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Leder
Vi nærmer oss nyttår og kan se tilbake på et år med bra deltakelse på våre
arrangementer. I høst hadde vi over fem personer i snitt på arrangementene, og det
er vi fornøyde med på bakgrunn av den lille medlemsflokken vi har. Vi har jo
faktisk aldri gått ut med offentlig markedsføring.
Vi skal ha en større markedsføringskampanje i januar, hvor vi skal henvende oss
til alle markabrukere gjennom plakatoppslag og utlagte brosjyrer på en rekke
steder. Det håper vi vil øke medlemstallet vårt.
Samtidig er vi interessert i flest mulige aktive medlemmer som bruker vårt tilbud.
Derfor er dette tynne nummeret av Friluft ment å være et ”opprenskningsnummer”
for vårt medlemsarkiv.
Alle som ønsker å stå som medlem, enten de er medlem fra før eller ikke, må
sende inn slippen på neste side eller gi beskjed på annen måte. Ellers vil dere
bli strøket som medlem og vil ikke lenger motta Friluft.
Det lønner seg å reagere så fort som mulig, for neste nummer av Friluft, kommer
allerede 15. januar. Du vil motta det først når vi har fått din bekreftelse på fortsatt
medlemskap.
I skrivende stund har det endelig blitt noe i nærheten av kuldegrader i Oslo. Håper
på en hvit jul, og at det snart blir mulig å spenne på seg skiene i marka.
Jeg vil ønske alle våre medlemmer takk for et fint friluftsklubbår og ønske dere
alle med hilsen fra styret en riktig god jul!!

Friluft 3/2000

Vil du (fortsatt) være med i
Friluftsklubben?
Vi sender nå ut Friluft ut til over 70 personer. Mange av disse har hengt med fra
starten av Friluftsklubbens forgjenger, turgruppa U+, mens andre har meldt sin
interesse underveis. Vi har også sendt ut U+ posten og Friluft til en del som vi har
ment ville være interessert.
Vi stiftet i sommer på formelt vis ”Friluftsklubben” som en forening. Dette setter
krav om at vi har en veldefinert medlemsliste. Vi krever derfor at ALLE som
(fortsatt) vil være medlem i Friluftsklubben melder seg inn, også de som
tidligere har meldt seg inn. I framtida vil mer og mer informasjon bli sendt
elektronisk. Oppgi derfor gjerne e-post adressen din hvis du har en (og leser den!)
Kontingenten er satt til kr. 0,- for 2001. Medlemskapet innebærer at du får tilsendt
turprogrammet vårt (Friluft) tre ganger årlig.
Navn
Adresse
Tlf
Fødselsår
e-post

Magne

Ønsker Friluft på e-post i tillegg til post
Ønsker Friluft kun på e-post
Kommentar:
Send slippen, eller gi beskjed på annen måte,helst innen 15. januar, til:
Øyvind Grandum, Gartnerveien 8, 1394 Nesbru, tlf. 66 98 01 72,
oyvind.grandum@ffi.no

Sommerturer 2001
Det er tid for å tenke på sommerens ukestur(er) allerede nå. Hva slags tur kan
DU tenke deg å bli med på? Fjelltur? Kysttur? Båttur? Utenlands? Innenlands?
Vi tar i mot alle ideer og ønsker. Ta kontakt med Cecilie Malnes, se siste side.
2

3

Friluft 3/2000

Styrekontakter:
22 40 60 17

Magne Arentsen
Cecilie Malnes
Terje Didriksen
Øyvind Grandum
Tron Bamrud
Gunnar Fimland
Iver Nicolai Gjersøe

Tlf (p)

Navn

22 25 05 25
66 98 01 72
22 73 37 70
22 64 27 97
67 53 29 20

Tlf (a)
22 38 74 37
21 50 40 02
22 85 56 09
63 80 76 03
22 24 70 54
22 85 70 40

mobil
93 61 70 68
97 63 09 80
95 14 72 84
92 65 79 06

e-post
mar@patentstyret.no
cecilie-u-m@online.no
terje.didriksen@kjemi.uio.no
oyvind.grandum@ffi.no
tron-ole.bamrud@nhd.dep.no
gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Organ for Friluftsklubben i Oslo

nr. 3

2000 3. årgang

God jul og godt nyttår!

Tur- og aktivitetsoversikt:
Måned
Januar
Februar

Mars

Dato
24.
28.
24.-25.
25.
9.-10.
11.

Tur/arrangement
Medlemsmøte: kl. 18.00 hos Magne Arentsen
Skitur i Nordmarka: Kontakt Magne Arentsen
Skitur fra Ringkollen til Sørkedalen m/ overnatting
på Smedmyrkoia. Kontakt Iver Nicolai Gjersøe
Servering Smedmyrkoia. Kontakt Magne Arentsen
Måneskinnstur fra Stryken. Kontakt Terje Didriksen
Servering Smedmyrkoia. Kontakt Øyvind Grandum

Ø Opprenskning i medlemsregisteret – frist 15. januar
Ø Turoversikt januar-mars
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