
Bli med oss på tur
NANNESTAD TURLAG

TURPROGRAM 2021

https://nannestad.dntoslo.no 
Naturopplevelser for livet
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Åpent medlemsmøte med foredrag

Vi holder åpent medlemsmøte for alle 
eksisterende og potensielle medlemmer 
høsten 2021. Her blir det spennende 
foredrag, mulighet for å få mer informasjon 
om turlagets arbeid, og hvordan du kan bli 
med som frivillig. Følg med på våre hjem-
mesider eller facebook-sider for mer info 
om foredragsholder og dato. 

Årsmøte i Nannestad Turlag 
og foredrag med Lise Viken. I samarbeid 
med Nannestad bibliotek.

Nannestad turlag holder årsmøte for alle 
medlemmer i Nannestad bibliotek 25. 
mars, klokken 19.00. Vi starter kvelden 
med spennende foredrag ”Fra overvektig 
nikotinslave til fjellgeit”. Her får vi høre Li-
ses erfaringer med en skikkelig livsstilsend-
ring, som endte i en 150 dagers tur langs 
Pacific Crest Trail, den over 4000 km lange 
ruten langs vestkysten av USA, fra Mexico 
til Canada. Etter foredraget blir det avholdt 
årsmøte for våre medlemmer. Vi serverer 
kaffe og kringle. 
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Velkommen til Nannestad Turlags turprogram 
for 2021.  Vi har et variert og omfattende pro-
gram, og håper at mange har lyst til å bli med 
oss på tur.  Hvis du vil bli kjent i skogene i Nan-
nestad (også noen turer i nabo-kommuner), 
eller bare har lyst til å gå på tur sammen med 
andre, så håper vi å se deg!  Turene er gratis og 
åpne for alle.  

Turene går i «turtempo», og vi tilpasser tem-
poet etter de som er med.  Vi har alltid minst to 
turledere med på tur.  På de fleste turene kan 
du bare møte opp på angitt sted, det kreves 
ikke påmelding.  Vi har alltid minst en pause på 
turene, så ta med mat og drikke og eventuelt 
ekstra klær (kan være kaldt å sitte i ro).

Alle turer legges ut på våre Facebook-sider og 
på vår hjemmeside. Veibeskrivelser og even-
tuelt endringer eller kanselleringer blir gitt 
her, så vi oppfordrer dere til å sjekke dette før 
fremmøte. Gjennom året arrangeres det også 
turer og kurs som ikke står i dette programmet, 
så følg med på nett!

På enkelte turer kan det være en liten avgift for 
å dekke fellesutgifter til mat e.l. Noen ganger 
er det påmelding til turene (se informasjon om 
den enkelte tur).

På turer og arrangementer tar vi ofte bilder. 
Disse bruker vi på våre hjemmesider og i 
sosiale medier. Vi oppgir aldri navn uten at det 
er avtalt. Dersom det er noen som ikke ønsker å 
bli avbildet, så kan du gi beskjed til turleder ved 
turens start, så tar vi selvfølgelig hensyn til det.

Korona
Også i år vil turåret være preget korona. Vi må 
derfor ta forbehold om et eller flere arrange-
menter og oppfordrer dere til å følge med på 
facebooksidene til Nannestad turlag og Barnas 
turlag. NB! Det kan være krav om forhånds-
påmelding eller registrering på flere av våre 
arrangementer! 

Graderingen av fellesturene settes kombinert 
med lengde og type terreng.  Her er beskrivel-
sen av DNT’s kriterier for fargekodene vi bruker:

ENKEL. Dagsturer ut fra hytte eller 
lette dagsarrangementer for alle. Turens 
lengde kan vanligvis tilpasses deltakernes 
forutsetninger..

MIDDELS. 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..

KREVENDE. Dagsetapper på inntil ca. 
25 km. Passer for de som har noe fjellerfa-
ring og er i god form.

EKSTRA KREVENDE. Dagsetapper på 
mer enn ca. 25 km. Passer for de som har 
god fjellerfaring og er i meget god form.

Vi har valgt ikke å gradere Barnas Turlag sine 
turer. Dette er turer som passer for de fleste 
barn, om ikke annet er beskrevet. De minste må 
kanskje bæres deler av turen. Vi prøver å gi en 
god beskrivelse av turen i turbeskrivelsen slik at 
foreldre selv kan avgjøre om turen egner seg 
for deres familie. Barn må alltid være i følge 
med en ansvarlig voksen på turene.

TURPROGRAM 2021
NANNESTAD TURLAG 

Når det gjelder bruk av hyttene, så er det DNT 
Oslo og Omegn (DNT OO) som administrerer 
bookingen av disse og treffer eventuelle smit-
tevernregler som skal følges.     

Turleder
Alle våre turledere har turlederkurs gjennom 
DNT sitt turlederprogram, samt førstehjelps-
kurs.  Vi har mange engasjerte og hyggelige 
turledere, men vil gjerne ha flere! Ta kontakt 
med nannestadturlag@dnt.no  dersom du har 
lyst til å være med som turleder!
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Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Hovedturleder

Søndag 
15/ 3 11.00 Trugetur i Nordåsens 

villmark
Gamle Hadelandsvei 
103

9 Paal 
(900 20 656)  

Lørdag 
20/3 11.00 Bålkurs (sammen med 

Barnas turlag)
Eltonåsen barnehage, 
Holter 2 Thorbjørn 

(952 67 046)

Søndag 
9/5 11.00 Rundtur Raudfjell Øyungsvegbommen 10 Jan Ove 

(930 46 944) 

Lørdag 
15/5 09.00 

Rundtur 
Borhaugkampen (kort/
lang)

Borhaug, langs 
Gamle Hadelandsvei 7 / 14 Irene 

(995 19 304)

Lørdag 
29/5 15.00 Fototur Råbjørn (med 

overnatting)
Bommen ved 
Råbjørnhytta (bomvei) 1+ Thorbjørn 

(952 67 046)

Søndag 
30/5 09.00 På nye stier i Nes Auli kirke i Nes 34 Tom 

(451 89 671)

Søndag 
6/6 09.00 Romeriksåsen sør på 

langs (Eltonåsen-Tærud)
P-plass ved Eltonåsen 
bussterminal 28 Jan Ove 

(930 46 944) 

Lørdag 
19/6 10.00 Økrisætra Heimskringla, Gamle 

Kringler skole 15 Bjarte 
(996 66 000)

Søndag 
20/6 09.00 Langtur over Mistberget Haraldvangen 

(Hurdal) 20 Tom 
(451 89 671)

Søndag 
8/8 10.00 Setervanger i Holter   

Smalgjermenningen 
- inn Øyungsvegen 
(bomvei)

10 Berit 
(905 84 717) 

Lørdag 
14/8 12.00 Åpning av Hellervegen Kverndalsmoen  Brynjulf 

(975 30 147)

Lørdag 
21/8 09.00 På umerkede stier i 

Nordåsen Kløvberget, Maura 15 Irene
(995 19 304)

Søndag 
22/8 10.30 Romeriksåsenes 

indrefilét 
Snellingshaugvegen – 
se turbeskrivelse 16 Paal 

(900 20 656)  

lørdag 
28/8 09.00 Romeriksåsen nord til 

sør (med overnatting) P-plass ved Bruvoll 50 Jan Ove 
(930 46 944) 

Søndag 
12/9 09.00 4-fjellstur Vikkelihytta i 

Nordåsen (bomvei)  15 Karl Henrik 
(905 22 476)

Søndag 
19/9 10.00 På ville veier til 

Kvernsjøberget 

Hanstusætervegen, 
Maura – Se 
turbeskrivelse

17 Paal 
(900 20 656) 

Søndag 
26/9 11.00 Rundtur til 

Busterudvangen
Busterudvangen, 
Gjerdrum 11 Jan Ove 

(930 46 944) 

Søndag 
10/10 11.00 Slaget på Låke - 

historisk tur Låke gård, Nannestad  Karl Henrik 
(905 22 476)

Lørdag 
23/10 18.00

Måneskinnstur til 
Raudfjell (sammen med 
Barnas turlag 

Raudfjellbommen 
ved Øyungsvegen, 
Holter

6 Thorbjørn 
(952 67 046)

TURPROGRAM
Turer for ungdom og voksne
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BARNAS TURLAG NANNESTAD – turer for barnefamilien
Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Alder Turleder

Lørdag 
20/3 11.00 Bålkurs Eltonåsen barnehage, 

Holter 2 Alle Thorbjørn  
(952 67 046)

Lørdag 
12/6 14.00 Overnatting Råbjørn

Bommen ved 
Råbjørnhytta 
(bomvei)

1 0 - 12 Elise 
(917 93 501)

Lørdag 
28/8 11.00 Insektsafari Gamle flystripa ved 

Gamle Hadelandsvei - 6 - 12 Elise 
(917 93 501)

Lørdag 
4/9 14.00 Natt i naturen (med 

overnatting)
Honsjøen (Bomvei) - 
inn fra Kløvberget 0 Alle Elise 

(917 93 501)

Søndag 
5/9 11.00

Kom deg ut-dagen 
– familiedag ved 
Vikkelihytta

Vikkelihytta i 
Nordåsen - Alle -

Lørdag 
23/10 18.00 

Måneskinnstur 
Raudfjell (sammen 
med Nannestad turlag)

Raudfjellbommen 
ved Øyungsvegen, 
Holter

6 6 - 12 Thorbjørn  
(952 67 046)

Fo
to

: T
. R

ef
su

m

Turbo 
er turbo som alltids! 
Elsker å gjøre masse 

rart. Hvor mange 
steder kan du finne 

ham i heftet?
Riktig svar finner du 

på baksiden!
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DAGSTURER VOKSNE
OG UNGDOM
Søndag 14. mars kl.  1100 
Trugetur i Nordåsens villmark 

Turen starter nederst i veien og opp til Vesle Vikka 
(Gamle Hadelandsveg). Når vi kommer opp til 
tjernet, brekker vi opp stien til høyre, og går opp 
til Nipkollen. Etter en rast på Nipkollen, går vi via 
Gamle Totnersætre og videre ned til sikringskoia ved 
Vesle Vikka. Der tar vi rast nummer to. Trugeturen 
starter med 350 høydemeter opp, så sekk med 
skiftetøy er essensielt. Vi går i rolig tempo, men blir 
nok svette uansett. Fantastisk å gå fra Nipkollen til 
Vesle Vikka om vinteren, bare skogsdyra som er i ter-
renget da. Ta gjerne med en dagstursekk med drikke 
og mat, samt litt ekstra tøy. NB! Turdeltakerne må ha 
med truger selv! 
Adkomst: Gamle Hadelandsveien 103, ved krysset 
(1,1 km fra Åslia skisenter).
Turledere: Paal og Jon-Halvard

Lørdag 20/3 Kl. 11.00 - 1400
Bålkurs

Bålkos er ofte turens høydepunkt! Vi ser nærmere 
på hva som egner seg som ved og hvordan fyre opp 
og båltyper for ulike formål. Også må vi selvfølgelig 
grille litt godsaker når vi først har fått fart på bålene. 
Ta med mat, underlag, passende med klær og gode 
støvler! Ta gjerne også med tennstål og forstørrelses-
glass – hvis sol! 
Adkomst: Parkering ved Eltonå-
sen barnehage. Fra parke-
ringen kan skiløypa følges 
ca 250m inn til myra der 
vi skal være. Alternativt følg 
merket sti ca 500m. Turle-
der følger inn ved turstart. 
Turledere: 
Thorbjørn Refsum, m.fl.
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Søndag 9/5 Kl. 10.00
Rundtur Raudfjell
Vi går Øyungsvegen fra gamle betalingsbua og inn 
til Bolibakken, ca 1,5km. Derfra går vi stien langs 
Krabekken og Domkirkedalen før vi kommer opp til 
tårnet på Raudfjell.
Etter en pause går vi likeoverstien mot Svartor-
myra og kommer inn på blåstien ved Steinbakken. 
Denne følger vi ned til Revtjernet. Derfra på sti til 
Harstadtjernet og tilbake til P-plass. Kupert terreng 
med Raudfjelltårnet som høyedpunkt. Ta med mat 
og drikke. 
Adkomst: Kjør Åsvegen fra Eltonåsen i Holter og ta 
inn Øyungsvegen. Parkering ved betalingsbommen. 
Turledere: Jan Ove, m.fl.

Lørdag 15/5 kl. 09.00
Rundtur Borhaugkampen 
(kort/lang)
 
Kort: Blåmerket runde om Borhaugkampen. Rolig 
tempo Lang: Vi går i jevnt/raskt tempo. Rundtur 
delvis utenom sti. Borhaugkampen-Vikkeliflaen-ne-
dre Tøltjern-Kvernsjøberget-Langberget og tilbake 
til utgangspunktet. Atkomst: Gamle Hadelandsvei 
ved start av Borhaugkamprunden
Turledere: Irene og Bjarte

Lørdag 29/5 kl. 1500
Fototur Råbjørn 
(med overnatting)

I år gjør vi en vri og tar en overnattingstur til 
Råbjørnhytta i Romeriksåsen! Hytta ligger ved 
naturskjønne Råbjørn. Vi må også ta oss en tur til 
furumoene på Rudskampen og nyte den flotte 
utsikten.  
Turen passer for alle med litt interesse for foto – 
eller de som rett og slett har lyst på en fin forsom-
mertur. Få med deg noen fototriks på veien for å ta 
bedre og morsommere bilder! Ta med deg mobil 
og/eller kamera (og gjerne stativ om du har). An-
net av praktisk info får du av turlederne.  Påmelding 
for overnatting. Hvis finvær - hva med hengekøye?  
Adkomst: Kjør av fra Åsvegen i retning Sjunken. Et-
ter gammel bomstasjon, ta opp Melbysætervegen 
til høyre  - helt frem til parkeringen ved bommen 
før Råbjørn. Litt dårligere veistandard på slutten. 
Bomvei. 
Turledere: Thorbjørn, Amalie Othilie

Søndag 30/5 kl. 09.00
På nye stier i Nes

Vi starter ved Auli kirke og går Lærerinnestien mot 
Falltjernet. Her ved Falltjernet skal vi gå over en 30 
meter lang demning som det mest trolig renner vann 
over. Av den grunn er ikke lave sko å anbefale - bruk 
vanntette fjellstøvler e.l. Videre følger vi på mot Tresjø-
ene. Her skal vi også krysse en ødelagt demning. 
Her ved Tresjøen tar vi hovedstoppen vår enten ved 
gapahuken eller ved den meget flotte hengebrua vi 
skal over (se bilde på side 24). Vi fortsetter så ut på 
en grusvei som vi følger en liten stubb før vi går opp i 
skogen mot Folvesetra og ned igjen mot Gørrtjenn. 
Snart kommer vi til Vaskesjøen og Finnholtsjøen som 
vi skal følge rundt til andre siden. Da kommer vi snart 
til Mordermyra som vi skal gå langsmed. Og da er vi 
inne på siste etappe mot Lintjennet og ut igjen på Læ-
rerinnestien og tilbake til Auli kirke. Dette er egentlig 
en enkel tur i ganske enkelt terreng, men det kan være 
mye vann, og turen er lang, så vi vil nok bruke 9 timer. 
Adkomst: Fra Jessheim til Auli kirke via Årnes og 
Nedre Hagavei går det ca 35 min med bil. 
Turledere: Tom, Vibeke, Linn og Heidi

Søndag 6. juni kl. 09.00
Romeriksåsen sør på langs 
(Eltonåsen-Tærud) 

I år arrangerer vi denne populære turen for niende 
gang. Vi går fra Eltonåsen Bussterminal ca kl 0930, 
(vi tilpasser avmarsj etter busstider), til Tærudhallen 
i Skedsmo. Turen er ca 28 km lang og vi bruker 8-9 
timer. Turen er krevende, kupert og passer til voksne 
som er vant til å gå langt med sekk.  I hovedsak 
går turen på blåmerkede stier, Seterstien i Holter, 
Årstadvangen, langs Gjermåa,  forbi Myrgruvefos-
sen, Henivangen, Spikertjernhytta, Busterudvangen, 
Ringdalshytta og til Tærudhallen, men kan bli lagt 
om på kort varsel pga av hogst eller anlegg av hogst-
veier. Vi tar flere stopp underveis, men hovedrasten 
blir ved Henivangen eller Spikertjernhytta, etter ca 
halvgått tur. Ta med nok mat og drikke, sitteunderlag 
og klær etter vær. Det anbefales tursko - ikke jog-
gesko. Mulig å etterfylle drikkeflasker i elver/bekker 
underveis, men vær obs på at det går beitedyr i 
området, og fare for harepest kan være tilstede.
Adkomst: Buss 400 fra Åsenhagen hver hele time,  
er på Eltonåsen Bussterminal 28 min over. 
Ellers god parkering ved Eltonåsen bussterminal 
både ved Kiwi og Coop Extra.  Det er også mulig å 
parkere ved  Tærudhallen og gå over til Åsenhagen, 
følg gangveien østover. Man må selv sørge for 
transport.
Turledere: Jan Ove, Eli, Arvid og Bjarte
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Lørdag 19/6 kl. 10.00
Økrisætra

Turen starter litt tungt da det er ca 330 Høyde-
meter stigning frem til Økriseter men vi tar flere 
korte stopp på veien. 
Vi starter med å gå ca 1 km langs hovedveien ned 
til Hokringler hvor vi svinger inn i skogen og følger 
skogsstien oppover til vi møter Rondanestien. 
Denne følger vi over Jutulen, der det ligger flere 
gamle gravrøyser. Rondanestien fører oss videre 
forbi Lyholen og ned på Kavlbrumyra som er et 
fredet
kulturminne. Videre kommer vi til Losbyhytta og til 
Økriseter hvor vi tar en lengre stopp. Der forlater 
vi Rondanestien og følger blåstien forbi Håkens-
brenna og kommer frem til Kringlervangen hvor 
det er flott utsikt mot Gardermoen. Så fortsetter 
Blåstien gjennom Kalldalen og Eskerudmåsån 
ned til Eskerud og ut på hovedveien som vi følger 
ca 700 meter tilbake til Heimskringla. Dette er 
en flott tur på fine steder som fører deg forbi flere 
kulturminner som er beskrevet langs stien. 
Adkomst: Heimskringla 
Gamle Kringler skole - Åsvegen 733
Turledere: Bjarte og Elise

Søndag 20/6 kl. 09.00
Langtur over Mistberget

Turen starter på Haraldvangen (175 moh) hvor vi 
følger blåsti oppover til Brenntoppen (518 moh). 
Der tar oss tid til å nyte utsikten utover Hurdalsjøen. 
Videre går vi til Vingerdalstua. Herfra skal vi gå en 
stubb på grusvei frem til Koiedalen hvor vi igjen skal 
fortsette bratt oppover lia til Mistberget (663 moh). 
Her tar vi hovedstoppen og nyter mat og utsikt. De 
som ønsker det kan 
klatre opp i tårnet! 
Så går vi ned mot 
Lensmannsvangen og 
fortsetter stien mot 
Krafttjennet. Der går vi 
inn på Pilgrimsvegen 
på sørsiden av tjennet, 
og går følger denne 
nesten helt tilbake til 
Haraldvangen. Husk 
gode vanntette sko 
og godt med niste og 
drikke. 
Adkomst: Haraldvan-
gen (Hurdal)
Turledere: Tom, Vi-
beke, Linn og Heidi

 

Søndag 8. august kl. 10.00
Setervanger i Holter
Turen går innom fem gamle setervanger, og det blir 
både seterhistorie og litt om gamle skjerp underveis. 
Vi starter med å gå den siste delen av seterstien i Hol-
ter fram til Gamle Finstadvangen. Deretter krysser vi 
Gjermenningen ved Smalet og går opp til Hagavan-
gen. Turen går videre til Østbyvangen, og deretter til 
Erpestadvangen hvor vi tar rastepause.  Etter pausen 
går vi opp til Slattumsvangen, og derfra via Bekkestua 
til Østbydalen og tilbake til parkeringen.
Adkomst: Inn Øyungsvegen fra Eltonåsen. Kjør opp 
og parker ved nordre ende av Smalgjermenningen – 
innenfor Grøsakervangen. Bomvei. 
Turleder: Berit 

 
Lørdag 14. august kl. 12.00 
Åpning av Hellervegen
Turen starter ved Kverndalsmoen. Vi følger blåmerket 
sti til Asakskogen, Stråtjern, Hellern og til slutt Øvre 
Helleren. På Øvre Helleren blir det matpause.  Vi går 
etter det tilbake til Helleren, hvor det blir organisert 
transport tilbake til utgangspunktet.  Brynjulf Præst-
hus er turleder og han vil underveis fortelle historier 
om vegen vi går på.
Adkomst: Kverndalsmoen
Turleder: Brynjulf

 
Lørdag 21.  august kl. 09.00 
På umerkede stier i Nordåsen
Turen går i jevnt tempo delvis utenom stier. 
Kløvberget-Pettersbråten-Tømte-Sollia-Viksvangen-
Kløvberget.
Adkomst: Kløvberget, opp fra Maura
Turledere: Irene, Bjarte

 
Søndag 22. august, 10.30 
Romeriksåsens indrefilét
Turen starter rett under Snellingshøgda, og går i noe 
av det fineste terrenget som er i Oslosmarka (ref H.O 
Christophersen og Marius Nergård Pettersen). Turen 
går delvis på sti, litt på vei og endel i terreng. Viktig 
med godt tøy og fottøy. Turen går over Skotjernfjell til 
Fjellsjøkoia, hvor vi raster. Deretter går turen tilbake 
over Snellingen.  
Adkomst: Kjør gamle Hadelandsvei til dere kommer 
til kommune/fylkesgrensen. Fortsett 4,1 km, og ta 
til venstre ned Leirsjøvegen. Følg veien 3,9 km, og ta 
meget krapt til høyre. Etter 200 meter kjører dere 
under E16. Hold til venstre i neste veidele, og dere 
starter på klatringen opp Snellingshaugvegen. Etter 
450 meter hold til høyre, deretter er det ingen flere 
avkjørsler før parkeringsplassen.  Vi merker veien opp! 
Turledere: Paal og Jon HalvardFo
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Lørdag 28. august kl. 09.00 
Romeriksåsen nord til sør (med 
overnatting)
Bli med på denne fantastiske turen fra Bruvoll i 
nord til Tæruddalen i syd. En strekning på ca 50km 
med overnatting i Lavvo i nærheten av Bekkestua 
(DNTs hytte) etter halvgått tur. Her blir det bålkos 
på kvelden, og er været bra er det mulighet for 
en dukkert i Tjerntjern. I år som i fjor satser vi på å 
frakte deltakernes bagasje første dag fra Bruvoll 
til Bekkestua, og andre dag fra Bekkestua ned til 
Tæruddalen, slik at man slipper å bære med tungt 
utstyr. Tørrmat, drikke, niste underveis og evt mid-
dag, må deltagerne selv sørge for. Dag 1: Vi følger 
Jotunheimstien fra Bruvoll til Råbjørnhytta . Der 
kommer vi også inn på Rondanestien og vi følger 
disse til Bekkestua.  Dag 2: Vi følger i hovedsak 
blåstien sydover via Spikertjern, Busterudvangen 
og Ringdalshytta, men ruta kan bli endret grunnet 
hogst/veianlegg. MERK: Turen krever litt planleg-
ging og organisering mht skyss og frakt av bagasje/
Lavvo etc, så påmelding  er påkrevet. Mer info leg-
ges ut på Nannestad Turlag sin FB og hjemmeside.
Adkomst: Parkering ved Bruvoll, alternativt på 
Eltonåsen etter skyssavtale
Turledere: Jan Ove, Thorbjørn, Arvid

Søndag 12. september kl. 09.00
4-fjellstur
Turen starter ved Vikkelihytta og følger Mari-
fjellstien til Hegglihytta. Derfra går vi på vei og sti 
mot Kvernsjøberget.  Derfra i terrenget til Marifjell, 
hvor vi raster i eller utenfor hytta.  Vi fortsetter i 
terrenget til Klofjellgapet og går opp på Nordk-
lofjell og deretter til (Sør-)Klofjell som er tredje 
utsiktspunkt på turen, før vi går blåstien tilbake til 
Vikkelihytta.  Ca 15 km.  
Ta med mat og drikke, gode sko og klær etter vær. 
Adkomst: Vikkelihytta i Nordåsen. Følg bomveg 
innover fra Kløvberget, Maura.
Turledere: Karl Henrik, Bjarte, Irene

Søndag 19. september kl. 10.00
På ville veier til Kvernsjøberget
Turen går dels på vei, dels på sti og mye i vakkert 
furuskogsterreng. Dette er en alternativ måte å gå 
til Kvernsjøberget, og en særs hyggelig opplevelse. 
Vi tar pause på toppen, med vakker utsikt hvis været 
tillater det.
Adkomst: Kjør E-16 til avkjøring Vålaugmoen. Ta til 
venstre ned Slettmovegen. Ta til Venstre i t-krysset, 
og kjør 350 meter, og parker nederst i Hansstusæ-
tervegen.   
Turledere: Paal og Jon-Hallvard

Lørdag 26. september kl. 11.00
Rundtur til Busterudvangen
Vi følger blåstien Østover forbi Busterudmåsan, 
tar her inn til venstre og opp til Prekestolen 411 
moh. Flott utsikt. Derfra går vi utover ryggen og 
klatrer ned mot Nordre Ryggevannet 306moh. 
NB. Dette er en bratt og krevende nedstigning 
som ikke egner seg for alle. Så videre sørover mot 
Søndre Ryggevann. Her svinger vi nordover og opp 
til Rundetjernet. Derfra på sti tilbake til bilen ved 
Busterudvangen. NB. Ved evt mye regn/dårlig vær 
kan turen over Prekestolen bli endret, og en annen 
rute bli valgt.  Krevende, hvis over Prekestolen! Ta 
med mat og drikke. «Klær etter vær».
Adkomst: Fra P-plassen ved Busterudvangen. Fra 
Ask (Shell) kjør Fjellvegen. Etter ca 2,5km ta av til 
venstre og følg Sagvegen/Allmenningsvegen ca 
2km før du svinger til venstre inn vegen mot Buste-
rudvangen (skilt). Parkering etter 2,4km. Bomvei.
Turledere: Jan Ove og Eli

Søndag 10. oktober kl. 11.00
Slaget på Låke - historisk tur
Vi starter på gårdstunet på Låke og går i sagaens 
fotspor ned til Leirnes og Leiravollene hvor sagaen 
begynner i 1240.  Så følger vi i sporene til de kjem-
pende opp til gården hvor slaget stod.  Underveis 
leser vi fra Håkon Håkonsons saga som ble skrevet 
like etter begivenhetene. 3 timer. 
Adkomst: Låke gård Nannestadvegen 230
Turleder: Karl Henrik

Lørdag 23.  oktober kl. 18.00
Måneskinnstur til Raudfjell 
(sammen med Barnas turlag
Vi inviterer til vår tradisjonelle fullmånetur opp 
på Raudfjell i Holter.  Måneskinn eller ikke – vi må 
opp til det flotte tårnet på toppen og nyte utsikten 
utover Romerike! Det vil som alltids være opplyst! 
Fin grusvei opp, først til «Utsikten», så til enden, 
der sti tar oss siste kilometeren opp til selve toppen 
og utsiktstårnet.  Cirka 200 meter stigning. Passer 
stort sett for alle; målgruppen er voksne, ungdom 
og alle barn som gjerne går de seks kilomterne 
opp og ned (ca 40 min å gå hver vei). 
Vi fyrer opp bål, så ta gjerne med drikke og bålmat.  
Ta med hodelykt og sitteunderlag også. Vi henger 
opp reflekser!  Anbefaler fjellsko eller støvler opp 
stien til toppen. Husk varme klær!
Adkomst: Raudfjellbommen ved Øyungsvegen, 
Holter. Bomvei. Alternativt kan en parkere før 
ferista og gå inn. 
Turledere: Thorbjørn, Amalie Othilie, m.fl.
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BARNAS TURLAG
Lørdag 2/3 kl. 11.00 
Bålkurs (sammen med Nannestad turlag)
Aldersgruppe: Alle

Bålkos er ofte turens høydepunkt! Vi ser nærmere på hva som egner seg som ved, 
hvordan fyre opp og båltyper for ulike formål. Også må vi selvfølgelig grille litt god-
saker når vi først har fått fart på bålene. Ta med mat, underlag, passende med klær og 
gode støvler! Ta gjerne også med tennstål og forrstørrelsesglass - hvis sol! :) 3 timers varighet. 
Adkomst: Parkering ved Eltonåsen barnehage, Holter
Turledere: Thorbjørn, m.fl.
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Lørdag 12/6 kl. 14.00
Overnatting Råbjørn
Aldersgruppe: 0 - 12

Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til 
morsom overnatting ved Råbjørn. Her er det mu-
lighet for å sove i telt, hengekøye eller inne i hytta 
(begrenset antall plasser i hytta, må reserveres). 
Det blir morsom orienteringslek for hele familien 
ca kl 16-18. Det er mulig å fiske i Råbjørn (husk 
fiskekort), og vi har kanoer og båt til utlån, så 
her er det masse å finne på! Ta med telt eller 
hengekøye, mat og drikke til eget forbruk. Det er 
mulig å koke mat på hytta. De som skal bo inne må 
ha med sengetøy (laken, putetrekk, dynetrekk, evt. 
lakenpose). Vi har ett telt og en lavvo til utlån ved 
behov. For lån av telt eller lavvo, eller reservering 
av seng inne i hytta, ta kontakt med turlaget på 
nannestadturlag@dnt.no.
Adkomst: Sving av fra Åsvegen inn på Bjertnes-
sjøvegen i retning Sjunken. Etter den gamle 
bomstasjonen, ta til høyre opp Melbyseterveien. 
Kjør helt opp til bommen i veiens ende (bomvei). 
1 km å gå inn til Råbjørn. 
Turledere: Elise, Amalie Othilie

Lørdag 28/8 kl. 11.00
Insektsafari
Aldersgruppe: 6 - 12

Vi går til idylliske Stråtjern og ser hva vi kan finne 
av spennende insekter i vannet og i lyngen. Vi 
studerer insektene, og prøver å finne ut hva vi har 
funnet. Etterpå kan vi sette oss ned og spise niste-
maten vår sammen. Ta gjerne med egen hov og 
forstørrelsesglass hvis dere har, og gjerne en tom 
isboks eller lignende til å ha insektene oppi. Husk 
mat og drikke, noe å sitte på, og egnede klær og 
sko. Cirka 3 timers varighet.
Adkomst: Følg gamle Hadelandsvei fra Maura. 
Parker ved den gamle flystripa, cirka 9 km fra 
Maura.
Turledere: Elise, Bendik

Lørdag 4/9 kl. 14.00
Natt i naturen (overnatting)
Aldersgruppe: Alle

Bli med på Natt i naturen, den nasjonale uteovernat-
tingen der ”hele Norge” sover ute! Bli med på en 
morsom og sosial uteovernatting, og tilbring natten 
i telt, lavvo eller hengekøye. Vi har som vanlig base 
ved Honsjøhytta, en enkel ljørkoie med benker 
langs veggene og bålplass i midten. Det er mulig å 
kjøre helt fram, og stedet er tilrettelagt med utedo. 
På plassen er det god plass til telt eller lavvo, og i 
trærne bak hytta er det gode muligheter for å henge 
opp hengekøye. Vi er på plass ved Honsjøen fra ca 
kl 14. Utover ettermiddagen blir det aktiviteter og 
matlaging på bål. Eget program kommer etter hvert. 
I Honsjøen er det også mulig å prøve fiskelykken 
(husk fiskekort). Ta med utstyr til å sove ute, og mat til 
kvelden og morgenen etter. Vi sørger for fyr på bålet. 
Kl 10 søndag morgen går vi sammen på sti, ca 3km 
til Vikkelihytta, der vi arrangerer den årlige Kom deg 
ut-dagen (se eget arrangement). Ingen påmelding, 
ta med familien og ditt eget utstyr og møt opp! Du 
kan lese mer om #nattinaturen på våre hjemmesi-
der, og på norskfriluftsliv.no
Adkomst: Fra Kløvberget i Maura, kjør inn til og 
forbi Nordåsen skistadion. Ta så til venstre forbi 
«Grustaket» parkering og følg veien videre inn til 
Honsjøen (bomvei). 
Turledere: Elise, m.fl.

Lørdag 23/10 kl. 18.00
Måneskinnstur Raudfjell 
(sammen med Nannestad turlag)
Aldersgruppe: Fra 6 år 

Vi inviterer til vår tradisjonelle fullmånetur opp 
på Raudfjell i Holter.  Måneskinn eller ikke – vi må 
opp til det flotte tårnet på toppen og nyte utsikten 
utover Romerike! Det vil som alltids være opplyst! 
Fin grusvei opp, først til «Utsikten», så til enden, 
der sti tar oss siste kilometeren opp til selve top-
pen og utsiktstårnet.  Cirka 200 meter stigning. 
Passer stort sett for alle; målgruppen er voksne, 
ungdom og alle barn som gjerne går de seks 
kilomterne opp og ned (ca 40 min å gå hver vei). 
Vi fyrer opp bål, så ta gjerne med drikke og bålmat.  
Ta med hodelykt og sitteunderlag også. Vi henger 
opp reflekser!  Anbefaler fjellsko eller støvler opp 
stien til toppen. Husk varme klær! 3 timers varighet. 
Adkomst: Raudfjellbommen ved Øyungsvegen, 
Holter. Bomvei. Alternativt kan en parkere før 
ferista og gå inn.
Turledere: Thorbjørn, Amalie Othilie, mfl.
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Vi  trenger nye aktivitets- og 
turledere til Barnas turlag!
Vi har i flere år hatt et aktivt Barnas turlag, men de turlederne som stod for 
dette, har nå fått større barn, slik at vi nå er inne i et «generasjonsskifte». Det 
er mange nye unge familier i kommunen vår og vi oppfordrer flere av dere 
til å gå sammen og dra i gang nye aktiviteter. Bra for unga og supersosialt! Ta 
kontakt med oss på e-post: nannestadturlag@dnt.no 
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Familiedag ved Vikkelihytta  
Søndag 5. september kl. 11-14

Vi inviterer til hyggelig familiedag ved Vikkeli-
hytta i Nordåsen. Det blir kanopadling, bålkos, 
bærplukking og andre aktiviteter. Mange mulig-
heter til å gå turer i området. Ta med bålmat og 
sitteunderlag. Inviter hele familien, naboen eller 
andre kjente og bli med på en flott dag ute i Nan-
nestads nydelige natur.
Det er mulig å gå på blåmerket sti fra Kløvberget 
(P) til Vikkelihytta (8 km) eller fra Honsjøen (3 
km). Det går tur med turleder fra Honsjøen kl. 
10. 

KOM-DEG-UT-DAGEN

Oppmøte: Vikkelihytta i Nordåsen. 
Med bil kjører du til Esso i Maura og følger 
Holkebyvegen til Kløvberget. Følg så grus-
veien videre innover forbi bom med betaling, 
forbi skistadion, til venstre ved grustaket og til 
venstre igjen i krysset ved Honsjøen, totalt ca. 9 
km. Merk: Vi setter pris på om man parkerer i 
lommer langs veien før man kommer helt inn til 
hytta. Dette for å redusere trafikken forbi hytta 
under arrangementet. 
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FRILUFTSLIVETS UKE
4. – 12. september 

I løpet av denne uka har vi i Nannestad Turlag/
Barnas Turlag Nannestad tre arrangementer 
med formål å få folk ut i naturen. Den første 
helgen er viet familiene, med #nattinaturen og 
Kom deg ut-dagen på Vikkelihytta. Helgen etter 
er det 4-fjellstur på cirka 15 km – også den med 
utgangspunkt fra Vikkelihytta. Denne passer best 
for ungdom og voksne.

Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivs-
organisasjonene som står bak denne årlige mar-
keringen. Uka sparkes i gang med den landsdek-
kende sove-ute-aksjonen #nattinaturen lørdag 
4. september. Alle aktivitetene som finner sted i 
løpet av uka, er i regi av lokale lag og foreninger, 
organisasjoner, friluftsråd, eller kommunen.
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STOLPEJAKTEN
Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer tur-
gåing, kultur- og naturopplevelser. I Nannestad er det 
Nannestad Turlag som i samarbeid med Gjerdrum 
O-lag arrangerer Stolpejakten.

Stolpene står ute hele sommerhalvåret fra begynnel-
sen av mai til ut oktober, og aktiviteten skjer således 
ikke på tid. Hovedpoenget er å være innom flest 
mulig stolper i løpet av perioden de står ute. Stolpene 
er gitt forskjellig antall poeng, avhengig av vanskelig-
hetsgraden for å finne dem. 

Stolpene har en QR-kode som kan skannes med 
mobilen etter å ha lastet ned Stolpejakten-appen. 
Man kan også plotte inn stolpekodene manuelt på 
stolpejakten.no etter endt tur, eller føre de opp på 
stolpekartet. Kartet kan så sendes inn til arrangøren 

etter endt sesong. Avhengig av poengsummen man 
har samlet kan man kvalifisere til å bli tildelt ulike 
premier donert av det lokale næringslivet. 

Formålet med Stolpejakten er å legge til rette for å 
aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, 
syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – el-
ler de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent 
i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig 
forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant 
folk flest i hele landet. Gjennomføring gir også en fin 
mestringsfølelse for deltagerne. 

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være 
tilgjengelig på kommunens servicekontor og på 
biblioteket.
Les mer om stolpejakten på www.stolpejakten.no. 
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TURPOSTKASSER
Nannestad Turlag har hengt opp turpostkasser med 
bok man kan registrere seg i på følgende steder i vårt 
område:
•	 Nipkollen	(Nordåsen,	Maura)
•	 Marifjell	(Nordåsen,	Maura)
•	 Klofjell	(Nordåsen,	Maura)
•	 Raudfjell	v/Rovolsvarden	(Holter)
•	 Utsikten	v/Gruvebakken	(Gjerdrum)
•	 Borhaugkampen	(Maura)
•	 Kvernsjøberget	(Nordåsen,	Maura).

I tillegg har DNT hengt opp postkasser på alle hyttene:
•	 Vikkelihytta
•	 Råbjørnhytta
•	 Bekkestua
•	 Snellingen
•	 Spikertjernhytta

Våre turpostkasser er røde og lett gjenkjennelige!

SjekkUT! 
Nå kan du også sjekke inn digitalt på DNT-turpost-
kassene

Med SjekkUT-appen kan du finne dine favoritturpos-
ter og skjulte perler nær der du er. Du kan sjekke inn 
digitalt, signere gjesteboken og dele opplevelsen 
på sosiale medier. Appen er gratis og tilgjengelig i 
Appstore og Google Play.
Med appen kan du: 
•	 Sjekke	inn	digitalt	på	turposten	med	mobiltelefon	

din
•	 Se	hvor	mange	og	hvilke	turposter	du	har	sjekket	

inn på
•	 Ta	et	bilde	av	deg	selv	på	turposten	og	dele	på	

sosiale medier 
•	 Signere	den	digitale	gjesteboka	for	hver	turpost	
•	 Se	kart	som	viser	hvor	du	er	og	turpostene	i	nær-

heten 

Opprett brukerkonto for komme i gang 
Du må ha en DNT-brukerkonto og logge deg på for 
å kunne ta i bruk appen og sjekke inn på turpostene. 
Hvis du ikke har en DNT-bruker allerede kan du enkelt 
registrere deg når du åpner appen eller på forhånd 
via «Min side» på dnt.no Det er gratis å opprette en 
brukerkonto, og du trenger ikke være medlem i DNT.
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Arbeidet med stier i Nordåsen er støttet økonomisk av 
Nannestad Kommune og gavestiftelsene:

DUGNADSGRUPPA
Det er etablert dugnadsgrupper som rydder, merker 
og skilter både i Nordåsen og i Romeriksåsen. Noen 
steder må det lages broer, kavlinger og klopper. Det 
avholdes også veddugnad på hyttene våre.
   
Vi trenger stadig folk - vil du være med på særdeles 
givende og sosialt dugnadsarbeid? Ikke nøl med å ta 
kontakt – send oss e-post til nannestadturlag@dnt.no

DNT Oslo og Omegn arrangerer merke- og rydde-
kurs, motorsagkurs m.m. som du kan delta på om du 
ønsker å bidra med dugnad.

Vi håper å se deg! 
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Legg turen til DNT hyttene på Romeriksåsen  
Hyttene er ubetjente og du finner alt du trenger av utstyr for opphold og overnatting. Husk å ta 
med mat/drikke, DNT-nøkkel og lakenpose eller sovepose. Sengeplass på hyttene må reserveres i 
forkant på dntoslo.no/hytter.

Bekkestua 
– tømmerkoie ved idyllisk bekkekulp i Romeriksåsen. 
4 sengeplasser. Kan nås med barnevogn på grusvei 
fra P-plass 2 km sør for hytta (Grøsåkervangen).

Råbjørnhytta 
– vakkert plassert ved østenden av vannet Råbjørn. 
10 sengeplasser. Ligger nordøst i Romeriksåsen. 9 
km på sommeråpen grusvei fra Rustadmoen. P ved 
Dansetjern og 200 meter inn til hytta. Robåt og kano 
er tilgjengelig for gjestene.

Snellingen 
– opprinnelig en gammel seter, helt nord i Rome-
riksåsen. 8 sengeplasser. Kort adkomst fra Bruvoll.

Spikertjernhytta 
–  intim tømmerkoie ved Spikertjernet sør i Rome-
riksåsen. 4 sengeplasser. Kort adkomst fra Kokstad-
vangen.
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Booking av ubetjente hytter i marka:
For å booke hytte må minst en i følget være DNT-medlem. Dette fordi det kun er medlemmer som har 
tilgang til DNT-nøkkelen. Denne må man ha for å komme seg inn på hyttene. Mer informasjon får du på 
www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka, her kan du også booke overnatting. Merk: 
•		 Hyttene	har	senger	med	dyner	og	puter.	Det	er	nødvendig	å	ha	med	egen	sovepose/lakenpose,	evt	

sengetøy.
•	 Mat	og	drikke	må	medbringes.	
•	 Det	er	ikke	mulig	å	avvise	noen	som	vil	overnatte	på	hyttene,	dette	gjelder	selv	om	man	har	booket	alle	

sengeplassene. Da skal det gjøres tilgjengelig soveplass på gulvet e.l. Dette er et viktig prinsipp for DNT. 
•	 Båter/kano	er	kun	for	hyttegjester.
•	 Husk	nøkkel!



VIKKELIHYTTA
Vikkelihytta ligger idyllisk til ved nordvestenden av 
Store Vikka ikke så langt fra Maura i Nannestad. 
DNT Oslo og Omegn, i samarbeid med Nannestad 
Turlag, står for driften av hytta, som eies av Rome-
riksalmenningene. Nannestad Turlag har gjort en 
rekke tiltak for å gjøre Vikkelihytta til et perfekt turmål 
for barnefamilier. Vi kaller derfor Vikkelihytta for 
”Barnas Hytte”. 

Hytta ligger ved stikrysset for blåmerkede stier mot 
Klofjell 655 moh. og mot Marifjell 717 moh. (Nan-
nestads høyeste punkt, utsiktstårn). På Vikkeli er det 
snøsikkert om vinteren og fine bade- og fiskemulighe-
ter om sommeren (9 sengeplasser). Bilvei helt frem 
til hytta (om sommeren), 4 km på ski om vinteren 
i oppkjørt løype fra Grustaket. Standard utrustet 
for selvhushold med gassbluss og vedfyring. Ikke 
strøm. Sengene har dyner og puter; ta med sengetøy, 
lakenpose eller sovepose. Vann hentes i brønnen. 
Ikke tillatt med hund inne på hytta. Låst med DNTs 
standardnøkkel. Forhåndsbooking av sengeplass. 

Hovedhytta er ca. 60 m2. Vedskjul og utedo er i 
uthuset, med inngang i hver sin ende av bygget. Hytta 
har kjøkken, stue, og to store soverom med hhv. 3 og 
6 sengeplasser. Brønn ligger kun 30 meter fra hytta.
Overnattingsgjester kan fritt benytte hyttas kano og 
robåt.  

Det finnes masse leker og spill til både inne- og ute-
bruk (Lego, brettspill, puslespill, fotball, kubb m.m.). 
Fiskemuligheter i Store Vikka, Tollefstjernet eller 
Tøletjernet. 

Nannestad Bibliotek er så sporty at de har opprettet 
en egen ”barne-filial” på hytta, så her kan du lese fine 
bøker når du er på besøk. 

Skoleklasser kan låne fiskestenger, spikkekniver og 
orienteringsutstyr (etter avtale med oss). I tillegg er vi 
stolte av den flotte naturstien vi har laget i samarbeid 
med illustratør Ragnhild Gjerstad. Naturstien går 
langs den første kilometeren av stien mot Marifjell.

Tilretteleggingen for barn har vi fått til med midler fra 
Sparebankstiftelsen DNB.

Adkomst sommer
Det er blåmerket sti ca. 9 km fra Kløvberget om 
Vesle-Vikka. Stien starter ved Kløvberget (P), øverst i 
Holkebylia boligfelt. Her stopper Ruter-buss #420 
Jessheim –- Maura. Følg skilter mot Nipkollen og 
Vikkelihytta. Siste ca. 500 m er langs skogsbilvei.  
Alternativt kan man gå på umerket sti fra Buråsstua 
over Gullikshaugen. 

Bilvei helt fram: Følg skilt mot Nordåsen skistadion, 
like forbi stadion ta til venstre i Grustaket parkerings-
plass og ta deretter brått til venstre i krysset ca. 2 km 
etter Grustaket, ved sørenden av Honsjøen. Derfra er 
det 2 km inn til hytta.

Adkomst vinter
Maskinpreparert, lettgått løype fra Grustaket 
parkeringsplass (4 km) eller Nordåsen skistadion (5 
km).  Følg skilt ”Vikkelihytta” til venstre i Grustaket, ta 
til venstre i krysset ca. 2 km etter Grustaket, i søren-
den av Honsjøen. Derfra er det 2 km inn til hytta.
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Nannestad Turlag 
Vi er et lokalt turlag tilknyttet DNT Oslo og Omegn. Vi jobber for det enkle friluftslivet der barn, ungdom og 
voksne kan møtes ute i naturen for felles glede og trivsel. Vi arrangerer fellesturer for alle aldre og ferdigheter 
og etablerer og driver blåmerkede stier. Vi organiserer dugnadsgrupper og arrangerer kurs for turledere. Bli 
med og bidra til at flere kommer seg ut i naturen for å nyte friluftslivets gleder her i Nannestad!! 

Barnas Turlag Nannestad 
Barnas Turlag ønsker å legge til rette for å at flere barnefamilier kommer seg ut på tur. På turene er det alltid 
foreldrene eller annen voksenperson som har ansvar for barna sine. Vi legger opp til det enkle friluftsliv på våre 
turer. Alle må hjelpe til underveis og tar med egen mat og drikke – og gjerne en vedkubbe dersom vi skal fyre 
bål. Husk at turlederne i Barnas Turlag også har med egne barn som de ønsker å ha en god turopplevelse med.

DNT Ung Nannestad
DNT ung er Norges største friluftsorganisasjon for ungdom, med over 40 000 medlemmer. Det blir arrangert 
turer og kurs for deg mellom 13 og 26 år over hele Norge. Som medlem i DNT ung kan du bo på over 500 
turistforeningshytter over hele landet – til halv pris. I tillegg har du mange andre medlemsfordeler. Kjenner 
du noen, eller er du selv interessert?  Ta gjerne initiativ til turaktiviteter for ungdom i Nannestad – Nannestad 
Turlag støtter gjerne opp!    

Kontakt
facebook.com/NannestadTurlag
facebook.com/BarnasTurlagNannestad
facebook.com/dntungnannestad
www.dntoslo.no/nannestad
E-post: nannestadturlag@dnt.no

Takk!
Vi ønsker å takke KIWI Nannestad for alltid velvillig sponsing av våre arrangementer, Avinor Oslo Lufthavn for 
midler til Barnas Turlag, 1. Nannestadspeidergruppe i Nannestad for utlån av kanoer når vi trenger det, samt 
Nannestad Kommune som også støtter våre aktiviteter økonomisk. Sist og slett ikke minst er Sparebankstiftelsen 
og Gjensidigestiftelsen viktige bidragsytere i forbindelse med rydding og merking av stinettet vårt.

https://nannestad.dntoslo.no 
Naturopplevelser for livet
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