
 

Hva er Trollnatta? 
Trollnatta er en åpen 

aktivitetskveld for barn og 
barnefamilier!  

Opplev sitrende spenning ved å 
finne vei i Nittedals skoger i 

svarte høstnatta!  Kun reflekser 
og fakler viser vei! 

Underveis må du være på vakt, 
da det er fare for å møte både 

troll og andre småskumle 
skapninger som vokter skogen 

mot inntrengere! 

Du velger selv om du vil løpe 
eller gå, om du vil gå alene eller 

sammen med venner eller 
foreldre!  For de minste er det 

nok trygt å være i følge med en 
voksen! 

Arrangementet er åpent for alle 
og er gratis! 

Du trenger klær og fottøy til en 
skogtur i mørket og en 
hodelykt/lommelykt! 

Vi stiller med bål, så ta med 
drikke og noe godt å grille! 

 

 

Troll er en samlebetegnelse for flere typer 

menneskeliknende vesener i nordisk 
folkediktning og eventyrtradisjon med røtter til 
norrøn mytologi. Både utseende og egenskaper 

varierer, men troll er oftest både farlige og 

dumme. Det kan være snakk om kolossale 
jutuler og riser, det vil si onde kjemper, såvel som 
små nisser og dverger og andre underjordiske 
fabelvesener. Trollene holder gjerne til i 

utilgjengelig og uberørt natur, for 
eksempel i huler i fjellet, i skoger, bekker og vann. 

Og kanskje i skogene rundt Sørli….. 

Trollnatta   2015 
 Torsdag 29. oktober kl 18.00-19.00 på Sørli 



 

 

1. Meld deg på ved skistua, med navn og alder og telefonnummer (til en voksen). 

2. Gå bort til start ved badedammen. 

3. Når startsjefen sier det er klart, følg refleksene inn i skogen!  

3. Når du kommer til mål registrerer vi at du er gjennom løypa.   

4. Ta deg en tur til bålet og grill litt pølser og nyt kvelden! 

Vi ønsker deg en fin men småskummel skogskveld! 

Hilsen 

Nittedal o-lag 

Skogtroll-løypa 

O-troll-løypa 

Skogtroll-løypa går  i selveste trollskogen! Her må du selv finne 
veien gjennom den svarteste trollskog! Kun reflekser viser vei forbi 

de merkeligste farer! Finner du HEKSERINGEN vil du, om du er 
heldig, få en smakebit av skogheksas fortryllende godbiter! Men pass 

deg, skogtrollene vokter i hennes rike! 
 

Så, om du våger, ta turen ut i skogen!  Start er ved badedammen. 

O-troll løypa er den ultimate natt-testen! Ved hjelp av hodelykt skal du 
selv finne veien gjennom den bekmørke skogen kun ved hjelp av hodelykt, 

kart og kompass! 
O-troll løypa er for barn, ungdom og voksne som har lært kart og 

kompass og vil teste sine ferdigheter i svarte natta! 
Er du nattens helt og klarer å finne veien? 

 
Du får kartet på start ved badedammen!  
 

Hvordan bli med? 
gjør du: 



 

HØSTEN 2016 


