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Vi samarbeider også med Ullensaker Turlag om 
noen turer som gjør tilbudet enda større.  I 2018 
er Den Norske Turistforening 150 år og jubileet 
vil prege flere av våre aktiviteter, blant annet 
Kom-deg-ut-dagen 21. januar, som er på selve 
jubileumsdagen.  Den markeres på Nordåsen 
skistadion i akebakken og er for hele familien.

Vi har i år valgt å gjenta noen av våre mest 
populære turer. I tillegg har vi på bakgrunn av 
innspill fra medlemmer og andre valgt å dele 
noen av turene i lang og kort variant. På denne 
måten håper vi at flere 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 for-
behold om endring eller kansellering av turer i 
tilfelle snømangel, 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. 

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 vennlig å gi beskjed til en av 
våre turledere ved turens start, så tar vi selvføl-
gelig hensyn til det.

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!

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.

TURPROGRAM
NANNESTAD TURLAG 
Velkommen til Nannestad Turlags turprogram for 2018 som 
er mer rikholdig og omfattende enn tidligere. 
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Turer for voksne
Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turledere

Søndag 
21/1

1100 Kom-deg-ut-dagen, 
Vinteraktivitetsdag i 
Nordåsen, DNT 150 år!

Nordåsen skistadion

Søndag 
3/2

1100 Skitur i Holter. Grøsåkervangen Jan Ove (930 46 944), 
Heidi, Elise

Fredag 
2/3

1900 Fullmånetur til 
Vikkelihytta (skitur)

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

Søndag 
8/4

1100 Skitur i Nordåsen Grustaket, Nordåsen 10/22 
km

Irene (995 19 304) , 
Nina, Elise, Heidi

Søndag 
6/5

1100 Vårtur i ravinene Sydenden av vestre 
rullebane (P), 
Gardermoen

4/7 km Ullensaker Turlag

Mandag 
21/5

0900 Romeriksåsen på 
langs - langtur

Eltonåsen (buss), 
Tæruddalen

27 km Jan Ove (930 46 944 ), 
Tom, Arvid

Søndag 
3/6

11-15 Fototur i Låkedalen Låkedalen ved brua 3-4 km Thorbjørn 
(952 67 046)

Søndag 
10/6

1100 Sommertur i 
ravinene

Sydenden av vestre 
rullebane (P), 
Gardermoen

4/7 km Karl Henrik (905 22 
476), Tom, Arvid

Søndag 
24/6

1100 Rundtur Råbjørn  Rustadsaga v/
bommen. 

6/15 
km

Tom (451 89 671), 
Elise, Jan Ove, Hege

Lørdag 
14/7

0900 Opplev Romeriksåsen 
- langtur

Betalingsbommen ved 
Øyungsvegen, Holter

34 km Tom (451 89 671), 
Elise, Arvid

Søndag 
19/8

1100 Høsttur i ravinene Sydenden av vestre 
rullebane (P), 
Gardermoen

4/7 km Karl Henrik 
(905 22 476), 
Irene, Arvid

Lørdag 
1/9

1400 #Nattinaturen - 
familiecamp

Honsjøhytta, 
Nordåsen

Linn (982 53 118), 
Hege, Elise, Heidi

Søndag 
2/9

11-14 Kom-deg-ut-dagen, 
Familieaktivitetsdag 
ved Vikkelihytta

Vikkelihytta, 
Nordåsen

Lørdag 
15/9

1100 Tur til Kvernsjøberget Vikkelihytta, 
Nordåsen

 10-12 Irene (995 19 304), 
Heidi, Nina

Søndag 
30/9

1100 Rundtur Bekkestua-
Øyungen

Grøsåkervangen, 
Holter

9/13 
km

Jan Ove (930 46 944), 
Elise, Tom

Søndag 
14/10

1100 Tur til Skjerveknatten Skjervetråkket, 
Hadelandsåsen

9 km Heidi (957 37 004), 
Tom, Arvid

Søndag 
21/10

1100 Familietur til 
Prekestolen

P ved A-brua i 
Gjerdrum

12 Ullensaker Turlag

Lørdag 
27/10 

1800 Fullmånetur til 
Raudfjell

Øyungsvegen (P ca 
1 km innenfor beta-
lingsbommen), Holter.

6 km Jan Ove (930 46 944), 
Thorbjørn, Elise

Søndag 
2/12

1200 Barfrosttur til    
Nipkollen

Kløvberget, Maura 9 km Glenn Are (942 
79 123), Elise, Tom

TURPROGRAM
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Barnas Turlag
Dato Tid Turmål Oppmøte Lengde Turleder(e)
Søndag 
21/1

11-14 Kom-deg-ut-dagen – 
Vinteraktivitetsdag i 
Nordåsen - DNT 150 år!

Nordåsen skistadion

Søndag 
11/2

12 -15 Skøyter, aking og bålkos 
ved Maura skole

Maura skole 
(P/buss 420)

Kai (952 03 757), 
Glenn, Totto

Tirsdag 
24/4

1800 Kveldsmattur på 
Kløvberget

Kløvberget 
(P/buss 420)

1,5 km Lene (917 68 485), 
Linn

Lørdag 
5/5

1200 Vårtur til 
Nordgardsberget

Preståsen skole 
(P/Buss 420)

3 km Kai (952 03 757), 
Totto, Katharina

Søndag 
10/6

1100 Sommertur i ravinene  P-plass v/syd-enden 
av vestre rullebane, 
Gardermoen

4/7 km Totto (922 99 911), 
Katharina

Søndag 
17/6

1200 Marifjelltur for de store 
barna

Vikkelihytta, 
Nordåsen

10 km Linn (982 53 118), 
Glenn, Hege

Søndag 
26/8

1200 Morsom stisykling i 
Trandumskogen

 Sessvollmoen (P)  5 km Glenn (942 79 123), 
Totto, Kai

Lørdag 
1/9

1400 #Nattinaturen med 
førstehjelpskurs for 
barn, mat på bål og 
familiecamp.

Honsjøhytta, 
Nordåsen

Linn (982 53 118), 
Hege, Elise, Heidi

Søndag 
2/9 

11-14 Kom-deg-ut-dagen   
-  Familiedag ved 
Vikkelihytta

Vikkelihytta, 
Nordåsen

Lørdag 
3/11

1700 Reflekstur på 
Kløvberget

Kløvberget
 (P/buss 420)

1,5 km Linn (982 53 118), 
Hege, Kai, Katharina

Søndag 
16/12

1200 Juletur fra Nannestad 
kirke til Låke gård  - 
aking og førjulskos.

Nannestad 
kommunehus (P)

3 km
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DAGSTURER VOKSNE
Søndag 21. januar kl 11-14 
Kom deg ut-dagen – DNT 150 år 
Vinteraktivitetsdag i Nordåsen
Se beskrivelse av arrangementet under Barnas 
Turlag sitt program.

Søndag 3. februar kl 11
Skitur i Holter
Vi planlegger en fin skitur denne søndagen, men 
vi ser an vær og føre før vi bestemmer oss for 
hvilken rute vi går. Mer informasjon kommer på 
våre hjemmesider og Facebook..

Oppmøte: Grøsåkervangen, Holter. Innkjøring 
Øyungsvegen,, betalingsbom (SMS).
Turledere: Jan Ove, Heidi, Elise

Fredag 2. mars kl 19
Fullmånetur til Vikkelihytta - skitur
Vi håper på klarvær og en flott skitur i Nordåsen i 
måneskinn. 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. 
Man returnerer når man selv vil.

Oppmøte: Grustaket i Nordåsen. Innkjøring ved 
Esso i Maura. Følg Holkebyvegen oppover til Kløv-
berget og fortsett innover grusvei (bomvei, SMS-
betaling) til Grustaket parkeringsplass, ca 6 km
Turledere: Karl Henrik, Nina, Elise, Heidi
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Torsdag 8. mars kl 1100 
Skitur i Nordåsen
Vi inviterer til skitur i Norsåsen og legger opp til 
både en kortere og lengre runde ut fra deltaker-
nes ønsker.  Den korte er på ca. 10 km og går 
rundt Honsjøen. Den lange turen går til Marifjell, 
er mer kupert og til sammen ca. 22 km. Husk 
skismøring, mat, drikke og en jakke og et sitteun-
derlag til rasten. 

Oppmøte: Grustaket i Nordåsen. Innkjøring ved 
Esso i Maura. Følg Holkebyvegen oppover til Kløv-
berget og fortsett innover grusvei (bomvei, SMS-
betaling) til Grustaket parkeringsplass, ca. 6 km.
Turledere: Irene, Nina, Elise, Heidi

Søndag 6. mai kl 11
Vårtur i ravinene
Denne turen arrangeres sammen med Ullensaker 
Turlag – se detaljer på deres hjemmeside.

Mandag 21. mai - 2.pinsedag kl 09
Romeriksåsen på langs - langtur
Denne 2. pinsedag går turen fra Tæruddalen til 
Holter, en flott langtur for den som liker og er i 
form til å gå langt.
Vi regner med å starte fra Tæruddalen ca kl 10. Vi 
følger blåmerket sti og vei hele turen via Ringdals-
hytta, Busterudvangen og til Spikertjernhytta hvor 
vi tar hovedrasten (ca. 30 min). Fra Spikertjern-
hytta går vi ned mot Buvannet og følger Gjermåa 
opp til Myrgruvefossen og Årstadvangen. Derfra 
rett nordover til Esetvangen hvor vi tar av østover, 
og følger Seterstien ned mot Bonnemyra og kom-
mer så inn på vegen som vi følger ca. 2,5 km til 
Eltonåsen (buss).

Det er en krevende tur på ca. 27 km og vi bereg-
ner 9 timer, så du bør være i bra form for å være 
med her. Det er en god del myrete strekninger 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 El-
tonåsen i Holter for busstransport til Åsenhagen. 
Bussen går ca kl 0907 og betales av den enkelte. 
Fra Åsenhagen går vi gangveien over til Tærud-
dalen. Man kan også møte opp i Tæruddalen (P 
plass),men må da selv sørge for transport tilbake 
etter endt tur på Eltonåsen.
Turledere: Jan Ove, Tom, Arvid

Søndag 3. juni kl 11-15
Fototur i Låkedalen
Beskrivelse: Vi går langs med Leira - fra Låke bro og 
ned til der sideelven Rotua flyter inn. Dette er et na-
turskjønt område med frodig løvskog og skogbunn 
dekket av vårblomster. Her er fotomotivene mange! 
Turen passer for alle med litt interesse for foto – el-
ler rett og slett bare 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.

Oppmøte: Overfor Låkedalsbroens vestside. An-
komst via Låkedalsvegen, enten fra Nannestadvegen 
(RV 120) eller Åsvegen (langs med Romeriksåsen). 
Turleder: Thorbjørn

Søndag 10. juni kl 11
Sommertur i ravinene
sammen med Barnas Turlag
Ravinelandskapet ved Gardermoen er veldig flott 
på denne tiden når hvitveisen dekker skogbunnen. 
Nede i ravinene er det som å komme til en egen 
verden. Vi går til rasteplassen ved elven, og etter mat 
følger vi elven oppover så det blir en rundtur tilbake 
til parkeringsplassen. Det kan være vått og gjørmete 
langs stien, spesielt når det regner eller har vært 
regnvær i forkant. Så her er tipset overtrekksbukse 
eller regnbukse og godt fottøy, gjerne støvler. Det 
gjør ingenting om man blir litt skitten! Vi går i rolig 
tempo og bruker den tiden vi trenger. Turen er på ca 
4 km og klares av de fleste. De minste må gjerne sitte 
på ryggen på de mest kuperte partiene. Ikke mulig-
het for barnevogn her.

Oppmøte: Det er en parkeringsplass ved 
sydenden av vestre rullebane på Gardermoen. 
Innkjøring ved Scandic, ta raskt til venstre igjen og 
så er det 100 m til parkeringsplassen.
Turledere: Karl Henrik, Tom, Arivd

DAGSTURER VOKSNE
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Søndag 24. juni kl 11
Rundtur Råbjørn
Turen starter ved DNT-hytta Råbjørn og følger 
stien mot Fagertjern og Ingelsrudvangen og 
fortsetter forbi Store- og Vesle Snellingen før du 
ender opp ved DNT hytta på Snellingen hvor vi 
spiser. Der snur vi og følger blåstien forbi Storvass-
haug og Høgbrenna tilbake. Her er stien meget 
kupert og kan være litt strevsom inn til vesten-
den av Råbjørn. Videre følger vi vannet bort til 
Råbjørnhytta igjen 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.
Turen er et samarbeid med Ullensaker Turlag.

Oppmøte: Rustadsaga kl 0945, ved betalings-
bommen for felles kjøring inn til Råbjørn. Man 
kan også møte opp direkte ved Dansetjern v/bom-
men inn til veien mot Råbjørnhytta. Avmarsj kl 10.
Turledere: Tom, Elise, Jan Ove, Hege

Lørdag 14. juli kl 09
Opplev Romeriksåsen - langtur
Dette er en ordentlig langtur på ca. 34 km. Vi 
beregner 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 Smalgjermen-
ningen, Gjerdrumsgjermenningen, Myrgruve-
fossen, Årstadvangen, via Seterstien til starten 
på Martinstien og Utsikten før vi går tilbake til 
utgangspunktet via Gruvebakken og Gimildam-
men. Det er viktig å ha med nok mat og drikke. 
Klær etter vær, og ha med skift.

Oppmøte: Betalingsbommen i Øyungsvegen, Holter. 
Turledere: Tom, Elise, Arvid

Lørdag 1. september kl 14
#nattinaturen
Se omtale av dette arrangementet i Barnas Turlag 
sitt program.

Søndag 2. september kl 11-14
Kom deg ut- dagen – Familie-
aktivitetsdag ved Vikkelihytta
Se omtale av dette arrangementet i Barnas Turlag 
sitt program.

Søndag 19. august kl 11
Høsttur i ravinene
Også høsten er fin i ravinene! Nede i ravinene er det som å komme til en egen verden. Vi går til rasteplassen 
ved elven, og etter mat følger vi elven oppover så det blir en rundtur tilbake til parkeringsplassen. De som 
ønsker kan være med å gå den lange runden som går opp av ravinene og ned igjen, en mer kupert tur. 
Det kan være vått og gjørmete langs stien, spesielt når det regner eller har vært regnvær i forkant. Så her er 
tipset overtrekksbukse eller regnbukse og godt fottøy, gjerne støvler. Turen er på 4 eller 7 km.

Oppmøte: Det er en parkeringsplass ved sydenden av vestre rullebane på Gardermoen. Innkjøring ved Scan-
dic, ta raskt til venstre igjen og så er det 100 m til parkeringsplassen.
Turledere: Karl Henrik, Irene, Arvid

Lørdag 15. september kl 11
Tur til Kvernsjøberget
Vi går på blåmerket sti fra Vikkelihytta til Kvernsjø-
berget. Der er det fantastisk utsikt over Romerike. 
Denne turen går på en av turlagets aller nyeste 
stier. Det er mulig vi også går noe utenom sti. 
Turen er på 10-12 km i kupert terreng. Husk mat, 
drikke, sitteunderlag og klær etter vær. Gode, 
vanntette sko er alltid lurt.
Turen er et samarbeid med Ullensaker Turlag.

Oppmøte: Vikkelihytta, Nordåsen i Maura. Ca. 
9 km fra Esso i Maura. Følg Holkebyvegen til 
Kløvberget. Følg så grusveien videre innover forbi 
bom (SMS-betaling), forbi skistadion, til venstre 
ved grustaket og til venstre igjen i krysset ved 
Honsjøen, totalt ca. 9 km.
Turledere: Irene, Nina, Heidi

DAGSTURER VOKSNE
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Søndag 30. september kl 11
Rundtur Bekkestua - Øyungen
Denne turen tar vi som både en kortere og lengre 
runde i tilpasset tempo for deltagerne. Vi starter 
samlet på Grøsåkervangen og går til Bekkestua 
(DNT-hytte) videre til Øyungsdammen, Fløyta og 
tilbake til Grøsåkervangen. Distanse 9 km. Den 
lengre turen går videre fra Fløyta langs Gjermen-
ningene og Årstadvangen og så tilbake til Grøså-
kervangen. En distanse på ca. 13 km.

Oppmøte: Grøsåkervangen, Holter. Innkjøring 
Øyungsvegen i Holter, betalingsbom (SMS).
Turledere: Jan Ove, Elise, Tom

Søndag 14. oktober kl 11
Tur til Skjerveknatten
Dette er en flott rundtur i Hadelandsåsen. I star-
ten trasker vi langs grusveg, ca. 500 meter. Etter 
hvert følger vi den blåmerka skogsstien opp til 
Skjerveknatten. Det passer å ta ei drikkepause et-
ter den bratte kneika. Før vi går videre må vi sørge 
for å få med oss det storslagne utsynet mot øst. 
Vannene og skogene er et behagelig skue for øyet. 
Turen går videre i lett terreng fram til svabergene 
øst for Hammartjern, hvor vi tar fram nistepakka. 
Dette er en rasteplass med utsikt som vil tilfreds-
stille de mest kresne blant oss. Etter rasten tar vi 
stien langs Nordre Kudalen ned til Skjerva og 
parkeringen igjen. Lengde og varighet: 8-9 km og 
3-4 timer.

Oppmøte: Skjervetråkket ved Skjerva. Følg Gamle 
Hadelandsvei mot Roa, 23.5 km fra Maura.
Turledere: Heidi, Tom, Arvid

Søndag 21. oktober kl 18
Familietur til Prekestolen
Denne turen arrangerer vi i samarbeid med Ul-
lensaker Turlag – turbeskrivelse legges ut på deres 
hjemmeside.

Søndag 2. desember kl 12
Barfrosttur til Nipkollen
Om det er barfrost eller snø så ta vi beina fatt fra 
Kløvberget til Nipkollen (544 moh). Det er en 
del stigning på vei opp, og like mye nedover på 
vei hjem. Det er ca. 4,5 km hver vei. VI går på blå-
merket sti hele veien. På toppen har Nannestad 
Turlag plassert ut både sittebenk å hvile seg på og 
turpostkasse som man kan skrive seg inn i både på 
gamlemåten og digitalt (via DNT-appen SjekkUT). 
Husk drikke, mat og sitteunderlag. Vintersko/
gode turstøvler er viktig, samt noe varmt å kle 
på seg på toppen. Denne turen er fin for de aller 
fleste som liker å gå på tur, men husk at det kan 
være tungt å gå i snø.

Oppmøte: Kløvberget (P/buss) i Maura.
Turledere: Glenn, Elise, Tom

Lørdag 27. oktober kl 18
Fullmånetur til Raudfjell
Vi inviterer 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. 
Fin grusvei å gå hele veien til Utsikten. Passer for stort sett alle; målgruppen er voksne og ungdom, men 
kan også passe for 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 med hodelykt og sitteunderlag også. 

Oppmøte: Kjør inn Øyungsvegen fra Åsvegen og fortsett ca 1 km etter betalingsbua (SMS). Det er en 
parkeringsplass like etter den lange bakken. Det står et skilt til Raufjell som peker til høyre.
Turledere: Jan Ove, Thorbjørn, Elise

DAGSTURER VOKSNE
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BARNAS TURLAG
Søndag 21. januar kl 11-14
Kom deg ut-dagen – Vinteraktivitetsdag - DNT 150 år! 
DNT fyller akkurat denne dagen 150 år og det inviteres til jubileumsarrangementer over hele landet!  Vi 
har fått låne Bjerke IL Ski sitt anlegg, og inviterer til familiedag i akebakken og løypene ved Nordåsen skista-
dion.. Det er kjørt opp barnevennlige 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).
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Søndag 11. februar kl 12-15
Skøyter, aking og bålkos på Maura 
skole
Ta med akebrett og skøyter og bli med oss på en 
fartsfylt dag på Maura skole! Vi fyrer opp bål og 
tar lunsjen ute, så ta gjerne med en vedkubbe 
eller to. 
Husk varmt tøy, bålmat og godt humør. Forbehold 
om is og/eller snø, så følg med på hjemmeside/FB! 

Oppmøte: Maura skole. Parkering på skolens 
parkeringsplass bak hallen. Buss 420 stopper ved 
skolen.
Turledere: Kai, Glenn og Totto

Tirsdag 24. april Kl 18
Kveldsmat-tur
Vi nyter våren, drar til Kløvberget og tar med oss 
kveldsmaten ut denne dagen - selv om det er midt 
i uken! Vi oppfordrer alle til å være litt kreative og 
ikke nødvendigvis ta med pølser. Vi lager bål så ta 
gjerne med et par vedkubber. Det er under en kilo-
meter å gå på sti fra parkeringsplassen til bålplas-
sen så dette passer for stort sett alle. For de som har 
med barnevogn kan man følge grusveien opp.

Oppmøte: Kløvberget (P/buss 420), Maura.
Turledere: Lene og Linn

Lørdag 5. mai kl 12
Vårtur til Nordgardsberget
Vi håper på deilig vårvær og rusler en tur fra Pre-
ståsen skole til gapahukene på Nordgardsberget. 
Vi deler ut turbingo og den enkelte familie går i 
eget tempo til gapahukene ca 1,5 km innover. En 
liten premie venter! Vi spiser niste, leker og koser 
oss før man går hjem igjen når man synes det 
passer best. Det kan være vått på stiene om våren 
så det er lurt å ha på overtrekksbukse og støvler, 
tenker vi. Da kan man nemlig plaske i sølepytter 
og lete etter froskeegg og rumpetroll i dammene!

Oppmøte: Parkeringsplassen på Preståsen skole. 
Buss 420 stanser her.
Turledere: Kai og Totto, Katharina

Søndag 10. juni kl 11
Sommertur til ravinene ved 
Gardermoen
Denne turen arrangerer vi sammen med Nanne-
stad Turlag. Se beskrivelse av turen i programmet 
for NT annet sted i dette programmet.
Turledere: Totto, Katharina

Søndag 17. juni kl 12
Marifjelltur for de store barna
På denne turen ønsker vi å ta med oss familier 
med barn fra 7 år og oppover så de får utfolde 
seg litt. Vi skal gå på blåmerket sti ca. 5 km fra 
Vikkelihytta opp til Marifjell hvor det er utsiktstårn 
og mulighet for å skrive seg inn i turboka. Vi tar 
nisten der. Vi går samme vei hjem igjen - det er 
mye nedover så det går nok unna!

Oppmøte: Vikkelihytta (P). Kjør opp Holkebyve-
gen ved Esso i Maura. Fra bussrundkjøringen på 
toppen fortsetter man på grusvei forbi beta-
lingsbom (SMS) og skistadion. Ta til venstre ved 
T-krysset ved «Grustaket». Fortsett derfra 4 km 
innover, hold til venstre i skarp sving rett før Hon-
sjøen. Det er ca. 9 km fra Maura til Vikkeli.
Turledere: Glenn, Linn og Hege

Søndag 26. august kl 12
Morsom stisykling i 
Trandumskogen
Det er mange spennende stier å sykle på i dette 
området. Stiene er brede og fine og lett kuperte. 
Dette er en tur som passer for barn fra 7 år og 
oppover som liker å sykle. Det er ikke veldig 
krevende, men noen utfordringer er jo bare gøy! 
Mat og drikke medbringes, likeså klær etter vær. 
Husk å sjekke at sykkelen er i god stand før turen. 
Lappesaker kan være lurt å ha med.

Oppmøte: P-plassen ved idrettshallen på Sess-
vollmoen  (Mogreina). Se etter røde vester og det 
røde flagget vårt.
Turledere: Glenn og Totto, Kai

BARNAS TURLAG
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BARNAS TURLAG
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Lørdag 1. september kl 14
#nattinaturen – familiecamp ved 
Honsjøhytta
I forbindelse med oppstart av «Friluftslisvets uke» 
og det landsomfattende arrangementet #nattina-
turen inviterer vi til familiecamp ved Honsjøhytta. 
Vi overnatter ute i telt. Eget utstyr må medbringes. 
Ta også med egen mat (middag/kvelds/frokost), 
gjerne noe som kan tilberedes på bål/primus. 

Hva skjer:
-KURS: Vi arrangerer førstehjelpskurs for barna kl 
15 – passer fra ca 7 år. 
-MAT: Vi tenker også å finne sopp i skogen og lage 
soppsuppe på bål som alle kan få smake på. Kan-
skje noen vil fiske så vi kan tilberede den på bålet?
-TUR: Søndag kl 10 går vi på blåmerket sti inn 
til VIkkelihytta og deltar på KDU-dagen som ar-
rangeres der. 

For de som kun har lyst til å være med på overnat-
tingen så er det bare å møte opp når det passer.

Oppmøte: Honsjøhytta i Nordåsen. Kjør opp 
Holkebyvegen ved Esso i Maura. Fra bussrundkjø-
ringen på toppen fortsetter man på grusvei forbi 
betalingsbom (SMS) og skistadion. Ta til venstre 
ved T-krysset ved «Grustaket». Fortsett derfra ca 2 
km innover. Det er ca. 7 km fra Maura til Honsjøen.
Turledere: Elise, Linn, Hege og Heidi

Søndag 2. september kl 11-14
Kom deg ut-dagen – 
Familieaktivitetsdag ved 
Vikkelihytta
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 området. Ta med bålmat, sitteunderlag, 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 Hol-
kebyvegen til Kløvberget. Følg så grusveien videre 
innover forbi bom (SMS-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.

Lørdag 3. november kl 17
Reflekstur til Kløvberget
Denne turen er blitt en tradisjon hos oss for vi ser 
hvor morsomt barna synes det er å komme ut i 
skogen i mørket! Vi setter ut en spennende refleks-
løype som man skal følge med lommelykt fram til 
bålplassen på toppen. «Kjærlighetstreet» pleier å 
blomstre på denne tiden av året, til stor glede for 
alle barna! Vi fyrer stort bål på toppen.

Vi spiser kveldsmat ved bålet før man kan returne-
re når man selv ønsker. Det er ca. 800 m å gå hver 
vei i lett terreng. For de som har med barnevogn 
er det mulig å følge grusveien opp i stedet for 
refleksstien. Husk lommelykt/hodelykt! 

Oppmøte: Kløvberget (P). Buss 420 fra Jess-
heim/Gardermoen/Nannestad stanser her.
Turledere: Linn, Hege, Kai og Katharina

Søndag 16. desember kl 12
Juletur fra Nannestad kirke til 
Låke gård
Ta en pause fra juleforberedelsen og bli med ut 
med store og små turgåere. Vi avslutter DNT’s 
jubileumsår med en koselig førjulstur fra Nan-
nestad Kirke til Låke gård.. Vi går på grusvei og 
på jordet. På gården fyrer vi opp i stabburet hvor 
det blir et lite juleverksted, og det blir bål utenfor. 
Servering av noe varmt å drikke/spise. Hvis snøen 
er kommet blir det mulighet for aking på jordet!

Vi håper du tar på nisselua di, varme klær og har 
med godt humør, sitteunderlag og gjerne mat 
som kan varmes på bålet hvis du ønsker det. Turbo 
kommer og deler ut en liten førjulsgave til barna.

Den enkelte familie går hjem når de selv ønsker det. 
Tips: På hjemturen kan det være mørket har sneket 
seg på, så da er det lurt med hodelykt/lommelykt. 

Oppmøte: Nannestad kommunehus (P). Adkomst 
med buss 420 til Nannestad Torg en kort spaser-
tur unna.

BARNAS TURLAG
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LANGTUR

Juli/august
Tur i Tafjordfjella
Denne turen går over 5 dager og det er inn-
kvartering på hyttene Pyttbua, Reindalssætra 
og Veltdalshytta. 

Vi starter fra Kabben/Brøstet vest for Bjorli. 
Mer informasjon kommer på vår hjemme-
side når turen nærmer seg. Påmelding, max 
10 personer. Egenbetaling.

Vi setter turen til krevende/svært krevende 
(rød/svart), med tanke på oppstigningen til 
Ishola dag to. Man må være vant til å gå med 
sekk. Dagsetappene er på 10-15 km, men 
terrenget kan i dårlig vær være tungt å gå i. 
Det er stein og myr i fjellet også!

Turledere: Heidi Larsen og Jan Ove Nico-
laisen. Turen arrangeres i samarbeid med 
DNTOO.

By Markus Trienke - Tafjord Trolls, CC BY-SA 2.0
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Vinteraktivitetsdag i Nordåsen 
Søndag 21. januar  kl. 11-14

DNT fyller akkurat denne dagen 150 år og det 
inviteres til jubileumsarrangementer over hele 
landet!  Vi har fått låne Bjerke IL Ski sitt anlegg, og 
inviterer 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 Kløv-
berget. Følg grusveien 
videre innover forbi 
bom (SMS-betaling) 
til skistadion (P ved 
varmestua).

 

KOM-DEG-UT-DAGEN
Familiedag ved Vikkelihytta  
Søndag 2. 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 området. Ta med bålmat, sitteunderlag, 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 Hol-
kebyvegen til Kløvberget. Følg så grusveien videre 
innover forbi bom (SMS-betaling), forbi skista-
dion, 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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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)
I løpet av våren 2018 setter vi også opp en postkasse 
på Kvernsjøberget.

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 nannestad-
turlag@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.

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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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 må ha for å komme seg inn på hyttene. Booking og mer informa-
sjon gjøres på www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka   
Merk: 
•	Det	er	nødvendig	å	ha	med	egen	sovepose/lakenpose	på	hyttene.	
•	Mat	og	drikke	må	også	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 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 i oppkjørt 
løype fra Grustaket. 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 
utebruk (Lego, brettspill, puslespill, fotball, kubb 
mm.). 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 
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 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 BT 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 slettest ikke minst er Sparebankstif-
telsen og Gjensidigestiftelsen viktige bidragsytere i forbindelse med rydding og merking av stinettet vårt.

dntoslo.no/nannestad
Naturopplevelser for livet


