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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, 22466017(p), 
22387437 (a), 93617068 (m), 
mar@patentstyret.no.  
Medlemsservice og økonomi:  
Øyvind Grandum, 66980172 (p), 
63807603 (a), 95147284 (m), 
oyg@ffi.no.  
Foreningens adresse: 
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum, 
Gartnerv. 8 a, 1394 Nesbru. 
friluftsklubben@home.no 
Konto:  9710.16.90540 
Redaktør og webansvarlig:  
Terje Didriksen: 22250525 (p), 
terje@hyttetur.net 
Websider:  
http://www.home.no/friluftsklubben/ 
  

 
Forsidebildet: Hans Edvard monterer 
skiltet på Sellanrå. Foto: M.A. 

Leder´n 

Det var virkelig moro at så mange som 
over 200 møtte på åpningen av 
Sellanrå. Takk for fremmøtet! Vil 
også takke alle de som har bidratt 
gjennom dugnadsinnsats på hytta. Det 
har vært et utrolig engasjement i de 3 
månedene som det har vært jobbet 
med å få hytta i stand! 

Vinteren står for døren og med den 
skisesongen. Vi kan tilby skiturer hver 
helg fra midten av januar til ut februar. 
Helgeturer er det ikke så mange av, 
men Smedmyrkoia er vår faste 
treffbase på vinteren. På de datoene 
som er angitt vil du alltid treffe 
friluftsklubbfolk på koia. Vi tar i år 
selv ansvaret for 5 helger. Vil du være 
med å servere er vi veldig glade for 
det. Dessuten får du deg en gratis 
hyttetur. 

Det er fint at det er flere som nå har 
engasjert seg som turledere. Har du en 
god idé til en tur så meld den inn til 
oss som en friluftsklubbtur. Det er 
særlig behov for flere helgeturer. 

Da gjenstår å ønske alle en god 
vinter! 

- Magne 
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Om deltakelse på FiOs 
arrangementer 

Alle er velkommen på arrangementene 
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. 
 
 

 
 

Medlemsmøte på DNT 
tirsdag 18. november 

Det blir et nytt møtested denne 
gangen. Vi har vært så heldig å få låne 
møtelokalene til Den Norske 
Turistforening. Dette skulle ligge enda 
mer sentralt. 

Stein Erling som bor på Frønsvollen 
i Nordmarka vil fortelle litt om det å 
bo i marka. Vi får også høre litt om 
verdens eldste skiklubb, Christiania 
Skiclub som eier Frønsvollen. Ellers 
blir det enkel servering, presentasjon 
av kommende arrangementer. 

DNT ligger i Storgata 3. Møtet 
begynner kl. 18.00 presis. Kr. 20,- i 
inngangsavgift.  
Velkommen til alle nye og gamle. 

 
 
 
Medlemsmøte på Vegeta 
tirsdag 20. januar     
I skrivende stund arbeider vi med å få 
tak i en person som kan holde et 
lysbildeforedrag over temaet 
naturvern.  

Vegeta ligger i Munkedamsveien 
3b. Møtet begynner kl. 18.00 presis. 
kr. 20,- i inngangsavgift.  

Velkommen til alle nye og gamle. 
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Julefest med 
Friluftsklubben  
lørdag 29. november  
NB! Nytt sted: Nydalshytta  

 
• Treretters middag 
• Sanger 
• En hyggelig bordkavaler 
• Polonese 
• Dans  
• Konkurranser 
• Underholdning 

 
Velkommen til den årvisse julefesten 
med Friluftsklubben. Stedet blir ikke 
lynhytta som tidligere annonsert, men 
Nydalshytta ved Sinober i Lillomarka. 
Hytta har 16 sengeplasser, dusjer og 
badstue. Badstua vil være varm ved 
fellesreisens ankomst.  

Middagen starter kl. 18.30. 
En av stuene vil bli satt av til 

sovesal. De sist påmeldte må ta med 
liggeunderlag i tillegg til sovepose.  

 

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

Fellesavreise: Tog går fra Oslo S 
15.47 og er på Movatn 16.11. Derfra 
er det 2,9 km inn til Sinober og 
Nydalshytta. Kjentmannspost på 
Burås. Ellers er det adkomst-
muligheter med bil fra Steinset 
parkering (2,7 km) fra Nittedalsida 
eller Mobekken (3,5 km) fra 
Maridalsida. Fra Kjul i Nittedal (4,3 
km) går det nattbusser for de som må 
hjem på natta. 

Mulighet for å gå tur gjennom 
Lillomarka til Kjelsås eller 
Tonsenhagen på søndag. 

Maks. antall 40.   
 
Påmelding skjer gjennom innbetaling 
av 250,- til: 
FIO-julefest v/ Øyvind Grandum 
Gartnerveien 8 a, 1394 Nesbru 
kontonr: 9710.56.16663 

Påmeldingsfrist: 24. november 
Kontaktpersoner: Terje og Magne 
(Tlf.nr. og mailadr. foran i bladet) 
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Servering på 
Smedmyrkoia 

søndagene 18. jan - 11. mars 2004 
I år som i de siste to år har 
Friluftsklubben ansvaret for 
serveringen på Smedmyrkoia i 
Sørkedalen i samarbeid med DNT 
Oslo og Omegn. Vi har  planlagt å  ha 
9 serveringshelger hvorav vi prøver å 
fylle 5 helger. De andre helgene 
forsøkes fylt opp av eksterne grupper. 
Sesongen starter 18. januar og varer 
maksimalt frem til 11. mars. Antall 
helger vi serverer blir tilpasset 
bemanningen vi får. Dette må være 
klart i god tid før sesongen starter. 

Belønningen blir en gratis hyttetur 
og gleden ved kontakten med marka-
folket. Samtidig er du med på å opp-
rettholde et populært og tradisjonsrikt 
tilbud. Særlig barnefamiliene setter 

stor pris på serveringen på Smedmyr-
koia. Det gir også etterlengtede midler 
til Friluftsklubben. Dette er spesielt 
viktig i år på grunn av vår store 
satsing på Sellanrå. I fjor tjente de 
deltagende gruppene 1400 kr pr 
søndag. Inntektene vil denne gangen i 
sin helhet gå til Sellanrå.  

Gjøremålene er å steke vafler og 
selge disse sammen med solbærtoddy, 
te og kaffe. Åpningstiden er kl. 11-16 
på søndagene. 

Si fra til undertegnede så snart som 
mulig om du kan være med, enten ved 
å bli med andres helger eller ved å gå 
sammen med noen venner og 
arrangere en helg alene. Dette passer 
ypperlig for en familie eller 
vennegjeng.  

Kontaktperson:  Øyvind Grandum, 
63 80 76 03 (a), 66 98 01 72 (p),  
oyg@ffi.no 

Fra en servering på Smedmyrkoia. Foto: Ø.G. 
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Fra åpningen av Sellanrå  

Mer enn 200 tilstede! 
 
Åpningen av Sellanrå ble markert med 
to arrangementer. På lørdag var det 
åpningsmiddag, og søndag på selve 
åpningsdagen var det en fellestur opp 
fra Skar ledet av Maridalens Venners 
Thor Øystein Olsen. 
 
Søndagen opprant med kjempefint vær 
og vi begynte tidlig å diskutere hvor 
mange vi regnet med skulle komme på 
åpningen. At det skulle bli 
deltakelsesrekord regnet vi med (45 
var på medlemsmøtet med Arne 
Hjeltnes i fjor.) Derfor beregnet vi 
vafler til ca. 70 personer, for å ha litt å 
gå på. Men så kom det en telefon fra 
en som måtte tidlig hjem og dro ned 
like før fellesturen skulle starte fra 

Skar og kunne melde om minst 100 
personer på parkeringsplassen! 

I det fellesturen startet ringte 
turlederen og kunne melde om ca. 160 
deltakere! Allerede før "hovedfeltet" 
kom, begynte det å bli kø foran bordet 
med vaflene. 

Snart var hele tunet fullt av folk og 
åpningsseremonien kunne starte. 
Åpningen startet med en lurtone. 
Øyvind Grandum spilte både lur, 
bukkehorn og seljefløyte under 
åpningsseremonien. 

Magne holdt åpningstale. Mona 
Nygård fra DNT-styret sa noen ord og 
ga oss en fin øks i gave fra DNT. 

198 personer skrev seg inn i 
hytteboka, men det var helt sikkert 
flere enn 200 innom hytta i løpet av 
dagen! Vi takker alle for fremmøtet. 
Det var svært hyggelig at så mange 
kom. Nå er det bare å ta hytta i bruk! 
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RONDANETUREN 2003  

 

No ser eg atter uren luren himmel-
turen, steinrøys, steinrøys…… 

Det var visst ikke akkurat slik Vinje 
uttrykte det, men en passende 
omskriving er det, spør du meg. Men 
så må det også legges til at det er en 
riktig vakker og imponerende 
steinrøys det er snakk om. Ja, og hva 
er det egentlig jeg snakker om? Jo, 
årets sommertur som gikk til Rondane. 

Det var en søndags morgen etter en 
lørdags natt…og alle troppet opp 
rimelig presise. Og med innledende 
hilserunde unnagjort proppet vi oss 
selv og bagasjen i bilene og satte 
nesene mot friskere luft og høye 
topper. Men underveis ble metropolen 
Raufoss avlagt et besøk på jakt etter 
noe å spise. Førti minutter og en 
fruktesløs vandring i søndagstomme 
gater senere inntok vi imidlertid en 
fortreffelig lunsj ved båthavna på 
Gjøvik. Strålende vær, en rekebaguett 
av gigantiske dimensjoner, på vei til 
fjells med en gjeng med morsomme 
mennesker. Hva mer kan man 
forlange… en serviett kanskje.. 

 
Mandag morgen, og ut av de små 
vinduene i campinghytta på Otta 
kunne vi på "jenterommet" se at vi 
hadde i vente nok en dag med 
strålende sol. Og etter en noe 
søvndrukken frokost pga tidvis nattlig 
feide med en påtrengende mygg (for 
min del i alle fall), beveget vi oss 
nordover for å få noen kulturelle 
inntrykk på Jørundgård. Stedet ble 
bygget til filminnspillingen av "Kristin 
Lavransdatter" i 1994, og er en 
rekonstruert 1300-talls gård, komplett 
med 14 hus, stavkirke, fjærkre, urkuer 
og 1300-talls effekter. Kristin selv 
iført tidsriktig ullkjole og caterpillar 
sandaler gav oss en omvisning, og 
fortalte om hvordan livet artet seg på 
den tiden generelt, og for Kristin og 
hennes mange menn spesielt. Selv 
hadde jeg ikke lest bøkene, men var 
umåtelig fornøyd med endelig å få 
greie på hvorfor sengene på den tiden 
var så usannsynlig korte. Og neida, 
folk var ikke halvparten så lange i 
middelalderen, men de foretrakk rett 
og slett å sitte og sove. Nå hender det 
jo at jeg også gjør det, men det er da 
som regel ikke i sengen. Vel, og dette 
hadde jo en helt naturlig forklaring. 
Skulle man nemlig være så uheldig å 
ta kvelden på permanent basis mens 
man sov, og da lå i utstrakt posisjon, 
kunne jo Gudene forveksle en med de 
som døde i sotteseng, dvs. av sykdom. 
Disse kom jo ikke til Valhall, og gikk 
dermed også glipp av all den moroa 
man hadde der.  

Høyhopping, shopping og en del tid 
senere kunne vi endelig begi oss den 
korte etappen fra Spranget hvor vi 
parkerte, og inn til Rondvassbu. Det 

Veslesmeden 
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krystallklare Rondvatnet glitret 
uimotståelig og innbydende der vi 
svettet oss bortover grusveien i 
stekende ettermiddagssol. Vi kunne 
imidlertid kjapt konstatere at til tross 
for det forræderiske utseendet, var det 
grisekaldt, og da alle etter tur hadde 
tatt tidenes kjappeste dukkert og med 
påtatt kjekke miner uttrykt at "det var 
ganske friskt, ja", akkompagnert av 
klaprende tenner,  var det på tide å kle 
seg om til middag. 

 
Utsiktene fra Storronden (2.138 

moh.) og Rondslottet (2.178 moh.) var 
målene for tirsdagens anstrengelser. I 
full mundur gjorde vi oss klare til å 
begi oss oppover bakken som steg 
brattere enn bratt opp bak Rondvassbu 
– jentene for å takle Storronden, og 
gutta for å ta seg over Vinjeronden til 

Rondslottet. Hans Edvard hadde for 
anledningen valgt å introdusere for oss 
det nyeste nye innen fjellutstyr. Årets 
mote for toppbestigning i klassen 
"meget krevende" er ikke lenger 
teleskopstaver og ergonomisk tilpasset 
ryggsekk, men den hittil ordinære 
plastposen, da gjerne fra Coop eller 
Rimi, som nå har fått mer spennende  
bruksområder. Dette vakte naturlig 
nok mumlende beundring blant alle. 

Ja, og etter et sårt farvel med våre 
mannlige medturister trasket 
Charlotte, Mona, Vivian og under-
tegnede friskt av gårde mot toppen. 
Noen tekopper, sjokoladebiter og 
nordnorske gloser over vaklevorne 
steiner (Vivian) senere, ble vi belønnet 
med en fantastisk utsikt. Fra vest ser 
Storronden ut som en over-
dimensjonert og ganske uspennende 
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steinrøys, men fra østsiden av toppen 
stuper fjellet svimlende bratt ned mot 
krystallklart, blågrønt vann i bunnen 
av Langbotn. Her var det best å holde 
på hatten – for ikke å si holde seg på 
beina. Suget ytterst på snippen var 
høyst merkbart og tanken på et fall på 
700 loddrette meter – uten paraply – 
fikk meg til å trekke nesa tilbake etter 
en stund. Mot nord kunne vi se den 
bratte stien som snirklet seg opp mot 
Vinjeronden og Rondslottet, og 
sørover kunne vi se fjell og atter fjell 
så langt øyet rakk. Vel nede igjen, og 
beriket med flere nordnorske uttrykk, 
unte vi oss 6 minutters luksus i dusjen 
før det var duket for tallerkenrett 
bestående av overkokt fisk og ukokte 
poteter (ingen smakssensasjon) og 
påfølgende samling og 
erfaringsutveksling fra dagens 
ekspedisjon.  

 
Onsdag formiddag,  strålende sol og 
strålende turdeltagere marsjerende på 
en pen rekke mot Dørålseter. Men 
hei...hva kommer der? Det er ut som 
Iver i fullt firsprang?!? Og han har 
med seg fjorten vannflasker.... Vivian, 
Lasse og undertegnede stoppet 

usikkert, mens Iver bare 
raste forbi med kurs 
tilbake mot 
Rondvassbu, og gliste 
bredt. Etter å ha stått en 
stund og debattert hva 
som kunne være årsaken 
til dette merkverdige 
fenomenet satte vi 
imidlertid kursen videre 
opp den slake 
Rondhalsen for å ta 

igjen de andre. Snart fant vi fortroppen 
henslengt i makelige posisjoner (eller 
så makelig det lar seg gjøre i en 
steinrøys) ved stidelet mot Vesle-
smeden. Det viste seg at noen hadde 
funnet ut at vannbeholdningen i 
troppen hadde minket faretruende, og 
etter konsultasjon med kartet også 
funnet at vann ikke var å oppdrive på 
Veslesmeden. Iver hadde da straks 
meldt seg frivillig til å løpe tilbake til 
nærmeste bekk for å fylle opp. Og 
knapt hadde vi sist ankomne satt 
rumpa nedpå en spiss stein, så spratt 
Iver mot oss opp bakken med armene 
fulle av flasker med rislende 
kildevann. Eventyrhelten med 
sjumilsstøvlene skulle fått knivskarp 
konkurranse her, gitt! 

Etter denne begivenhetsrike turen 
opp Rondhalsen, delte troppen seg på 
veien videre. Noen satte nesene 
direkte mot Dørålseter og 
Rondvassdalen, mens en del av oss 
mannet (og kvinnet) oss opp til å takle 
Veslesmeden (2.015 moh.). Bratt var 
det i begynnelsen, og brattere skulle 
det bli. Pustende og pesende nådde vi 
platået halvveis fremme på 1.871 moh. 
og slengte med stor fornøyelse fra oss 
de etter hvert skrekkelig tunge 

Dørålseter 
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sekkene. Min sekk hadde med 
sikkerhet lagt på seg minst 20 kg på 
den korte veien opp. Og derfra var det 
bare kamera og sjokoladekjeks som 
fikk være med videre på ferden. 
Nevnte jeg forresten at det skulle bli 
brattere… for ikke å snakke om 
smalere! Å klatre opp mot Vesle-
smeden gav virkelig følelsen av 
tindebestigning. Selve toppen er 
ganske liten i omkrets med bratte stup 
og mye (potensielt) fritt fall på alle 
kanter. Vi holdt oss imidlertid trygt på 
toppen og nøt utsikten over ronder og 
nuter og tinder så langt øyet rakk. Og 
langt der nede kunne vi også se en 
liten sytråd som snirklet seg langs 
bakken i nordøstlig retning mot 
Dørålseter. 

Mange lange nedoverbakker og 

vaklevorne steiner senere kunne vi 
endelig nyte følelsen av underlag som 
var flatt, og ikke tok uventede 

retninger når det ble tråkket på. 
Sytråden vi hadde skimtet ovenfra 
viste seg å være en firefelts sti, og 
godt var det at veistandarden la til 
rette for fart, for nå begynte vi å få 
dårlig tid. Drevet fremover av tanken 
på middagen som lokket på Dørålseter 
travet vi nedover dalen i formel 1 
tempo, kun avbrutt av en liten pause 
der jeg gjorde mitt beste for å drukne 
meg selv i 30 cm med bekk. Sånn kan 
det gå når man plutselig finner ut at 
det hadde vært lurt å avkjøle knotten 
ved å stikke rumpa i været og hodet i 
bekken, men glemmer at man har 
ørten kilo sekk på ryggen. Blubb! 

Men vi kom oss etter hvert 
velberget frem til Dørålseter, og i 
spisesalen satt fortroppen allerede 
skinnende rene og nykjemmede da 
resten av oss datt inn. Maten som snart 
ble båret inn på serveringsbordet, fulgt 
av 13 par forventningsfulle øyne med 
tilhørende rumlende mager, smakte 
fortreffelig. Det bugnet av spekemat i 
ymse varianter, omsorgsfullt tilberedt 
potetstappe, grønnsaker, rømme og 
flatbrød. Matopplevelsen ble heller 
ikke direkte forverret av utsikten mot 
fjellene omkring som hadde fått 
kapper av lun kveldssol på toppene. 
Middagen ble tett fulgt av kaffe og te 
med et interessant bakverk som lignet 
en flat møllestein ( men smakte en del 
bedre ), en kort dusjpause, og deretter 
mer brus, potetgull og sjokolade i 
uovertrufne mengder.  

 
Dørålseter – Bjørnholli, ca. 6-7 timer 
stod å lese i programmet for 
torsdagen. Avmarsj var nok en gang 
eksemplarisk tidlig på morgenkvisten 
– og 10 timer og maaange pauser 

Rondeslottet 
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senere ramlet en 
sliten og sulten 
gjeng inn til siste 
bordsetning på 
Bjørnhollia. Kristin 
som hadde gått egne 
veier over 
Høgronden hadde 
naturligvis ventet på 
oss i timesvis 
allerede. Veien fra 
Dørålseter gikk 
tilbake langs stien vi 
dagen før hadde ilt 
av gårde på i motsatt 
retning. Og nå som 
landskapet ikke 
lenger raste forbi i en tåke, kunne vi 
beundre hver eneste stein. Etter ymse 
rasting, drikkepauser og vannblemme-
reparering var det endelig tid for mat 
der vi skulle ta av Bergedalen og 
innover Lagglupdalen. Fantastisk hvor 
godt det smaker med nistepakke med 
nøkkelost, knaskerøtter og te når dette 
inntas sittende på en stein med myk 
mose, og man har utsyn til flere fjell 
med navnet "rond" i seg enn man ville 
trodd mulig. For det er nemlig ganske 
mange av disse. Jeg nevner i fleng; 
Digerronden (2.016), Midtronden 
(2.060), Høgronden (2.118) og 
Rondslottet. De tre førstnevnte i tripp 
trapp tresko formasjon langs 
Langglupdalens nordside, og "slottet" 
på sørsiden. Vinjeronden og 
Storronden kunne vi riktignok ikke se, 
men de hører også med i familien. 
Noen av oss mente etter litt debatt at 
det kanskje var litt få fjell som hadde 
fått navn med "rond" i. Et par snaue 
timer senere troppet vi oppover mot 
"baksiden" av Rondslottet, og nå ruvet 

de sorte veggene på høyre side 
nærmere og nærmere. Det var visst på 
tide med litt mat igjen. Hans Christian 
og Helge fortalte om hvordan de 
hadde balansert ytterst på akkurat den 
kanten da de var der oppe på tirsdagen 
mens resten av oss gumlet fornøyd på 
nistepakke nummer to. Jeg konstaterte 
med tilfredshet at det fremdeles var 
nok mat i sekken min til en eventuell 
lunsj nummer tre.  

Appetitten var også upåklagelig da 
vi i siste liten benket oss ved 
middagsbordet på Bjørnhollia, og 
maten smakte om mulig enda bedre 
enn på Dørålseter. Etter de 
obligatoriske 6 minutter i dusjen 
samlet vi oss lykkelige og rødkinnede 
i peisestuen for å føre en dannet 
konversasjon om dagens strabaser 
over et slag vriåtter. 

 
Illmanndalen strekker seg i retning 
øst-vest mellom Bjørnhollia og 
Rondvassbu, og var siste bein i den 
solfylte trekanten vi hadde trasket de 
siste dagene. På høyre side hadde vi 

Storronden 
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de avrundede fjellsidene opp mot 
Rondvasshøgde, og på venstre side de 
litt sedat ruvende fjellsidene av Indre 
og Fremre Illmannhøe. Nede i dalen 
krydde det av små dunete gule, hvite 
og lilla fjellblomster, og glitrende tjern 
der Illmannåe saktnet farten i flate 
partier. Vi fant også ut at dette kunne 
være et ideelt sted å saktne farten, og 
parkerte oss ved kanten av et av de 
innbydende tjernene. Etter å ha prøvd 
tvilende med lilletåa uti, og med 
temperaturen i Rondevatnet friskt i 
minnet (og beinmargen), kunne vi til 
vår store glede konstatere at dette 
tjernet faktisk holdt en offisielt 
godkjent badevanntemperatur. Det 
skulle imidlertid litt til å få badet hele 
seg da vannet var ca. 30 cm dypt, men 
etter å ha arbeidet med saken kunne vi 
etter hvert lene oss tilbake på hver vår 
moseflekk og soltørke, og diskutere 
fordeler og ulemper ved norsk 
kulturpolitikk. Da vi dessverre etter 
hvert måtte forlate vårt lille paradis 
rakk vi ikke å løse alle 
verdensproblemene, men vendte litt 

motvillig nesene 
mot Rondvassbu 
igjen. Kokken der 
nede hadde 
tydeligvis i de 
dagene vi var 
borte tatt seg 
kraftig sammen 
(eller blitt 
sparket), for 
middagen var nå 
hevet fra 

kategorien 
"sørgelig smakløs 

saus" til "lovende lekker laks", og 
munnfullene gled ned i upåklagelig 
fart. Og som en siste spiss på 
avslutningen av turen hadde 
værgudene forsynt kveldshimmelen 
med en dobbel regnbue som glitret i 
det siste solregnet til vi igjen 
kapitulerte for myggen og krabbet i 
loppekassa. 

 
Lørdags morgen gråt himmelen i strie 
strømmer over at 12 kjekke og 
morsomme mennesker måtte forlate 
Rondane.  Litt slitne med masse 
møkkete klær,  flotte minner og et 
utvalg gnagsår fra de siste seks 
dagene, labbet vi den korte veien 
tilbake til Spranget og kjøredoningene 
som hadde ventet tålmodig mens vi 
var ute på ekspedisjon. 

Og alle eventyr har som kjent 
dessverre en slutt, kun returen til Oslo 
gjenstod, og snipp snapp snute så var 
årets sommertur ute. 
 
 
Tekst: Hanne Enger  
Bilder: Hans Edvard Sunde 

 

Rondvassbu 
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Dagstur i Sørmarka 

søndag 16. november  
Vi vet ikke hvor langt vinteren har 
kommet ennå, og velger derfor et 
lavereliggende område for fottur 
denne søndagen. Vi kjører til 
skytebanen ved Granerud øst for Ski. 
Målet for turen er Høgesset i 
Sørmarka. Her tar vi rast og brenner 
bål. Turen blir på ca. 10 km. 

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

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding: Til turlederen innen 12. 
november. 

Turleder: Magne Arentsen, (Tlf.nr. 
og mailadr. foran i bladet) 

 
Dagstur i Nordmarka 

søndag 7. 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 til Skjennung-
stua, hvor de er kjent for å lage bra 
julestemning. Kakene på stedet kan 
anbefales. Fra Skjennungstua går vi 
over Frønsvollmyrene til Frønsvoll-
tråkka tilbake til Sognsvann. Vi møtes 
på bommen ved Sognsvann kl. 11.00. 

Ingen påmelding. 
Turleder: Magne Arentsen (Tlf.nr. 

og mailadr. foran i bladet) 
 

Førjulstur med gløgg 

lørdag 13. – søndag 14. 
desember 
Lørdag 13 desember gjør vi oss klar 
for en litt hemmelig tur i området 
rundt Sellanrå. Vi skal besøke de 
underjordiske, samt andre tusser og 
tasser som vi måtte møte på. Ta med 
god fantasi og hodelykt. 

Etter et vellykket hemmelig besøk, 
trekker vi inn på Sellanrå for å nyte 
førjuls-gløgg. Om du bare vil delta på 
"gløgg-delen” av turen, kan du møte 
på Sellanrå i 19-20 tia. Ta gjerne med 
noe ekstra som vi kan putte i gløggen.  

Etter en god natts søvn på Sellanrå 
finner vi på et eller annet moro før vi 
drar tilbake til byen. 

Utstyr: Sovepose, varmt tøy, 
tørrmat til frokost og lunsj på søndag. 
Ta med middag selv eller kjøp middag 
på hytta. 
Fellesutgifter: Ca. kr. 30,- 

Buss 37 går fra Jernbanetorget T (i 
Gunneriusgt.) kl. 13.07 og er på 
Brekkekrysset kl. 13.32. Bytte til buss 
51 fra Brekkekrysset kl. 13.36 til Skar 
kl. 13.47. 

Kontaktperson: Kristin Emthean 
Larsen Tlf: 22 24 10 97 Mob: 915 70 
355. 
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Romjulsskitur i 
Nordmarka  

2. juledag 26. desember 
Det er få ting som gir så mye 
julestemning som en skitur i marka 
ved juletider. Målet med turen er 
Skjennungstua som pleier å gjøre det 
ekstra koselig til jul. Er det dårlig 
skiføre så gjennomfører vi turen til 
fots. 

Vi møtes på Frognerseteren stasjon 
kl. 11.30. Trikken går fra Majorstuen 
T-banestasjon kl. 11.01 (linje 1). Dette 
blir en veldig enkel tur og vil være 
familievennlig. 

Fra Frognerseteren går vi inn til 
Tryvann og videre opp til 
Skjennungen. Her tar vi en lang rast 
før vi går tilbake over Tryvann – 

Heggehullet – Frognerseteren. 
Vi regner med å være tilbake på 

Frognerseteren ved 16-tiden. 
Det er ingen påmelding. Kontakt-

person og turleder er Magne Arentsen 
(Tlf.nr. og mailadr. foran i bladet) 
 
Skitur til Sørsetra 

søndag 18. januar 
Buss fra Universitetsplassen kl. 10.08 
(Rute 171 Hønefoss) til Sollihøgda kl. 
10.47 eller vi møtes foran kaféen på 
Sollihøgda kl. 10.45. 

Vi går Toresplassløypa inn til 
Sørsetra, hvor det er servering og en 
solrik setervoll hvis vi er heldige med 
været. Tilbake går vi i så fall med sola 
i ansiktet langs linjeløypa tilbake til 
Sollihøgda. Totalt er turen på ca. 17 

Skjennungstua en vanlig søndag. Foto: M.A. 
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km og går i lette og hyggelige løyper. 
Buss returnerer fra Sollihøgda kl. 

15.33 og er ved Nasjonalteateret kl. 
16.12. 

Det er ingen påmelding. Kontakt-
person og turleder er Hanne Enger, tlf: 
92852424. 
 
Skitur i Nordmarka 

søndag 25. januar 
Vi satser på strålende vær og silkeføre 
denne dagen. Og om så ikke skjer, så 
er vi uansett glade for at det er snø i 
marka. Skulle det ikke være skiføre 
blir det alternativt en fottur til 
Skjennungstua. 

Vi møtes på Frognerseteren stasjon 
kl. 10.30. Trikken går fra Majorstuen 
T-banestasjon kl. 10.01 (linje 1). Fra 
Frognerseteren går vi inn til Tryvann – 
Nordmarkskapellet til 
Kobberhaughytta hvor vi tar en rast. 
Returen går over Skjennungen – 
Frønsvollsmyrene – Heggehullet 
tilbake til utgangspunktet på 
Frognerseteren. Totalt ca. 16 – 17 km. 
En klassisk men veldig hyggelig tur i 
Nordmarka. Vi regner med å være 
tilbake på Frognerseteren ved 16-
tiden. 

Det er ingen påmelding. Kontakt-
person og turleder er Hans Christian 
Høie, Hanshoie@broadpark.no, tlf. 
976 84 701 
 

 

Skitur i Maridalen (K) 

søndag 1. februar 
Buss 37 går fra Jernbanetorget T (i 
Gunneriusgt.) kl. 10.32 og er på 
Brekkekrysset kl. 10.57. Bytte til buss 
51 fra Brekkekrysset kl. 11.01 til Skar 
kl. 11.12.  

Vi går Øyungen – Gåslungen – 
Helgeren – Gørjahytta – Kalvsjøen – 
Øyungen – Skar. Ca. 18 km. 
Kjentmannsposter underveis ved 
Gåslungen, Myrtjern og Gørja.  

Vi regner med å være tilbake på 
Skar ved 16-tiden.  

Det er ingen påmelding. 
Kontaktperson og turleder er Magne 
Arentsen. (Tlf.nr. og mailadr. foran i 
bladet) 
 
Kveldstur til Ullevålseter 

onsdag 4. februar 
Denne kvelden tar vi en tur i lysløypa. 
Vi møtes på bommen ved Sognsvann 
kl. 1800. T-bane går fra Stortinget kl. 
17.33. Det er bytte til buss (linje 5) på 
Majorstuen som ankommer 
Sognsvann kl. 17.50. Vi går fra 
bommen kl. 18.00 presis.  

Det er 5,5 km med en del 
motbakker i rolig tempo til 
Ullevålseter hvor det er åpen servering 
og muligheter for å sitte innendørs. Vi 
tar oss noe drikke og noe å bite i før vi 
returnerer samme vei med mange 
behagelige utforkjøringer. Vi er 
tilbake på Sognsvann ved 21-tiden.  

Det er ingen påmelding. Kontakt-
person og turleder er Iver Nicolai 
Gjersøe. 
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Måneskinnstur (K) 

fredag 6. – lørdag 7. februar 
Det blir også i år måneskinnstur. 
Denne gangen fra Stryken til Sellanrå 
hvor vi overnatter.  Vi tar toget fra 
Oslo S kl. 17.39 som er fremme på 
Stryken kl. 18.26. For de som ikke 
ønsker å overnatte er det mulig å 
parkere bil på Mobekken 
parkeringsplass og hoppe på toget på 
Snippen kl. 17.59. 

Når vi starter har månen allerede 
vært oppe i to timer og vil stå høyt på 
himmelen det meste av turen. Ta 
likevel med hodelykt!  

Turen er på ca 18 km. Underveis 
har vi en god og lang bålrast. Vi går 
rett forbi kjentmannspostene Stålmyra 
og Anderstjernbekken. Det vil også 
være muligheter for en avstikker til 

kjentmannsposten Fossen under Lille 
Gørja. Vi regner med å komme fram 
til Sellanrå senest kl. 02 på natta hvor 
vi får en velfortjent nattesøvn den siste 
delen av natta. Retur til Skar eller 
Movatn lørdag formiddag. Fra Skar 
går bussene 51 min over hver time. 
Fra Movatn går togene kl. 10.17, 
12.10, 14.19, 15.09. 

 
Utstyr:  Skiutstyr, varme klær, mat, 
sovepose, hodelykt. 

Kart:  Oslo Nordmark vinter. 

Påmelding:  Øyvind Grandum, 
63807603 (a), oyg@ffi.no innen 
onsdag 4. februar.  

Pris: Overnatting kr. 80 + togbillett. 

Maks antall deltakere: 15 

Foto: M.A. 
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Dagstur i Vestmarka (K) 

søndag 8. februar 
Buss fra Universitetsplassen kl. 10.08 
(Rute 171 Hønefoss) til Sollihøgda kl. 
10.47 eller vi møtes foran kaféen på 
Sollihøgda kl. 10.45.  

Vi går sørover i Vestmarka til 
Lindeberget - Burås - Mikkelsbonn 
med retur over Godtland tilbake til 
Sollihøgda. Det er mulighet til å ta to 
kjentmannsposter underveis (ved 
Oppbrennerbonn og Godtland).  

Buss returnerer fra Sollihøgda kl. 
16.38 og er ved Nasjonalteateret kl. 
17.17.  

Det er ingen påmelding. Kontakt-
person og turleder er Leif Jørgensen. 
 
Dagstur i Østmarka 

søndag 15. februar 
Vi går en runde fra Skullerudstua på 
rødmerkede løyper. Ta med 
sitteunderlag, mat og varmt drikke. 
Lengde maks. 15 - 20 km.  

Fremmøte ved Skullerud T-bane kl. 
10.55. T-banetidene kan ikke oppgis 
da Østensjøbanen for tiden er stengt 
pga. oppgradering av linjen, og vi vet 
ikke om det blir helt nye rutetider til 
nyåret. 

Ingen påmelding. (Hvis lite snø går 
turen til fots. Kontakt turlederen ved 
tvil.) Kontaktperson: Oddbjørn Erland. 
 
Skitur i Lommedalen 

søndag 22. februar 
Her prøver vi et nytt område. Vi går 
fra By i Lommedalen inn til 
Greinehytta (servering). Videre 
oppsøker vi steinfjøset som er 
kjentmannspost nummer 12. Det blir 
også bålrast underveis. 

Buss nummer 143 mot Gullhaug 
går fra Universitetsplassen kl. 10.37 til 
Triangelen kl. 11.15. Fra Triangelen 
tas buss nummer 753 kl. 11.17 til 
Bykrysset kl. 11.28. 

Du kan også kjøre bil til Bykrysset, 
men det er få parkeringsplasser. 
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Skuddårsfest på 
Smedmyrkoia 

lørdag 28. – søndag 29. februar 
Det er ikke ofte det er skuddår og slett 
ikke ofte vi på en lørdagskveld 
kommer inn i skuddårsdagen. Dette 
må selvsagt feires med skitur på 
lørdag med påfølgende festmåltid på 
en hytte i skogen. 

Vi tar Skiforeningsbussen til 
Ringkollen og bruker dagen på den 25 
km lange turen til Smedmyrkoia. Det 
er naturlig å raste på Løvlia. 

For de som bare har lyst å være med 
på festen er det mulig å komme opp 
fra Skansebakken i løpet av 
ettermiddagen.. 

Alle tar med seg en valgfri biff, to 
bananer, to kiwier og en liten boks 
med ananas. Turlederne kjøper inn 
resten av tilbehøret og deltakerne deler 
utgiftene etter festen. 

Nærmere opplysninger om 
avgangstider for buss og nærmere 
detaljer om festen vil bli gitt ved 
påmelding. 

Påmeldingsfrist onsdag 25.2. 
Turlederen bestiller plass på 
Skiforeningsbussen samlet på fredag. 

Kontaktperson festen: Magne 
Arentsen (tlf. se side 2) 

Turleder skituren: Øyvind Grandum 
(tlf. se side 2) 
 
 

 

Smedmyrkoia. Foto: Ø.G. 
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Sellanrå 
Turisthytte 

Sellanrå er 
Friluftsklubbens hytte i 
Nordmarka. Den ligger 
lunt til på Raudløkkollen  
helt vest i 
«Maridalsalpene» med 
fantastisk utsikt utover 
Nordmarka.  

Hytta har 15 
sengeplasser fordelt på 
ett soverom og to 
hemsrom. Det er en 
koselig peisestue med peis og ellers 
klassisk hytteinteriør fra 
sportshyttenes ungdom i marka.  

Det er stearin- og parafinbelysning, 
vedfyring og gassapparat til koking. 
Kjøkkenet har dekketøy til ca. 20 
personer.  

Adkomst til hytta fra Skar i 
Maridalen på blåmerket sti om 
Tømtehyttene (DNT-OO) 3,8 km. 
Sellanrå ligger 300 m vest for 
Tømtehyttene. Det går også en 
umerket sti om Furumokollen rett opp 
til hytta, 3,5 km Skar - Sellanrå.  

Sellanrå er Oslomarkas eneste 
selvbetjente hytte. Det vil si at du kan 
kjøpe middagsmat med tilbehør, 
supper, desserter og annet på stedet 
gjennom selvbetjening fra 
proviantlageret.  

Overnatting og eventuelt 
proviantkjøp betales via giro som er 
utlagt på hytta.  

Ved bestilling for gruppe med minst 
7 personer, kan gruppen holde av 
øvrige ledige plasser hvis man ønsker 
å være alene.  

Hytta bestilles med 
bestillingsskjemaet på websidene, 
gjennom å kontakte Friluftsklubben på 
telefon 936 17 068 eller gjennom en 
mail til friluftsklubben@home.no.  

Medlemmer kan få kjøpt egen 
nøkkel for kr. 50,-. Ønsker du 
nøkkelen tilsendt pr. post sender du kr. 
55 til Friluftsklubbens konto.  

 
Priser Sellanrå Medlem Ikke-

medlem 
Overnatting 
voksne 

80,- 130,- 

Overnatting 
Ungdom 16-25 år 

60,- 90,- 

Overnatting  
barn under 16 år 

40,- 40,- 

Overnatting  
barn under 7 år 

gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 

 
All betaling for overnatting, proviant 
og nøkkel skjer til Friluftsklubbens 
konto:  9710.1690540 
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A – POST 
Turoversikt 
Måned Dato Tur/arrangement 

16. Dagstur i Sørmarka 

18. Medlemsmøte på DNT 

November 

29. Julefest på Nydalshytta 

7. Dagstur i Nordmarka 

13.-14. Førjulstur med gløgg til Sellanrå 

Desember 

26. Romjulstur i Nordmarka 

Skitur til Sørsetra 
18.  

Servering Smedmyrkoia 

20. Medlemsmøte på Vegeta 

Januar 
2004 

25. Skitur i Nordmarka 

Skitur i Maridalen (K) 
1. 

Servering Smedmyrkoia 

4. Kveldstur til Ullevålseter 

6.-7. Måneskinnstur (K) 

Dagstur i Vestmarka (K) 
8. 

Servering Smedmyrkoia 

22. Skitur i Lommedalen 

28.-29. Skuddårsfest på Smedmyrkoia m/tur fra Ringkollen 

Februar 

29. Servering Smedmyrkoia 

 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Gartnerveien 8 a, 1394 Nesbru 

 
 


