
DRØMMETUR: NORDMARKA PÅ LANGS I KANO
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Padleturen gjennom Nordmarka er en klassisk

tur. Her ligger vannene på rekke og rad og

venter nærmest på deg. På de fineste

sommerdagene kan det være mange underveis,

men Drømmeturen gjorde opptak uken før

høstferien og vi fikk hele marka for oss

selv!

Vi padlet fra Mylla en ettermiddag og kom

ikke så mye lengre før vi tok første natt i

telt.

Deretter fulgte vi den klassiske veien via

Tverrsjøen, Pershusvatnet, Aklangen og til

Katnosa. Der prøvde vi fiskelykken (husk å

kjøpe fiskekort fra Oslomarkas

fiskeadministrasjon) og slo opp telt.

Neste dag ble det en lengre trilling videre

til Store Sandungen. Vi spilte myr-rugby ved

Fløtmyrvika nord i Hakkloa og sov under åpen

himmel på et vakkert nes litt lengre sør, på

vestsiden av vannet.

Deretter var det bare Bjørnsjøen igjen for

vår del, før vi fortsatte eventyret til fots

til Helvete og en natt på Kobberhaughytta.

Vi padlet også ned Akerselva, men da må du

sjekke forholdene før du setter utfor. Det er

fullt mulig å gjøre det, men det krever litt

research på vannforholdene og bygningsarbeid

som eventuelt stenger elva..

NYTTIGE LENKER
NRK TV - Dr&#248;mmeturen - 3:6

(http://tv.nrk.no/serie/droemmeturen/

DVNA21001113/sesong-2/episode-3)

Nordmarka, Krokskogen og Romeriks&#229;sene -

Omr&#229;de - UT.no (http://ut.no/omrade/

4.1299/)

Kobberhaughytta (http://ut.no/hytte/3.1904/)
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Høstidyll i Nordmarka. Tatt i månedsskifte

september/oktober.
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1. Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/

2. Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
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ADKOMST
Det er mulig å leie kanoer som kan leveres på

turens start og hentes ved slutten. På Mylla

er det stor parkeringsplass dersom du har

egne kanoer og vil sette fra deg bilen. Det

er ikke lov å kjøre bil i Nordmarka uten

spesiell tillatelse, så du må frakte kanoene

ut til en vei der du ønsker å slutte turen.

Kanotrille er helt nødvendig og gjør de

lengre trille-etappene til morsom gåtur

istedet for et forferdelig strev.
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