May Drage
(97196183)
Svein Hanssen
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Dato Om turen Turleder

Søn 2/9
                

«Kom deg ut dagen». Dikemark via Bekkestua til Heggedal stasjon m/Asker turlag.
Turen går gjennom lett skogsterreng frem til turlagets ubetjente hytte Småvannsbu. 
Videre over Breimåsan og fram til Heggedal Historielags hytte, Bekkestua. Noe bratt 
og steinete enkelte steder. Salg av kaffe og kaker. Ca. 9 km.
Oppmøte: Asker st. kl. 10.03. Turleder møter her. Tog fra Oslo S mot Drammen til 
Asker kl. 09.49.

May Drage
(97196183)
Svein Hanssen (lokal 
guide)

Søn 2/9 Skog og strand på Nesodden. Fra Flaskebekkrysset går vi over Grimsåsen til To 
gård. Videre langs Tomsåsen mot Varden, Vardeveien ned til Strandpromenaden – 
Utsiktsveien til Nesoddtangen brygge. Trenger godt fottøy! Ca. 12 km
Oppmøte: Båt B10 fra Rådhuskaia kl. 09.33 til Nesoddtangen. Turleder møter her. 

Grethe-Lill Westerby
(47808126)

Ons 5/9 –
Tor 6/9

På bærtur i Romeriksåsen? Tur i Romeriksåsen med overnatting på Snellingen og 
Råbjørnhytta. Les mer om turen på side 27. NB! Påmelding - Turkode 11930

Sigrid Bellamy
(91898450)

Søn 9/9  
                  

Ukjente stier ved Sognsvann. Turen går til Øvre Blanksjø, over Høgåsen til Store 
Åklungen, retur over Skjervenåsen til Sognsvann. Ca. 11 km.
Oppmøte: Sognsvann T-bane st. kl. 10.00. T-bane 5

Grete Gjertsen
(91387290)

Tor 13/9 Jubileumstur til Kobberhaughytta. Vi går fra Sørkedalen skole, på sti eller skogsvei, 
opp til Kobberhaughytta, hvor vi tar en lang pause. Retur til Sørkedalen skole på sti 
eller skogsvei. Oppmøte: Busstopp v/Sørkedalen skole kl. 10.45. Buss 41 Sørkeda-
len fra Røa kl. 10.27.

Styret i seniorgruppa

Søn 16/9 Båltur i Sørkedalsalpene. Starter på Skansebakken går over Stuteskallen, Oter-
tjernsåsen og Furuberget og koker kaffe på bål. Retur til Skansebakken. Ca. 12 km. 
Oppmøte: Skansebakken busstopp kl. 10.45. Buss 41 Sørkedalen kl. 10.25 fra Røa.

Torbjørn Aas
(92022798)
Kari Fonnes
(99324885)

Tir 18/9 – 
21/9

Nordmarka nord til sør. Hytte-til-hytte tur i Nordmarka med overnatting på Katnos-
dammen og Kobberhaughytta. Les mer om turen på side 27.  
NB! Påmelding – Turkode 11927

Birger Baisgård 
(91310436)

Tor 20/9 Utsiktstur i Rælingen med Geocaching. Rundtur fra Blystadlia over Bjønnåsen og 
tilbake til Åmotdammen. Vi leter etter Geocacher langs stiene. Ta med GPS hvis du 
har det. Ca. 10 km
Oppmøte: Blystadlia (Rælingen) kl. 10.09. Buss 300 fra Oslo bussterminal kl. 09.34

Sigrid Bellamy
(91898450)
Wenche Dietrichson
(90890056)

Søn 23/9 Til Brunkollen på Den store turdagen i Bærum. Vi går fra Hosle senter, forbi Mad-
serud til Brunkollen. Etter oppholdet på Brunkollen går vi om Haslumseter kapell og 
Østernvann til Fossum. Turen er i sammen med Bærum turlag. Ca. 14 km
Oppmøte: Hosle senter med turstart kl.10.40. Buss 140

Kari Fonnes
(99324885)
Halvor Bache-Wiig
(99277236)

Tor 27/9 Høyest og lavest på Nesodden. Rundt myrområdet Tomåsen med idylliske Må-
satjern. Ned til Bergerbanen og kyststien fra Ursvik til Nesoddtangen
Oppmøte: Båt B10 fra Rådhhuskaia kl. 09.33 til Nesoddtangen. Turleder møter her.

 Arild Drolsum
(91172470)

Søn 30/9 Rundtur fra Hovseter. Gjennom Hovseterdalen og videre på stier øst for Bogstad-
vannet. Ca. 10 km. Oppmøte: Hovseter T-bane st. kl. 10.31. T-bane 2

Inger Biseth
(97143882)

Tor 4/10 Bogstadområdet. Fra Bogstad badeplass til Strømsbråten, videre til Strømsdam-
men, Zinober og Bogstad gård hvor det er kafè. Ca 5 km
Oppmøte: Bogstad badeplass kl. 10.30. Turleder møter her. T-bane 2 til Røa. Buss 
41 Sørkedalen fra Røa kl. 10.27

Kari Frognes
(97525199)

Søn 7/10 Langs Makrellbekken og Hoffselva. På turveier og stier gjennom bebyggelse og 
langs Makrellbekken og Hoffelva mot Bygdøy. Ca. 5-6 km
Oppmøte: Jarbekken kl. 10.45. Buss 45 fra Sørkedalsveien, Majorstuen kl. 10.30

Kari Bassø
(47024930)

Tor 11/10 Haugborunden m/Asker turlag. En hyggelig og lett tur hvor du blir bedre kjent med 
Asker-bygdas kulturskatter. Ca. 4 km. Oppmøte: Ved turskiltet på Asker st. kl. 10.30. 
Tog fra Oslo S mot Drammen kl. 10.09 til Asker st. 

May Drage
(97196183)
John R. Hanevold

Søn 14/10 Nordmarkskapellet. Tur/retur Frognerseteren st – Normarkskapellet. Mulig gudstje-
neste. Kafè. Ca. 10 km
Oppmøte: Frognerseteren st. kl. 10.14. T-bane 1.

Anne-Marie Blakstad
(45458127)
Wenche Dietrichson
(90890056)
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Dato Om turen Turleder

Søn 21/10
                    

Bærumsmarka fra Hosle til Fossum. Vi går fra Hosle senter via Brunkollen og Has-
lumseter til Fossum. Ca. 14 km. Turen er i samarbeid med Bærum turlag.
Oppmøte: Hosle senter kl. 10.35. Buss 140 fra Skøyen busstopp kl.10.11.

Kari Fonnes
(993	24	885)
Halvor Bache-Wiik
(99277236)

Tor 25/10 Nordmarka – via Tryvann mot Sørkedalen. Fra Voksenkollen T-bane stasjon, via 
Rødkleiva til Tryvann, mot Strømsdammen og Bogstad. Ca. 8 km
Oppmøte: Voksenkollen T-bane st. kl. 10.15. T-bane 1.

Inger	Cappelen
(4156764)
Anne Berit Leganger 
(92800992)

Søn 28/10 Gjennom Søndre Nordstrand. På sti fra Ljabru, forbi Hauketo og langs Ljabruelva 
og	til	Søndre	Ås	gård	(enkel	kafè).	Videre	til	Kolbotn	eller	Holmlia.	Ca.	8-10	km.
Oppmøte: Ljabru kl. 10.42. Trikk nr 19 fra Jernbanetorget kl. 10.21.

Inger	Biseth
(97143882)

Søn 4/11 Sørmarka med noe attåt. Nydelig tur i vakkert Sørmarka-landskap fra Vevelstad til 
Tårnåsen	(Oppegård).	Alle	inviteres	til	suppe	hos	turleder	etter	turen.	Ca.	11	km
Oppmøte: Vevelstad st. kl. 10.31. Tog L2 fra Oslo S mot Ski kl. 10.05.

Torbjørn Aas
(92022798)

Tor 15/11 Avslutningstur til Sæteren gård. Vi går fra Østerås T-bane st, ned til Ankerveien, 
som vi følger til det passer å ta av til Sæteren gård hvor det blir lang pause og kaffe. 
Turen avsluttes her, så alle kan gå ditt det passer å reise hjem fra. Ca. 7,5 km.
Oppmøte: Østerås T-bane st. kl. 10.53. T-bane 2 

Styret i Seniorgruppa

Søn 18/11 Svartdalen i Østmarka. Spennende tur i mektig, vakker og særpreget sprekkedal. 
Turen avsluttes ved Skullerud. Ca. 14 km
Oppmøte: Mortensrud T-bane st. kl. 10.00. T-bane 3.

Torbjørn Aas
(92022798)

25dntoslo.no/senior
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Gjennom trolske Østmarka

Vestmarka og Svartvannshytta

Turkode: 11928 – 2 dager
Avreise: Torsdag 24/5 

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 
og titter innom Røyrivannskoia som ligger nydelig til ved 
Røyrivann. Overnattingen skjer på Bøvelstad, helt inntil 
naturreservatet midt i Østmarka, og med utsyn utover 
Støttumfjorden og Børtervann. 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.		

Pris: Kr 760,- eks. reise 
(ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)	

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 Vangen, Steinsjøen og Bjørne-betet 
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

Annet: Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke til 
lunsj første dag og frokost og lunsj til andre 
dag. 

Avreise: Buss eller tog til Sandvika. Videre fra 
Sandvika med buss kl. 10.02 til Kattås, 
ankomst kl. 10.16. Til fots på sti til 
Svartvannshytta, ca. 8 km.

Retur: Til fots på sti til Solli gård, ca. 15 km. Videre 
med	felles	maksitaxi	kl.	15.45	(inkludert	i	
prisen)	til	Asker	togstasjon.	Ankomst	ca.	kl.	
16.00.

Turleder: Sigrid Bellamy 

Turkode: 11929 – 2 dager
Avreise: Mandag 20/8 

Turen gjennom Vestmarka med overnatting på 
Svartvannshytta, en nyoppusset tømmerhytte ved 
idylliske Svartvann. Vi går på blåmerkede stier fra Kattås 
til hytta. Mulighet for kanotur på vannet, før vi spiser 
en god middag som vi lager sammen. Dagen etter 
går vi sørover, forbi Sandungen, på mer ulendt sti, til 
Hovdehytta med Vestmarkas beste utsikt. Der blir det 
kaffe- og tepause, før siste etappe ned til Solli gård.

Pris: Kr	760,-	eks.	reise	(ikke-medl.	tillegg	kr.	200,-)	

Rute: Kattås	–	Svartvannshytta	(1	døgn)	–	Solli	Gård	

Foto Birger Baisgård

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

På bærtur i Romeriksåsen?

Nordmarka nord til sør

Turkode: 11930 – 3 dager
Avreise: Onsdag 5/9

Blir 2018 en god sesong for bær? Romeriksåsen har 
mye å by på, enten du fristes av litt bærplukking, eller 
en god tur i godt selskap. Vi bor på to koselige hytter, 
Snellingen, en gammel seter, og Råbjørnhytta, vakkert 
plassert ved østenden av vannet Råbjørn, også kjent 
fra TVNorges Alt for Norge. Fra Grua går vi blåsti inn 
til Snellingen. Her blir det mulighet for en «topptur» 
opp på Snellingshøgd, før felles middag. Neste dag 
går vi på sti, langs Råbjørn til Råbjørnshytta. Kanskje 
blir det et bad eller en tur i robåten på ettermiddagen? 
Siste dagen går vi «ny» sti tilbake til Snellingen, forbi 
Ingelrudsætra	og	vannet	Store	Snellingen	og	videre	til	
Bruvoll. 

Pris: Kr 1699,- eks. reise 
(ikke-medl.	tillegg	kr.	200,-)	

Rute: Grua	-	Snellingen	(1	døgn)	–	Råbjørnhytta	
(1	døgn)	-	Bruvoll

Annet: Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke til 
lunsj første dag og frokost og lunsj til andre 
og tredje dag. 

Avreise: Tog	L3	(Jaren)	fra	Oslo	S	kl.	9.42	til	
Grua, ankomst kl. 10.46. Til fots på sti til 
Snellingen, ca. 8 km.

Retur: Til fots på sti til Bruvoll utfartsparkering 
(E16).	Maksitaxi	til	Grua,	videre	med	tog	kl.	
16.36, ankomst Oslo Kl. 17.30.

Turleder: Sigrid Bellamy

Pris: Kr 3199,- (ikke-medlemstillegg	kr.	200,-)

Rute: Tversjøstallen – over Pershusfjellet - Katnos-
dammen	(2	døgn)	–	Kobberhaughytta	
(1	døgn)	–	Frognerseteren

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. 
Ankomst ca. kl. 16.00. T-bane derfra.

Turleder: Birger Baisgård

Turkode: 11927 – 4 dager
Avreise: Tirsdag 18/9

Hytte-til-hyttetur 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 Grethe 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!

I DNT-stifterens fotspor til Sarabråten i Østmarka
En tur med kultur som byr på guidet vandring 
og forestillingen «Spillet om Sarabråten». 
Historieformidleren Even Saugstad viser 
vei fra Ulsrudvann til Sarabråten. Historiske 
stopp og spennende informasjon på veien. 
På Sarabråten blir det forestilling i friluft 
som handler om denne staselige plassen på 
østsiden av Nøklevann. Det legges særlig 
vekt på storhetstiden for 150 år siden da 
eieren av stedet, Thomas Heftye, inviterte til 
stor selskapelighet med konger, kunstnere og 
annet storfolk. 

Turkode:  11933
Dato:  15. september
Oppmøte:  Ulsrudvann 13.00 
Pris:  Voksne 200,- seniorer 150,- 
	 (70	pluss)

Foto: Steinar Saghaug 
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POPULÆRE HELDAGSTURER 
DNT Oslo og Omegn har lang erfaring med heldagsturer for turglade seniorer. 
Vi reiser ut på tur om morgenen og kommer først hjem når kvelden faller på. 
Hele dagen 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 1190,-  
(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 kl. 08.00/08.30. 
Retur til samme sted kl. 20.00.

Påmelding
Vi åpner for påmelding fredag 12. januar  
kl. 12.00

Mer detaljert informasjon sendes ut til 
påmeldte deltakere før turstart.
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POPULÆRE HELDAGSTURER

Nye kystperler ved 
Østfoldkysten 
Turkode: 11921
Dato: Torsdag 26. april 

Bli med på sesongens første 
heldagstur. Vi besøker nye og 
spennende steder langs Østfolds 
kyststripe. Det blir rikelig med 
frisk sjøluft, nydelig utsikt, 
vårblomster, og ikke minst en god 
tur langs kyststien. Underveis 
serverer	vi	vår	«egen»	fiskesuppe	
i fjæra. Dagen avsluttes i Halden 
med omvisning på Fredriksten 
Festning og middag på en 
hyggelig restaurant. 

Sommertur til 
Jomfruland 
Turkode: 11922
Dato: Fredag 15 juni 

I	Kragerøs	skjærgård	finner	vi	
den langstrakte øya Jomfruland. 
Øya er nasjonalpark og byr 
på unik natur og spennende 
historie og er vel verdt et besøk 
i jubileumsåret. Vi starter 
med	en	flott	båttur	i	den	vakre	
skjærgården før det blir vandring 
langs idylliske grusveier, 
gjennom det spesielle landskapet 
i Eikeskogen og over den vakre 
rullesteinstranda. Vi lover god 
sommermat i sjøkanten. Husk 
badetøy. 

Jubileumstur til 
Koster 
Turkode: 11923
Dato: Torsdag 16. august 

Vår tradisjonsrike Koster-tur 
er et «must» for mange spreke 
seniorer.	I	anledning	våre	
jubileer i 2018 – DNT 150 år 
og Turbussen 15 år – så håper 
vi	denne	turen	vil	gi	enda	flere	
lyst til å bli med på feiringen. 
Som vanlig blir det båttur, turer 
med ulike lengder, frisk sjøluft, 
måkeskrik og deilig måltider ute i 
det fri. Gled dere til rekemiddag 
med trekkspillmusikk og allsang 
på en av Kosters vakre strender! 
Ikke	glem	badetøyet.	I	Strømstad	
blir det tid til litt svenskehandel 
før bussen returnerer til Norge. 

30 dntoslo.no/senior
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Fjelltur til Nordseter 
med kulturstopp på 
Maihaugen 
Turkode: 11924
Dato: Lørdag 22. september 

Årets fjelltur går til Nordseter, 
rett øst for Lillehammer. 
Fjellområdet byr på lettgåtte 
stier, utsikt mot Rondane, 
høstfarger og klar fjelluft. Velg 
mellom tre ulike turlengder. 
Det blir topptur for de som vil! 
Lunsj i det fri. Kulturstopp på 
Maihaugen i Lillehammer og 
middag på et hyggelig spisested.

Helt ekte - 
Finnskogen 
Turkode: 11925
Dato: Torsdag 18. oktober 

Finnskogleden tar oss gjennom 
et vidstrakt skoglandskap, med 
rikt	dyreliv	og	gode	fiskevann.	
Vi vandrer fra Norge til Sverige 
og stopper på gamle Finnetorp. 
Her får vi innblikk i Finnskogens 
unike historie. Lunsj under 
furukronene og middag på et 
hyggelig spisested. Overraskelser 
underveis.

Adventstur
Turkode: 11926
Dato: Søndag 2. 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. 12. oktober.

31dntoslo.no/senior
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VINTERFJELLET

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.

Mer informasjon om turene sendes alle 
påmeldte deltakere før turstart.

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

Gradering av våre turer er beskrevet på 
side 47.

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 turen møter 
du hyggelige og turvante turledere som legger opp aktiviteter i tråd med gruppas 
ønsker. Vi tar oss av turplanlegging, overnatting, måltider og transportmulighet fra 
Oslo sånn at du kun trenger å velge tur hvor du vil dra på tur.
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Ski- og turopplevelser på Gjendesheim   

Skitur på Hardangervidda 55+ 
Turkode: 11765 – 5 dager
Avreise: Mandag 19/3 

Denne	turen	passer	for	deg	som	ønsker	en	flott	
skitur fra hytte til hytte, med besøk til DNT-hyttene 
Finse og Krækkja. Dagsturene går i lett småkupert 
terreng. Turleder vil ta hensyn til deltakernes form 
og	skiferdigheter	og	legge	inn	gode	pauser.	I	
godvær, lover vi fantastisk utsikt over store deler av 
Hardangervidda som Hardangerjøkulen, 
Hårteigen og Gaustatoppen. 

VINTERTURER

Turkode: 11763 – 5 dager
Avreise: Mandag 12/3 

Vi ønsker alle seniorer velkommen til Gjendesheim. 
Hytta ligger vakkert til ved enden av Gjende, i et 
område	som	byr	på	flotte	skiforhold	for	fristende	
dagsturer både i og utenfor preparerte skiløyper. 
Vertskapet står for utsøkt lokalprodusert mat som kan 
nytes sammen med vakker utsikt. Gjendesheim lover 
dobbeltrom, spennende foredrag og en uforglem-
melig aften i lavvoen og det blir mulighet for en 
utendørs badeopplevelse i badestampen. Hver dag 
avrundes med hyggelig samvær i peisestua.

Pris:  Kr 6302,- fra/til Gjendesheim
 Kr 7952,- fr/til Oslo
	 Ikke-medlemstillegg	kr	70
Rute:	 Gjendesheim	(4	døgn).		
Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Dobbelt-

rom. Ta med matpakke til reisedagen. 
Skifeller.

Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 09.30 
til	Nord-Fron	(E6	Kvam).	Videre	med	
ekstrabuss kl. 14.30 til Gjendesheim, 
ankomst ca. 16.00. 

Hjemreise: Ekstrabuss fra Gjendesheim kl. 14.00 
til	Nord-Fron	(E6	Kvam).	Videre	med	
buss kl. 15.40 til Oslo Bussterminal, 
ankomst ca. kl. 20.

Vårskitur i Skarvheimen 55+
Turkode: 11766 – 5 dager 
Avreise: Mandag 9/4 

Skarvheimen	er	utvilsomt	et	av	de	flotteste	
skiområdene i Sør-Norge og mellom Geiterygghytta 
og Finse ligger et fantastisk terreng for fjellski! Vi 
starter på Geiterygghytta med en dagstur. Her får vi 
testet både skiform og utstyr. Neste dag tar vi sekken 
på ryggen og legger i vei mot Finsehytta. Terrenget er 
variert uten å være det mest krevende. Om vi velger 
å gå over Omsbreen eller Kyrkjedøri så gir begge 
valgene	en	flott	utsikt	over	Hardangerjøkulen.	

Pris:  Kr 5078,- fra Finse/til Ustaoset
 Kr 6450,- fra/til Oslo
	 Ikke-medlemstillegg	kr	700,-
Rute:	 Finse	(1	døgn)	-	Krækkja	(2	døgn)	-	

Tuva	(1	døgn)	–Ustaoset
Annet:	 Ta	med	lakenpose/sovepose	(evt.	leie	

sengetøy).	Ta	med	matpakke	til	reise-
dagen. Skifeller.

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Finse. 
	 Ankomst	ca.	kl.	12.32	(13.00)
Hjemreise: På ski til Ustaoset ca. 8 km. Tog fra 

Ustaoset kl. 15.03, ankomst Oslo S 
 kl. 19.13.

Pris:  Kr 5371,- fra Ål/til Finse
 Kr 6666,- fra/til Oslo 
	 Ikke-medlemstillegg	kr	700,-
Rute: Geiteryggtunnelen vest - Geiterygghytta 

(2	døgn)	-	Finsehytta	(2	døgn).
Annet:	 Ta	med	lakenpose/sovepose	(evt.	leie	

sengetøy).	Ta	med	matpakke	til	reise-
dagen. Skifeller.

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Ål stasjon. 
Videre med ekstrabuss kl. 11.45 til Gei-
teryggtunnelen vest. På ski til Geiterygg-
hytta ca. 5 km. Ankomst ca. kl. 16.00.

Hjemreise: Tog fra Finse kl. 14.34, ankomst Oslo S 
ca. kl. 19.13.  
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Er du en fjellglad senior? Bli med til fjells på en av våre skreddersydde seniorturer 
vinter og sommer! 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-hyttetur. Alle seniorturer er ledet av våre hyggelige og turvante 

turledere som legger opp aktiviteter i tråd med gruppas ønsker, 
mens vi har ordnet med turplanlegging, overnatting, 

måltider og transportmulighet fra Oslo.

SOMMERFJELLET

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.

Mer informasjon om turene sendes alle 
påmeldte deltakere før turstart.

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

Gradering av våre turer er beskrevet på side 47.

Sommerturene åpner for påmelding fra og 
med fredag 12. januar kl 12.00
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Informasjonsforedrag om sommerturene 

Er du i tvil om hvilken fjelltur du skal velge? 
Kom på informasjonsforedrag om våre 
seniorturer i sommerfjellet torsdag 
12. april hos DNT Oslo og Omegn, 
Storgata 3, kl. 12.00. Kaffe og kringle.

Nydelige, nære Norefjell 

Tur og yoga i Grimsdalen
Turkode 11838 – 5 dager
Avreise: Mandag 25/6 

Grimsdalen er en av Norges vakreste seterdaler. På denne 
turen	skal	vi	bo	på	Grimsdalshytta,	en	flott	hytte	med	gode	
fasiliteter. Det blir rikelig med muligheter til å utforske 
Grimsdalen	med	gammel	kultur,	vakker	natur	og	flott	utsyn	
sørover mot Rondanemassivet. Dagene starter og avsluttes 
med Yoga som passer alle. Turledere sørger for varierte 
fjellturer. Det blir god bevertning på Grimsdalshytta og 
rikelig påfyll av trivsel, energi og nye krefter. 

Pris: Kr 6430,- fra/til Grimsdalshytta 
Kr 8498,- fra/til Oslo. 
Ikke-medlemstillegg	kr.	700,-

Rute: Grimsdalshytta	(4	døgn).	

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med 
matpakke til reisedagen. 

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Dombås. Videre 
med ekstrabuss kl. 12.00 til Grimsdalshytta, 
ankomst ca. kl. 13.00.

Hjemreise: Ekstrabuss fra Grimsdalshytta kl. 14.30 til 
Dombås. Videre med tog kl. 15.59 til Oslo S, 
ankomst kl. 20.04. 

Turkode 11869 – 3 dager
Avreise: Mandag 4/6

Nydelig tur i vakker høyfjellsnatur med overnatting på to 
DNT-hytter.	Vi	besøker	den	nye	flotte	hytta	Høgevarde	
(ubetjent,	DNT	Drammen	og	Omegn)	og	den	sjarmerende	
hytta	Toveseter	(ubetjent,	DNT	Drammen	og	Omegn).	
Turen	går	i	flott	terreng	med	en	fantastisk	utsikt. 

Pris: Kr 1335,- eks reise. 
Ikke-medlemstillegg	kr.	200,-

Rute: Tempelseter	–	Høgevarde	(1	døgn)	–	
Toveseter	(1	døgn)–	Tempelseter

Annet: Ta med lakenpose. Ta med mat og drikke 
til lunsj første dag, frokost, lunsj og middag 
til andre dag og frokost og lunsj til tredje 
dag. Turlederne organiserer transport via 
privatbiler.

Oppreise: Privatbiler fra Oslo kl. 09.00 til Tempelseter, 
ankomst ca. kl. 11.30. Til fots til Høgevarde, 
ca. 5 km.

Hjemreise: Til fots fra Toveseter til Tempelseter ca. 12 km, 
videre med privatbiler til Oslo, ankomst ca. 
kl. 18.30.

Turledere: Torbjørn Aas og Kari Fredriksen Sarnes

35dntoslo.no/senior
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Blomstringstur til Gjendesheim

Tur og yoga i Hardangervidda 55+

Tur 11856 – 5 dager
Avreise: Mandag 2/7

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» sammenlignet med området rundt 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 5949,- fra/til Gjendesheim 
Kr 6975,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Gjendesheim	(4	døgn)

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. 
Dobbeltrom. Ta med matpakke til 
reisedagen. 

Oppreise: Buss fra Oslo Bussterminal kl. 10.25 
(Valdresekspressen)	til	Gjendesheim,	
ankomst kl. 15.05.

Hjemreise: Buss fra Gjendesheim kl. 15.30 til Oslo 
Bussterminal, ankomst kl. 20.15.

Rute: Fagerheim	–	Krækkja	(1	døgn)	–	
Rauhelleren	(1	døgn)	–	Lågaros	(1	
døgn)	(selvbetjent)	–	Mogen	(1	døgn)	
– Skinnarbu/Rjukan.

Annet: Ta med lakenpose. Ta med matpakke til 
reisedagen.

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo. Videre 
med buss kl. 12.00 til Fagerheim, 
ankomst 12.35. Til fots til Krækkja, 
ca. 5 km. 

Hjemreise: Buss fra Rjukan kl. 15.40 til Oslo 
Bussterminal, ankomst kl.19.30

SOMMERFJELLET

Turkode 11840 – 5 dager 
Avreise: Søndag 9/7

Dette er turen for deg som vil gå fra hytte-til-hytte 
med lett sekk på ryggen, i et åpent og friskt landskap. 
Terrenget er til dels lettgått med vakker utsikt mot 
Hårteigen	og	Gaustatoppen	i	finvær.	Vi	avslutter	
turen i Rjukan med omvisning på Vemork og Norsk 
Industriarbeidermuseum.	

Pris: Kr 5578, fra Fagerheim/til Rjukan. 
Kr 6883,- fra/til Oslo. 
Ikke-medlemstillegg	kr.	700,-

Foto: Helge Lande 
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Foto: DNT Oslo og Omegn

SOMMERFJELLET

Jubileumstur til Krækkja 

Jotunheimen – Galdhøpiggen og Glittertind 55+

Turkode 11857 – 5 dager
Avreise: Søndag 15/7

DNT fyller 150 år og vi feirer med jubileumstur til 
Krækkja. Tur-, kultur- og natur omringer hytta. Terrenget 
er lettgått, åpent og vakkert. Det er spennende og gå på 
Hardangervidda	som	har	mye	historie	og	nydelig	flora	
å	by	på.	Rundt	i	området	ved	Krækkja	er	det	flere	gamle	
boplasser og fangstgraver som er lett tilgjengelig. 

Pris: Kr 5284,- fra/til Geilo 
Kr 6546,- fra/til Oslo  
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Fagerheim	–	Krækkja	(4	døgn)	–	
Fagerheim

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Ta 
med matpakke til reisedagen. 
Bagasjetransport.

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo. Videre 
med buss kl. 12.00 til Fagerheim. Til fots 
til Krækkja, ca. 5 km. 

Hjemreise: Til fots fra Krækkja til Fagerheim ca. 5 
km. Ekstrabuss fra Fagerheim kl. 15.00 
til Geilo. Videre med Tog kl. 16.16 til 
Oslo S, ankomst kl. 19.13.

Rute: Juvasshytta	(2	døgn)	–	Spiterstulen	
(1	døgn)	–	Glitterheim	(2	døgn)	

Annet: Ta	med	Lakenpose/sovepose	(evt.	
leie	sengetøy).	Ta	med	matpakke	til	
reisedagen. 

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Otta. Videre 
med buss/ekstrabuss kl. 11.55 til Lom, 
ankomst ca. kl. 13.00. Kulturstopp. 
Videre med ekstrabuss kl. 15.30 til 
Juvasshytta, ankomst kl. 16.30.

Hjemreise: Til fots fra Glitterheim til bommen 
i Veodalen, ca. 7 km. Videre med 
ekstrabuss   kl. 13.30 til Otta. Tog fra 
Otta kl. 16.30 til Oslo S, ankomst 
kl. 20.04. 

Turkode 11837 – 6 dager
Avreise: Søndag 15/7 

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, eller bare nyte naturen rundt hytta. Det blir 
også besøk på Norsk fjellmuseum i Lom. 

Pris: Kr 8404,- fra/til Lom/Otta 
Kr 9875, - fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Foto: Helge Lande 
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Rondane og Peer Gyntspelet 

Hardangervidda vest med Dronningruta 55+ 

Turkode 11835 – 5 dager
Avreise: Mandag 6/8 

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	natt	forflytter	vi	oss	til	Venabu	
fjellhotell. Turen avsluttes med det kritikerroste Peer 
Gynt-spelet, der Rondanemassivet danner bakteppe til 
en av de vakreste teaterscenene i landet. Med Edvard 
Griegs vakre scenemusikk og far og sønn, Nils Ole og 
Jakob Oftebro, for andre gang på teaterscenen sammen 
– og begge i rollen som Peer Gynt. På Gålåvatnets 
utendørsscene	kan	man	knapt	få	en	flottere	avslutning	
på en tur i sommerfjellet. 

SOMMERFJELLET

Turkode 11865 – 5 dager 
Avreise: Søndag 12/8

Vest på Hardangervidda ligger turisthyttene på rekke 
og rad. Bli med på tur i landets største nasjonalpark 
og opplev variert natur, frodige daler og «veiviseren» 
på Hardangervidda, Hårteigen. Avslutningsturen, 
selve kronen på verket; Dronning Sonjas panoramasti 
er et stykke Norge som er av de aller vakreste. På 
Hotel	Ullensvang	skal	vi	flotte	oss	med	deilig	mat,	
Europas lengste svømmekanal og nydelig eplehage. 

Pris: Kr 7896,- fra Øvre Eidfjord/til Ullensvang 
Kr 9832,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Foto: Maj Oxhaal  

Pris: Kr 6824,- fra/til Straumbu/Venabu 
Kr 8055,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Straumbu	–	Bjørnhollia	(3	døgn)	
– Straumbu – ekstrabuss til Venabu 
fjellhotell	(1	døgn)

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med mat-
pakke 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. 17.09 til Oslo S, 
ankomst kl. 20.04.

Rute: Hjølmodalen	-	Vivelid	–	Stavali	(delvis	
betjent)	–	Kinsarvik	First	Hotels	–	
Ullensvang hotell

Annet: Ta med lakenpose/sovepose. Ta med 
matpakke til reisedagen.

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.25 til Geilo.  
Videre med buss fra Geilo kl. 12.00 
til Øvre Eidfjord. Herfra ekstrabuss til 
Hjølmoberget/Hjølmadalen, ankomst 
ca. kl. 14.10. Til fots til Vivelid ca. 6 km.

Hjemreise: Buss fra Lofthus/Ullensvang kl. 08.00 
til Geilo. Tog fra Geilo kl. 10.55, 
ankomst Oslo S kl. 14.45. 
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Foto: Helle Andresen 

SOMMERFJELLET

Vestlandets idylliske perler

Jotunheimen – Fanaråken 55+

Turkode 11839 – 5 dager
Avreise: Søndag 19/8 og søndag 9/9

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 «Lusterfjorden 
rundt» der vi besøker noen utvalgte kulturperler. 

Pris: Kr 7880,- fra/til Sogndal 
Kr 9209,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Nes	Gard	(4	døgn).

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. 
Dobbeltrom med eget bad. 
Ta med matpakke til reisedagen. 
Enkeltromstillegg.

Oppreise: Buss	(NX	170	Sogn	og	Fjordane	
ekspressen)	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	(NX	170	
Sogn	og	Fjordane	ekspressen)	kl.	11.30	
til Oslo bussterminal, ankomst kl. 18.20.

Rute: Sognefjellhytta	(1	døgn),	Fanaråken	
(1	døgn)	-	Skogadalsbøen	(2	døgn)	-	
Sognefjellshytta

Annet: Ta med Lakenpose/sovepose. Ta med 
matpakke til reisedagen.

Oppreise: Buss	NX146	(Måløy-Strynekspressen)	
fra Oslo bussterminal kl. 09.30 til 
Lom. Videre med buss kl. 16.30 til 
Sognefjellshytta, ankomst kl. 17.45.  

Hjemreise: Buss fra Sognefjellshytta kl. 15.50 til 
Lom. Buss fra Lom kl. 17.20 til Otta. 
Videre med tog fra Otta kl. 18.38 til 
Oslo S, ankomst kl. 22.04.

Turkode 11836 – 5 dager
Avreise: Mandag 20/8

Bli med på en ”sprek” hytte-til-hyttetur i Jotunheimens 
fjellverden. Flott rundtur i variert og vilt turterreng som 
veksler fra frodige daler og en fantastisk utsikt.  Turen 
går fra Sognefjellshytta, opp breen til Fannaråken. Her 
overnatter vi på Norges høyest-beliggende turisthytte 
med spektakulær utsikt. Videre går turen bratt ned 
Jervvassdalen til Skogadalsbøen og opp vakre Utladalen 
tilbake til Sognefjellshytta.

Pris: Kr 5256,- fra/til Sognedalshytta 
Kr 7070,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Foto: Maj Oxhaal  
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Toppturdager i Rondane 55+

Høsttur til Femundsmarka og Røros 

Turkode: 11866 – 5 dager
Avreise: Søndag 26/8 

Bli med på majestetiske toppturer i Rondane i et av 
Norges mest populære turområder. Vi bor på DNT 
sin betjente hytte Rondvassbu som ligger i Norges 
eldste	nasjonalpark,	og	som	er	et	flott	utgangspunkt	
for å oppleve et fantastisk stykke Norge. Mulighetene 
er mange både for topper på over 2000 meter, som 
Rondeslottet	og	Storronden,	samt	mange	andre	fine	
fjelltopper	som	Veslesmeden	og	Fremre	Illemannhøe.	

SOMMERFJELLET

Turkode 11867 – 5 dager
Avreise: Tirsdag 28/8

Femundsmarka byr på nydelig fjellnatur, med trolske 
fjellbjørker,	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 også båttur på 
Femunden og en natt i bergstaden Røros. På Røros blir 
det guidet byvandring og omvisning i Røros kirke.

Foto: Helge Lande 

Pris: Kr 4913,- fra/til Spranget 
Kr 6453,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Spranget	–	Rondvassbu	(4	døgn)	–	
Spranget 

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med 
matpakke til reisedagen. 

Oppreise: Tog fra Oslo S kl. 08.02 til Otta. Videre 
med buss kl. 10.30 til Spranget. Til fots 
til Rondvassbu, ca. 6 km. 

Hjemreise: Til fots fra Rondvassbu til Spranget, 
ca. 6 km. Ekstrabuss fra Spranget 
kl. 17.15 til Otta. Videre med tog 
kl. 18.30 til Oslo S, ankomst kl. 22.04.

Pris: Kr 6547,- fra Elgå/til Røros 
Kr 8368,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Elgå	–	Svukuriset	(3	døgn)	–	Erzscheider-
gården	Hotell	og	Gjestegård	(1	døgn)	

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. Ta med mat-
pakke 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 kl. 21.26.
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Foto: Birger Baisgård 

SOMMERFJELLET

Jotunheimen - Bukkelægeret og Besseggen 

Rondane med besteforeldre

Turkode 11868 – 5 dager
Avreise: Mandag 3/9

Bukkelægeret og Besseggen er kjente navn i 
Jotunheimen og her får dere mulighet til å gå begge 
turene. Bli med på tur i dette ville og vakre området. 
Hyttene Gjendebu og Gjendesheim ligger frodig til 
ved det grønne vannet Gjende og lover god mat og 
hyggelig atmosfære. Velger dere båten eller å gå langs 
vannet i stedet for opp i høyden, er ikke dette noe dårlig 
valg. Tindene, dalene og fargene er slående vakre. 

Pris: Kr 5577,- fra/til Gjendesheim 
Kr 6603,- fra/til Oslo 
Ikke-medlemstillegg	kr	700,-

Rute: Gjendesheim	–	Gjendebu	(3	døgn)	–	
Gjendesheim	(1	døgn)

Annet: Sengetøy/håndkle inkludert. 
Ta med matpakke til reisedagen. 
Bagasjetransport.

Oppreise: Buss	(Valdresekspressen)	fra	Oslo	
bussterminal kl. 10.25 til Gjendesheim. 
Videre med båt kl. 15.15 til Gjendebu, 
ankomst kl. 16.00.

Hjemreise: Buss	(Valdressekspressen)	fra	
Gjendesheim kl. 10.00 til Oslo 
bussterminal, ankomst kl. 14.55.

Turslutt: Felles avslutning og takk for turen kl 14.00

Reise: Bil: E6 gjennom Gudbrandsdalen og 
videre gjennom Grimsdalen inn til 
hytta	(bomvei).	Tog:	til	Hjerkinn	+	fottur	
5 timer til Grimsdalshytta. Kontakt 
vertskapet ved forespørsel om henting 
fra	Dombås	(tog	fra	Oslo).

Prisen 
inkluderer:

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	2-4	sengsrom.	I	enkelte	tilfeller	vil	det	
være nødvendig at familier må dele rom.

Turkode 11858 – 4 dager
Turstart: Mandag 6/8

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

Pris: Barn: kr 2398,-, Voksne: kr 3893,- eks. 
reise.	Ikke-medlemstillegg:	
Barn kr 350,-, Voksne kr 700,-

Rute: Grimsdalshytta	(3	døgn)

Oppmøte: Oppmøte på Grimsdalshytta kl 15.00. 

Foto: Helge Lande 
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KART- OG
KOMPASSKURS  

Turkode: 11935

Dato: 5/4 og 6/9

Kjennskap til bruk av kart og kompass 

er ofte nødvendig når du skal ut på tur. 

Tur på liten sti eller bred skogsbilvei? Å 

være	bevisst	på	hvor	man	befinner	seg	

ute i naturen, kan gjøre turen både mer 

interessant og spennende. Det legges 

opp til grunnleggende innføring i bruk 

av kart og kompass. Praktiske oppgaver 

både inne og ute. Kurset er åpent for 

alle og er et nybegynnerkurs. Du trenger 

ingen forkunnskaper for å bli med på 

kurset.

Pris: 
kr	300,-	(ikke-medlemstillegg	kr.	100,-)

Varighet: 
4 timer

Oppmøte: 
Friluftshuset på Sørenga kl. 10.00. 

Annet: 
Ta med eget kompass hvis du har. Kart til 

utlån. Ta med matpakke så tar vi lunsjen 

sammen. Vi serverer frukt, kaffe/te.

Kursholder: 
Anne-Britt Nilsen
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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.
Les mer på dntoslo.no/medlem

Medlemspriser2018 
Hovedmedlem ..........................................................................................................................................................................kr 680
Ungdom/Student	19-26	år	(f.	1991-1998) ...............................................................................................................kr 350
Skoleungdom	13-18	år	(f.	1999-2004) .......................................................................................................................kr 210
Honnørmedlem	(f.	1950	eller	tidligere) ........................................................................................................................kr 530
Husstandsmedlem	(til	hoved-,	student-,	honnør-	eller	livsvarig	medlem) ...........................................................kr 340
Barnas	Turlag	0-12	år	(f.	2005-2017) ..........................................................................................................................kr 125
Livsvarig medlem .............................................................................................................................................................. kr 17 000
Familiekontingent ................................................................................................................................................................kr 1 215

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 friluftstrim-
tilbud 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 
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

DNT FOR DEG
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JUBILEUMSÅRET 2018 
Bli med å feire verdens sprekeste 150 åring! 
I	2018	fyller	DNT	nemlig	150	år,	og	vi	har	
en rekke arrangementer, aktiviteter og 
turer du kan være med på 
for anledningen.  
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Høydepunkter i jubileumsåret
20 & TURBUSSEN 
21/2 Bygdøy rundt og besøke DNT hytta 

Hovinkoia på Folkemuseet.
  Les mer på side. 6. 

30/5  NÆRTUR
  Jubileumstur til Losby 
  Les mer på dntoslo.no/senior

15/6  HELDAGSTUR 
  Sommertur til Jomfruland
  Les mer på side. 30.

15/7  SOMMERFJELLET 
  Jubileumstur til Krækkja
  Les mer på side 37.

16/8  HELDAGSTUR
  Jubileumstur til Koster
  Les mer på side 30. 

15/9  JUBILEUMSTUR TIL SARABRÅTEN 
	 	 I	DNT	stifterens	fotspor	til	Sarabråten	i	

Østmarka
  Les mer på side. 27. 

Jubileumsuke i Spikersuppa 
6/6  TURBUSSEN 
 Byvandring med «historisk sus». 
 Les mer på side. 8. 

7/6  KAJAKK 
 Historiske padleturer til Gressholmen og 

Hovedøya. 
 Les mer på side. 17. 

7/6  FRILUFTSTRIM I SPIKERSUPPA
 Les mer på dntoslo.no/senior 

Les mer om jubileumsåret på dntoslo.no/jubileum 
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Viktig før påmelding
For turer og aktiviteter som krever påmelding, så 
vil vi gjøre deg oppmerksom på at når du melder 
deg på så bekrefter du at du har lest og akseptert 
vilkårene som er beskrevet i «Generelle vilkår for 
deltakelse på våre turer» og «Viktig informasjon 
om	sommerturer/	vinterturer»	som	du	finner	på	
våre nettsider dntoslo.no/vilkarfordeltagelse .

Merk at alle DNT Oslo og Omegns vår-, 
sommer- og høstturer åpner for booking 
fredag 12. januar klokka 12.

Påmelding på dntoslo.no 
1. Finn aktuell tur under fanen «turer og akti-

viteter». Bruk gjerne turkode som søkeord. 
Turkoden er oppgitt i denne brosjyren på 

 alle turene som krever påmelding. 

2. Klikk på dato for avreise for å bestille. 

3. Du kan få beskjed om å logge deg inn på Min 
Side eller registrere deg der. Til dette trenger 
du ditt medlemsnummer. Du kan også velge å 
bestille tur uten DNT-medlemskap.

4. Du er inne på selve bestillingssiden. Legg inn 
nødvendig info. Betaling skjer via kredittkort. 

Hva må du tenke på før du 
melder deg på? Og hva 
gjelder ved påmelding?

Våre Tursenter 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. 

Åpningstider: Mandag–fredag 10–17 
(Storgata	3)	 Torsdag	10–18
 Lørdag 10–15
Telefon:  22	82	28	00	(08.30-16.00)
E-post: turinfo@dntoslo.no.
Friluftshuset Sørenga: www.dntoslo.no/kontakt

PÅMELDING
– hvordan melde deg på tur
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Nærturer
Grønn. For nybegynnere og barn, krever ingen 
spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. 
Hovedsak kortere turer. Moderate stigninger, 
ingen bratte partier.

Blå. For de med litt erfaring i terreng og mid-
dels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende 
partier og kan være steinete. Moderate stignin-
ger som kan ha enkelte bratte partier.

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

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

GRADERING AV VÅRE TURER 

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

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

Blå. 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.

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

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

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. 

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.



Returadresse:
DNT Oslo og Omegn

Pb. 7 Sentrum 
0101 Oslo

dntoslo.no/senior
Det ligger i vår natur
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DNT Oslo og Omegn satser aktivt på tilrettelegging av friluftsaktiviteter 
for alle over 60 år og i denne brosjyren får du en oversikt over våre 
tilrettelagte turer og aktiviteter for seniorer.

Om DNT Oslo og Omegn
DNT Oslo og Omegn er den største 
medlemsforeningen i DNT med over 90.000 
medlemmer og har i år 150-årsjubileum. 
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.

Om Den Norske Turistforening
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. Som medlem kan du benytte 
deg av tilbudene medlemsforeningene rundt 
om i landet.


