
Kort løype 5 km, 2017 
 

Starter fra Seiersten stadion ved den grå brakken.  

Går ut porten, krysser veien mot Seiersten Ungdomsskole og går 

opp veien til venstre og så inn første til høyre, Vollveien. Går denne 

til enden og så til venstre inn i Museumsveien. Går denne inn på 

museumsområdet, passerer et gult hus på venstre side. Følger veien 

forbi den gamle skysstasjonen (okerfarget) på høyre side, Følger 

veien i en bue forbi et rødt toalettbygg på høyre side. Vi krysser 

Belsjøveien, går 50 meter til venstre og så til høyre inn stien ved 

infotavlen. Nå følger vi skiltingen til Kverndammen og 

Øvredammen. Passerer bommen, følger stien opp og rundt svingen, 

blåmerket tre midt i svingen, videre opp til neste infotavle på vår 

høyre side. Fortsetter rett frem ned bakken, over en liten slette og tar 

stien inn til høyre ved en liten bekk. Følger stien videre gjennom 

skogen, kommer til en stor lavvo på vår høyre side og fortsetter rett 

frem til stikrysset, tar til høyre og følger markeringen mot dammene. 

Passerer med Kverndammen på høyre side og fortsetter rett frem til 

Øvredammen, ca. 700 meter. Ved Øvredammen passerer vi en 

liten klopp og vi fortsetter på stien mot Heer. (Ved Øvredammen 

er det flotte muligheter for en rast og å nyte noe medbrakt) Ved neste 

skiltstolpe tar vi ned mot venstre og følger denne stien svakt nedover 

til vi kommer til en bom og infotavle. (Selvkontroll 1, på stolpe) Vi 

kommer nå ut på en asfaltert vei og har Nedredammen på venstre 

side. Etter en liten stund kommer vi frem til bebyggelsen og følger 

veien frem til et T-kryss hvor vi tar til venstre og følger veien frem 

til Utsikten og Åsenveien. Her har vi en flott utsikt over Oscarsborg 

og Oslofjorden. Går til venstre inn Åsenveien frem til et 

garasjeanlegg og tar til høyre og følger veien frem til et Y-kryss. Går 

veien til venstre (Skilt; innkjøring forbudt) og så opp bakken til 

Veisvingbatteriet oppe på Seiersten. Rett før porten ut fra batteriet 

tar vi stien til venstre mot Seiersten skanse. Stien går parallelt med 

en flott mur på høyre side. Følger stien i ca. 400 meter og kommer 

opp på muren. Går til høyre, ca. 75 meter og tar en sti til høyre, 

(Selvkontroll 2, tre venstre side) ned til en asfaltert vei og ser da 

Seiersten stadion og mål 

Lang løype 10 km, 2017 
 

Starter fra Seiersten stadion ved den grå brakken.  

Går ut porten og går til venstre inn på grusvei opp og inn porten 

til Veisvingbatteriet på Seiersten. Flott utsikt og et fint sted for 

rast. Fortsett ned Batteriveien på andre siden. På vei ned krysser 

vi Solveien men fortsetter videre inn i Batteriveien. I enden av 

veien svinger vi skarpt venstre inn i Sagaveien, (Trafostasjon på 

venstre hånd) så første til høyre, ned Sagabakken. Nede ta til 

høyre inn Husvikveien. Følger veien rundt odden (Selvkontroll 1, 

stolpe venstre side) og følger veien sørover langs fjorden mot 

sentrum.  Etter å ha gått mellom noen hus får vi en strand på høyre 

side av veien. (Her kan man gå ned trappen og følge stranden 

frem mot Drøbak kirke*. Er ikke spesielt egnet for barnevogner 

og rullestol) Vi kan gå veien videre fremover og når vi passerer 

nr. 26 tar vi til høyre inn gangvei til Badeparken. I parken gå til 

venstre ut av parken, over veien og følger gangveien rett frem. 

(Alternativt man gå rett frem og gå sørover igjennom parken til vi 

kommer ut i havna.) Ved enden av P-plass gå til høyre ned til 

båthavna, svinger til venstre sørover. Passerer Drøbak Akvarium 

og fortsetter rett frem. I enden svinger veien til venstre og kommer 

ut i Storgata. Gå til høyre opp Jørnsebakken forbi Miramar 

restaurant og inn første vei til høyre, Strandveien og videre inn 

Wihelmsbakken. Følger denne ut i Vestbyveien og følger denne 

oppover mot venstre (Selvkontroll 2, stolpe venstre side) til 

krysset hvor Sogstiveien går til venstre. (Skilt mot Ullerud) 

Venstre inn Sogstiveien. Følger denne til ende ved 

bensinstasjon/Seven Eleven. Så til høyre inn på gangvei langs 

Osloveien, krysser veien, Ullerudbakken og fortsetter på 

gangveien. Golfbane til venstre og blant annet Biltilsynet på høyre 

side. Gå rundt rundkjøring på enden av sletta og følg Smieveien 

over golfbanen. (Selvkontroll 3, stolpe høyre side) Kommer opp 

til Belsjøveien, gå til venstre på denne. Passerer Follo Museum 

og kommer ned mot Seiersten skole og stadion. 
 



Løypekart 2017 

 

NB! HUSK KULEPENN ELLER BLYANT! 

www.turmarsjforbundet.no  

www.visitdrobak.no  

 

 

 

5 km  10 km 
Arrangør: Ski Tur- og Marsjforening 

2017 
 

Geir Henriksen: Tlf. 90 53 08 65 / geir@turweb.org     

Tor Breivold: Tlf. 97 76 36 44 / tor.breivold@no.dsv.com  
 

Dato: Kr. 20,- Distanse: 

SK1: 
 

SK2: SK3: 

Start fra Seiersten stadion,  
Belsjøveien 2, 1443 Drøbak 

Navn: 

Adresse: 

Postnr/sted: 

 

Startkortet betales ved IVV stempling 

Legg startkort og 20,- kr i en konvolutt i den låste kassen! 

NB!  Husk å skrive dato og distanse! 
Tilsluttet: 
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