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Onsdag 24.mai:
Vårtur langs vassdrag i Maridalen
I utgangspunktet tar vi bussen til Skar i Maridalen og går opp til Øyungsdammen. Er
det fint vær er det to muligheter for utvidelse av turen. Vi kan gå rundt Øyungen og
bl.a. nyte synet av vårflom i den ville Myrtjernselva, eller vi kan gå om Fagervann og
ruinene på Kamphaug til Skjærsjødammen. Derfra rusler vi ned langs fosser og stryk
i Skjærsjøelva til Hammern hvor det går buss tilbake til byen. Forhåpentligvis bruser
det skikkelig i elvene slik at sansene våre fylles med ekte vårfølelse. Det kan være
lurt å ta med/gå i gummistøvler da snøfonner må påregnes i høydene og i
nordhellingene. Buss tilbake til byen fra Skar/Hammern.

Turgradering: Som kveldstur å betrakte kan den utvidete turen bli litt strevsom (ca 4
timer på noe vei og  periodevis i kupert terreng), men sannsynligvis er det verdt
innsatsen !

Oppmøte: Avmarsj fra Skar når 51-bussen ankommer Skar bussholdeplass 17:48.

Kontaktperson er Gunnar Fimland, tlf 22 64 27 97, epost:
gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Fra kveldsturen til Kolsås i fjor
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Onsdag 9. august:
Østmarka: Ulsrud-Haukåsen-Lindeberg
Turen går i bynært Østmarksterreng uten at vi mister villmarksfølelsen av den grunn.
Har du opplevd Hauktjern og Hauktjernskløftene ? Kanskje legger vi inn et besøk i
det PR-kåte Puttjern som daglig var omtalt i avisene i forbindelse med byggingen av
Romeriksporten. I så fall vil du få se hvordan det står til med dette tjernet og finne ut
om dommedagsprofetiene var overflødige ?? Du kommer deg til Ulsrud T-bane
stasjon med linje 3 (retning Mortensrud). Fra Lindeberg går flere busser samt T-bane
mot sentrum. Turen vil gå litt på vei og mest på sti i kupert Østmarksterreng.

Oppmøte: Ulsrud T-bane stasjon 18:00. Kontaktperson er Gunnar Fimland, tlf 22 64
27 97, epost: gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Onsdag 6. september:
Utsiktstur i Holmenkollåsen
Vi tar T-banen til Lillevann stasjon og rusler rolig de 5-6 nedover-kilometrene til
Midtstuen stasjon hvor det går T-bane tilbake til byen. På veien vil vi ha flott utsikt
mot Sørkedalen, Bærum og Oslo med fjorden. Vi passerer også Holmenkollen
skibakke og arven etter ”Greven”, nye Holmenkollen kapell. Dette blir en rolig tur i
behagelig terreng. Ta med kikkert om du har.

Oppmøte: Vi tar første T-bane etter 17:30 fra Stortinget i retning Holmenkollen og
møtes i bakerste vogn (undertegnede tar banen fra Majorstua). Oppmøte på Lillevann
ca 18:00 (avhenger av når banen er der).

Ingen påmelding. Kontaktperson: Gunnar Fimland, tlf 22 64 27 97.

Sommernatt på Krokskogen
lørdag 17. – søndag 18. juni

Krokskogen er vel det skogområdet i Oslomarka som det ligger mest mystikk rundt.
Historier og sagn er mange. Særlig Asbjørnsen og Moe har bidratt i så måte. Men det
er også mange andre historier som verserer, mange av dem fra virkeligheten!

Krokskogen ble gitt i gave fra kongen til ringeriksbøndene for flere hundre år siden.
Og det preger området at det har vært utstrakt seterdrift her. Turfolk kan i dag ha
gleden av å gå på blåmerkede stier mellom vakre setervoller. Flere av dem har fortsatt
seterhus som er oppegående, med mye gammel kultur og historie i veggene.
Retthellseter er for eksempel nesten helt intakt. Seteren ble lagt ned på begynnelsen
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av 60-tallet, men er nylig restaurert. Et nytt hus med ystepanne er bygget, og mye
tyder på at man her ønsker å gjenoppta setringen.

Kontaktpersonen er så heldig og disponerer en hytte midt i dette paradiset ved
Kleivstua. Denne hytta blir midtpunktet for denne turen.

Avreise med privatbiler fra Borggården ved Rådhuset lørdag 17. juni kl. 17.00. Si
ifra ved påmeldingen om du disponerer bil.

Vi går så fra parkeringen ca. 1 km inn til hytta hvor vi griller ute. Når solen har gått i
åsen begir vi oss ut på nattevandring. Turen går via Nordkleiva, hvor over 20
svensker falt i 1716 til Retthelltjern hvor du kan ta et nattbad. Videre går vi forbi
hellige Olavs kilde og raster ved Retthellseter. Tilbaketuren går via Bønnerudtjern og
rett over skogen utenfor sti tilbake til hytta. Denne turen er på 6 – 7 km. Blir det
regnvær så lager vi fin stemning rundt peisen inne i hytta!

Det er dessverre litt dårlig sengeplass inne i hytta, men det går bra med oppblåsbart
liggeunderlag på gulvet. Ellers tar kontaktpersonen med presenning. Det er fint å
ligge ute. Husk myggolje!

Søndag er mulighetene mange. Gyrihaugen er et mulig turmål. En runde nedover mot
Sørsetra og ut på Kongens utsikt er også fristende. Øskjevallsetra er et sted med
mange gamle hus. Dessverre står de fleste av dem for fall. Vi velger å la turen denne
dagen stå åpen, men vi prøver å bruke hele dagen ute. Hjemreise ved 18-19-tiden.

Av utstyr trenger du: Sovepose, liggeunderlag, godt fottøy, klær tilpasset været (det
kan være kaldt ute på kvelden), grillmat, drikke, brødmat, badebukse, myggolje,
penger til bensin og til felles innkjøp av engangsgriller (Ca. kr. 50 på hver hvis 4 i
hver bil).

Kart: Oslo Nordmark. På nyere utgaver hvor Kleivstua er skrevet med røde
bokstaver, ligger hytta avmerket oppe i v-en i Kleivstua. Ellers ligger den mellom v
og s i Kleivstua.

Påmelding: Til kontaktpersonen innen mandag 12. juni.
Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf: 22466017(p), 22387437(a).
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Midt-i-uken-turene fortsetter !!
Ut fra suksessen og oppmøtet på disse turene ifjor satser vi på en ny runde med
kveldsturer i bynære områder. Det er en fin måte å bli bedre kjent i byen og
Marka på, og dessuten er det hyggelig å gå disse enkle turene sammen med
andre. I fjor var gjennomgangstemaet ”toppturer” hvor vi bl.a. besøkte Kolsås,
Vettakollen og Grefsenkollen. I år satses det mer i retning ”elver og vann”.

Vel møtt på turene !!

Tirsdag 16. mai:
Nasjonalromantisk vandring langs vårlige og
flomstore Lysakerelva kvelden før 17. mai.
Vi starter fra Lysaker togstasjon og rusler oppover langs elva til Røa. Derfra går det
buss/T-bane til sentrum. Det er også mulig å avbryte turen på Jar dersom det passer
best for noen. I så fall er det muligheter for T-bane/trikk til Oslo herfra. Lysakerelva
er grenseelv mellom Oslo og Bærum og ble tidligere benyttet som energikilde for
mye industri langs elva. I dag ligger den der som en perle og er nok langt villere og
mer dramatisk enn det folk flest er klar over. Her finner man 50-100 meter dype gjel
og for ikke å snakke om Jarfossen. Fra Bogstadvannet til Oslofjorden faller elva hele
145 meter og dette skulle tilsi at under vårflommen bør elvas fosser og stryk virkelig
være severdige. Turen burde bli et fint nasjonalromantisk vorspiel til vår nasjonaldag
dagen etter.

Grei tur i spennende terreng langs en spennende elv (ca 3-4 timer) !

Oppmøte: Det går diverse tog/busser til Lysaker togstasjon. Det blir avmarsj fra
Narvesenkiosken utenfor togstasjonen klokka 18:00.

Annet: Gummistøvler kan være veldig lurt å ha med da det trolig vil finnes snø i
enkelte av de dypeste kløftene så tidlig på året.

Litteratur: Økland; Oslo Rundt langs vann og vassdarg.

Ingen påmelding, bare møt opp.

Kontaktperson er Gunnar Fimland, tlf 22 64 27 97, epost:
gunnar.fimland@biokjemi.uio.no.
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Flyktningeruta ”Timian”
onsdag 31. mai – søndag 4. juni
Torsdag 1. juni er Kr.himmelfartsdag, så ved å ta fri på fredag får vi mulighet til
bruke fire hele dager og en kveld på en langtur på ca. 12 mil. Vi går da ca. 56 år
tilbake i tiden, og følger en rute som ble brukt til kurervirksomhet og
flyktningetransport under krigen. Flyktningeruta ble merket opp og åpnet i 1995, og
går fra Skullerudstua i Østmarka til svenskegrensen.

For å få et innblikk i hvordan denne ruta kan ha vært for dem som måtte flykte,
starter vi turen onsdag kveld, og går noen kilometer innover i marka før vi slår oss til
for natten. Torsdag fortsetter turen gjennom Østmarka, via Østmarkkapellet, Vangen
og Kølabonn, til vi når frem til Øyeren. Fredag formiddag får vi skyss med båt over
Øyeren og fortsetter turen mot svenskegrensen. Denne delen av turen blir lettere enn
turen gjennom Østmarka. Når vi når svenskegrensen på søndag, fortsetter vi langs en
kurersti til Skjølåa i Eidskog hvor vi rekker en tur innom grenselosmuseet før vi
reiser hjem igjen. De som ønsker en kortere tur har mulighet til å bli med på bare
første del av turen og reise hjem fra Øyeren fredag morgen, eller å møte opp der for å
bli med på bare siste del av turen.

Avreise: Fra Skullerudstua kl. 18.00 onsdag 31. mai. De som ønsker en kortere tur
kan møte opp på Skøyen (ved Øyern!) eller Enebakkneset fredag morgen kl 10. Buss
501 går fra Bussterminalen kl. 8.50 og er ved Enebakk kirke kl. 9.44 (men man bør
trolig gå av et annet sted i nærheten. Avstand til Øyeren blir ca. 1 km.) Eventuell
retur (fra Enebakk kirke) blir mulig kl. 9.40 eller kl. 10.40. Båten er bestilt til
kl.10.00 på fredag.

Hjemreise: Med privatbiler fra Skjølåa på ettermiddagen/kvelden søndag 4. juni. Vi
må organisere henting eller utplassering av biler. Gi beskjed dersom du kan stille med
en bil til dette.

Fellesutstyr: Kart: (M711, 1:50000): 1914 IV, 1914 I, 2014 IV og 2014 I.
Overnatting: I telt eller under presenning.

Mat: Må bringes med på turen, for etter Enebakkneset passerer vi ingen butikker.

Forberedelser: Det anbefales å delta på kveldsturene i mai (gjerne med tung sekk)
som forberedelse til turen. På disse kveldsturene kan vi også planlegge detaljer i
forbindelse med turen, som for eksempel fordeling av fellesutstyr og transport
tilbake.

Påmelding: Bindende påmelding ved betaling av kr. 100,- for båtskyss til Terje
Didriksen, Kalbakkvn. 5C, 0953 Oslo, kto. 6060.10.58149  innen 24. mai.

Kontaktperson: Terje Didriksen, tlf. 22 25 05 25 (p), 22 85 56 09 (a).

Friluft  1/2000

9

Ukestur i Gausdal Vestfjell
søndag 9. – søndag 16. juli
Den årlige hytte-til-hytteturen er i år lagt til Gausdal Vestfjell, også kalt
Jotunheimens forgård. Den ligger sør-øst for Jotunheimen, mellom Gausdal og
Valdres. Naturen her er langt mildere enn i Jotunheimen, med flatere terreng og mer
stabilt vær. Fjelltoppene er ikke så høye, men mange av toppene gir til gjengjeld en
praktfull utsikt. Naturen er variert, med bjørkekledde daler, middels høye fjelltopper,
vassdrag og vann. De fleste dagsetappene er lette, noe som gir gode muligheter for
toppturer, fisketurer, bading og ikke minst gode og lange pauser og hyttekos. Lengste
dagsetappe er 5 timer.

Avreise: Med biler fra Oslo, søndag 9. juli kl. 10.00. Hvis interesse kan en bil reise
dagen før for å gå Besseggen og overnatte på Gjendesheim.

Hjemreise: Med biler søndag 16. juli. Ankomst Oslo ca kl 18.00.

Parkering: Østenden av Vinstri, 20 km øst for Bygdin. Bomvei.

Rute: Parkeringsplassen -5t- Storeskag -3t- Haldorbu -4t- Liomseter (betjent)-5t-
Storkvelvbu -4t- Storhøliseter -4t- Oskampen -3t- Parkeringsplassen.

På turen rekker vi flere av de flotteste toppene: Skaget (1686), Nørdre Langsua
(1553), Storhøpiggen (1433) mf.

Kart: Jotunheimens Forgård (1:100 000) eller M711-serien: 1617I-Sikkilsdalen og
1717IV-Espedalen (+en snutt av 1717III).

Mat/utstyr: Tørrmat og boksmat fås kjøpt på hyttene. En overnatting på betjent
hytte. Hvis flere enn 8 deltakere, må noen ta med telt. Lakenpose eller sovepose.

Pris: Overnatting ca kr. 900,-. Bilskyss: ca kr. 300,-

Påmelding: Øyvind Grandum, tlf. 66 76 04 73, oyvind.grandum@ffi.no, innen 15.6.
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Dugnader på Tømte
1) pinsehelga 9. – 12. juni
2) helga 1 - 3. september
3) helga 13. - 15. okt
Som nevnt på side 2 er mange av oss engasjert på OOT’s hytter på Tømte. Vi
inviterer flere til å bli med på dugnadene våre. Disse pleier å være en fin blanding av
arbeid, god mat, sosialt fellesskap og naturopplevelse.

Hittil har hovedtyngden av arbeidet vært vedsjau. Vi kommer i større grad til å kjøpe
ved, slik at vi nå kan dreie arbeidet mot oppgaver som vi lenge har måttet
nedprioriere, som vedlikehold, snekkering, maling, rundvask, stell av utearealer, mm.

Fortroppen drar gjerne opp på fredagskvelden, gjerne kombinert med en tur,  mens
resten kommer opp på lørdag formiddag/ettermiddag.

Påmelding: Av hensyn til bl.a. planlegging av middagsmat trenger vi påmelding. Gi
beskjed om at du kommer innen onsdagen før dugnadene.

Velkommen til trivelige dugnadshelger på Tømte!

Kontaktperson: Magne Arentsen, tlf. 22 46 60 17 (p), 22 38 74 37 (a).

Storehytta på Tømte
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Aktivitetsnivået i 1999
DatoTurAntall
30.-31.1.99Koietur m/servering, Smedmyrkoia. Visesang.6
30.4-2.5.99Dugnad på Tømte. Måtte avbrytes pga store snømengder4
5.5.99Kveldstur til Kolsås. Den første kveldsturen.5
19. 5.99Topptur i Lillomarka9
21.-24.5.99Pinsefeiring på Tømte10
14.6.99Utflukt til Hovedøya15
10.-17.7.99Ukestur i Dovrefjell8
20.-22.8.99Skauleis til fjells4
3.-4.9.99Dugnad på Tømte6
8.9.99Kveldstur Båntjern6
15.9.99Medlemsmøte hos Magne12
15.-17.10.99Dugnad på Tømte6
20.10.99Måneskinnstur til Nedre Blanksjø8
6.-7.11.99Spøkelsestur til Snellingen5
3.-5.12.99Førjulstur til Vikerfjell3

Sum:107

Innkalling til konstituerende
generalforsamling i Friluftsklubben
Mandag 5. juni kl. 18.00 hos Magne Arentsen, Jacob Aalls gt. 26
på Majorstuen.

Dagsorden:

0. Velkommen. Hva vil vi med Friluftsklubben. Innspill og forslag.

1. Fremleggelse av vedtekter for Friluftsklubben og vedtak av disse.

2. Utnevne referenter og tellekorps, samt to personer til å undertegne referatet.

3. Valg. Innstilling legges frem på møtet. Benkeforslag godtas. Det velges et styre
med leder + 6 styremedlemmer. Funksjonstid 3 i 2 år og 3 i 1 år. Lederen velges
for 1 år.

Det velges en valgkomité med 2 personer.

Enkel servering. Lysbildeforedrag.

Vel møtt!



Leder
Det bladet du nå holder i hånden er starten på noe helt nytt! Etter å ha drevet
turforeningen U+ i over to år, skifter vi navn til Friluftsklubben. Tidligere har vi
vært en uavhengig turgruppe for ”pensjonerte” medlemmer av Ungdomsgruppa i
Turistforeningen. Selv om vi primært vil rekruttere på samme måte, så vil vi ikke ha
noen bestemt aldersmessig gruppering. Friluftsklubben, som for øvrig var navnet på
Oslo og Omegn Turistforenings forløper, skal være en friluftsforening hvor enkelt
friluftsliv skal dyrkes med enkle midler. Vi vil legge meget stor vekt på det sosiale
miljøet, kombinert med naturopplevelser. Opplegget for våre aktiviteter er som
følger: En frivillig kontaktperson foreslår en tur eller et arrangement, og melder inn
dette til ”Friluft” så vi får informert medlemmene. Så er det opp til kontaktpersonen
sammen med de påmeldte til turen eller arrangementet å gjennomføre det som
planlagt. Arrangementene våre er helt ut selvfinansierte og man deltar på eget ansvar.

Medlemmer er de som har sendt inn melding om navn og adresse til oss, slik at vi kan
få sendt bladet Friluft til dere fire ganger i året.

Vi vil være en Oslomarka-basert friluftsforening, hvor vi også ønsker å bidra til å
legge forholdene til rette for enkelt friluftsliv i dette området. Bortsett fra å arrangere
turer og andre sosiale aktiviteter, så driver vi ikke selv med aktiviteter som hyttedrift,
servering og merking av stier og løyper. Vi ønsker å ha en egen dugnadsgruppe som
stiller mannskap til disposisjon for andres aktiviteter. For eksempel kan vi delta på
Turistforeningens hyttedugnader og stimerkearbeid. Vi kan hjelpe Skiforeningens
løyperyddemannskaper, eller kanskje Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har
noen oppgaver. For tiden er mange av oss fast engasjert i driften av OOT’s
Tømtehyttene i Maridalen. Dugnader på Tømte, kombinert med turer og sosialt
samvær, er på aktivitetsprogrammet utover i året.

Vi har snakket litt om at vårt eget bidrag til friluftslivet i Oslomarka kan bli gjennom
å lage våre egne internettsider, med formål å bli byens beste friluftssider på nettet!
Foreløpig er dette kun på planleggingsstadiet.

Men for å få til alt dette så trenger vi deg! Vi skal nå i mai ha en konstituerende
generalforsamling hvor vi formelt velger et styre med én leder og fem
styremedlemmer. Vi trenger at våre medlemmer møter opp og er med på å dra i gang
foreningen. Vi er fortsatt ganske små og det er stor sjanse for at du skal kunne få
slippe til med dine idéer! Dessuten trenger vi turledere. Det er bare å foreslå en tur du
ville tatt likevel, så får du med deg nye venner på turen og bidrar samtidig til vårt
tilbud av arrangementer.

Med dette vil jeg på vegne av oss som driver klubben ønske Friluftsklubben lykke til
fremover!

– Magne
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Kanoturer, noe for deg ???
Nordmarka og Østmarka, ja hele Østlandet, bugner av muligheter for kanopadling. Vi
vil gjerne ha en oversikt over hvor mange av våre medlemmer som er interessert i å
delta på større/mindre kanoturer i Marka evt. andre steder. Vi ønsker også å få en
oversikt over om noen har egen kano og om eierene av disse er interessert i være med
på større/mindre kano-fellesturer. Hva med en kveldstur på Øyungen, bever-kikking i
Østmarka eller møte med beitende elg langs Sørkedalselva !? Vi har tilgang til en
kano allerede, men trenger i utgangspunktet helst én kano til for å arrangere fellestur
med kano. En aktuell helgetur i år er drømmeturen gjennom Nordmarka fra Mylla til
Øyungen, men også kveldsturer er aktuelt. OBS ! På grunn av antatte
plassbegrensinger i kanoene vil disse turene i utgangspunktet ikke bli annonsert i
bladet vårt, men vil være forbeholdt de som har meldt sin interesse for kanoturer !!
Interessen avgjør om turene lar seg gjennomføre.

Ring Gunnar Fimland, tlf 22 64 27 97, epost: gunnar.fimland@biokjemi.uio.no.
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Kontaktpersoner:
NavnTlf (p)Tlf (a)mobile-post

Magne Arentsen22 40 60 1722 38 74 3794 43 94 51mar@patentstyret.no
Terje Didriksen22 25 05 2522 85 56 09terje.didriksen@kjemi.uio.no
Øyvind Grandum66 76 04 7363 80 76 0395 14 72 84oyvind.grandum@ffi.no
Tron Bamrud22 73 37 7022 24 70 5492 65 79 06tron-ole.bamrud@nhd.telemax.no
Gunnar Fimland22 64 27 9722 85 70 40gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Turoversikt
MånedDatoTur/arrangement

16.Kveldstur: Vandring langs Lysakerelva
24.Kveldstur: Vassdrag i Maridalen

Mai

31.5.-4.6Flyktningeruta Timian
9.-12.Pinsedugnad på Tømte Juni
17.-18.Sommernatt på Krokskogen

Juli9. - 16.Ukestur, hytte-til-hytte
August9.Kveldstur i Østmarka

1.-3.Dugnad Tømte September
6.Kveldstur

Oktober13.-15.Dugnad på Tømte

Vil du bli medlem?
Eller kjenner du noen andre som kan tenkes å bli med oss på tur i et godt sosialt
miljø?

Gi oss adressen din/deres, så sender vi Friluft automatisk når den kommer ut. Opplys
også om telefonnummer og ikke minst e-postadresse. På sikt vil mye av
informasjonen skje pr. e-post.

Ring, e-mail eller send et kort til:
Øyvind Grandum, Vakåsveien 82 b, 1395 Hvalstad. Tlf. 66 76 04 73, oyg@start.no
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