
Raske føtter høsten 2022 
 

Torsdag 1.september: Frognerseteren – Kobberhaugen – Sørkedalen.  

Vi starter ved Frognerseteren T-banestasjon kl.10.00, går innom Fuglemyra og videre til 

Kobberhaugen. Eventuelt bading i vannet ved Kobberhaugen. Derfra går vi ned til Sørkedalen skole, 

og tar bussen.  

Turledere: Margrethe Stang (Tlf:95276009) og Inger Ellingsen (Tlf:95206905)  

 

Torsdag 15.september: Vestby bru – En rundtur i Ytre Enebakk. 

Turen starter ved Vestby bru i Ytre Enebakk. Vi går til Bråten (Bråtanstua), en gammel husmannsplass 

som nå disponeres av Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk. Videre retning «Høljeren» til Gaupestein. 

Gaupesteinen er en stor steinblokk som ligger inni skogen. Derfra går vi opp Mjærskaukollen på om 

lag 300 moh, og i tillegg kommer et utsiktstårn på 12meter. Er vi heldige med været får vi en 

fantastisk utsikt. Videre går vi tilbake til Bråtanstua, med gode muligheter for en kopp kaffe og en 

vaffel. Samme vei tilbake til Vestby bru.  

Bussrute 550 fra Oslo Bussterminal kl.09.15 (ankomst Vestby bru kl.09.58).   

Turledere: Knut Grøholt (Tlf:97100918) og Eilert Ringdal (Tlf:93094601) 

 

Torsdag 29.september: Bærumsmarka – Eineåsen og Haugsåsen. 

Vi starter ved tennisanlegget på Rykkinn kl. 10.00 og går opp skrenten. Der skal vi finne sporene etter 

St. Olavs hest, som skal ha hoppet hit fra Kolsåstoppen! Så holder vi høyden bort til ruinene etter 

Solfjellstua, og går videre opp til Haugsåsen. Deretter tilbake, ned og bort langs foten av skrenten av 

Eineråsen, forbi Sjømennenes helseheim og tilbake til tennisanlegget.  

Ta buss 160 «Rykkinn» fra Oslo Bussterminal kl. 09.02 (Sjølyst kl. 09.16) til Eineåsen på Rykkinn. 

Bussen går hvert tiende minutt begge veier. 

Turledere: Trond Sandboe (tlf. 91646420) og Margrethe Stang (tlf. 95276009) 

 

Torsdag 13.oktober: Bærumsmarka: Skuterudhøgda og Tjæregravshøgda. 

Start kl. 10.15 fra bussholdeplassen ved Ila Fengsel og Forvaringsanstalt (Grini Museum med utstilling 

om Grini fangeleir er stengt så tidlig på dagen). Vi går via Løvenskioldbanen til Skutehøgda og 

Brunkollen. Noe stigning opp til Skutehøgda, men verdt det. Flott utsikt over Oslo og Bærum. Fra 

Brunkollen går vi til Haslumseter kapell og videre mot Blekketjern og Tjæregravshøgda, høyeste 

punkt i Bærum. Vi får vurdere om vi skal gå helt opp på toppen. Fra Blekketjern går vi til Vensåsseter 

og tar skogsveien til Tobonn og Bykrysset i Lommedalen. 

Østeråsbanen (T2) fra Jernbanetorget T-banestasjon kl. 9.40 til Eiksmarka. Der overgang til buss 230 
kl.10.01. Ankomst Ila kl.10.11. (Buss 230 går fra Bekkestua bussterminal kl.09.44). Retur fra 
Lommedalen med buss 210A Sandvika, korresponderende overgang til buss nr. 150 på Bærums Verk 
til Bekkestua og Oslo Bussterminal. 
 
Turledere: Inger Ellingsen (tlf. 95206905) og Eilert Ringdal (tlf. 93094601) 
 



Torsdag 27.oktober: Skjettenkollen – Gjelleråsen. 

Vi starter fra Strømmen (ikke Lillestrøm) jernbanestasjon kl.9.35, og går fra Bråteåsen over 

Skjettenkollen via Gullhaug opp til Gjelleråsen og ender opp på Galleri Wurth på Holumskogen. 

Gangtid 3,5-4timer + tid på Galleri Wurth.  

Tog retning Lillestrøm (L1) fra Oslo S kl.9.11, til Strømmen (kl.9.34). Retur fra Gjelleråsen hvert 

kvarter.  

Turledere: Eilert Ringdal (tlf. 93094601) og Margrethe Stang (tlf. 95276009) 
 

Torsdag 10.november: Vardåsen i Asker 
Vi starter ved Gullhella jernbanestasjon kl. 10.00, og går opp til Vardåsens første topp med flott utsyn 

sydover og vestover. Deretter går vi til den andre, og litt høyere, toppen med noe utsyn til Oslo. Der 

oppe bestemmer vi oss for om vi skal gå bortom Åbortjern før returen nord om Vardåsen og ned 

forbi skisenteret.  

Ta tog L1 «Spikkestad» fra Oslo S kl. 09.11 (Skøyen kl 09.13) til Gullhella stasjon. Retur med samme 

tog (som går hver halvtime). Bil kan parkeres på Gullhella stasjon. 

Turledere: Trond Sandboe (tlf. 91646420) og Inger Ellingsen (tlf. 95206905) 

 

Torsdag 24.november: fra Hakadal til Nittedal. 

 
Nærmere turbeskrivelse kommer når vi vet om det er kommet snø. 
 
Turledere: Margrethe Stang (Tlf. 95276009) og Knut Grøholt (Tlf. 97100918) 

 

Torsdag 8.desember Nesodden: Fjellstrand – Kavringen - Nesoddtangen 

Ca. 15 km, antatt gangtid 4 timer. Vi starter turen fra Fjellstrand og går nordover til Nesoddtangen. 
Underveis passerer vi Oleanas utsikt, videre til Ellingstadåsen. Vi passerer etter hvert Sunnaas 
sykehus, og videre mot Kavringen. Det er da ca. 5 km igjen forbi Sjøstrand brygge og Flaskebekk 
brygge, før vi ender opp på Nesoddtangen. Der inntar vi en stedlig cafe med godt bakverk, evt. tar 
båt tilbake til Oslo.  
Båt, rute B 10 fra Aker Brygge kl. 08.58 med ankomst Nesoddtangen kl. 09.26. Videre med buss 575 
fra Nesoddtangen kl. 09.28, ankomst Fjellstrand 09.47. 

Turledere: Knut Grøholt (tlf. 97100918) og Eilert Ringdal (tlf. 93094601) 

  

 


