
Årets vårtur på to hjul gjennom Nord-

marka byr på noe nytt og mer kjent. 

Det nye er at vi skal ta første natta på 

Sellanrå, speiderhytte ved Tømte nord 

i Maridalen. Det kjente blir nok en 

kveld og natt på Katnosdammen!

Vi setter kursen mot Nordmarka fra 

Blindern i 15-tida fredag 26. mai.

Planen er å sykle mot den selvbetjente 
hytta Sellanrå, som ligger i nærheten av 
Tømtehyttene nord for Movatn. Vi sykler 
inn den vakre Maridalen, opp til Snippen 
og følger togtraseen derifra til Movatn, 
der vi raster. Husk å ta med matpakke 
eller spis et godt måltid før avreise!

NB! På Sellanrå er det plass til 15 perso-
ner, men det er ikke sengetøy, bare tep-
per. Det er 1 soverom og 2 rom på hem-
sen. Vi anbefaler å ta med sovepose.

Sellanrå er den eneste hytta i Marka som 
har proviantlager, så vi baserer oss på å 
lage mat fra dette til middag på fredag 
kveld. Ønsker du å ta med egen mat i ste-
det, er det selvføgelig anledning til det :)

På lørdag setter vi kursen mot Katnos-
dammen via Hakloa og Daltjuven –
Båhussetra. Denne veien er litt lenger 
enn via Sandungen/Sandungskalven,
men det er mindre berg- og dalbane.

På Katnosadammen lager vi grøt og spe-
kemat (og Lerum-saft) sammen og hyg-
ger oss utover kvelden. Her er det også 
kanoer for de som vil ut på vannet.

På søndag tar vi turen tilbake mot byen, 
og da er det to alternative ruter, avhengig 
av om man skal øst eller vest i byen:
• Enten Kikut og østover/sørover eller 
• Sandungen og ned Langlia og mot
Sørkedalen

Om påmelding, pris og praktiske opplysninger, 
se side 2

Bli med på vårsykkeltur gjennom Marka – 
helga 26.–28. mai er marka på sitt vakreste!
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På Sellanrå er det, som navnet indikerer, selvhushold. 
Og så har hytta en utrolig flott utsikt over Øyungen, 
Maridalen og Nordmarka sør!
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Påmelding gjøres til kjell.andresen@
usit.uio.no seinest tirsdag 18. april.

Vi har satt prisen til 520,-, som dekker 
begge overnattingene og middager/mat 
på både Sellanrå og Katnosdammen.

Betaling til sykkelgruppas 
Vipps = 81892 eller konto:
0540.06.50448

UiOBIL
Postboks 1066 Blindern
0316 Oslo

Merk innbetalinga med “Vårtur i Marka”. 

Ev. medlemskap i DNT med medlems-
nummer og/eller medlemskap i Frilufts-
klubben (friluftsklubben.no) må oppgis 
ved påmelding da det medfører reduserte 
kostnader for sykkelgruppa.

Opplegg

Turen kan sykles både med hybrid og 
terreng, men hver enkelt må ta med seg 
egen bagasje, lappesaker/slange, aktuelt 
verktøy, mat og drikke – enten i sykkel-
vesker eller sekk (ikke for stor/tung!). 

Sykkelgruppa tar med en del verktøy og 
utstyr til hjelp ved punktering og annet.

Folk må ha med sovepose / lakenpose til 
overnattingene. Nærmere om hva som 
ellers er lurt å ta med, kommer i eget 
skriv til dem som melder seg på turen.

Kart/nettadresser

Denne gangen gjør vi det enkelt: 
Gå inn på 
http://www.skiforeningen.no/marka/sykkelruter/
eller
http://www.ut.no

Motto for turen: 

“På hjul med Bobben og Kjell 

treng du truleg bå’ tur og hell.

Men på tur med Mark og Dale 

vil det sjeldan ell’ aldri gå gale.

– Og på lag med sindige Leiv, 

går det alltid godt – that’s Life” 


