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Friluftsklubben  i Oslo 

 
Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi 
legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi 
ønsker å skape et godt sosialt miljø for 
medlemmene gjennom foreningens 
aktiviteter. Foruten turer arrangerer vi 
også møter, fester og kurs, og vi stiller 
på dugnad for andre friluftsorgani-
sasjoner som jobber i Oslomarka. 
 
Leder: 
Magne Arentsen, 
mar@patentstyret.no.  
Medlemsservice og økonomi:  
Øyvind Grandum, oyg@start.no.  
Foreningens adresse: 
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum, 
Gartnerv. 8, 1394 Nesbru. 
Redaktør og webansvarlig:  
Terje Didriksen: 
terje.didriksen@kjemi.uio.no.  
Websider:  
http://www.home.no/friluftsklubben/  
 

Leder´n 

Friluftsklubben blir mer og mer aktiv. 
PR-aksjonen i mai – juni har gitt 
resultater. Siden april har vi hatt en 
økning i medlemstallet på 30 % og 
deltakerantallet øker på turene!  

Antallet turer har også blitt flere. 
Fra midten av mai frem til juli har vi 
ukentlig hatt turer og arrangementer 
og nå i august er vi inne i en periode 
med to arrangementer i uken. For å 
opprettholde aktivitetsnivået trenger vi 
derfor flere turledere både til dagsturer 
og helgeturer, men særlig ønsker vi 
flere som kan lede helgeturer. Meld 
din interesse for turlederkurset vi skal 
ha i høst.  

Håper høstens program faller i 
smak. Vi i styret vil gjerne ha tilbake-
melding på arrangementene våre. 
Kanskje du sitter inne med et fint 
turforslag. Ta kontakt! 

Som nytt medlem er det særlig lett å 
bli kjent med andre hvis du kommer 
på medlemsmøtene. Den 2. september 
har vi første møte etter sommerferien 
hvor det blir lysbilder fra sommerens 
turer og presentasjon av nye arrange-
menter. Her kommer det sikkert også 
flere andre nye fjes. 

Da vil jeg ønske alle en riktig god 
turhøst! 
- Magne 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens turer 

Alle er velkommen på turene våre. Vi 
vil likevel gjøre oppmerksom på 
følgende: Deltakelse skjer helt på 
eget ansvar. Vi har ingen forsikrings-
ordninger som dekker skader som 
deltakerne pådrar seg. Er det forhold 
som turlederen bør kjenne til så si i fra 
før turen. Er du usikker på om du har 
forutsetninger for å delta på en tur 
eller har du spørsmål om turutstyr, så 
ta kontakt med turlederen.  

På arrangementer uten påmeldings-
frist er det bare å møte opp. Dersom 
du har meldt deg på en tur og det viser 
seg at du likevel ikke kan bli med, så 
gi straks beskjed til turlederen. 
Påmelding er bindende så langt tur-
lederen/arrangøren har økonomiske 
utlegg for bestilling av hytte, innkjøp 
av mat og lignende. Slike utlegg må 
dekkes av den deltakeren som melder 
seg av turen. Dersom man stiller med 
bil hvor dette er nødvendig pga. tur-
opplegget, godtgjøres kjøringen med 2 
kroner pr. km tur/retur oppmøtested 
og reisens mål. Kostnadene deles på 
alle deltakerne uavhengig av hvor 
mange det er i hver bil. 

Ved deltakelse på turene anser vi 
disse vilkårene som kjent og godtatt 
av deltakerne. 
 
 

Turlederkurs i FIO  

Vi trenger flere turledere, og for å 
sikre at alle som leder turer har 
tilstrekkelig kunnskaper, så vil vi 
arrangere et turlederkurs over tre 
kvelder á tre timer pr. kveld og en 
helg. 

Kurset vil bli holdt tirsdagskveldene 
24/9, 1/10, 8/10 og helgen 11. – 13/10.  

Deltakerne bør ha en del tur-
erfaring. Kurset er særlig rettet mot 
ledelse av dagsturer og helgeturer i 
marka, samt enklere helgeturer til 
fjells.  

Temaer på kurset: Planlegging av 
turer. Utstyr. Førstehjelp. Turleder-
rollen. Turpsykologi. Hvordan hånd-
tere problemer som kan oppstå. På 
turlederhelgen: Teorien i praksis.  

Interesserte bes ta kontakt Magne 
Arentsen eller sende en mail til 
Friluftsklubben innen 15. september.  
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Medlemsmøter på Vegeta 
Vertshus 

Vi inviterer til medlemsmøter i nytt 
lokale. Fra nå av vil vi leie en del av 
kjelleren på Vegeta Vertshus og vil 
med dette både få mer plass og 
muligheter for servering. Dessuten 
ligger dette svært sentralt, bare to 
minutter fra Nasjonalteateret!  

Vegeta Vertshus ligger i 
Munkedamsveien 3B. Du går inn 
Munkedamsveien fra Stortingsgaten, 
på høyde med Nasjonalteateret T-
banestasjon, og stedet ligger på høyre 
hånd rett før Esso-stasjonen ca. 30 
meter inn gaten. 

Velkommen til alle nye og gamle! 
 
mandag 2. september 
Denne kvelden vil deltakerne på årets 
to ukesturer vise lysbilder fra turene. I 
tillegg vil vi presentere kommende 
arrangementer utover høsten. 

Møtet begynner kl. 18.00 presis. 
Siden vi får utgifter med leie av stedet 
må vi be om kr. 20,- i inngangsavgift. 

 
mandag 4. november 
Året nærmer seg det 
mørkeste. Da er det 
hyggelig å kunne samles 
inne for 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 frem-
over på disse møtene.  

Det blir også et lysbildeforedrag. I 
skrivende stund er det ikke klart 
hvilket tema eller hvem som skal 
holde det. 

Møtet begynner kl. 18.00 presis. 
Siden vi får utgifter med leie av stedet 
må vi be om kr. 20,- i inngangsavgift.  

 
Badekvelder på 
Tøyenbadet 

onsdagene 18/9, 16/10 og 13/11 
Når høsten kommer kan det være 
hyggelig å bedrive noen sommerlige 
aktiviteter fortsatt. Samtidig kan du se 
på dette som et trimtilbud og en 
mulighet til å møte andre medlemmer. 
Vi møtes rett og slett for å ta oss en 
svømmetur innendørs.  

Fremmøte utenfor inngangen alle 
kvelder kl. 17.30. Etter svømmeturen 
tar vi en tur i kaféen. 

Kontaktperson: Oddbjørn Erland, 
oddbj-e@frisurf.no 
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Julefest med 
Friluftsklubben    

Lyn-hytta lørdag 30. november 
 
• Treretters middag 
• Sanger 
• En hyggelig bordkavaler 
• Polonese 
• Dans  
• Konkurranser 
• Underholdning 

 
Dette kan styret i Friluftsklubben love 
deg når vi inviterer til julefest på 
hyggelige Lyn-hytta.  
Letteste adkomst er lysløypa fra 
Sognsvann til Store Åklungen og 
derfra videre til Lyn-hytta. Det er ca. 
4,5 km inn til hytta. 

 

Vi håper dette kan bli en hyggelig 
årlig tradisjon hvor vi kan 
oppsummere litt fra årets aktiviteter og 
ha det hyggelig med andre i Frilufts-
klubben. 

Maks. antall 28. De første påmeldte 
får plass ved for mange påmeldte. Her 
gjelder det å være rask!! Påmeldings-
frist: 15. november. 

Pris: Kr. 250,- som inkluderer gløgg 
ved ankomst, treretters middag og 
overnatting. Drikke tar du med selv. 

Påmelding skjer gjennom 
innbetaling av 250,- til: 
FIO-julefest v/ Øyvind Grandum 
Gartnerveien 8 
1394 Nesbru 
Kontonr: 9710.56.16663 

 
Kontaktpersoner: Terje og Magne  
(Se side 2 for mailadresser) 
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Vikerfjell – 
en villmark i miniatyr 

Vikerfjell er ikke noe stort fjell-
område, men at det er et lite stykke 
villmark som kan gi utfordringer fikk 
deltakerne på årets første sommertur 
erfare. 

Turen samlet 8 deltakere som i en 
uke skulle gå på tur sammen og bo 
sammen på Ringerikes Turistforenings 
ubetjente koier i området. 

Søndag ble bilene parkert kort vei 
fra vårt første overnattingssted Bu-
vasskoia. Koia ligger rett ved 
Buvannet og det ble den reneste 
sørlandsidyll med bading og reker til 
middag i strålende sol. På kvelden 
gikk 5 av deltakerne på topptur til 
Bukollen. Sørvestlia var i tidligere 
tider kjent som et godt beiteområde 
for bjørn i vårsola. Vi fikk til gode å 
møte bamse der oppe, selv om det 
fortsatt er streif av bjørner gjennom 
området.  

Mandag var målet Tjuvenborgkoia. 
Vi kom sent i gang og jeg visste det 
ville bli en sen ankomst. Tidligere var 
ikke denne ruten merket, men det var 
opplyst at den nå var merket hele 
veien. Dagen skulle vise seg å gi store 
utfordringer! Merkingen fra Sandvann 
til Eidvannet var grei nok. Men etter 
Eidvannet fulgte vi merkingen et 
stykke inntil den plutselig opphørte! 
Vi tråkket et stund rundt i myrtung 
terreng. Eneste kjente punkt var 
Bukollen som lå døsig i nord. Det 
forekom meg at den kanskje lå litt og 
smilte av oss som gikk og rotet rundt 
en mil lengre sør. Stor var gleden da vi 
omsider fant igjen merkingen opp mot 
den andre siden av Eidvannet! Men 

selv om det var merket var det ingen 
sti, og de mange vindfallene gjorde at 
vi gang på gang måtte lete for å finne 
igjen merkingen. På Venekollsetra 
opphørte merkingen igjen. Klokken 
var nærmere 22 på kvelden, folk var 
slitne og foran oss var det om mulig 7 
– 8 km igjen med samme type terreng. 
Kompasset måtte frem. Før eller siden 
måtte vi da krysse veien fra Koll-
sjøene. Men før det bar det nedover en 
urete li hvor mose lå over farlige 
sprekker vi lett kunne ha tråkket nedi. 
En turdeltaker snakket om at dette 
begynte å ligne på «survival of the 
fittest», da veien kom til syne. 

Vi kunne fortsatt rett på gjennom 
skogen men valgte å gå veien rundt. 
Det begynte å mørkne både for dagen 
og for deltakerne. Ved nedre Kollsjø 
innså vi at vi nok måtte tilbringe en 
natt ute. Det smakte med koteletter og 
potetsalat i sommernatten. Vi måtte så 
gi slipp på tre deltakere som hadde fått 
nye krefter og ville frem til hytta. De 
kom frem klokken 05.00, 15 timer og 
nærmere 25 km siden de startet turen! 
Heldigvis var det strålende vær hele 
denne dagen. 

Jeg var med baktroppen på mandag 
og opplevde at også her var merkingen 
dårlig. Mange vindfall vitnet om en 
stormfull høst i fjor, og igjen måtte vi 
lete etter merkingen. Oppe i høyden så 
vi hvilken fantastisk natur det var her. 
Urskog på alle kanter. Gamle grå, 
døde trær som fortsatt sto oppreist 
som tause mumier og som et minne 
over tidligere tider. Plutselig seilte en 
ørn over oss! Det var fint men 
mandagen satt fortsatt hardt i og målet 
var i dag bare å komme frem. 
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Hviledagen måtte komme en dag 
tidligere. Været holdt seg fortsatt fint. 

Onsdagen opprant med tåke men 
det lettet ganske snart. Vi kom av sted 
relativt tidlig med Vikerkoia som 
dagens mål. Sekkene var lettere, for på 
Vikerkoia var det kjørt opp proviant 
på forhånd. På Høgfjellet, som er 
Oslos nærmeste høyfjell, bevilget vi 
oss selv en og en halv time i sola. Det 
var herlig! Men etterpå bar det ned i 
skogsterreng igjen og til tider tung 
myrtråkking nordover mot Vikerkoia. 
Vel fremme ble det bading i bekken. 
Det smakte selv om temperaturen ikke 
var mye over 10 grader. Så fulgte en 
treretters middag med fiskesuppe, 
Joika og fruktcoctail. 

Hviledagsturen til selve Vikerfjellet 
måtte utgå for å holde skjemaet. Vi 
skulle møte en ny deltaker som skulle 
være med på slutten av turen. 
Dessuten slet undertegnede med en 
vond ankel og det var best å dra 
tilbake til utgangspunktet. Torsdag var 
det regn halve dagen. Tempoet var 
derfor litt høyere med færre pauser. 
Det var meget vakker natur oppe i 
liene for Sandvann og også utover 
Vidalen i nord og mot Bukollen som 
vi igjen så, nå mot vest. Vi brukte med 
pauser kun 5 timer til Buvasskoia. 

Tre deltakere inklusive meg ga oss 
nå. Den siste deltakeren kom og en 
liten gruppe på fire tok bil til 
Sørbølsetra og gikk over fjellet til 
Storekrak. Retur til Buvasskoia dagen 
etter. 

Liker du villmark og gammelskog 
er Vikerfjell tingen. De som forventet 
mye fjell ble heller skuffet. Det var litt 
for få bra stier å gå på og veldig mye 
myrtråkking. Mygg og klegg var det 

nok av og lemen så vi mange av. Men 
likevel tror jeg de fleste deltakerne 
synes de hadde hatt en bra uke i 
villmarka. Vil du se bilder fra moroa 
så kom på medlemsmøtet! 

 
 
Sommerfjellturen en tradisjon 
Siden 1998 har vi arrangert årlig en 
ukestur til et fjellområde sommerstid. 
Fra i fjor har det blitt to turer hver 
sommer, en lettere i nærmere fjellstrøk 
og en mer krevende alpin tur. 

Deltakerne blir som regel mer kjent 
når de tilbringer en uke sammen, og 
deltakerne møtes gjerne igjen en tid 
etter turen hvor turen gjenoppleves og 
noen som regel viser lysbilder. 

Her er sommerturene våre. Antall 
deltakere i parentes: 
1998  – Femundsmarka (7) 
1999  – Dovrefjell (8) 
2000  – Gausdal Vestfjell (13) 
2001 – Norefjell/Eggedalsfjella (5) og 

Sunnmørsalpene (7) 
2002 – Vikerfjell/Vassfarfjella (8) og 

Breheimen (10) 
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Søndagsturene før 
sommeren – et turreferat 

Det har aldri tidligere i Friluftsklubben 
blitt satt opp så mange søndagsturer 
som i år. Men siden vi skulle ha en 
PR-aksjon i mai og juni, tenkte vi at 
spesielt slike dagsturer ville være 
enkle for helt nye medlemmer å bli 
med på. Det var ingen påmelding. 
Bare møt opp! Det ble planlagt turer 
med stor variasjon i valg av sted. Det 
helt nye var at flere av turene ble lagt 
opp slik at det var mulig å ta poster til 
kjentmannsmerket. 

Turene sto også i Aftenposten men 
vi fikk lite effekt av det siden 
avisstreiken kom i denne perioden. 
Men på den første turen i Maridals-
marka siste helgen i mai kom to damer 
som hadde lest avisen. Det var med litt 
spenning Oddbjørn og jeg sto og 
ventet på Skar denne dagen. Flere 
hundre hadde tatt brosjyrer fra PR-
plakatene og alle kunne i utgangs-
punktet teoretisk sett møte opp. Mens 
vi sto og diskuterte de prosent-/pro-
millevise sjansene for dette, kom flere 
deltakere etter hvert. Totalt ble vi 7, 
og jentene var i flertall med 4. Kun en 
av disse kom på grunn av plakat-
oppslagene. I utgangspunktet litt 
skuffende, men likevel var vi en passe 
gjeng hva størrelsen angår. Oddbjørn 
ledet oss opp til Øyungen og videre til 
kanskje Nordmarkas vakreste gård, 
Liggeren. Herfra var det stigning opp 
til Tømte og Mellomkollen hvor vi 
hadde hovedrast.  

Vi fikk så med oss kjentmanns-
posten på det stedet den første marka-
forfatteren, Bernhard Herre, ble funnet 
omkommet etter vådeskudd for  

omtrent 150 år siden. Herfra gikk vi 
utenfor sti bratt ned til Rollveien og 
opp til Tømtehyttene for ny rast. Her 
var det andre fra Friluftsklubben som 
hadde dugnad denne helgen. Ned til 
Skar gikk turen på umerket sti over 
Furumokollen. Fint vær på hele turen. 
Yngste deltaker 24. Eldste (og kanskje 
den sprekeste) var 75! 

Oddbjørn var i aksjon også neste 
helg. Denne gang var Østmarka målet. 
Denne gang var det 9 personer som 
deltok. 5 herrer og 4 damer. Mange 
nye ansikter men ikke nå heller var det 
mange som kom som følge av plakat-
aksjonen. Flere var innmeldt i fjor 
men ikke kommet seg på tur før nå. En 
jente som var helt ny forrige helg var 
også med denne helgen. 

Det var strålende sol også denne 
søndagen. Turen gikk om Rustadsaga 
etter hvert på sti til Mariholtet. Her var 
det rast. Turens høydepunkt var utvil-
somt Hauktjernskløftene med bratt 
overhengende fjell og mer ulent rute 
enn hva som er vanlig i marka. Stedet 
var godt besøkt av klatrere som hang 
over oss hele veien langs ruta. Etter en 
stopp på Sarabråten tok vi lysløypa 
tilbake til utgangspunktet. 

Helgen etter var det Vestmarka sin 
tur. Vi gikk fra Kattås til Ramsåsen 
med kjentmannspost og topp utsikt 
utover. Derfra gikk det vestover til 
Grønland og opp på Gampen med 
kjentmannspost nummer to denne 
dagen. Fra Gampen gikk det rett sør-
over opp på Haveråsen. Her så vi hele 
Vestmarka! På toppen var det bare lav 
bjørkeskog. Vi så ut Oslofjorden mot 
Håøya i sør og Gyrihaugens markante 
topp i nord. Ned fra Haveråsen 
bestemte vi oss for å gå på vei. Til vår 
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stor overraskelse var veien asfaltert! 
Det ble over 5 km på vei! Sammen 
med turens lengde på over 20 km var 
vel veitraskingen det eneste som trakk 
ned på denne turen. Været var helt 
topp for tredje helgen på rad.  

Helgen etter var det helgetur og 
ikke dagstur, selv om vi pga. regn 
holdt oss inne i turlederens hytte på 
lørdag og kun gikk på søndagen. 
Krokskogen var området og vi hadde 
en fin tur søndag hvor vi blant annet 
besteg Gyrihaugen. Vi var 6 personer 
hvorav to nye jenter var med. 

Dagen etter sommerfesten hadde vi 
en tur i samme område fra Sætheren 
gård i Bærumsmarka. Kvelden før 
hadde vi vært samlet 14 personer i 
ustabilt vær, men likevel oppholdsvær. 
Først på natten kom tordenbygene, og 
de fortsatte på søndag heldigvis litt 
unna oss. 7 personer dro opp til 
Brunkollen hvor stedets skolebrød ble 
fortært av flere. Anbefales!  

Personlig sitter jeg igjen med et 
inntrykk av at den gode gamle 
søndagsturen gir mye og ved variasjon 
mellom markaområdene kan man få 
mange gode turinntrykk i løpet av en 
måned. Utover høsten blir det flere 
slike turer. Bli med da vel! 

- Magne 

 

Åpningen av nye 
kjentmannsposter  

Sarabråten søndag 1. september 
Ta T-bane nr. 3 fra Jernbanetorget  
kl.10.17  til Ulsrud stasjon eller møt 
opp ved p-plass Østmarksetra kl. 
10.40. Vi går inn til Sarabråten hvor 
åpningen av nye kjentmannsposter 
markeres av Turistforeningen og Ski-
foreningen. Muligheter for å kjøpe det 
nye heftet. 

 
Program:  
kl. 11.00 Salg av den nye Håndboka. 
kl. 12.00 Eivind Andersen (DNT OO) 

ønsker velkommen. 
kl. 12.10 Christine Heftye (oldebarn 

av konsul Thomas Joh. 
Heftye) forteller om 
Sarabråten og familien 
Heftye. 

kl. 12.45 Avduking av posten skjer på 
Sarabråten! 

 
Ta med termos og niste. Ingen 
påmelding. 

Turleder: Oddbjørn Erland, 
oddbje@frisurf.no 
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Høstfargetur til Rjukan 

fredag 13. – søn. 15. september 

 
Foruten Norsk Hydro og dramatisk 
krigshistorie har Rjukan fantastiske 
naturopplevelser å by på. Spesielt 
Gaustatoppen er et populært turmål, 
og selvsagt en del av programmet for 
denne turen.  

Turen går av stabelen fredag 13. - 
søndag 15. september. Da er det gode 
muligheter for å se sterke høstfarger 
og et og annet reinsdyr. 

Overnattingen blir på en privat 
hytte med sengeplass til 5. De første 
som melder seg på får sengeplass. 
Ellers er det mulig å overnatte på 
Rjukan Fjellstue som ligger kun 10 
min gange fra hytta. Det koster 300 kr 
per person. Det er også muligheter for 
å sette opp telt for de som ønsker det. 
 

 
 
 

Program: 
Lørdag: Tur til Gausta-
toppen på for-middagen. 
Tar ca 3 timer opp og ned. 
For å komme til Gausta-
toppen må vi ta bil å kjøre 
gjennom Rjukan og opp 
Svineroi. På vegen tilbake 
til hytta er det mulig å for 
eksempel besøke Vemork 
og som er blitt gjort om til 
Industrimuseum.  

Søndag:  Dagstur i fjell-
området mellom Hjer-
dalen og Gvepseborg. Vi 
går opp i fra Ormefit og 
går en tur innover i fjellet. 
Turen tar 3-4 timer. Dette 
er et flott fjellområde som 
på denne tiden sikkert vil 

være ganske friskt i fargene.  
Mat: Satser på at vi har 

fellesmåltider på hytta. Detaljer om 
hvem som tar med seg hva blir vi 
enige om etter at påmeldingsfristen 
har gått ut. 

Utstyr: Varmt tøy og sovepose. 
Reise: Avreise fra Oslo kl 1700. 

Ankomst Rjukan Fjellstue ca. 2030. 
Det tar ca 10 min å gå fra bilene til 
hytten. 

Påmelding snarest til turansvarlig. 
Fint om alle kan si i fra ved påmelding 
hvorvidt de stiller med bil eller ikke. 

Turansvarlig: Cathrine Moen,  
cathrine_moen@hotmail.com 

Maks antall deltakere: 10 personer. 
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Dagstur på Krokskogen  

søndag 8. september 
Vi går fra Sundvolden opp Krokkleiva 
til Kleivstua. Her gikk den gamle 
kongeveien mellom Bergen og Oslo. 
Mange historier og hendelser knyttes 
til denne kleiva og det er rikelig med 
skilt oppover som forteller fra den 
gang. 

Fra Kleivstua går vi videre til 
Sørsetra hvor vi raster. Vi får med oss 
kjentmannsposten ved Auretjerns-
dammen før vi går videre forbi 
Finneflaksetra til Kongens utsikt. 
Herfra går vi videre ned til Kleivstua 
og ned Krokkleiva igjen. Turens 
lengde er ca. 16 km. 

Buss til Hønefoss går fra 
Universitetsplassen kl. 10.08 og er på 
Sundvolden kl. 11.06. 

For de som ønsker å kjøre bil er det 
parkering ved Sundvolden ved foten 

av Krokkleiva. 
Retur med buss kl. 18.20, som er på 

Nasjonalteateret kl. 19.17. 
Turleder: Magne Arentsen (se side 

2 for epost-adresse.) 

 
Dagstur i Romeriksåsene 

søndag 22. september 
Vi går en runde inn fra Glitre hvor vi 
tar hele tre kjentmannsposter. Rast på 
tursistforeningshytta Bekkestua. 

Avreise med privatbiler fra 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
10.30. Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer bil. 

Påmelding: Til kontaktpersonen 
innen onsdag 18. september. 

Kontaktperson: Magne Arentsen 
(Se side 2 for epostadresse) 

Maks antall deltakere: 16 
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Tur i Sørkedalsalpene 

søndag 29. september 
Denne turen er en topptur hvor vi 
besøker tre topper på rad og rekke 
innerst i Sørkedalen. Vi går fra 
Skansebakken opp på Stuteskallen, og 
videre innover ryggen til Otertjerns-
åsene og Gopletjernsåsen. På Gople-
tjernsåsen er det en kjentmannspost. 
Vi går innom Smedmyrkoia for rast 
før vi returnerer ned til Skansebakken. 
Ca. 12 km. Ingen påmelding.  

Kontaktperson: Iver Nicolai 
Gjersøe. 
 
Sykkeltur over 
Krokskogen 

lørdag  5. – søndag 6. oktober 
Den gamle hovedveien til Bergen, 
«Kongeveien», ble anlagt fra Johnsrud 
i Lommedalen over Krokskogen til 
Krokkleiva og Sundvolden. Historiene 
fra Krokskogen er mange. På Krok-
skogen var det seterdrift, tømmer-
kjøring og kølabrenning. På Krok-
skogen slo finner seg ned på 1600-
tallet. Fra midten av 1850-tallet var 
Krokskogen og veien over den, med 
Dronningens og Kongens 
utsikter, med Krokkleiva 
og Sundvolden hotell en 
berømt turistattraksjon 
ikke bare i Norge, men 
også langt utenfor landets 
grenser.  

Langs veien var det stor 
trafikk og røvere kunne 
ligge på lur. I 1716 ble 
svenskene på sin krigs-
fremrykking stoppet ved et 
blodig slag ved Nord-

kleiva. 
I dag går trafikken fra Oslo over 

Sollihøgda og friluftsinteresserte kan 
være glad for at den gamle Konge-
veien ligger der innbydende som en 
fin sykkelvei om sommeren og ski-
løype om vinteren. 

Friluftsklubben skal denne helgen 
gjenoppleve Kongeveien med dens 
historier og fine natur. Det blir over-
natting på Solstua ved Kleivstua med 
stort peisbål inne i den koselige 
tømmerhytta. På grunn av få senge-
plasser i hytta vil en lavvo bli kjørt 
opp til Solstua på forhånd. 

Avreise: Lørdag 5/10. møtes vi ved 
Lommedalen skole kl. 11.00. Noen 
velger å sykle hjemmefra, andre tar 
bil, og det er også mulig å ta 
Kolsåsbanen til Kolsås og sykle 
derfra. For de som vil ta buss (NB. 
Kan være vanskelig å få med sykkel 
hvis det er mange), går rute 151 fra 
Oslo Bussterminal kl. 09.49. Buss-
bytte i Sandvika til rute 153 kl. 10.28. 
Gå av på Johnsrud midt i Lomme-
dalen, hvor bussen kommer kl. 10.54. 

Rute lørdag: Johnsrud – Langebru – 
Midtskogen – Kleivstua, ca. 17 km 
med serverdigheter underveis. Det er 
kjentmannspost ved Midtskogsteinen. 
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Rast underveis. Vi bruker ca. 4 timer. 
Lett å sykle men en del oppover til 
Langebru. 

Rute søndag: Kleivstua – Retthell-
seter – Fjellsetra – Guriby – Johnsrud. 
Ca. 22 km men mye nedover. Tilbake 
til utgangspunktet ca. kl. 17.00. 

Utstyr: Sykkel. Husk pumpe og 
lappesaker. Sykkelvesker anbefales. 
Sovepose, varmt tøy, regntøy, tørrmat 
til lunsj lørdag og frokost og lunsj 
søndag. Vi lager fellesgryte lørdag. Ta 
med noe å putte i gryta. De sist 
påmeldte må ta med liggeunderlag. 

Kart: Oslo Nordmark sommer-
utgaven. 

Turledere: Line og Iver Nicolai. 
Påmelding: Til Friluftsklubben, 

friluftsklubben@home.no innen 27. 
september. 

Maks. antall detakere: 12 
 

Dagstur i Nordmarka 

søndag 20. oktober 
Vi går en runde om Vettakollen (fin 
utsikt over hele byen), til Skjennung-
stua (rast), og ned til Sognsvann igjen 
på blåmerkede stier. Ca. 14 km. 

Fremmøte ved bommen på Sogns-
vann kl. 11.00. Ingen påmelding. 

Kontaktperson: Oddbjørn Erland, 
oddbj-e@frisurf.no 

 
Tur til Katnosdammen 

lørdag 2. – søndag 3. november 
Hva er hyggeligere enn en hyttetur når 
høstmørket ligger over marka. Vi har 
valgt Katnosdammen som mål for 
denne turen. Hytta er en gammel 
damvokterbolig og drives i dag som 

ubetjent hytte av DNT Oslo og 
Omegn.  

Turen starter fra Stryken stasjon. 
Avgang fra Borggården ved Rådhuset 
lørdag kl. 11.00. 

Vi belager oss ikke på tog siden det 
er få avganger fra Stryken søndag 
ettermiddag. 

Fra Stryken går turen om Daltjuven 
– Båhussetra – Katnosa til Katnos-
dammen. 

Søndag går turen opp på Oslos 
høyeste punkt, Kjerkeberget, før retur 
til Stryken. 

Utstyr: Varmt tøy, godt fottøy, 
regntøy, sovepose, tørrmat til frokost 
og lunsj. Ta med ingredienser til felles 
gryterett lørdag kveld (avklares med 
turleder). 

Pris: Vi spleiser på bensin. 
Overnatting: Kr. 130,- (medlem av 
DNT). Kr. 190,- (ikke-medlemmer). 

Maks. antall: 15 deltakere.  
Påmelding: Til Oddbjørn Erland, 

oddbj-e@frisurf.no innen 16. oktober.  
 
Dagstur i 
Gaupesteinmarka 

søndag 10. november 
Vinteren begynner å gjøre gjeldende 
på denne tiden. Derfor velger vi et litt 
lavereliggende område til fotturen 
denne søndagen. 

Turen blir på ca. 10 – 12 km. Og vi 
får med oss Gaupesteinen og en 
kjentmannspost i området. 

Avreise med privatbiler fra 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
10.30. Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer bil. 

Turleder: Magne Arentsen, 
mar@patentstyret.no 
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Påmelding: Til kontaktpersonen 
innen torsdag 7. november. 

Maks antall: 16 deltakere. 
 
Sjøfisketur til Hurum 

søndag 17. november   
Her har du sjansen til litt matauk. 
Fisken her ute mot ytre Oslofjord 
holder god kvalitet, og på grunn av 
større variasjon i menyen, er fjord-
torsken ofte mer smakfull enn sine 
brødre som lever ute i havet. Oslo-
fjorden er kjent for å ha mye fisk, ikke 
minst fordi den større fisken går etter 
den store brislingstammen som lever i 
Oslofjorden. 

Turen ut til fiskeplassen følger de 
blåmerkede kyststiene i fin kystnatur. 
Fra odden vi fisker på ser vi rett ut 
Oslofjorden mot havet. Så det er ikke 
bare fisking som gjør denne turen fin. 

Avreise: Vi møtes med privatbiler 
ved Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
11.00. Si ifra ved påmelding om du 
disponerer bil. Det er ca. 70 km å 
kjøre. Deltakerne spleiser på bensin. 

Utstyr: Fiskestang, helst minst 7 fot 
og minst 0,35 snøre. Sluk som 
Møresilda og Stingsilda er bra, men 
det anbefales ved torskefiske å bruke 
jigg med gummiimitasjon av børste-
mark eller en liten gummifisk. Husk 
kniv og plastpose til fisk. 

Mat: Alle tar med matpakke og 
varm/kald drikke etter eget ønske. 

Tøy: Det anbefales å ta på seg 
varmt tøy. Det kan bli litt kaldt å stå 
stille ved kysten på denne tiden av 
året. 

Ruten: Vi kjører til Shell-stasjonen 
på Tofte. Derfra kjører vi samlet til det 
stedet vi setter fra oss bilene. Ca. 3 km 

å gå på kyststi. Til dels bratt over 
Østnestangen, med fin utsikt, før vi 
kommer ned mot Sandbukta. Derfra 
går vi ut mot fyret ytterst på Østnes-
tangen hvor det er gode fiskeplasser. 

Tilbaketur: Vi satser på dagfiske og 
skumringsfiske. Det vil si at vi holder 
på med fisket til ca. kl. 16.30. Vi 
regner med å være tilbake i Oslo ved 
19.00-tiden. 

Kontaktperson og turleder: Magne 
Arentsen, mar@patentstyret.no 

Påmelding: Innen 15. november til 
turlederen. 

Maks antall: 8 deltakere. 
 
Dagstur i Nordmarka 

søndag 1. desember 
Det er fint å gå til fots også ved disse 
tider. Kanskje har det første snøfallet 
gjort marka hvit. Det er stille i marka 
og luften er kjølig men klar.  

Vi går fra Sognsvann om Lynhytta 
hvor det er mulighet for deltakerne fra 
gårsdagens julefest å bli med på 
turen.Videre til Skjennungstua, hvor 
de er kjent for å lage bra julestemning. 
Kakene på stedet kan anbefales. Fra 
Skjennungstua går vi over Frønsvoll-
myrene til Frønsvollråkka og går 
måneskinnsløypa tilbake til Sogns-
vann. 

Turleder: Magne Arentsen, se side 2 
for epostadresse. 

Ingen påmelding. 
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Dugnader  Smedmyrkoia 

fre 30. aug – søn 1. september 
fre 27. – søn. 29. september 

Velkommen til dugnadshelger på 
Smedmyrkoia i Sørkedalen. Smed-
myrkoia var tidligere et husvære for 
Løvenskiolds tømmerhoggere, og leies 
nå av DNT Oslo og Omegn som 
turistforeningshytte. Friluftsklubben 
har ansvaret for driften, og sam-
arbeider med Ungdomsgruppa i DNT 
Oslo og Omegn om dugnadene. 

Dugnadsarbeidet starter lørdag 
morgen, men det er muligheter for 
overnatting fra fredag. På lørdag kveld 
blir det middag og eventuelt bålkos. 

Overnattingene fredag og lørdag samt 
middag lørdag er selvsagt gratis for 
dugnadsdeltakerne. 

Arbeidsoppgavene vil være vask 
innvendig og utvendig, maling inn-
vendig og utvendig, bære inn ved samt 
generell vask og rydding inne og ute. 

Påmelding innen onsdag 25/9 til 
Øyvind Grandum, oyg@start.no  
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A – POST 
Turoversikt 
Måned Dato Tur/arrangement 

1. Åpningen  av nye kjentmannsposter 

2. Medlemsmøte, Vegeta Vertshus 

8. Dagstur, Krokskogen (K) 

13.-15. Høstfargetur, Hardangervidda/Gaustatoppen 

18. Badetur, Tøyenbadet 

22. Dagstur, Romeriksåsene (K) 

27.-29. Dugnad Smedmyrkoia 

September 

29. Dagstur, Sørkedalsalpene (K) 

5.-6. Sykkeltur, Kongeveien, Krokskogen (K) 

16. Badetur, Tøyenbadet 

Oktober 

20. Dagstur, Nordmarka 

2.-3. Hyttetur, Katnosdammen, Nordmarka 

4. Medlemsmøte, Vegeta Vertshus 

10. Dagstur, Gaupesteinmarka (K) 

13. Badetur, Tøyenbadet 

17. Sjøfisketur, Hurum 

November 

30. Julefest 

1. Dagstur, Nordmarka Desember 

6.-8. Førjulstur/hyttetur 

 

 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Gartnerv. 8, 1394 Nesbru 

 
 
 


