
 
 
 

IVV- stempling kr. 20,- 
 

HUSK Å STEMPLE KORTENE DINE 

 Start fra Båthavna i Svelleveien 19, 2004 Lillestrøm 

 
 
 

FLISBYEN TURMARSJKLUBB 
ettablert 01. januar 2014 

 

PV – 97,    6 KM. 

 

 

Kontroll 1:

Kontroll 2:



Løypebeskrivelse: 
 

Start fra Havna Båtforening (Båthavna). Gå opp til bommen, og ta  
vollen til venstre og bort til gangvei (ca. 85 m.) Ta så til venstre på 
asfaltert gangvei. Etter ca. 900 m. gå under brua som kommer fra 
Rælingstunnelen. Etter ca. 50 m. etter brua fortsett gangvei mot 
venstre mellom Nitelva og blokkene. Etter ca. 1,4 km slutter asfalten 
og gangveien fortsetter på grus. Her er kontrollpost 1 på 
oppslagstavle på høyre side. Fortsett på grusen under jernbanebrua 
og videre langs Nitelva. Forbi «Hammering Man» som ligger på høyre 
side og mellom elva og blokkene bort til Strømsveien (nå har du gått 
ca. 2,3 km.) Ta så til venstre over Nitelva mot Sagdalen. Etter ca 350 m 
kommer du til Strandveien. Her tar du inn til venstre og følger denne 
ca 500 m.  Her kommer du inn i Henrik Sørensens vei. Etter ca 50 m 
kommer du til nr. 12 med en ca 2m høy hvit støttemur på høyre side. 
Kontrollpost 2 på lyktestolpe ved innkjørselen til nr. 12. Hit er det ca. 
3,2 km. Følg videre forbi en båthavn på venstre side og fortsett over 
Nitelva igjen. Etter slutten på brua går du ca 50 m og tar til venstre 
rundt pumpehus i gul teglstein. Ta gangveien under jernbanebrua 
hvor du har «sagbladet» og fortsett gangveien rett frem til mål. 
(Startsted). 

  
 
 
 

God tur og lykke til 
 
Navn:……………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse:……………………………………………………………………………….. 
 
 
Postnr…………………..      Poststed:………………………………………….. 
 
Startnr………………….       Dato:……………………………………………….. 
 
Opplysninger ved: Kåre-Bj. Weigård, tlf. 91136203 
                                  Arne Hamre,         tlf. 95275846 
 
 
 
 

 



 
 
 

IVV- stempling kr. 20,- 
 

HUSK Å STEMPLE KORTENE DINE 

 Start fra båthavna i Svelleveien 19, 2004 Lillestrøm 

 
 
 

FLISBYEN TURMARSJKLUBB 
etablert 01. januar 2014 

 

PV – 97,    11 KM. 

 

 

Kontroll 1:

Kontroll 2:

Kontroll 3:

Kontroll 4:



Løypebeskrivelse: 
 

Start fra Havna Båtforening (Båthavna). Gå opp til bommen, og ta til 
høyre på vollen. Etter ca. 110 meter ta til høyre på grusveien og følg 
denne langs med Nitelva til grusveien slutter ca. 1,4 km.  Kryss veien 
og ta til høyre og gå under brua. Ta så til høyre mot Monter og følg 
gangvei videre rett frem. Passerer FUS barnehage på vår venstre side, 
krysser Ingesgate og følger gangveien rett frem til rundkjøring 
(Fetveien) Kontroll 1 på støyskjerm til venstre . Hold til venstre rett 
frem til neste rundkjøring. Kryss over Sørumsgata og hold til høyre. Gå 
over gangfeltet på Fetveien og følg gangveien (grus) rett frem til 
Sørum gård. Ta til høyre på grusveien og følg denne rundt jordet. Vi 
kommer til Myggmuseet og fortsetter videre rett frem på grusveien. 
Lengst inn har vi en rasteplass på høyre side. Her er kontrollpost 2 på 
tre til høyre for stien ned til rasteplassen. Ta grusveien videre rundt 
jordet. I enden kommer vi til et gult hus. Hold til venstre forbi huset 
og videre gjennom Sørum gård. Etter å ha passert luftegårder på 
begge sider tar vi til høyre. Følg veien videre til enden. Kontrollpost 3 
på oppslagstavle høyre side. Ta så gangvei til venstre. Følg gangveien 
forbi parkeringsplassen til Skedsmohallen og til fotgjengerfeltet i 
enden av parkeringplassen. Gå over fotgjengerfeltet og ta gangvei til 
høyre under jernbanebrua. Følg gangvei forbi Åråsen stadion og 
statue av Tom Lund. Ta så til venstre under Fetveien og følg 
gangvei/fortau rett frem og inn i Lillestrøm. Dette er Alexander 
Kiellandsgate. Når vi kommer til rundkjøring, ta fotgjengerfelt rett 
over og gå videre rett frem Solheimsgate til neste rundkjøring. Ta til 
venstre i rundkjøring og gå under jernbanebruene til fotgjengerfeltet. 
Kryss veien før rundkjøring og ta til venstre mot shellstasjon. Kryss 
veien igjen og fortsett rett frem på venstre side av shellstasjonen. 
Kontroll 4 på trafoen ved vaskehallen til  

  
 
 
Shellstasjonen. Fortsett til rundkjøringen ved Arena hotell/Rema 1000. Kryss 
veien ved fotgjengerfeltet og følg gangveien ned mot Nitelva. Hold til 
venstre og gå under brua. Følg så gangveien videre rett frem til båthavna. 
 
 

God tur og lykke til 
 
Navn:……………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse:……………………………………………………………………………….. 
 
 
Postnr…………………..      Poststed:………………………………………….. 
 
Startnr………………….       Dato:……………………………………………….. 
 
Opplysninger ved: Kåre-Bj. Weigård, tlf. 91136203 
                                  Arne Hamre,         tlf. 95275846 
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