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SommernattpåKrokskogen
lørdag16.-søndag17.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 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 for denne turen er så heldig å disponere en hytte midt i dette 
paradiset ved Kleivstua. Denne hytta blir midtpunktet for denne turen. 

Solstua.Foto:T.D.

Avreise med privatbiler fra Borggården ved Rådhuset lørdag 16. 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! 
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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 11. juni. 

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

SommerfestpåHurum
lørdag23.-søndag24.juni
Vi velger å legge sommerfesten til sjøen og med overnatting ute i det fri. Stedet er 
Sandbukta vest for Tofte helt syd på Hurumlandet. En virkelig idyllisk perle. Her 
er det vill natur, fine strender og utsyn helt til havs! Bedre sommerstemning kan 
man vel ikke få! Lørdagskvelden blir det grilling og strandaktiviteter. Søndag 
rekker vi kanskje en liten tur rundt i området på blåmerkede kyststiruter. 

Det blir felles avreise med biler fra Oslo.  

Nærmere opplysninger og påmelding til turen: Kontakt Magne (se siste side). 

Påmeldingsfrist: 18. juni. 

 



  Friluft  2/2001 

10 

Sommertur i
Norefjell/Eggedalsfjella
søndag 8. - lørdag 14. juli

Liker du variasjon når du går i fjellet - fra lun fjellbjørkeskog og grønne 
setervoller til snaue vidder og inne i mellom topper med vid utsikt? Hvis du i 
tillegg synes at 4 - 5 timers dagsmarsjer er nok, da er dette helt klart turen for deg! 

Turområdet er langt mer enn alpint-anleggene som Norefjell er mest kjent for. 
Norefjellryggen strekker seg mot nordvest og kan følges helt inn på 
Hardangervidda. Hele veien er det et vidt utsyn mot Gaustatoppen og 
Hardangervidda i vest, nordover til Hallingskarvet, Reineskarvet og Jotunheimen, 
og også Storronden i Rondane kan sees mot nordøst. Tenk en fin sommerkveld å 
se sola gå ned bak Reineskarvet i nordvest og se de siste solstrålene mot 
Jotunheimens mektige tinder! Det er også en reinstamme her som vi kanskje kan 
være heldige å treffe på. 

Vi tar utgangspunkt midt på denne ryggen, ved Haglebu, og har lagt opp til en 
rundtur hvor vi får med oss det beste området har å by på. Overnattingen skjer på 
ubetjente hytter, men det blir også en natt på en selvbetjent og en natt på en betjent 
hytte. 

Rute: 

Søndag: Med bil ca. 2 ½ time til Haglebu. Haglebu - Toveseter (3 t.). Toveseter er 
ubetjent og kanskje turens koseligste hytte.  

Mandag: Delvis på umerket rute mot sør til Drotninggutunatten (1233 m.o.h.), 
innom to setre på vei til Tempelseter (5 t.) som er betjent men har rabatt for 
medlemmer av DNT.  

Tirsdag: Tempelseter - Høgevardehytta (2 t.) som er selvbetjent. I tillegg tar vi 
turen opp på Høgevarde (1459 m.o.h.), som har den nest videste utsikten i Norge 
etter Gaustatoppen. Kort vei fra hytta som ligger 1400 m.o.h. 

Onsdag: Høgevardehytta - Toveseter, med avstikker til turens høyeste punkt, 
Gråfjell (1466 m.o.h.) (5 t.)  

Torsdag: Toveseter - Haglebu (3 t.). Her overnatter vi i campinghytter.  

Fredag: Haglebu - Dalabu (4 t.) Turen går over det vakre Reinsjøfjellet til en av 
DOTs nyeste hytter.  

Lørdag: Dalabu - Hallingnatten (1315 m.o.h.) - Haglebu. Turen til Hallingnatten 
med retur langs Reinsjøen går på umerket rute. Fremme ved Haglebu spiser vi på 
Haglebu fjellstue før vi drar hjem. 

Utstyr: Godt fottøy, sekk minst 45 liter, sovepose. Vindtette plagg, ullundertøy og 
annet varmt tøy samt lue og votter anbefales. Det kan bli kaldt! Men glem heller 
ikke badebuksa!  
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Pinse-tur til Jotunheimen
lørdag 2. - mandag 4. juni
Denne helgen inviterer Svein Olav Sandvik til hyttetur til familiens hytter i 
Sjoadalen, ca. 4 km fra Hindsæter og ca. 2 mil fra Gjendesheim.. Hyttene er laftet, 
den ene på 16 den andre på 20 kvadratmeter, og med senger til 4 i hver av dem. I 
tillegg er det et uthus med en køye-seng.  

Det er mange fine turmuligheter i området, f.eks. skitur på Valdresflya, fisketur på 
forskjellige steder oppover eller nedover Sjodalen, rusletur i nærområdet (f.eks. på 
en veldig fin natursti), og besøk til severdigheter som Ridderspranget eller 
urskogen ved Randsverk. 

Utstyr: Sovepose, evt. ski, brødmat, ingredienser til middag. 

Kart: Jotunheimen (Cappelen) eller Sjoadalen 1:50 000 (M 711) 

Avreise: Fra Borggården ved Rådhuset kl 10.00 lørdag 2. juni (pinseaften). 
Kjøreturen tar ca. 5 timer når man kjører Gudbrandsdalen, og ca. 3,5 timer over 
Valdresflya (kan være stengt ennå). 

Retur: mandag 4. juni utpå ettermiddagen. 

Kontaktperson: Svein Olav Sandvik, tlf. 22 10 47 76 (p), 22 38 74 11 (a), e-post: 
sos@patentstyret.no. 

Pris: Bensinpenger, ca. kr. 200 pr. person. 

Antall personer: maks 10 (minst 3). 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen søndag 27. mai. 

  

Onsdagstur til Fagervann
onsdag 13. juni
Oppe i veståsen til Maridalen ligger Fagervann. Et idyllisk vann med mange fine 
rasteplasser. Vi starter fra Hønefoten P-plass en kilometer nord for Hammeren 
langs gamleveien. Her går vi på sti opp lia til vannet. Vi passerer blant annet stedet 
hvor den store skogbrannen fant sted i 1992. Det kan enda sees rester av denne og 
det kan være interessant å se hvordan naturen kommer tilbake etter en slik 
hendelse. 

Ved vannet tar vi en lang rast, og kanskje kan vi høre en etternøler av en orrfugl 
som fortsatt sitter og brummer inne på åsen. 

Det er mest praktisk at vi tar bilen inn til Hønefoten. Hvem som kan kjøre og når 
vi drar avtales med turlederen. Vi legger opp til avmarsj fra Hønefoten ca. kl. 
18.00. Ta med grillmat, så ordner turleder med engangsgriller. 

Påmelding til turleder Magne Arentsen (se baksiden) innen mandag 11.6. 
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KveldsturtilOleHøilandshule
onsdag9.mai
Denne onsdagen drar vi inn i Lillomarka for å se på den berømte tyven Ole 
Høilands hule i Lillomarka. Her gjemte han både sitt tyvgods og seg selv for 
lovens menn. 

Møt opp på Tonsenhagen ved endeholdeplassen kl. 17.45. Buss 31 mot 
Tonsenhagen går fra Jernbanetorget (foran Oslo S) kl. 17.22 

Ta med termos med noe varmt og sitteplate. 

Vi regner med å være tilbake på Tonsenhagen ved 21.00-tiden. 

Det er ingen påmelding. Kontaktperson og turleder er Magne Arentsen. 

UtemøtevedLilleÅklungen
onsdag30.mai
Dette medlemsmøtet tar vi ute ved Lille Åklungen. Ta med deg middagen og grill 
den ute sammen med oss. Vi ordner med engangsgriller. Etter å ha spist en bedre 
middag blir det en gjennomgang av de nærmeste aktivitetene fremover og så håper 
vi på å få dere med på litt allsang. Vi tar med sangbøker. 

Oppmøte ved bommen på Sognsvann kl. 18.00. Det er ingen påmelding. 

Arrangør: Styret. Se telefonliste bak i bladet. 

 
Ole,Cecilie,HansChristian.Foto:T.D.
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Mat: 4 middager medbringes. Vi bidrar alle her hver og en til en felles gryterett. 
På Tempelseter og Høgevardehytta kjøper vi middag på stedet. På Høgevardehytta 
er det mulig å kjøpe pålegg og tørrmat for de dagene som er igjen (Ikke brød!!) 
Ellers må tørrmat og pålegg for eget bruk bringes rundt på turen.  

Det lønner seg å være medlem av DNT i forhold til rabatt på overnattingene. For 
nærmere detaljer om utstyr kan turlederen kontaktes. 

Avreise: Søndag 8. juli kl. 10.00, fra Sporveismuseet ved Majorstuen. Si ifra ved 
påmelding hvis du kan stille med bil. 

Pris: Reise, ca. 150,- + overnatting 6 netter ca. kr. 1000,- inkl. middag på 
Tempelseter. Utgifter til mat ellers kommer utenom. 

Maks antall deltakere: 8 personer. 

Kart: Turkart Norefjell - Eggedal 1 : 50. 000 (1999-utgaven). Koster kroner 85,-. 
Kartet inneholder også en god del andre opplysninger om området og anbefales 
sterkt å kjøpe før turen! 

Påmeldingsfrist: Innen 24. juni. NB! Turen kan bli fort full, så rask påmelding 
anbefales. 

Turleder og kontaktperson: Magne Arentsen (tlf.nr. på siste side) 

 

 
Øskjevallsetra. Foto: T.D. 
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Tur til Sunnmøre
28. juli - 5. august
På denne turen bur vi stort sett i telt nær to av Sunnmøres største naturatraksjonar : 
Molladalen og Slogen. På turen opplever vi dei store kontrastane i eit landskap der 
fjord, skog, fjell, tindar og brear finnest tett innpå kvarandre. Molladalen er mest 
kjent for sine bratte vegger og pinaklar inkl. Bladet, og er eit populært 
klatreområde. Men vi skal på vanleg fottur. Slogen er ein majestetisk fjelltopp 
skildra i Til fots i Norge (TFN) på. 341.  

 
Vellesætra. Foto. Ole Roger Lindås

Program: 

Laur. 28.07.01 kl. 0800 Avreise frå Oslo med privatbil via Sogndal, Nordfjord og 
Ørsta til Barstadvik, der bomveg til Barstadsætra (200 m o.h.). Vi slår opp telt nær 
bilane. Kjørelengde frå Oslo 55 mil. 

Søn. 29.07.01. Vi flyttar leir til Molladalen. 2-3 timers gange (4 km) til eit av dei 8 
tjerna om lag 760 m o.h. langs rute 1180 i TFN. Truleg blir leiren ved det 
sørvestre tjernet eller ved Storevatnet. Kortare fottur etterpå til ein topp. (Olsok). 

Mån. 30.07.01. 12-14 km rundtur (ca 5 t), stort sett på sti, forbi Storefossen, 
gjennom Romedal med sætrar og øvre del av Barstaddalen. Topptur kan leggjast 
inn i runden etter ønske. Del av rute 1115, 1180 og 1181 i TFN. 

Ty 31.07.01. Vi takkar for oss i Molladalen, går tilbake til bil(ane) og drar med 
ferje til Leknes og Urke. Vi kjøper inn mat for resten av turen i butikken. Så går vi 
på sti frå Urke til Langesæterdalen og etablerer teltleir ved Litlevatnet (702 m o.h.) 
eller Storevatnet (735 m o.h.) ca. 3t / 6 km inn i dalen. Flott utsikt til Slogen. 

Ons. 01.08.01. Slogen (1564 m o.h.). ca 4-5 t opp og ned. Flott utsikt til tindar og 
Norangsfjorden. Sti. Mulighetene for ryggtravers via Jenteskardet vil bli 
undersøkt.  
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Dugnader på Tømte
Vår: 18. - 20. mai og 25. - 27. mai
Høst: 24.-26. august 7.-9. september
En dugnad gir mye. Vi jobber i marka, vi har det hyggelig sammen og vi gir støtte 
til Oslo og Omegn Turistforening, som ved hyttedriften åpner opp for at turfolket 
får en mulighet til å kunne overnatte i hytte i marka. Det er morsomt å være 
idealistisk når man støtter en så god sak.  

Alle helgene samles vi på Storehytta fredag kveld. Her slapper vi av foran peisen 
mens vi snakker litt om morgendagens gjøremål. Vi jobber lørdag og søndag 
formiddag. Lørdag kveld er det tradisjon at vi spiser viltgryte. Denne høsten blir 
det henholdsvis rype/reinsdyrgryte og elg/dåhjortgryte. Ellers pleier det å være en 
meget hyggelig stemning rundt bordet i hytta når vi slapper av etter middagen. Vi 
rekker kanskje også å ta en tur i området iløpet av helgen. Det er et fint og 
spennende terreng som ligger like inntil et naturreservat. Du trenger å ta med: 
Sovepose, varmt tøy, arbeidstøy, tørrmat (men ikke middag på lørdag) og godt 
humør!! Du kan være med hele helgen eller velge å komme kun deler av den. 

Det store på dugnadene nå er bygging av vedskjul. Vi er spesielt avhengig av å 
være mange helga 7.-9. september da mønsåsen skal løftes på plass. Ellers blir det 
vedhogst, vask og annet vedlikehold. 

Nærmere opplysninger og påmelding: Magne Arentsen eller Øyvind Grandum 
(tlf.nr. bak i bladet). Maks antall deltakere: 10 personer pr. overnatting. 

 

 
Terje bygger sagbukk. Foto: Ø.G. 
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Leserbrev:
«Fellesskapskultur»kontra«Egokultur»
 
Hensikten med dette innlegget er å bevisstgjøre om valget mellom to kulturer 
generelt, samt å bevisstgjøre om at Friluftsklubben er basert på fellesskapskultur 
og å motivere til å bidra til Friluftsklubbens aktiviteter.  En misforståelse som kan 
oppstå foregriper jeg med en gang: Jeg mener ikke at bare Friluftsklubben står for 
fellesskapskultur. Mange organisasjoner bygger på en slik holdning; eksempelvis 
innsamlingsaksjoner til gode formål, religiøse, kulturelle og politiske 
organisasjoner, idrettslag og korps.  

"Felleskapskultur" er kjennetegnet ved dugnadsånd. Det skapes noe i fellesskap 
som kommer deltakerene i fellesskapet til gode. Det er ikke noe mål å akkumulere 
overskudd til noen, verken til lønn eller overskudd som deles ut. 

"Egokultur" består i at personer jobber for sine egne mål og ikke stiller opp for 
andre. Dette kjennetegner både deltakerene og initiativtakerne. Målet for 
organisasjonene er da å skaffe penger til personer som driver virksomheten, og 
overskuddet deles ut som lønn eller utbytte. Ordet "egokultur" vil nok oppfattes 
negativt ladet. Mange vil nok protestere mot en slik merkelapp. Motsetningen 
"felleskapskultur" gir et svart/hvitt bilde av to ytterpunkter. Jeg bruker likevel 
ordene og karakteristikkene for å engasjere. 

Jeg tror det er viktig å tenke gjennom veivalget generelt, ikke bare i forhold til 
Friluftsklubben. Det virker som "egokultur" er på fremmarsj i samfunnet. Da 
tenker jeg på at mange organisasjoner sliter med å få deltakere på dugnader og at 
treningssentre er i fremgang. Jeg tror det er mye sunnere for fellesskapet at det er 
en dugnadsånd. Den enkelte bør tenke gjennom: hva vil jeg? En årsak til 
egokulturens fremmars kan være at det er dårlig miljø i organisasjoner som står for 
fellesskapskultur. Det er derfor viktig at Friluftsklubben søker å oppnå et bra 
miljø. Medlemmer bør få følelse av at de blir lagt merke til og at de settes pris på. 
Kritikk av personer bør aldri forekomme, bare av handlinger.  

Det å tilby turer er dugnadsbasert i Friluftsklubben. Hvis ingen tar initiativ til 
planlegging og gjennomføring blir det ingen felles aktiviteter.  Det er også viktig 
med deltakere på aktivitetene. Det er derfor i fellesskapsånd og delta på turer 
fremfor å gå på egenhånd eller med noen utvalgte. Passer ikke de turene andre 
foreslår, kan en foreslå noe selv eller komme med innspill slik at en tur passer for 
flest mulig. 

Ole Andreas Kristiansen 
Medlem av Friluftsklubben 
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Tors. 02.08.01. Kviledag. 

Fre. 03.08.01. «Overnattingstur» via Brunstaddalen til vakre Vellesætra (ubetent, 
9 senger). Ca 6 - 7 t / 17 km. Rute 1183, 1184 og 1185 i TFN. Vi lar telta stå att på 
eigenhand. 

Laur. 04.08.01. Retur til teltplassen via Gullmorbrekka (Del av rute 1185 i TFN). 
10 km / 5-6 t. Dersom vi ikkje er seine kan vi starte på heimreisa (1,5 t ekstra 
gåing). Fullmåne. 

Søn. 05.08.01. Heimreise. 

Kart: Turkart Sunnmørsalpane 1: 50 000. 

Pris: Bilspleis, ferjer, bompengar, ei overnatting på Vellesætra (ubetent).  

Mat: Kvart teltlag bestemmer sin meny sjølv og handlar inn.. 

Maks tal på deltakarar: 8 

Turkoordinator Ole Roger Lindås, ole_r_l@hotmail.com 

Påmelding: Øyvind Grandum, tlf. p. 66 98 01 72, oyg@start.no 
helst innan 14. juli. 

KveldsturoverBarlindåsen
onsdag22.august
Barlindåsen er en smal nord-sørgående, 407 meter høy ås øst i Maridalen. Fra den 
glisne furuskogen langs toppen er det en rekke flotte utsiktspunkter sør-, vest- og 
nordover.  Vi starter fra Snippen stasjon kl. 17.06, og går først over Barlindåsen 
hvor vi nyter en flott utsikt over Maridalen, følger deretter blåmerket sti til 
Solemskogen hvor det er muligheter å ta buss hjem (bussen går 10 min over hver 
time). Fortrinnsvis går vi videre ned til Stig hvor buss går 4 ganger i timen. 

Oppmøte: Snippen stasjon kl. 17.06. Tog mot Gjøvik går fra Nationaltheatret kl. 
16.41 (Tøyen 16.50, Kjelsås 17.00).  

Retur med buss 31 eller 32 mot sentrum ca kl. 21. 

Kontaktperson:  Øyvind Grandum, 66 98 01 72 (p), 63 80 76 03 (a) 
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Medlemsmøte
onsdag 5. september
 

Sommeren er slutt og høsten er over oss. Da er det hyggelig å kunne samles inne 
til prat om turer som har vært og turer som kommer, og å møte gamle kjente og 
nye fjes. For de nye vil det være lettere å bli kjent på et møte før man blir med på 
en tur. Dessuten vil det alltid bli informasjon om aktivitetene våre fremover på 
disse møtene. Det blir også et lysbildeforedrag med bilder fra sommerens turer. 
Ellers blir det enkel bevertning. 

Møtet holdes hos Magne Arentsen i Jacob Aalls gate 26 på Majorstuen. (Tlf.nr. 
bak i bladet). 

Det er i utgangspunktet ingen påmelding, men det er fint at du ringer og sier om 
du kommer siden møtet arrangeres privat og det er begrenset plass. 

 

 

Solnedgang på Kobberhaugen
Onsdag 19. september
Denne onsdagsturen satser vi på pent vær og solnedgang på toppen av 
Kobberhaugen. Visste du forresten bakgrunnen for navnet Kobberhaugen? Det har 
aldri vært gruvedrift etter kobber her. Navnet kommer av at når kveldssolen 
skinner på det rødlige jerninnholdige berget, så ser fargen på avstand ut som 
kobber.  

Siden solen går ned såpass tidlig som kl. 19.26 denne kvelden, så må vi starte litt 
tidlig og satse på å komme hurtig inn til utgangspunktet for turen. 

Vi møtes ved sporveismuseet på Majorstuen klokken 17.00 presis (følg 
trikkesporene inn Slemdalsveien) og kjører i biler inn til Sørkedalen skole hvor vi 
starter turen. Derfra går vi den blåmerkede Normannløypa opp til Finnerud og inn 
til Kobberhaugen. Turen opp er ca 6,5 km og det er en del stigning. Vi rusler så 
ned om Kobberhaughytta og tar den blåmerkede stien om Myrås og Svartor ned til 
Sørkedalen skole. Turen ned er fin å gå i skumringen da terrenget nedover ligger 
vestvendt. Vi tar en rast underveis. Vi er tilbake i byen ca. kl. 21.00. 

Siden vi baserer oss på privatbiler så må vi ha påmelding: Til Magne Arentsen (tlf 
se bak), innen 4. september. Si ifra ved påmeldingen om du disponerer bil. 
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Friluftsklubben passer
Smedmyrkoia
Ungdomsgruppa har for tiden problemer med lav oppslutning i koieutvalget, og 
finner derfor ikke en ny hyttefut til Smedmyrkoia innen egne rekker. De ønsker 
likevel å kunne beholde den som «sin» koie i marka.  For å hjelpe 
Ungdomsgruppa, har Friluftsklubben påtatt seg å finne en hyttefut og drive 
Smedmyrkoia inntil Ungdomsgruppa får mulighet til å ta ansvaret selv igjen.  

Dermed blir det vi som skal arrangere dugdnader der en tid fremover. Er du 
interessert i å delta på dugnader på Smedmyrkoia, så ta kontakt med Øyvind 
Grandum (se siste side). Det vil trolig bli arrangert en dugnad 8.-9. juni og en i 
september i år.  

 

Friluftskoret «Det vilde kor af 2001»
 
«Det vilde kor» inviterer sangglade turentusiaster til et klangrikt fellesskap! Vårt repertoar 
spenner over folketoner, visesang, nasjonal-romantiske klassikere m.m. Vi ber alle 
interesserte møte opp til våre øvelser: 

Onsdag 9. og onsdag 23. mai, kl. 1930 i DNTs møterom (Storgata 3)  

Ta med sangstemme og gjerne noe godt til kaffen (ost, kjeks, kake) 

«Det vilde kor af 2001» består av sanginteresserte friluftsmennesker. Sangkoret har utspring 
i Turistforeningens miljøer, deriblant Ungdomsgruppa og Vandregruppa. Koret er åpent for 
DNTs medlemmer og andre friluftsinteresserte. 

Vi ønsker å forene turentusiaster i et felles miljø på tvers av alder og kjønn. Deltagere 
behøver ingen spesielle kvalifikasjoner, annet enn sangglede.  

Kordirigent, Marius Løkse, er utdannet musiker (pianist og pedagog). Han har også 
bakgrunn som turleder i DNTs ungdomsgruppe. NB : Korsang og friluftsliv passer ypperlig 
sammen! («Heftig og begeistret») Koret håper på en bra oppslutning de nærmeste 
øvingskveldene. (Det ser ut til at koret vil øve annenhver onsdag, frem mot sommeren. Følg 
med på oppslag på DNT) Ta gjerne kontakt, dersom du er interessert i regelmessig 
informasjon. Vi skal holde deg oppdatert !  

For henvendelser og spørsmål, ring:  

Marius Løkse: 22060955 / 92688935  
Øyvind Grandum: 66980172 / 95147284 
 
Vel møtt !  
Hilsen Marius 
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Leder
Vi kan se tilbake på en vinter med store mengder snø og det var tørrvoksføre i 
marka til ut i april. I skrivende stund sist i april går enda noen ivrige oppe på 
Ringkollen og det meldes fortsatt om brukbare om enn noe slitte føreforhold. 
Glemt (for en stund) er trussel om drivhuseffekt og global oppvarming, og tilbake 
er en skiglede vi ikke har opplevd på flere år. 

Vår markedsføringskampanje i januar/februar har gitt resultater! Vi har hatt 
oppslag flere steder i marka og har også fått noen turer annonsert i Aftenposten. 
Det er en hel del som har kontaktet oss. Det er hyggelig at flere nye personer har 
begynt å gå igjen på turene våre. 

Jeg vil også takke alle de som tro til som serveringsvakter på Smedmyrkoia. Uten 
dere hadde det vært vanskelig å opprettholde tilbudet om servering på denne 
hyggelige hytta, da de som driver denne hadde problemer med å få nok vakter 
selv. Bra jobba!! 

Programmet vårt fremover er spennende og variert. Alt fra dagsturer og helgeturer 
til dugnader, og selvsagt blir det ukestur i sommerferien. I år kan vi tilby to 
forskjellige turer. En litt lettere i begynnelsen av juli og en noe tøffere i 
juli/august. Så her skulle det være noe for enhver smak! Glem for all del ikke 
sommerfesten vår på selveste St. Hansaften 23. juni. 

På vegne at styret vil jeg ønske alle en god tursesong. Så får vi håpe at sommeren 
blir like bra som denne vinteren har vært. 

Magne 
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HøstfargeturtilSkrimfjell
21.-23.september
Vi velger dette fine området sør for Kongsberg til vår høstfargetur. Området ligger 
ikke særlig høyt, men er synlig fra store deler av Sørøst-Norge. Når Skrim har 
partier og topper med snaufjell, skyldes ikke dette høyden over havet, men dårlig 
jordsmonn, mye blankskurte svaberg og bratte stup. De høyeste toppene på Skrim, 
som ligger nord i området, når opp i henholdsvis 971 og 859 m.o.h. Toppene er 
avdelt av dype skar og stup, som gir Skrimfjellmassivet en karakteristisk profil. 
Lenger sør er det et veldig flott skogsområde som er et ypperlig turterreng. 

Det er foreløpig ingen turleder til denne turen, så opplegget med rute er ikke 
bestemt ennå. Men det er avreise med privatbiler fra Oslo på fredag med retur på 
søndag. De ubetjente hyttene i området vil bli benyttet til overnatting. 
Kontaktpersonen vil ha flere opplysninger om turen etterhvert. 

Påmeldingsfrist: 14. september. 

Kontaktperson: Magne Arentsen. (Se tlf.nr. bak i bladet) 

 

Raudalsdansen1997.Foto:T.D.
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Styrekontakter:
Navn Tlf (p) Tlf (a) mobil e-post 

Magne Arentsen 22 40 60 17 22 38 74 37 93 61 70 68 mar@patentstyret.no
Cecilie Malnes 22 95 28 12 21 50 40 02 97 63 09 80 Cecilie-u-m@online.no
Øyvind Grandum 66 76 04 73 63 80 76 03 95 14 72 84 oyvind.grandum@ffi.no
Gunnar Fimland 67 83 97 94 22 85 70 40 gunnar.fimland@biokjemi.uio.no
Line Reum 22 22 45 45
Iver N Gjersøe 67 53 29 20
Tron Bamrud 66 82 10 46 22 24 70 54 92 65 79 06 tron-ole.bamrud@nhd.dep.no
 

 

 

Tur- og aktivitetsoversikt:
Måned Dato Tur/arrangement
Mai 9. Kveldstur til Ole Høilands hule i Lillomarka

18.-20. Dugnad Tømte
25.-27. Dugnad Tømte
30. Utemøte, Lille Åklungen

Juni 2.-4. Pinsetur til Jotunheimen
13. Kveldstur til Fagervann
16.-17. Sommernatt på Krokskogen
23.-24. Sommerfest på Hurum

Juli 8.-14. Ukestur i Norefjell/Eggedalsfjella - Hytte-til-hytte
28.-5.8 Ukestur i Sunnmørsalpene - Telt

August 22. Kveldstur over Barlindåsen
24.-26. Dugnad Tømte

September 5. Medlemsmøte
7.-9. Dugnad Tømte
19. Solnedgang på Kobberhaugen
21.-23. Høstfargetur til Skrimfjell
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 Obs! kveldstur onsdag 9. mai!


