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Våren er en flott tid, museører på bjørka. Vi går en lysere tid i møte. 

Siden det var mye snø og våte forhold på Krokskogen, fant jeg ut at

Kjekstadmarka var tingen, ikke snø og normalt langt føre Nordmarka på våren.

Dette var 10 år siden, så det var stort sett gamle papirkart som var navigering.

Så også denne gangen. Fant en fin plass på kartet ved et vann, der hvor jeg har

laget et lite kryss på kartet.

Typisk skogbunn, men tørt og fint.

Ankom etterhvert sted jeg hadde plukket ut - Stordammen, knallfint.

Stedet var en stor overraskelse for meg, nesten for perfekt å telt på.

Dette bilde er tatt motsatt vei.

Det var veldig forseggjort på område, ny klippet og fint. Perfekt å slå opp telt,

men...

Men..... vi var på en golfbane som ikke sto på kartet mitt

!

 Kjekstad Golfklubb

På nyere kart var det avmerket. Da lærte vi det, husk oppdatert kart.

Vi gikk rundt vannet og fant et fint sted hvor vi slo leir.

Vi var så langt unna, at vi kunne høre «fore», men ikke fikk noen baller i hode.

Hilleberg Rajd var teltet på turen, her satt opp uten stenger ca 900 gram alt

inklusive. Et enduks 2 mannstelt som er utrolig fint, tror Zpacks Duplex er en

kopi av dette. 

Siden vi skulle teste utstyret som vi skulle bruke på Jotunheimen på tvers senere

på sommeren, ble det feltrasjoner til mat.

Liggeunderlag fra Jysk 128 gram! Du ser at jeg har brukt olashorts.

Viktig med restitusjon på tur

Flott solnedgang og klart fint vær.

Nyt våren og planlegg turer, både korte og lange. 

Vis rapporten i Turkartet

Vis større kart
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 Tyrifjorden rundt 12

dager 
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 Gjøvik og hjem på ski 10 dager 
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 Lettpakking Jotunheimen 6

dager 
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 Nordmarka på tvers t/r - 6 dager 
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 Langtur 21 dager - Dag for dag

tråd - Østfolds sydligste punkt og hjem 
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