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Turene er i utgangspunktet gratis og åpne 
for alle. På enkelte turer kan det være en 
liten avgift for å dekke fellesutgifter til mat 
e.l. Veibeskrivelser legges ut på nett ifbm 
hver tur.

På våre turer og arrangementer tar vi ofte 
bilder. Disse hender det at vi bruker på 
våre hjemmesider og i sosiale medier. 
Vi oppgir aldri navn uten at det er avtalt. 
Dersom det imidlertid skulle være noen 
som ikke ønsker å bli avbildet så vær venn-
lig å gi beskjed til en av våre turledere ved 
turens start, så tar vi selvfølgelig hensyn til 
det.

Våre turledere har turlederkurs gjennom 
DNT sitt turlederprogram, samt første-
hjelpskurs.

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

Merk: Det kan forekomme endringer i 
turprogrammet – følg med på vår hjem-
meside og våre facebooksider for oppda-
tert informasjon!

Graderingen av fellesturene settes kombi-
nert med lengde og type terreng. Her er 
beskrivelsen av DNT’s kriterier for fargeko-
dene vi bruker: 

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

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. 
Turen går i småkupert terreng. Følger 
for det meste merkede ruter.

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

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

Barnas turlag sine turer blir ikke gradert. 
Dette er turer som passer for de fleste barn. 
De minste må kanskje bæres deler av turen. 
Vi prøver å gi en god beskrivelse av turen i 
turbeskrivelsen slik at foreldre selv kan av-
gjøre om turen egner seg for deres familie.

Velkommen til Nannestad Turlags 
turprogram for 2017
Det er et større og mer rikholdig program enn tidligere, med flere turer og stor varia-
sjon.  Alle turer ledes av godkjente turledere med førstehjelpskompetanse.  Har du 
lyst til å bli turleder hos oss, eller hjelpe til med stirydding og annet dugnadsarbeid? 
Ta kontakt! 
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Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turledere

Lørdag 
11/2

1900 Måneskinnstur til 
Vikkelihytta

Grustaket (P) 8 km Nina, Elise, Todd, 
Heidi, Karl Henrik (905 
22 476)

Søndag  
19/3

1100 Bjertnessjøen rundt med 
avstikker til Råsjøen

Sjonken (P) 16 km Elise, Karl Henrik (905 
22 476)

Søndag 
7/5

0900 Romeriksåsen på langs Eltonåsen (P/buss)/
Tærudhallen (P)

27 km Tom, Christine, Elise, Jan 
Ove (930 46 944)

Lørdag 
20/5

1000 Fototur i Låkehagan Låke gård, Nannestad-
vegen 230 (P)

3 - 4 km Karl Henrik, Thorbjørn 
(952 67 046)

Pinsetur
3-5/6

- Totenåsstien (påmelding) Helgedalen (P) 55 km Jan Ove, Tom (451 
89 671)

Lørdag 
17/6

1200 Gimildammen rundtur Grøsåkervangen (P) 12 km Elise, Christine, Jan Ove 
(930 46 944)

Søndag 
20/8

1200 Gruvetur i Gruvelia Merramyra i Nanne-
stad almenning (P)

7 km Todd, Tom, Karl Henrik 
(905 22 476)

Søndag 
27/8

1100 Rundtur Skreikampen Øverbygda (Feiring), 
Sandvibekken (P)

 7 km Christine, Irene, Tom 
(451 89 671)

Søndag 
10/9

1200 Prekestolen i Gjerdrum A-brua (P)  12 km Elise, Todd, Jan Ove 
(930 46 944)

Søndag 
24/9

1100 Raufjellet opp Øyungsvegen (P)  6 km Elise, Jan Ove, Todd 
(932 31 716)

Høstferie
2-8/10

- Tafjordfjella (påmelding) Bjorli (P) Heidi, Jan Ove (930 
46 944)

Søndag 
15/10

1100 Rundtur Bjertnessetra - 
Råbjørn

Bjertnessetra (P) 15 km Tom, Jan Ove, Karl Hen-
rik (905 22 476)

Søndag 
29/10

1000 Langs Gamle Hadelands-
veg i Wergelands fotspor

Kverndølamoen (P) 15 km ??
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Barnas Turlag
Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turledere

Søndag 
8/1

1200 
-1500

Skøyter, aking og bål-
kos ved Maura skole

Maura skole (P/buss) 0 km Christine, Kai, Glenn 
(942 79 123)

Søndag  
5/2

1100
-1400

Kom deg ut-dagen 
Vinteraktivitetsdag i 
Nordåsen

Nordåsen skistadion 
(P)

- -

Søndag 
5/3

1200 Skitur til Bekkestua Grøsåkervangen (P) 4 km Totto, Heidi, Line (481 
16 055)

Tirsdag 
28/3

1800 Kveldsmat på Utsikten  Hovinfjellet (P) 0,4 km Linn, Glenn, Kai (959 
00 987)

Søndag 
23/4

1200 Vårtur til Nordgards-
berget

Preståsen skole (P/
buss)

3 km Totto, Kai, Line (481 
16 055)

Lørdag 
13/5

1400 Ettermiddag på 
Borhaug med topptur 
for de tøffe

Borhaug gård (P) 4 km Kai, Tom, Hege (915 
65 066)

Søndag 
18/6

1200 Tur fra Maura skole til 
hinderløypa på 
Kløvberget

Maura skole (P/buss) 3 km Kai, Totto, Glenn (942 
79 123)

Lørdag 
19/8

1200 Sykkeltur til Aurtjern Sessvollmoen (P) 2 km Hege, Elise, Glenn (942 
79 123)

Søndag 
3/9

1100
-1400

Kom deg ut-dagen 
Familiedag ved 
Vikkelihytta

Vikkelihytta (P) - -

Søndag 
17/9

1200 Sopptur for de små Følg med på våre 
nettsider.

- Christine, Linn (982 
53 118)

Lørdag 
14/10

1200 Fjellsjøkampen Felleskjøring fra 
Maura skole eller 
direkte oppmøte på 
Gjødingseter (P)

6 km Linn, Heidi, Glenn (942 
79 123)

Lørdag 
28/10

1200 Klofjell opp Vikkelihytta (P) 5 km Glenn, Totto, Heidi (957 
37 004)

Lørdag 
4/11

1700
-1900

Reflekstur Kløvberget (P/buss) 2 km Hege, Kai, Katharina, 
Linn (982 53 118)

Søndag 
17/12

1200 Førjulskos med gløgg 
og pepperkaker ved 
Spikertjernhytta

 Kokstadvangen (P) 2 km Katharina, Line, Christine 
(980 49 080)

DNT Ung
Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turledere

Søndag 
14/5

1100 
-1600

Orientering / 
Geocaching – Raufjell

Gimildammen ved 
Øyungsvegen, Elton-
åsen, Bompenger (SMS)

6  -10 
km

Elise, Thorbjørn (952 67 
046)

Lørdag 
20/5

1000 Fototur i Låkehagan Låke gård, Nannestad-
vegen 230 (P)

3 - 4 km Karl Henrik, Thorbjørn 
(952 67 046)

Lør – Søn 
9-10/9

Klatresamling med 
teltovernatting

Sted ikke bestemt ennå. Heidi, Thorbjørn (952 
67 046)

Lør  - Søn 
21-22/10

1500
-1500

Brettspillovernatting på 
Vikkelihytta

Kløvberget (Maura) 
(P/buss 855)

0  -10 
km

Elise, Christine, Heidi, 
Thorbjørn (952 67 046)
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Turbeskrivelser

Lørdag 11/2 kl 19.00  
Måneskinnstur til Vikkelihytta
Vi håper på klarvær og en flott skitur i Nordåsen i må-
neskinn. Man starter når man vil og går i eget tempo 
fra kl 19. Vi merker løypen hele veien fram til hytta. 
Det er lettgått terreng i gode løyper, ca. 8 km t/r. Ved 
hytta fyrer vi bål og det blir mulighet til å gå inn og 
varme seg for den som vil det. Ta med niste/bålmat, 
drikke og sitteunderlag. Hjemover går det lett i slak 
nedoverbakke nesten hele veien.  Oppmøte: Innkjø-
ring ved Esso i Maura. Følg Holkebyvegen oppover til 
Kløvberget og fortsett innover grusvei (bomvei, SMS-
betaling) til Grustaket parkeringsplass, ca 6 km.

Søndag 19/3 kl 11.00  
Skitur Bjertnessjøen rundt
Skitur rundt Bjertnessjøen med avstikker til Råsjøen 
der det er pølser og toddy å få kjøpt.  Turen går i 
snilt terreng og passer for alle aldre, men er ikke 
spesielt tilrettelagt for barn.  8 km hver vei. Oppmøte 
første parkeringsplassen ved Sjonken, ved informa-
sjonstavla.

Søndag 7/5 kl 09.00  
Romeriksåsen på langs
Denne turen går fra Tæruddalen til Holter. Vi regner 
med å starte fra Tæruddalen ca kl 10. Vi følger 
blåmerket sti og vei hele turen via Ringdalshytta, 
Busterudvangen og til Spikertjernhytta hvor vi tar 
hovedrasten (ca 30 min). Fra Spikertjernhytta går vi 
ned mot Buvannet og følger Gjermåa opp til Myrgru-
vefossen og Årstadvangen. Derfra rett nordover til 
Esetvangen hvor vi tar av østover, og følger Seterstien 
ned mot Bonnemyra og kommer så inn på vegen som 
vi følger ca 2,5 km til Eltonåsen (buss). Det er en kre-
vende tur på ca. 27 km og vi beregner 9 timer, så du 
bør være i bra form. Det er en god del myrete strek-
ninger og i regnvær kan det bli utrivelig dersom man 
ikke har godt fottøy. Ta med mat og drikke og tørre 
klær/skift/regntøy. Oppmøte: bussholdeplassen 
ved Rimi/Kiwi Eltonåsen i Holter for busstransport 
til Åsenhagen. Bussen går ca kl 0907 og betales av 
den enkelte. Fra Åsenhagen går vi gangveien over til 
Tæruddalen. Man kan også møte opp i Tæruddalen 
(P plass),men må da selv sørge for transport tilbake 
etter endt tur på Eltonåsen.

DAGSTURER VOKSNE
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Lørdag 20/5 kl 10.00  
Fototur i Låkehagan
Vi starter på tunet på Låke gård der det er parkerings-
mulighet.  Vi går langs jordet og ned i Låkehagan der 
hvitveis og maigull dekker skogbunnen og danner et 
teppe av blomster som er helt magisk vakkert.  Her er 
motivene mange, og mulighetene for gode bilder store.  
Turen er så lang man vil, passer for alle med interesse for 
foto. Arrangeres i samarbeid med DNT Ung Nannestad. 
Oppmøte (P) på Låke gård, Nannestadvegen 230. 

Lørdag 17/6 kl 12.00 
Gimildammen rundtur
Vi følger Raumerrittraseen over mot Gruvebakken og 
Torshaugvangen i Gjerdrum.  Her dreier vi vestover og 
følger Blåstien over til Myrgruvefossen hvor vi tar en 
rast. Derfra nordover til Årstadvangen og Esetvangen. 
Her går blåstien østover og vi følger Seterstien tilbake 
til Gimildammen. Turen er på ca 12 km og vi bereg-
ner ca. 5 timer. Vi går i forholdsvis lett terreng, men det 
er myrete enkelte steder. Oppmøte: Gimildammen i 
Holter (P). Kjør inn Øyungsvegen i Holter (Bomvei kr  
50.-) og følg denne ca 2 km fra betalingsbommen til 
Gimildammen P-plass.

Søndag 20/8 kl 12.00  
Kulturhistorisk tur - Gruvetur i Gruvelia
Rundt forrige århundreskifte var det stor virksomhet 
med gruvedrift i området, og vi skal se på noen av spo-
rene etter denne virksomheten.  Vi besøker Gruveliastol-
len og Rørosstollen, men går ikke inn i gruvene.  Vi ser 
også på toppen av Erdmann gruve, med sjaktene som 
går 100 meter ned i fjellet. Vi går fra Merramyre opp 
Gruvevegen til Engelstadvangen og raster på toppen av 
Engelstadkampen hvis været er bra. Der er det fantas-
tisk utsikt over hele Nannestad. Turen er ca. 7 km og vi 
beregner ca. 3 timer. Oppmøte er på parkeringsplas-
sen ved Merramyra, ved de store informasjonstavlene 
som Nannestad allmenning har satt opp (innkjøring 
ved Sjonken). Bomvei.

Søndag 27/8 kl 11.00  
Rundtur Skreikampen
Turen fra Øverbygda i Feiring til toppen på Skreikampen 
er ca. 2,6 km. Litt oppe i lia står det 2,4 km enten man 
går den mest vanlige ruta eller man går ruta om Harale.  
Vi går den vanlige ruten opp og følger stien om Harale 
ned igjen. På toppen venter en fantastisk utsikt over store 
deler av Øvre Romerike og Hedmark. Man ser over 
Mjøsa til Espa, Tangen og Morskogen . Båttrafikken på 
Mjøsa kan følges på dager med klart vær og stille vann, 
Man ser også nordover mot Hamar, Nes og Sjusjøen 
Turen er ca. 7 km og vi beregner ca 3 timer. Oppmøte: 
Kjør opp fra R 33 helt nord i Feiring ved Sandvika/ Stub-
berud (Øverbygdveien ), skiltet Skreikampen. Følg veien 
til endes, 3,2 km. Parkering ved Sandvikbekken. Stien 
starter 200 m tilbake nedover veien.

Søndag 10/9 kl 12.00  
Tur til Prekestolen i Gjerdrum
Vi starter kl 12 fra A-brua og følger blåstien 
sørvestover opp til Busterudvangen. Blåstien derfra 
først nord- og så vestover til vi kommer til stidele til 
Prekestolen.(Denne delen er ikke merket). Det er vid 
utsikt fra Prekestolen. Fra A-brua til Busterudvangen 
er det stigning hele veien, men fint å gå. Det er noe 
myrete fra Busterudvangen til Prekestolen.Turen er 
på ca 12 km og vi beregner ca 5 timer. Den har noe 
stigning, men er ellers lett å gå. Oppmøte: A-brua i 
Gjerdrum kl 1200. Kjør inn almenningsvegen som 
går inn vestover like sør for Veståsen skole i Gjer-
drum.(bomvei kr 40.-)

Søndag 24/9 kl 11.00  
Raufjellet opp
Turen er på ca 6 km og går opp brattlia hvor det er fin 
sti.  Turen går til Rovolsvarden hvor det er flott utsikt 
over bygda.  Samme vei tilbake. Oppmøte: Parkering 
ved bommen i Øyungsvegen.

Søndag 15/10 kl 12.00  
Rundtur Bjertnessetra – Råbjørn
Vi starter ved Bjertnessetra. Derfra følger vi blåstien 
mot Herretjerna og vestenden av Råbjørn ved Skard-
vika.  Vi følger stien på nordsiden av Råbjørn og går 
forbi Råbjørnhytta før vi tar blåstien over Mattismyra 
og Rudskampen tilbake til Bjertnessetra.  Vi går 
gjennom eller like ved til sammen tre naturreservater 
på denne turen; Skotjernfjell, Snellingsrøysene og 
Rudskampen. Turen er på 15 km og tar ca. 6 timer. 
Det er fin sti det meste av turen, men også noen 
myrstrekninger. Oppmøte: Bjertnessetra -  innkøring 
ved Sjonken, parkering langs veien ved Bjertnessetra. 
Bomvei (SMS-betaling).

Søndag 29/10 kl 10.00  
Kulturhistorisk tur – I Wergelands fot-
spor langs Gamle Hadelandsveg
I uminnelige tider har det vært trafikk over 
Åsaskogen, senere Asakskogen mellom Hadeland 
og Nannestad.  Nyttårdhelgen 1830 tok Henrik 
Wergeland turen sammen med en venn, en tur som 
nær endte i katastrofe.  Vi går i Wergelands fotspor 
fra Kverndølamoen til Stråtjern, med avslutning på 
Øvre Helleren, med Brynjulf Præsthus som leder. Vi 
frakter sjåfører tilbake til Kverndølamoen etter turen. 
Oppmøte på Kverndølamoen (P), ca 4 km vest for 
Esso i Maura (FV528).
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Turbeskrivelser

8/1 kl 12.00-15.00  
Skøyter, aking og bålkos på Maura skole
Ta med akebrett og skøyter og bli med oss på en farts-
fylt dag på Maura skole! Vi fyrer opp bål så ta gjerne 
med en vedkubbe eller to. Husk varmt tøy, bålmat og 
godt humør. Men så klart med forbehold om is og/el-
ler snø, følg med på hjemmeside/FB! Oppmøte ved 
akebakken på skolen, til høyre for hallen. Parkering 
på skolens parkeringsplass bak hallen.

5/3 kl 12.00  
Skitur til Bekkestua
Vi møtes på Grøsåkervangen og går i barnas tempo 
ca 2 km innover i fine løyper til Bekkestua. Der tar vi 
en rast og fyrer opp bål, leker og koser oss. Ta gjerne 
med en vedkubbe i sekken. Hjemover er det fin, slak 
bakke så det går lett! Oppmøte: Parkering på Grøså-
kervangen, ca 6 km fra hovedvei. Avkjøring kjøring 
rett nord for Eltonåsen, ved Holter sag (FV120). 
Bomvei (kr.40,-)

BARNAS TURLAG
28/3 kl 18.00  
Kveldsmat på Utsikten
Vi inviterer til kveldsmat på bål ved gapahuken 
Hovinfjellet. Hovinfjellet er en liten topp i Ullensa-
ker statsalmenning, 271 m.o.h. og ligger fint til et 
skogsterreng. Her er det en fin gapahuk og gode 
sittemuligheter. Toppunktet har fått navnet «Utsikten» 
og har god utsikt over Ullensaker, Romeriksåsen og 
mot Mistberget. Parkering ved vanntårnet. Det er ca. 
200 meter å gå fra parkering og dette er en enkel tur 
som er tilgjengelig for alle. Ta med egen bålmat eller 
matpakke og drikke samt sitteunderlag. Gode, varme 
klær etter vær. Velkommen til en hyggelig kveld ved 
bålet! Oppmøte: For å komme dit tar man av E6 
ved Hauerseterkrysset, ca 7 km nord for Jessheim 
sentrum. Kjør vestover mot Nordkisa, ca 700m til 
Ullensaker statsallmenning ved jernbanebrua på 
Hauerseter (RV 179). Det er skiltet med ”Utsikten” 
(før Hauerseter stasjon). Kjør forbi Hauerseter gård 
til bommen og fortsett ca. 1,5 km til vanntårnet og 
parker der.
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23/4 kl 12.00  
Vårtur til Nordgardsberget
Vi håper på deilig vårvær og rusler en tur fra Prestå-
sen skole til gapahukene på Nordgardsberget. Fra 
kl 12 setter vi opp en natursti og den enkelte familie 
går i eget tempo. Følg postene fra parkeringsplassen 
til dere kommer til gapahukene ca 1,5 km innover. Vi 
raster der, spiser niste, leker og koser oss før man går 
hjem igjen når man synes det passer best. Oppmøte: 
Parkering ved Preståsen skole. Buss 855 stanser her.

13/5 kl 14.00  Ettermiddag på Borhaug 
gård med topptur for de tøffe
Vertskapet på denne lille, koselige gården tar imot oss og 
vi får hilse på de forskjellige dyrene som bor der. Det blir 
mulighet for turer med hest og kjerre og runderidning. 
Etter at vi har grillet litt pølser og slappet av på gården 
kan de som ønsker det bli med på en flott tur til Bor-
haugkampen, ca. 4 km t/r. Toppturen går ca kl. 1530. 
Oppmøte: Borhaug gård, adresse Gamle Hadelandsveg 
167, tre kilometer vest for Esso i Maura (FV528).

18/6 kl 12.00  Fra Maura skole til hin-
derløypa på Kløvberget
Vi går på blåmerket sti gjennom skogen oppover bak-
kene til Kløvberget, ca 1,5 km. Lek og moro i hinder-
løypen på toppen. Ta med niste og drikke. Klær etter 
vær. Dette er en tur for hele familien. Retur til skolen når 
man synes man har lekt nok. Oppmøte på parkerings-
plassen på Maura skole (bak hallen). For de som ønsker 
er det mulig å møte direkte på Kløvberget (hinder-
løypen), blåmerket sti fra Kløvberget bussholdeplass 
(P), evt. følg grusvei dersom du har med barnevogn. 
Buss 855 fra Jessheim/Gardermoen/Nannestad 
stanser på Kløvberget.

19/8 kl 12.00 
Sykkeltur til Aurtjern
Denne dagen sykler vi oss en tur til Aurtjern i Aurmoen 
landskapsvernområde. Der kan vi utforske dyrelivet i sko-
gen og ved vannet, og kanskje sykle litt på stier i og rundt 
i området der. Er det fint vær er det bademuligheter! Ta 
med mat og drikke. Dette vil passe for alle som kan sykle 
ca. 4 km på litt variert underlag. De minste kan jo være 
med i sykkelsete eller sykkelvogn. Oppmøte på P-plassen 
ved idrettshallen på Sessvollmoen på Mogreina.

17/9 kl 12.00  Sopptur for de små
Vi får med oss soppsakkyndig Tommy Østhagen og 
går ut i skogen for å se hva vi kan finne av spiselig og 
ikke-spiselig sopp. Turen passer for alle familier som 
er interessert i å plukke sopp og som kanskje vil lære 
noe nytt. Ta med egen niste/drikke og vanntette sko, 
samt en kurv til å ha sopp i. En liten kniv er også lurt.
Sted må vi komme tilbake til etter å ha vært ute og 
sett litt til sommeren.

14/10 kl 12.00 
Tur til Fjellsjøkampen
På denne turen går vi den bratte stien opp til toppen. 
Det er ikke så langt opp (ca. 3 km) så barna pleier å 
like dette. På toppen raster vi før vi tar turen ned igjen. 
Da blir det mulighet for å velge å gå den bratte (korte) 
stien ned igjen, eller om man vil gå en litt lengre runde 
som ikke er så bratt. Turen passer for barn med litt krutt 
i beina og som liker å nå toppen! De minste kan sitte i 
bæremeis. Husk niste og godt med drikke, sitteunderlag 
og gode sko. Oppmøte: Felleskjøring fra Maura (Bjerke 
Velhus) med oppmøte kl 11. Også mulig å møte direkte 
på Gjødingseter (P) kl 12.

28/10 kl 12.00  
Klofjell opp
Dette er en nydelig tur i flott fjellterreng og med fantas-
tisk utsikt. Mange mener Klofjell er Nannestads fineste 
topp! Blåmerket sti hele veien. Det er ca. 2,5 km å gå hver 
vei. På toppen raster vi og finner på noe moro før vi går 
hjem igjen samme vei. Niste og drikke tar dere med selv. 
Husk at gode sko og klær er en forutsetning for en god 
naturopplevelse. Stien er våt enkelte steder. Oppmøte: 
Parkering ved Vikkelihytta i Nordåsen (9 km fra Esso 
Maura).

4/11 kl 17.00  
Reflekstur i Kløvberget
Vi setter ut en spennende refleksløype som man skal 
følge med lommelykt fram til bålplassen på toppen. 
Kanskje kjærlighetstreet fortsatt står der i skogen….? 
Det er ca 800 m å gå hver vei i lett terreng (litt oppo-
ver helt i starten). For de som har med barnevogn er 
det mulig å følge grusveien opp i stedet for refleks-
stien. Husk lommelykt/hodelykt! Vi fyrer stort bål på 
toppen så det er supert om dere kan bidra med en 
vedkubbe eller to. Oppmøte på Kløvberget (P). Buss 
855 fra Jessheim/Gardermoen/Nannestad stanser 
her.

17/12 kl 12.00  
Førjulskos ved med gløgg og pepperka-
ker ved Spikertjernhytta
Ta en pause fra juleforberedelsene og del heller noen 
hyggelige timer i godt selskap med store og små 
turgåere. Turen er ca. 1 km på grusvei og blåsti og 
ender ved den koselige og intime Spikertjernhytta på 
Romeriksåsen. Vi fyrer opp bål, og stiller med noe varmt 
til koppen og dobbelt peprede pepperkaker. Ta gjerne 
med en vedkubbe til bålet, nisselua di, varme klær, godt 
humør, sitteunderlag og gjerne mat som kan varmes på 
bålet. Oppmøte: Kjør FV120 til Ask og mot Lysdam-
men og videre på grusvei inn til Kokstadvangen (P) 
(bomvei kr 40,-). 
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Turbeskrivelser

Søndag 14/5 Kl 11.00-16.00  
Orientering/Geocaching i Raufjell
Vær med i jakten på orienteringsposter med quiz-
oppgaver og geocachingposter! Raufjell, med flott 
utsikt, er turens mål. Ta med kompass om du har – og 
ellers matpakke, drikke og passende turklær for 
dagen.  Vi stiller med kart og kompass, m.m. Gratis 
og åpent for alle. Ingen påmelding. 
Oppmøte: Gimildammen i Øyungsvegen (bompen-
ger SMS), 10 min fra Eltonåsen, Holter. 

Lørdag 20/5 kl 10.00  
Fototur i Låkehagan 
– Triks for bedre bilder! 
Fra tunet på Låke gård går vi ned i Låkehagan. Der 
dekker hvitveis og maigull skogbunnen som et teppe! 
Her er motivene mange, og mulighetene for gode 
bilder store.  Turen er så lang man vil og passer for 
alle med litt interesse for foto – eller rett og slett bare 
har lyst på en vårtur. Om du vil, få med deg noen 
fototriks for å ta bedre og morsommere bilder! Ta 
med deg mobil og/eller kamera, gjerne stativ og 
blitz, og matpakke og drikke! Gratis og åpent for alle. 
Ingen påmelding.
Oppmøte (P) på Låke gård, Nannestadvegen 230, 
på RV120, sør for Nannestad.  

DNT UNG
Lørdag 8/9 – søndag 10/9  
Klatresamling med teltovernatting
I samarbeid med Nannestad klatreklubb prøver vi å få 
til klatresamling ikke alt for langt avgårde denne hel-
gen! Fint for deg som har lyst til å prøve deg litt under 
trygge rammer.  Enkel klippeklatring, for det meste 
med topptau. Fint om du kan litt fra før, blant annet om 
sikring, så slipper vi å bruke tid på å lære bort det. Prøv 
deg gjerne først på inneklatring i Nannestadhallen 
til en rimelig penge - hver mandag og tirsdag 1700 
- 2000 - se klubbsiden på FB! Turavgift for dekking av 
utstyr og instruktører. Overnatting i telt. Væravhengig. 
Det vil bli lagt ut Informasjon om turen før sommeren 
og det blir påmelding som annonseres via våre hjem-
mesider og FB. Begrenset antall deltakere.

Lørdag 21/10 – Søndag 22/10  kl 15.00  
Brettspillovernatting på Vikkelihytta
Vi koser oss med spill og lager mat sammen på 
Vikkelihytta. Kanskje blir det også en lite tur til en av 
toppene i nærheten? Eller ta en padle- eller rotur på 
Store Vikka? Fiskestenger er det også her! Bli med, 
og vær gjerne med på å ta initiativ til aktiviteter for 
DNT Ung i 2018!  Vi deler på matutgiftene. Gratis 
overnatting. Påmelding og mer informasjon blir 
annonsert på vår hjemmeside og på FB. Oppmøte: 
Kløvberget, Maura (Buss 855 stopper her). 



11

Søndag 5. februar kl. 11-14
Vi har fått låne Bjerke IL Ski sitt anlegg, 
og inviterer til familiedag i akebakken ved 
Nordåsen skistadion. Ta med sitteunder-
lag, akebrett, ski, pølser og tilbehør for en 
hyggelig vinteraktivitetsdag. Vi satser på 
moro i akebakken og i løypene samt masse 
bålkos. Det blir også tur-tipp med premier 
for barna. Det er kjørt opp barnevennlige 
løyper ved skistadion. I Nordåsen er det for 
øvrig milevis med gode skiløyper om det er 
noen som har lyst til å ta en lengre tur.

Oppmøte: Nordåsen skistadion ca. 5 km 
fra Maura. Kjør til Esso i Maura og følg 
Holkebyvegen til Kløvberget. Følg grus-
veien videre innover forbi bom (SMS-beta-
ling) til skistadion (P ved varmestua).

KOM-DEG-UT-DAGEN
Søndag 3. september kl. 11-14
Vi inviterer til hyggelig familiedag ved Vik-
kelihytta i Nordåsen. Det blir muligheter for 
kanopadling, bålkos, bærplukking, natursti, 
slakk line, tegning og andre aktiviteter.  
Mange muligheter til å gå turer i området. 
Ta med bålmat, sitteunderlag, hele familien 
og naboen og bli med på en flott dag ute i 
Nannestads flotte natur.
 
Oppmøte: Vikkelihytta. Det er mulig å gå på 
blåmerket sti fra Kløvberget (P) til Vikkelihytta 
(8 km). Med bil kjører du til Esso i Maura og 
følger Holkebyvegen til Kløvberget. Følg så 
grusveien videre innover forbi bom (SMS-be-
taling), forbi skistadion, til venstre ved grusta-
ket 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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LANGTURER
3.-5. juni (evt. 4.-5. juni)  
Totenåsstien fra Lygna til Skreia – langtur på Totenåsen
Den Norske Turistforening (DNT) åpnet i 
2007 en sti fra Lygna, over Totenåsen og ned 
til Skreia. Den har fått navnet Totenåsstien 
og er ca. 55 km lang. Dette er en tur for den 
som er vant til å gå lange turer og som er godt 
trent. Dagsetappene kan komme opp i 3 mil. 
Vi avgjør når det nærmer seg om det blir en 2 
eller 3-dagers tur. Det er overnatting på DNT 
sine hytter Vesterås og Gamle Torseter, og du 
må ha med lakenpose eller sovepose samt mat 
og drikke for turen. Den enkelte betaler selv for 
overnatting og transport.
Stien går gjennom tre utsiktspunkter; Mol-
stadbrenna – Fra et fire meter høyt tårn er det 
panorama-utsikt mot sør, vest og nord. Herfra 
ser man både til Norefjell og Jotunheimen. 
Tjuvåskampen – Toppunktet er 812 moh. I 
god sikt kan Gaustatoppen ses i vest, og Nore-
fjell, Vassfaret, Vangsfjell, Synnfjellet, Jotunhei-
men og Rondane videre mot øst. På Tjuvåskam-
pen finner man blant annet et mikrobibliotek 
fra Østre Toten folkebibliotek. Hervenknap-
pen er en av toppene hvor du ser størst del av 

Norge.  - Mot øst ser du hele vegen til Sälen i 
Sverige. - Mot vest ser du Vassfaret og Norefjell. 
- Mot Nord finner du Hemsedalsfjellene, Jotun-
heimen og Rondane.  Vi passerer også Hjem-
mefronthytta som ble oppført høsten 1944 av 
Milorg-gruppa på Skreia. Den ligger høyt og 
fritt på Torseterkampen, 856 meter over havet. 
Med fullt belegg tok hytta 20 mann.
Startpunktet på turen er i Helgedalen, på 
FV180 mellom Skimten og Lygna. (Fra Hurdal 
kirke sving til høyre mot Brandbu og følg veien 
ca 20 km. Når du ser kommuneskiltet med 
GRAN KOMMUNE er oppmøtestedet ca 500 
meter etter dette. Fra Lygnaseter er det ca 2 km 
til oppmøtestedet Retning Hurdal.) Deltagerne 
skaffer i utgangspunktet egen transport til 
startpunktet. Muligheter for koordinering av 
samkjøring fra Nannestad-området når turen 
nærmer seg. Turen ender i Skreia ved Mjøsa, 
derfra går det buss til Gardermoen.  
Turledere er Tom Grefsheim og Jan Ove 
Nicolaisen. Påmelding, oppmøte og pris blir 
annonsert på vår hjemmeside
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LANGTURER
2.-8. oktober  
Tur til Tafjordfjella i høstferien
Jan Ove tar oss med til sitt favorittområde Ta-
fjordfjella i høstferieuka.  Denne femdagerstu-
ren går i ett av de flotteste fjellområdene våre.  
Det blir tog eller felleskjøring med bil til Bjorli 
og retur samme sted.  
Turen starter på Bjorli og går til Pyttbu (4 
timer), derfra til Reindalsseter (8 timer) og 
til Veltdalshytta (5 timer).  Det blir mulighet 
til å besøke Fieldfarehytta.  Fra Veltdalshytta 

går turen til Pyttbu igjen (5 timer) og tilbake 
til Bjorli (3 timer). Hver deltager betaler for 
seg selv på hyttene og det deles på eventuell 
felleskjøring med bil. Dagsetappene er fra 4 til 
8 timer, totalt 55 km og 30 timer gange, så du 
bør være i god form.  
Turledere er Jan Ove Nicolaisen og Heidi 
Larsen. Påmelding, oppmøte og pris blir an-
nonsert på vår hjemmeside.

Åpning av stinettet på Nordåsen  -  Søndag 28. mai 2017
Siden starten i 2013 har Nannestad Turlag arbeidet med rydding og merking av 
stiene i Nordåsen, og selv om mange av stiene er velbrukte inviterer vi nå til offisiell 
åpning av den første delen av dette stinettet.  Det skjer på Kløvberget der vi har bål-
panner og muligheter til pølsegrilling og kaffekos. Etter den offisielle åpningen som 
skjer kl. 1200 blir det muligheter til å gå tur på egen hånd eller med leder.
Nannestad Turlag har gjort et omfattende dugnadsarbeid med å rydde og merke 
stier i Nordåsen.  Dette er støttet økonomisk  av gavestiftelsene
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Legg turen til de trivelige 
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.

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

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

Spikertjernhytta 
–  intim tømmerkoie ved vann sør i Romeriksåsen. 4 
sengeplasser. Kort adkomst fra Kokstadvangen.
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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 Tur-
lag, står for driften av hytta, som eies av Nannestad-
almenningene. 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. 
(Nannestads høyeste punkt, utsiktstårn). Her er 
det snøsikkert om vinteren og fine bademuligheter 
om sommeren (9 sengeplasser). Bilvei helt frem 
til hytta (om sommeren), 4 km på ski om vinteren. 
Standard utrustet for selvhushold med gassbluss og 
vedfyring. Ikke strøm. Sengene har dyner og puter; 
ta med egen 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 busstopp, 
øverst i Holkebylia boligfelt, her stopper Ruterbuss 
855 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.



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 arran-
gerer 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. 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 
BT også har med egne barn som de ønsker å ha en god turopplevelse med.

DNT Ung Nannestad
Nytt tilbud av året! Vi starter opp en gruppe for ungdommer, hvor vi prøver å legge opp 
til aktiviteter som passer for nettopp denne gruppen. DNT ung er Norges største frilufts-
organisasjon 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 an-
dre medlemsfordeler. Kjenner du noen, eller er du selv interessert - bli med! Vær gjerne 
med på å ta initiativ til turaktiviteter som du og andre har lyst til. Nannestad Turlag støtter 
gjerne opp!  

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

dntoslo.no/nannestad
Naturopplevelser for livet


