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Velkommen til Nannestad Turlags turprogram 
for 2019 som er mer rikholdig og omfattende 
enn tidligere. 

Vi har både gamle og nye turer på program-
met, og håper de faller i smak.  I tillegg har vi på 
bakgrunn av innspill fra medlemmer og andre, 
valgt å dele noen av turene i lang og kort variant. 
Vi har også startet med trilleturer, kveldsmat-
turer og onsdagsturer. På denne måten håper vi 
at flere både vil og kan være med oss på tur. Vi 
gleder oss til å ta dere med ut på tur og vi håper 
programmet faller i smak. Vi tar forbehold om 
endring eller kansellering av turer i tilfelle snø-
mangel, liten interesse, sykdom e.l.

Våre turledere har turlederkurs gjennom DNT 
sitt turlederprogram, samt førstehjelpskurs. 
Har du lyst til å bli turleder hos oss? Ta kontakt! 
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. Noen 
ganger er det påmelding til turene.

Alle turer legges ut på våre Facebook-sider og 
på vår hjemmeside. Veibeskrivelser og infor-
masjon om eventuelle endringer eller kansel-
leringer 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!

På våre turer og arrangementer tar vi ofte bilder. 
Disse hender det at vi bruker på våre hjemmesi-
der og i sosiale medier. Vi oppgir aldri navn uten 
at det er avtalt. Dersom det imidlertid skulle 

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 2019
NANNESTAD TURLAG 

være noen som ikke ønsker å bli avbildet så vær 
vennlig å gi beskjed til en av våre turledere ved 
turens start, så tar vi selvfølgelig hensyn til det.

Årsmøte i Nannestad Turlag og foredrag 
med Tursøstrene
28. mars kl. 1900 inviterer vi til foredrag 
med Tursøstrene i samarbeid med Nan-
nestad Bibliotek.  Det er gratis adgang.  
Etter foredraget er det enkel servering og vi 
holder årsmøte kl. 2030.

Åpent medlemsmøte med foredrag
Torsdag 17. oktober kl 19.00 arrangerer 
vi åpent medlemsmøte for alle våre med-
lemmer på Nannestad bibliotek. Her blir 
det mulighet for å få med seg spennende 
erfaringer og kanskje noen tips og triks fra 
en foredragsholder med turerfaring litt 
utenom det vanlige. Mer informasjon om 
medlemsmøtet og foredragsholder publi-
seres på vår hjemmeside, og på facebook.   
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Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turledere
Søndag 
20/1

1000 Skitur Sjonken – 
Snellingen

Sjonken (innerste P) 37 Irene (99519304)

Søndag 
3/3

1100 Skitur i Holter Grøsåkervangen 15 Heidi (95737004)

Onsdag 
20/3

1800 Måneskinnstur til 
Honsjøen

Grustaket, Nordåsen 4 Tom (45189671)

Lørdag 
6/4

1100 Lær å lage bål Annonseres senere Thorbjørn 
(95267046)

Søndag 
19/5

1100 Ravinetur Gardermoen (s. enden 
av vestre rullebane)

5 Karl Henrik 
(90522476)

Lørdag 
25/5

1100 Foto-tur langs Leira Låkedalsbrua Thorbjørn 
(95267046)

Søndag 
2/6

1000 Rundtur 
Bårhaugkampen

Bårhaug 
(Vollaugmoen)

7 Tom (45189671)

Mandag 
10/6

0900 Romeriksåsen sør på 
langs

Eltonåsen 28 Jan Ove (93046944)

Lørdag 
22/6

1000 Sankthanstur til 
Økrisetra

Heimskringla 
(Åsvegen 733)

15 Elise (91793501)

Lørdag 
6/7

0900 Opplev Romeriksåsen 
(rundtur)

Øyungsvegen, Holter 34 Tom (45189671)

Lørdag 
10/8

1000 På umerkede stier i 
Nordåsen (lang og kort)

Kløvberget 20/10 Irene og Elise 
(99519304)

Søndag 
18/8

1100 Gruvetur til Gruvelia Merramyra (ved 
infotavlene)

7 Karl Henrik 
(90522476)

Lør/søn 
7/9-8/9

Romeriksåsen fra nord 
til syd (2 dager)

Brovoll 60 Thorbjørn 
(95267046)

Søndag 
15/9

0900 3-fjellstur i Nordåsen Vikkelihytta 16 Karl Henrik 
(90522476)

Lørdag 
21/9

1000 Rundtur ved 
Spikertjern

Kokstadvangen 
(Gjerdrum)

8 Jan Ove (93046944)

Lørdag 
28/9

1000 På nye stier i 
Romeriksåsen

Merramyra 11 Trygve (47647104)

Lørdag 
12/10

0900 Rundtur Råbjørn 
(lang/kort)

Råbjørnhytta 15/6 Lene og Elise 
(91768485)

Lørdag 
19/10

1100 Tur til Lushaugen Lygna 12 Tom (45189671)

Søndag 
3/11

1100 Historisk tur – 
Hellervegen

Vålaugmoen 10 Brynjulf (97530147)

Lørdag 
9/11

1100 Historisk tur – 
Slaget på Låke

Låke gård, Nanne-
stadvegen 230

3-4 Karl Henrik 
(90522476)

Tirsdag 
12/11

1800 Måneskinnstur til 
Raudfjell

Øyungsvegen, Holter 6 Jan Ove (93046944)

TURPROGRAM
Turer for voksne
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Onsdagsturer
  Ca. én onsdag i måneden blir det tur på dagtid. Følg med på hjemmesiden/Facebook.

Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Alder Turleder(e)

Søndag 
3/2

11-14 Kom-deg-ut-dagen – 
Familiedag i Nordåsen

Nordåsen skistadion - Alle -

Onsdag 
20/3

1800 Måneskinnstur til 
Honsjøen

Grustaket 4 8-12 Lene 
(91768485)

Lørdag 
11/5

1200 Sykkeltur i 
Trandumskogen

Sessvollmoen 5-7 8-12 Glenn 
(94279123)

Lør-søn 
8-9/6

1500 Overnatting Råbjørn Råbjørn 1 0-12 Elise 
(91793501)

Lørdag 
31/8

1500 #nattinaturen, Camp 
Honsjøen  

Honsjøhytta 0-12 Elise 
(91793501)

Søndag 
1/9

1100-
1400

Kom deg ut-dagen 
– Familiedag ved 
Vikkelihytta  

Vikkelihytta
(Friluftslivets uke)

Alle -

Søndag 
22/9

Mat på bål – med 
sopptur!

Annonseres senere 8-12 Lene 
(91768485)

Søndag 
13/10

1100 Høsttur til Marifjell Vikkelihytta 10 8-12 Glenn 
(94279123)

Lørdag 
2/11

1700 Reflekstur Kløvberget 1-2 0-12 Christine 
(98049080)

Tirsdag 
12/11

1800 Måneskinnstur til 
Raufjell

Øyungsvegen, Holter 6 8-12 Elise 
(91793501)

BARNAS TURLAG NANNESTAD – turer for barnefamilien

Trilleturer
Vi starter i år opp med trilleturer for de med barn i barnevogn eller i meis. Det blir turer på både asfalt, grus 
og sikkert noe sti. Turene blir annonsert på hjemmesiden og på Facebook.

Kveldsmatturer
Siste mandag hver måned.  Vi veksler på å være på Maura skole og ved Kløvberget. 
Følg med på hjemmesiden. 
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DAGSTURER VOKSNE
Søndag 20. januar kl 1000 
Skitur Sjonken – Snellingen
Vi møtes ved den innerste parkeringen på Sjon-
ken, ved infotavlene. Turen går i fine løyper om 
Råsjøen, Råbjørn og Snellingen. Rutevalget tar vi 
i fellesskap. Husk nok mat og drikke til en relativt 
lang tur, noe å sitte på og klær etter forholdene.    
Adkomst: Følg skilt til Romeriksåsen fra Rustad-
moen, følg rett fram til den innerste parkeringen i 
Sjonken.  Bomveg.  
Turledere: Irene, Arvid, Ola

Søndag 3. mars kl 1100 – Skitur i Holter 
Vi starter fra parkeringsplassen på Grøsåkervangen og går inn til Bekkestua skihytte. Der tar vi til høyre, opp forbi 
vestre Buvann og opp til Vardåsen 444moh. Videre derfra mellom Helletjernet og Spilen. Der får vi en bratt ned-
kjøring forbi Sørsetra og ned til løypedelet. Her tar vi til venstre over Flatnermyrene og kommer ned i nordenden av 
Storøyungen. Så følger vi skiløypa forbi Gjevtjernet og til løypedelet ved Abbortjern. Vi tar skiløypa opp til venstre, 
og etter 1 km er vi tilbake ved Bekkestua og etter hvert Grøsåkervangen. Ta med mat og drikke. Vi finner en egnet 
spiseplass underveis, og for den som ønsker det kan vi på tilbakeveien stikke innom Bekkestua skihytte (hvis åpen), og 
kjøpe varm drikke. Husk kontanter. Turen er ca 15 km, kupert med noen bratte nedkjøringer og passer for voksne.
Adkomst: Kjør Åsvegen fra Eltonåsen i Holter og ta inn Øyungsvegen (bomveg). Det er 4,5 km fra bommen til 
Grøsåkervangen hvor det er stor P-plass.  
Turledere:  Heidi, Arvid, Jan Ove

Onsdag 20. mars kl 1800 
Måneskinnstur til Honsjøen
Vi håper på klarvær og en flott skitur i Nordå-
sen i måneskinn. Man starter når man vil og 
går i eget tempo fra kl 18. Vi merker løypen 
med fakler hele veien fram til Honsjøen. Det er 
lettgått terreng i gode løyper, ca. 4 km t/r. Ved 
Honsjøen fyrer vi bål, så ta med niste/bålmat, 
drikke og sitteunderlag. Hjemover går det lett i 
slak nedoverbakke nesten hele veien. Man retur-
nerer når man selv vil. (kombinert NT/BT)
Adkomst:  Følg skilt til Nordåsen Skistadion fra 
Mauravegen, fortsett rett forbi skistadion helt 
til vegen slutter.  Bomveg.
Turledere:  Tom, Åsa, Arvid
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Lørdag 6. april kl 1100 
Lær å lage bål 
Bålkos er ofte turens høydepunkt. Liker du å fyre 
opp bål, men synes det noen ganger kan være litt 
vanskelig? Eller hører du til blant de mer erfarne 
som har lyst til å utveksle erfaringer eller til og 
med kan lære oss andre noen båltriks? Da er dette 
turen for deg! Vi ser nærmere på hva som egner 
seg som ved, hvordan fyre opp, og båltyper for 
ulike formål. Også 
må vi selvfølgelig 
grille litt godsaker 
når vi først har fått fart 
på bålene. Sted vil bli 
annonsert senere. 
Turledere:  Thorbjørn, 
Todd

Søndag 19. mai kl 1100 
Ravinetur 
Turen går ned i ravinene i Romerike landskapsvern-
område.  På denne tiden er skogbunnen dekket av 
hvitveis og maigull, og det kan være helt magisk 
der nede.  Vi går ned til rasteplassen og videre til 
minnelunden etter flystyrten i 1945 der 20 sol-
dater og mannskapet ble drept da et Short Stirling 
bombefly knyttet til Operasjon Doomsday styrtet.  
Vi fortsetter stien til Øya, Ukkestad og Lyshaug 
gårder, og tilbake til rasteplassen.  Ca 4-5 km.
Husk klær etter vær, mat og drikke og gode sko, 
det kan være bløtt i ravinene.  
Adkomst: Turen starter ved landingslysene på 
vestre rullebane på OSL ved E16. Parkering er på 
egen, merket turparkeringsplass like ved Scandic 
Oslo Airport.  
Turledere: Karl Henrik, Åsa

Lørdag 25. mai kl 1100 
Fototur Leira 
Vi går langs elva Leira fra Låke bro og ned til der 
sideelven Rotua flyter inn. Dette er et naturskjønt 
område med frodig løvskog og skogbunn dekket 
av vårblomster. Her er fotomotivene mange! Turen 
passer for alle med litt interesse for foto – eller de 
som rett og slett har lyst på en fin forsommertur. 
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, matpakke 
og drikke. Ta med godt og vanntett fottøy - enten 
fjellstøvler eller gummistøvler. Distanse 3-4 km. 
Adkomst: P 200m vest for Låkedalen bru på Låke-
dalsvegen
Turledere:  Thorbjørn, Barbro

Søndag 2. juni kl 1000 
Rundtur Bårhaugkampen 
Vi starter ved parkeringa på Bårhaug og følger 
Blåmerkene ca 1.6 km opp til bygdeborgen 
på Bårhaugkampen. Her tar vi en rast og nyter 
utsikten over Romerikssletta. Videre følger vi 
blåmerkinga mot Bellinglivegen og ned igjen via 
Steinbrottlia. Turen er på ca 7 km og vi beregner 
ca 2,5 timer. Ta med nistemat og drikke, gode sko 
og noe å sitte på. 
Adkomst: P ved Bårhaug på Gamle Hadelandsveg
Turledere:  Tom, Berit

Mandag 10. juni kl 0900 
Romeriksåsen sør på langs 
Denne populære turen som vi arrangerer for sy-
vende gang vil i år gå motsatt vei! Vi starter ved El-
tonåsen bussterminal ca kl 0930 (etter at bussen 
har kommet) og går til Tærudhallen i Skedsmo. 
Fra Eltonåsen bussterminal går vi asfaltveien opp 
til Eltonåsen skole hvor vi kommer inn på stien 
som fører oss inn på blåstien ved Bolibakken. Her-
fra følger vi den blåmerkede Seterstien vestover 
til Esetvangen, Årstadvangen, Myrgruvefossen, 
Henivangen og til Spikertjern. Defra videre til 
Busterudvangen, Ringdalshytta og Tærudhallen. 
Det vil bli flere pauser underveis, men hovedpau-
sen vil bli på Henivangen eller Spikertjernhytta, da 
er vi omtrent halvveis. Turen er kupert, ca 28 km 
lang og tar omlag 8-9 timer. Turen er krevende 
og passer for voksne som er vant til å gå langt med 
sekk. Ta med nok mat og drikke, sitteunderlag 
samt klær etter vær. Det anbefales turstøvler/fjell-
støvler, ikke joggesko.  NB: Traseen kan bli lagt om 
på kort varsel pga hogst og anlegg av ny skogsbil-
vei mellom Busterudvangen og Ringdalshytta. Det 
vurderes om vi etter halvgått tur, skal dele gruppa 
inn i to slik at de som ønsker å gå fortere skal ha 
mulighet til det. 
Adkomst: Buss til Eltonåsen bussterminal.  Det 
er mulig å parkere ved Tærudhallen, og ta buss 
til start ved Eltonåsen; buss 400 fra Åsenhagen 
hver hele time, ankomst Eltonåsen 28 min over 
hver hele time. Følg gangvei fra Tærudhallen og 
østover til Åsenhagen. For de som kjører bil er det 
stor P-plass ved Eltonåsen bussterminal og ved 
Coop og KIWI. Man må da sørge for transport 
tilbake til Tærudhallen/Åsenhagen (buss). 
Turledere:  Jan Ove, Arvid, Barbro, Eli
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Onsdagsturer
I 2019 arrangerer vi onsdagsturer på dagtid ca 1 gang pr måned. Tid og sted 
for turene vil bli annonsert på vår hjemmeside og Facebook. Vi velger forskjel-
lige turmål ut fra deltakernes ønsker. Turene vil være korte eller middels lange 
og starer kl 10.00. Vi legger alltid inn en kaffe- og nistepause på turene og 
når det er mulig fyrer vi bål.
Turledere:  Tom, Jan Ove, Åsa, Berit
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Lørdag 22. juni kl  1000
Sankthanstur til Økrisetra
Vi følger hovedveien ned til Hokringler og svinger 
inn på skogsstien oppover til vi møter Rondanesti-
en. Denne følger vi over Jutulen, der det ligger flere 
gamle gravrøyser. Rondanestien fører oss videre 
forbi Lyholen og ned på Kavlebrumyra, som er et 
fredet kulturminne. Videre kommer vi til Losbyhytta 
og til Økrisætra hvor vi tar en lengre stopp. Der 
forlater vi Rondanestien og følger blåstien forbi Hå-
kensbrenna, før vi kommer til Kringlervangen hvor 
det er flott utsikt mot Gardermoen. Blåstien fortset-
ter gjennom Kalldalen og Eskerudmåsån ned til Es-
kerud og ut på hovedveien. Da går vi ca 700 meter 
tilbake til Heimskringla. Dette er en flott tur på fine 
steder som fører oss forbi flere kulturminner som 
er beskrevet langs stien. Det er ca 330 høydemeter 
stigning frem til Økrisætra men vi avpasser tempo, 
og tar flere korte stopp på veien.
Ta med mat og drikke, sitteunderlag og klær etter vær. 
Vi passerer flere myrer på veien, så velg gode sko.  
Adkomst: Vi parkerer på Heimskringla/Gamle 
Kringler skole (Åsvegen 733, Nannestad).
Turledere:  Elise, Bjarte, Barbro

Lørdag 6. juli kl 0900 
Opplev Romeriksåsen (rundtur) 
Dette er en ordentlig langtur på ca. 34 km. Vi be-
regner å være ute i 8-10 timer. Du må være i god 
form og ha bra fottøy for å være med. Underveis 
opplever vi mye av den fantastiske Romeriksåsen. Vi 
starter med å gå til Raufjell, videre til Fevikmåsan, 
Vardåstjernet, Bekkestua, over Øyungsdammen 
og videre til Smalgjermenningen, Gjerdrumsgjer-
menningen, Myrgruvefossen, Årstadvangen, via 
Seterstien til starten på Martinstien og Utsikten før 
vi går tilbake til utgangspunktet via Gruvebakken 
og Gimildammen. Det er viktig å ha med nok mat 
og drikke, og noe å sitte på. Velg klær og sko etter 
vær, og ha med skift. 
Adkomst:  P ved betalingsbommen i Øyungsvegen
Turledere:  Tom, Arvid, Eli, Lene

Lørdag 10. august  kl 1000 
På umerkede stier i Nordåsen 
På denne turen vil vi utforske umerkede stier i 
Nordåsen, så vil du bli bedre kjent med området 
utenfor de blåmerkede stiene er dette turen for 
deg! Vi starter i samlet flokk og går på umerket sti 
opp til Nipkollen hvor vi tar en stopp. Der deles 
gruppen, og de som ønsker å gå den korte turen 
snur og returnerer via Holkebyhytta, tilbake til 
Kløvberget. Denne turen blir på ca 10 km.
De som skal gå den lange turen fortsetter fra 
Nipkollen og går via Totnersetra,Vikkelihytta, 
Vikkeliflaen, Gullikshaugen, Veslevikka, Åssetra og 
tilbake til Kløvberget. Denne turen går stort sett 
på umerkede stier og noe utenfor sti. Turen blir på 
ca 20 km. Ta med mat og drikke, sitteunderlag og 
klær og sko etter vær.  
Adkomst:  P ved Kløvberget
Turledere:  Irene og Åsa (lang), Elise og Bjarte 
(kort)

Søndag 18. august  kl 1100 
Gruvetur til Gruvelia 
Turen starter ved Merramyra rett nedenfor 
Bjertnessjøen.  Vi går langs skogsvei opp Gruvelia 
der vi passerer flere av de gamle gruveåpningene.  
Vi spiser nisten på toppen av Engelstadkampen 
med fantastisk utsikt over Nannestad.  Underveis 
blir det blant annet historie om den omfattende 
gruvedriften som foregikk her på begynnelsen av 
1900-tallet.  Turen er på ca 7 km. Ta med niste 
og drikke, sitteunderlag og klær etter vær.  
Adkomst: Ta mot Romeriksåsen ved Rustadmoen.  
Følg Bjertnessjøvegen til informasjonstavlene ved 
Merramyra.
Turledere:  Karl Henrik, Barbro

Lørdag 7. til søndag 8. september 
Romeriksåsen fra nord til syd (2 dager) 
Vi avslutter friluftslivets uke med en liten godsak! Her dreier det seg om å gå hele Romeriksåsen på langs, fra 
Brovoll i Nord til Tæruddalen i syd. Det er en tur på godt og vel seks mil, så den vil gå over to dager med innlagt 
overnatting, trolig i lavvo ved Bekkestua. Med oss er Jan Ove med sine gode lokalkunnskaper om gruvedrift, 
setre etc. Turen krever litt planlegging og organisering mht skyss og bagasjekjøring, så påmelding er påkrevet. 
Mer informasjon legges ut på hjemmeside og FB. Påmelding åpner 1/6. 
Adkomst:  Info på hjemmesiden
Turledere: Thorbjørn, Jan Ove
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Søndag 15. september  kl 0900 
3-fjellstur i Nordåsen 
Turen starter ved Vikkelihytta og følger Mari-
fjellstien til Hegglihytta. Derfra går vi på vei og sti 
mot Kvernsjøberget og videre i terrenget til Mari-
fjell, hvor vi raster i eller utenfor hytta.  Vi fortsetter 
i terrenget til Klofjellgapet og opp til 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: Følg skilting til Nordåsen Skistadion og 
fortsett videre til Grustaket (vinterparkering), ta 
der til venstre og følg vegen mot Honsjøen.  Til 
venstre rett før Honsjøen og til venstre igjen etter 
ca 2 km mot Vikkelihytta.  Bomveg.
Turledere:  Karl Henrik, Irene, Tom

Lørdag 28. september  kl 1000
På nye stier i Romeriksåsen
Turen starter ved skiltet som viser mot Storøyun-
gen-Bekkestua. Vi går veien opp til Sørsetervan-
gen og fortsetter på sti over til Djupøyungen 
og langs Storøyungen og videre mot DNT-hytta 
Bekkestua. Derfra på umerket sti til Hellertjern og 
tilbake på blåstien ved Sørsetervangen. 
Ta med mat og drikke, sko og klær etter vær.  
Adkomst: Ta mot Romeriksåsen ved Rustadmoen.  
Følg Bjertnessjøvegen til informasjonstavlene ved 
Merramyra. Bompenger.
Turledere:  Trygve, Eli, Tom

Lørdag 12. oktober kl 0900
Rundtur Råbjørn (lang/kort)
Turen starter ved DNT-hytta Råbjørn og følger stien 
mot Fagertjern og Ingelsrudvangen. Vi fortsetter 
forbi Store- og Vesle Snellingen før vi ender opp 
ved DNT hytta på Snellingen hvor vi spiser. Der 
snur vi og følger blåstien forbi Storvasshaug og 
Høgbrenna tilbake. Her er stien meget kupert og 
kan være litt strevsom inn til vestenden av Råbjørn. 
Videre følger vi vannet tilbake til Råbjørnhytta. 
Turen går på blåmerket sti hele veien og går delvis 
også på Jotunheimstien. Noen steder kan det være 
vått så godt skotøy anbefales. Turen er på ca. 15 
km. De som ønsker en kortere og mindre krevende 
rundtur kan bli med om Fagertjern, Ingelsrudvan-
gen og Nordbyvangen – en tur på ca. 6 km. 
Husk klær og sko etter vær, mat og drikke.  
Adkomst: Ta mot Romeriksåsen ved Rustadmoen.  
Følg Melbysetervegen til Råbjørn.  Bompenger
Turledere:  Lene og Heidi (lang), Elise og Bjarte 
(kort)

Lørdag 19. oktober kl 1100
Tur til Lushaugen
Turen starter på Lygna, hvor vi følger Jotunheimsti-
en frem til det høyeste punktet på Jotunheimstien 
mellom Oslo og Dokka. Der tar vi av stien og går 
opp til selve Lushaugen (812,17 moh). De som 
ønsker, kan klatre opp i det 15 meter høye tårnet 
som gir flott utsikt over store deler av Østlandet. 
Etter at vi har tatt en god rast går vi tilbake til 
Lygna via Nysetra og Grevsjøen. Turen er på ca 
12 km. Ta med mat og drikke, og husk gode sko 
da det kan være litt vått noen steder.
Adkomst: Skiparkeringen på Lygna. Fra Maura 
kan man følge E16 og RV4 forbi Gran. Evt. kan 
man kjøre via Skrukkelia i Hurdal. Det er ca 60 
km/50 min kjøretid. Muligheter for samkjøring 
fra Esso på Maura Kl 09.45.
Turledere: Tom, Elise

Lørdag 21. september kl 1000
Rundtur ved Spikertjern
Vi starter på P-plassen ved Kokstadvangen. Vi 
går samlet opp til DNT Spikertjernhytta. Derfra 
tar vi den gamle skiløypa ned til Dretnetjennet, 
hvor vi tar en liten rast på en idyllisk odde. Videre 
nedover skiløypa vil vi komme inn på blåstien et 
stykke nordøst for Spenningsbymåsan. Derfra 
går vi  opp til  Småvanna hvor vi tar hovedrasten. 
Så følger vi blåstien tilbake til Spikertjernhytta og 
P-plass.  Turen er på ca 8-9 km, den er kupert, og 
kan være svært våt i starten. Ta med mat, drikke og 
sko og klær etter vær.
Adkomst: Kjør inn Almenningsvegen fra Fjellve-
gen like sør for Veståsen skole i Gjerdrum. Bom-
vei. Kjør forbi Lysdammen og Abrua til P-plass ved 
Kokstadvangen.
Turledere:  Jan Ove, Berit
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Søndag 3. november kl. 1100
Historisk tur - Langs Gamlevegen 
over Asakskogen (Hellervegen) 
Turen går på den eldgamle ferdselsvegen over skog-
strekningen kalt Asakskogen, mot Hadeland. Vegen 
ble på slutten av 1700-tallet satt i god stand av bøn-
dene i Nannestad og Bjerke fram til plassene Asak-
skogen og Helleren. Nannestad Turlag, ved dagens 
turleder Brynjulf Præsthus, har tilrettelagt, merket og 
skiltet Hellervegen opp til Øvre Helleren og fylkes-
grensa mot Oppland fylke. Turen går i herlig skog-
sterreng via Stråtjern til Helleren-plassen. Herfra blir 
det muligheter for å se den enorme Hellersteinen 
som ble delemerke mellom Romerike og Hadeland. 
De som ønsker det kan også ta seg en tur til Øvre 
Helleren. Underveis blir det historiske beretninger 
om vegen og bruken av de gamle gardene inne på 
skogen. Vi får også se litt på det enorme fangstanleg-
get for elg som ligger like ved vegen. Samlet vandre-
avstand blir ca 10 km, og vi organiserer oss med bil-
skyss tilbake igjen. Ta med mat og drikke - og vel møtt!
Adkomst: Vi møtes på Kverndalsmoen ved Gamle 
Hadelandsveg, på den andre siden av brua over 
Kverndøla. Dette er ca 2 km vestover på Gamle 
Hadelandsveg fra Esso i Maura.
Turledere:  Brynjulf, Åsa, Barbro

Lørdag 9. november kl 1100
Historisk tur – Slaget på Låke 
Vi setter oss nesten 800 år tilbake i tid, til våren 
1240.  Da møttes birkebeinerhæren og baglerhæ-
ren med til sammen 3000 mann her på Låke.  Vi går 
ned i Låkehagan og følger hærene der de lå og der 
de sloss.  Karl Henrik viser rundt og forteller.  2-3 km.
Adkomst:  Nannestadvegen 230, 500 m syd for 
Nannestad kirke.
Turledere:  Karl Henrik, Eli

Tirsdag 12. november kl 1800
Måneskinnstur til Raudfjell
Vi slår oss sammen med Barnas Turlag og invi-
terer til måneskinnstur til fots til flotte Raudfjell 
i Holter. Er vi heldige med været, slik vi pleier å 
være, får vi med oss at fullmånen står opp over 
Gardermoen. Det er fin grusvei å gå hele veien 
til Utsikten. På toppen er det Utsiktstårn og tur-
postkasse. Turen passer for stort sett alle; voksne, 
ungdom og store barn som liker å være på tur. 
Ca. 3 km/40 min å gå hver vei.
Vi fyrer opp bål så ta gjerne med bålmat hvis du 
ønsker det. Ta gjerne med hodelykt og sitteun-
derlag også.
Adkomst:  P/ved betalingsbommen i 
Øyungsvegen, Holter.
Turledere:  Jan Ove, Thorbjørn, Heidi, Todd
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BARNAS TURLAG
Søndag 3. februar kl 11-14
Kom deg ut-dagen – Familiedag i Nordåsen
Aldersgruppe: Alle
Vi inviterer til familieaktivitetsdag på Nordåsen skistadion. Dette er dagen du tar med deg naboen, beste-
mor, tante og hele familien til en hyggelig dag ute i frisk luft. Det blir aking i den store akebakken, Turbos 
uhøytidelige barneskirenn, natursti og bålkos. Husk varmt vintertøy, akematte, ski, drikke og bålmat. 
Adkomst:  Følg skilt til Nordåsen Skistadion fra Mauravegen.  Bomveg.
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Onsdag 20. mars kl 1800
Måneskinnstur til Honsjøen
Aldersgruppe: 8-12
Vi håper på klarvær og en flott skitur i Nordåsen i 
måneskinn. Man starter når man vil og går i eget 
tempo fra kl 18. Vi merker løypen med fakler hele 
veien fram til Honsjøen. Det er lettgått terreng i 
gode løyper, ca. 4 km t/r. Ved Honsjøen fyrer vi bål, 
så ta med niste/bålmat, drikke og sitteunderlag. 
Hjemover går det lett i slak nedoverbakke nesten 
hele veien. Man returnerer når man selv vil. 
Adkomst:  Følg skilt til Nordåsen Skistadion fra 
Mauravegen, fortsett rett forbi skistadion helt til 
vegen slutter.  Bomveg.
Turledere:  Lene, Linn

Lørdag 11. mai kl 1200
Sykkeltur i Trandumskogen
Aldersgruppe: 8-12
Vi møtes ved gymsalen på Sessvollmoen og sykler i 
kupert terreng på merket løype til vi kommer til min-
nelunden etter 2.verdenskrig. Her tar vi en liten rast 
hvor barn og voksne kan se seg omkring.  Her er det 
mulig å utforske den gamle stridsvognskytebanen 
- dette er et spennende historisk område. Deretter 
sykler vi videre rundt Aurtjern og tilbake til utgangs-
punktet. Dette er en god runde som passer for de 
som er vant med å sykle på sti og grusveg, og som 
ikke er redde for at sykkel eller syklist skal bli møk-
kete, for det er mange vanndammer å frese over!
Husk mat og drikke. 
Adkomst: Ta av fra Fv 176 inn på Risebruvegen, 
og til høyre inn på Aurvegen. Deretter tar du til 
høyre inn på Forsvarsvegen og følger denne til 
idrettshallen på Sessvollmoen.
Turledere:  Glenn, Totto, Espen

Lørdag 8. – søndag 9. juni
Overnatting Råbjørn
Aldersgruppe: Alle
Vi inviterer til overnattingstur ved Råbjørn. Her er det 
mulighet for å sove i telt, hengekøye eller inne i hytta 
(begrenset antall plasser i hytta, må reserveres). Det 
blir orienteringslek for hele familien ca kl 16-18. Ta 
med telt, 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, dyne-
trekk, evt lakenepose). Vi har ett telt og en lavvo til 
utlån ved behov. Det er mulig å fiske i Råbjørn (husk 
fiskekort), og vi har kanoer og båt til utlån. 
Adkomst:  Ta av mot Romeriksåsen P ved Rustad-
moen.  Følg Melbysetervegen helt til vegen slutter.  
Bomveg.
Turledere:  Elise, Lene, Totto, Hege

Lørdag 31. august kl 1500 
#nattinaturen, Camp Honsjøen
Aldersgruppe: Alle
Dette er natten da ”hele Norge” sover ute! Bli med 
på #nattinaturen og starten på Friluftslivets uke, 
og sov i telt eller hengekøye med oss ved Honsjø-
hytta. Du kan lese mer om #nattinaturen på hjem-
mesiden vår. Vi går på bærtur og koser oss med å 
lage mat på bål. Blåbærpannekaker er god kvelds-
mat! Det blir mulighet for et kort førstehjelpskurs 
for barna med fokus på HLR. Honsjøhytta ligger i 
Nordåsen i Maura. Hytta er en enkel ljørkoie med 
sittebenker langs veggene og bålplass i midten. 
Det er god plass til telt på leirplassen og mulighet 
for å henge opp hengekøye i grantrærne i områ-
det. Det er også tilrettelagt med utedo. For dem 
som vil ha med fiskestangen kan man prøve lykken 
i Honsjøen (husk fiskekort). Ta med egen mat og 
drikke for kvelden og morgenen. Vi sørger for fyr 
på bålet. Det er mulig å kjøre helt fram. Søndag 
går vi sammen på sti ca 3 km inn til Vikkelihytta 
hvor den årlige Kom Deg Ut-dagen arrangeres 
(se eget arrangement). Ingen påmelding - ta med 
familien og ditt eget utstyr og bili med! 
Adkomst:  Følg skilting til Nordåsen Skistadion, 
fortsett forbi skistadion til Grustaket (vinterparke-
ring), ta der til venstre og følg vegen til Honsjøen.  
Bomveg.
Turledere:  Elise, Lene, Linn, Bendik
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FRILUFTSSKOLEN
Nannestad Turlag arrangerer også i år friluftssko-
le for barn fra 4. til 7. trinn (man må ha avsluttet 
4.trinn).
Tid:  Uke 27, mandag 1. til torsdag 4.  
 juli kl. 0830-1530.
Aldersgruppe:  4.-7.trinn (man må ha avsluttet 
 4. trinn).
Antall plasser:  25
Pris:  400,- (medl),  500,- (ikke-medl.).

Sted annonseres senere.
Påmelding fra 1/5. Vi tar forbehold om nok 
påmeldte.
Friluftsskolen kommer i stand gjennom et samar-
beid mellom DNT og Friluftsrådenes Landsforbund.

Velkommen til Friluftsskolen 2019!
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Søndag 1. september kl 11-14
Kom deg ut-dagen – Familiedag 
ved Vikkelihytta 
Aldersgruppe: Alle
Velkommen til en dag med fine aktiviteter for hele 
familien ved Vikkelihytta i forbindelse med DNT’s 
årlige Kom-deg-ut-dag! Vikkelihytta ligger fint til 
ved vannet Store-Vikka i Nordåsen. Det blir mulig-
het for kanopadling, natursti, tegning, bålkos 
og andre fine uteaktivieteter. Barna får en liten 
premie ved fullføring av naturstien. Det kan også 
tenkes at Turbo stikker innom en tur! Ta gjerne 
med bærspann - det pleier å være mye blåbær på 
Vikkeli. Vil du sove ute anbefaler vi deg å bli med 
på #nattinaturen - Camp Honsjøen. Ingen påmel-
ding - møt opp med gode klær og godt humør, 
samt mat og drikke. Mulighet for å lage mat på 
bål. Vi serverer pølser og pinnebrød. Velkommen 
til familiedag i Nordåsen!
Adkomst: Følg skilting til Nordåsen Skistadion og 
fortsett videre til Grustaket (vinterparkering), ta 
der til venstre og følg vegen mot Honsjøen.  Til 
venstre rett før Honsjøen og til venstre igjen etter 
ca 2 km mot Vikkelihytta.  Bomveg.

Søndag 13. oktober kl 1100
Høsttur til Marifjell
Aldersgruppe: 8-12
Bli med på fin tur fra Vikkelihytta til vakre Marifjell! 
Dette er en litt krevende tur for de minste, så vi ten-
ker å ta med oss barn fra 8 år og oppover denne 
dagen. Her skal barn og unge få lov til å kose seg, 
og så håper vi selvfølgelig på fint vær og utsikt fra 
tårnet på toppen. Husk nok mat og drikke, klær og 
sko etter forholdene (stiene kan være veldig våte), 
samt sitteunderlag.
Adkomst: Følg skilting til Nordåsen Skistadion og 
fortsett videre til Grustaket (vinterparkering), ta 
der til venstre og følg vegen mot Honsjøen.  Til 
venstre rett før Honsjøen og til venstre igjen etter 
ca 2 km mot Vikkelihytta.  Bomveg.
Turledere:  Glenn, Totto, Kai

Lørdag 2. november kl 1700
Reflekstur i Kløvberget
Aldergruppe: Alle
Vi går ut i høstmørket og finner vei gjennom 
skogen ved å lyse etter refleksene. Vi setter opp en 
lang og kort runde slik at barna kan få velge hvor 
spennende de vil ha det. Målet er bålplassen på 
Kløvberget der vi fyrer opp stort bål til å varme oss 
på. Ta middag/kveldsmat her denne dagen! Hvis 
vi er heldige så blomstrer ”kjærlighetstreet” på 
denne tiden. Husk gode klær og bålmat, reflek-
svest og lomme-/hodelykt.
Adkomst: P ved kKøvberget, eller Ruter #420. 
Følg merking fra P-plassen.
Turledere:  Christine, Lene, Totto, Hege

Tirsdag 12. november kl 1800
Måneskinnstur til Raufjell
Aldersgruppe: 8-12
Vi slår oss sammen med gjengen for voksenturer, 
og inviterer til måneskinnstur til fots til flotte Raud-
fjell i Holter. Er vi heldige med været, slik vi pleier 
å være, får vi med oss at fullmånen står opp over 
Gardermoen. Fin grusvei hele veien til Utsikten, 
sti resten av veien. Utsiktstårn og turpostkasse på 
toppen. Passer for stort sett alle; voksne, ungdom 
og store barn som liker å være på tur. Ca. 3 
km/40 min å gå hver vei.
Vi fyrer opp bål så ta gjerne med bålmat hvis du 
ønsker det. Ta gjerne med hodelykt og sitteunder-
lag også. Adkomst:  P ved bommen i 
Øyungsvegen, Holter.
Turleder:  Elise, Jan Ove, Thorbjørn, Heidi, Todd

Søndag 22. september
Mat på bål  -  med sopptur!
Aldersgruppe: 8-12
Vi starter denne turen med en liten sopptur og ser 
hva vi finner av sikre sopper. Vi fortsetter dagen 
med å lage deilig mat på bål som vi skal spise 
etterpå. Dette er en tur for de største barna, som 
synes det er gøy å sanke mat i naturen og som har 
lyst til å få inspirasjon til å lage mat på bål (som 
ikke er pølse..). Turen er for hele familien men 
plukking og matlaging er rettet mot de største 
barna (8+). Mer info om tid og sted, samt påmel-
ding publiseres på vår hjemmeside og Facebook. 
Oppmøtetid og sted annonseres senere, følg med 
på hjemmesiden vår
Turledere:  Lene, Linn, Christine, Kai
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Trilleturer 
I 2019 vil vi arrangere trilleturer for deg med 
små barn. Noen ganger kan det være vi kan ta 
dem med i bæresele/bæremeis. Vi velger for-
skjellige turmål ut ifra deltagernes ønsker. Turene 
blir publisert på vår hjemmeside og Facebook.
Turleder:  Elise
Annonseres på hjemmesiden

Kveldsmatturer
Vi inviterer til middags-/kveldsmatturer en 
gang i måneden gjennom hele 2019. Vi veks-
ler mellom å være på Maura skole og Kløvber-
get. Stien til bålplassen på toppen av Kløvber-
get er en kort tur som passer de aller fleste. De 
som har med barnevogn kan følge grusveien. 
Ta med sitteunderlag og en vedkubbe til bålet, 

samt den maten dere ønsker å spise. Vi opp-
fordrer til å være litt kreativ og velge noe annet 
enn pølser! Tidspunkt og sted for turene blir 
publisert på hjemmeside og Facebook. 
Turledere:  Lene, Linn, Elise
Siste mandag hver måned:  28. jan, 25. feb, 
25. mar, 29. apr, 27. mai, 24. jun, 29. jul, 
26. aug, 30. sep, 28. okt, 25. nov, 30. des. 
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Vinteraktivitetsdag i Nordåsen 
Søndag 3. februar  kl. 11-14

Vi har fått låne Bjerke IL Ski sitt anlegg, og invi-
terer til familiedag i akebakken og løypene ved 
Nordåsen skistadion. Det er kjørt opp barnevenn-
lige løyper ved skistadion så Turbo arrangerer 
jubileumsskirenn for barna med fine premier til 
alle. I Nordåsen er det for øvrig milevis med gode 
skiløyper om det er noen som har lyst til å ta en 
lengre tur på egenhånd.

Vi satser på mye moro i snøen og 
masse bålkos. Vi sørger for ved 
på bålet. Ta med sitteunderlag, 
akebrett, ski, pølser og tilbehør for 
en hyggelig vinteraktivitetsdag.

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

 

KOM-DEG-UT-DAGEN
Familiedag ved Vikkelihytta  
Søndag 1. september kl. 11-14

Vi inviterer til hyggelig familiedag ved Vikkeli-
hytta i Nordåsen. Det blir kanopadling, bålkos, 
bærplukking, natursti, slakk line, tegning og andre 
aktiviteter.  Mange muligheter til å gå turer i områ-
det. Ta med bålmat og sitteunderlag. Inviter hele 
familien og naboen, og bli med på en flott dag ute 
i Nannestads flotte 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. 

Oppmøte: Vikkelihytta i Nordåsen.  
Med bil kjører du til Esso i Maura 
og følger Holkebyvegen til Kløv-
berget. Følg så grusveien videre 
innover forbi bom (SMS-beta-
ling), 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 trafik-
ken forbi hytta under arrange-
mentet.
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FRILUFTSLIVETS UKE
31. august – 8. september 

I løpet av denne uka har vi i Nannestad Turlag/Barnas 
Turlag Nannestad 4 arrangementer med formål å få 
folk ut i naturen. Den første helgen er viet familiene, 
med #nattinaturen og Kom deg ut-dagen. Helgen 
etter trår vi til med en todagerstur i Romeriksåsen, fra 
nord til syd. Denne passer voksne som er i form til en 
lang tur med oppakning og overnatting ute.

Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorga-
nisasjonene som står bak denne årlige markeringen. 
Uka sparkes i gang med den landsdekkende sove-
ute-aksjonen #nattinaturen lørdag 31. august. 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 flere folk - vil du være med på 
særdeles givende dugnadsarbeid? Ikke nøl med å ta 
kontakt!   

•	 Leder	av	dugnadsgruppa	i	Nordåsen	er	Brynjulf	
Præsthus,  praesthus@online.no, tlf 97530147.

•	 Om	du	heller	har	lyst	til	å	drive	dugnad	lengre	sør	
i Romeriksåsen kan du ta kontakt på 

 nannestadturlag@dntoslo.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! 



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 Romeriks-
åsen. 4 sengeplasser. Kort adkomst fra Kokstadvangen.
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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.  Fiskemuligheter i Store Vikka, Tollefstjernet 
eller Tøletjernet.

Det finnes masse leker og spill til både inne- og ute-
bruk (Lego, brettspill, puslespill, fotball, kubb m.m.). 

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 Holke-
bylia 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 parkeringsplass 
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 parke-
ringsplass (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 sørenden 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@dntoslo.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.

dntoslo.no/nannestad
Naturopplevelser for livet


