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Friluft nr. 1/2006 

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), 
magne@friluftsklubben.no. 
Medlemsservice og økonomi: 
Øyvind Grandum, 63803811 (p), 
63807603 (a), 95147284 (m), 
oyvind@friluftsklubben.no 
Foreningens adresse: 
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum, 
Fetveien 155, 2007 Kjeller 
Kontonr: 0539.3591767 
Redaktør og webansvarlig: 
Terje Didriksen: 22250525 (p), 
terje@friluftsklubben.no 
Websider:  
http://www.friluftsklubben.no  

 
Forsidebildet:  foto: M.A. 

Leder’n 
En god gammeldags vinter har det 
blitt sagt om vinteren i år. Og godt er 
det. Vi har opplevd så mange 
snøfattige vintre de siste årene at det 
nå er fint å kunne spenne på seg 
skiene hvor som helst nær byen uten å 
måtte dra lange veier for å finne 
skiføret. 

Hvorfor ikke bli med oss på skitur i 
vinter? Vi har snekret sammen et 
vinterprogram vi håper faller i smak. 

Vi holder fortsatt serveringen åpen 
på Smedmyrkoia. Ta deg gjerne en tur 
innom søndagene mellom 11 og 16, 
eller bli med som serveringsvakt hvis 
du har lyst. 

Ellers oppfordrer vi medlemmene 
til å bruke vår nye hytte Solstua. 
Beliggenheten nær det gode løype-
nettet gir mange gode turmuligheter. 

Ha en god vinter alle sammen! 
 

- Magne 
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Om deltakelse på 
Friluftsklubbens 
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. 

 

 

Generalforsamling 
tirsdag 28. mars 
Årets generalforsamling avholdes 
tirsdag 28. mars kl. 18.00 på Vegeta. 
Etter den formelle delen av general-
forsamlingen vil Kristin Emthean 
Larsen vise lysbilder fra sin tur til 
Elbrus. 

  
Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
2. Oppnevne ordstyrer, referenter og 

tellekorps.  
3. Årsberetning 2005.  
4. Regnskap med revisors beretning 2005.  
5. Endringer i vedtektene. Forslag til 

gjennomsyn 14 dager før 
generalforsamlingen.  

6. Innkomne saker. Forslag til gjennomsyn 
14 dager før generalforsamlingen.  

7. Valg. Det er valg på  
o formann (1 år),  
o to styremedlemmer (2 år),  
o Ett varamedlem (1 år),  
o valgkomité, to medlemmer (1 år)  
o revisor (1 år)  

8. Eventuelt/orienteringer  

Forslag til kandidater til alle valg, 
unntatt valg til valgkomiteen, ut-
arbeides av valgkomiteen. Alternative 
forslag kan fremsettes av ethvert 
stemmeberettiget medlem av 
foreningen direkte overfor general-
forsamlingen. Skriftlige medlems-
forslag som er foreningen i hende 
senest to uker før general-
forsamlingen, skal foreligge til 
gjennomsyn 1 uke før general-
forsamlingen.  
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Jubileumsfesten på 
Årvoll gård 
Vårt 5-års-jubileum ble behørig 
markert på Årvoll gård lørdag 12. 
november. Her følger noen bilder fra 
markeringen. 

Gunnar og Øyvind 
spiller til dans   

Fra salongen 
før middag 

God stemning 
under middagen 
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Tron og Magne hadde sin 5-
års oppsummering gjennom 
tabbetoppen 

Festpolonese 

Øyvind fikk "gullkonglen" 
for sin innsats for 
Friluftsklubben 
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Smått og stort 
 
Ny ovn på Sellanrå 

Den gamle ovnen på soverommet på 
Sellanrå er moden for utskiftning. Det 
er kjøpt en liten og hyggelig peisovn 
(Dovre 250 CB) som vil bli montert til 
våren sammen med ny stålpipe. 

 
Kontingenten 

Giro for kontingent er sendt ut 
sammen med dette nummer av Friluft.  
Frist for betaling er 1. mars. 
 

Ny foreningskonto 

Friluftsklubben har fått ny 
foreningskonto i Postbanken. Det nye 
nummeret er: 0539.35.91767. De 
gamle numrene eksisterer ikke lenger, 
og gireringer til disse vil komme i 
retur. 

 

 
 

Serveringssesongen har 
åpnet på Smedmyrkoia 

Søndag 22. januar åpnet Smedmyrkoia 
igjen sine dører for sultne og tørste 
skiløpere. Hytta er åpen hver søndag 
fra kl. 11.00 til 16.00 frem til og med 
19. mars. Velkommen!! 

 
Mye ledig på Solstua 
fremover 

Etter åpningen i oktober har det vært 
få gjester på Solstua. Det betyr at 
sjansene er store for at hytta er ledig 
når det passer deg. På denne hytta kan 
du få være helt for deg selv hvis du 
ønsker det. Det er ingen nedre grense 
på antall personer for å reservere hele 
hytta. Skiterrenget rundt Solstua er 
veldig bra og mulighetene er mange. 

 
Hugst ved Solstua 

I vinter skal mye av skogen foran 
hytta hugges. Det betyr at hytta får 
langt bedre utsikt enn tidligere og vil 
bli lettere å finne når man kommer 
opp kjerreveien. 
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Tematur i Holmenkollens 
gamle VM-løyper 
Den første søndagen i desember hadde 
vi vår siste barmarkstur før ski-
sesongen og for å markere inn-
ledningen til vinteren ble dette en 
tematur med mimring over fordums 
skibragder. Vel, kanskje ikke akkurat 
skibragdene, men traseene i marka 
hvor skibragdene ble gjort. 

VM på ski i Oslo i 1982 husker vi 
særlig for "da Oddvar Brå brakk 
staven". Dette skjedde på stafetten og 
endte med delt gull mellom Norge og 
Sovjetunionen. Man husker kanskje 
ikke så godt at Oddvar Brå faktisk 
også vant en gullmedalje til i dette 
VM. Dette skjedde på 15 km langrenn.  

15 km har vært en sentral distanse 
også i Holmenkollrennene hvor den i 
alle år har vært kombinertløpernes 
langrenn. De senere år har den ikke 
vært arrangert for spesialløperne i 
langrenn. Av hensyn til snøforhold og 
at TV mest mulig skal følge løperne, 
ble 15 km lagt om til flere runder i en 
mindre løype nærmere Holmenkollen 
fra slutten av 80-tallet. Stort sett var 
det en runde på 5 km som ble gått 3 
ganger. Men nå senere har det blitt til 
at man går hele 4 runder på 3,75 km 
hver, og det lengste løperne er fra 
skistadion er baksiden av Gratis-
haugen og litt nord for hoppstillaset i 
bakken.  

Men den gamle løypa som var 
målet for vår tur denne dagen ligger 
der fortsatt, selv om den nå er i ferd 
med å gro igjen.  

Det var ruskevær denne dagen, og 
med nysnø og kald sno i lufta skjønte 
vi fort at turen nok ikke ville følge den 

opprinnelige runden hele veien. 
Allerede like ovenfor Holmenkollen 
stasjon ønsket vi oss en anorakk med 
en hette vi kunne trukket godt over 
hodet. Nysnøen gjorde også sitt til at 
vi skjønte at dette ble mye tråkk i løs 
snø, og det ville bli tungt å gå. 

"Under her vi står nå brakk Brå 
staven", sa turlederen etter 200 meter 
ut fra det gamle start og mål-området 
ved Holmenkollbakken. Under her? 
Ja, faktisk... Arenaen har blitt bygget 
om siden dette stavbrekket, og der Brå 
kom ut fra løypa under bilveien er nå 
løypa lagt opp i terrenget og går over 
veien. 

I gjengrodde løyper 

Turfølget gikk så videre forbi 
kapellet og på brua over bilveien til 
Frognerseteren. Denne brua ble anlagt 
i forbindelse med VM i 1966. Den ble 
brukt alle år etter det, men etter den 
nye arenaen kom ble den tatt ut av 
bruk da løypemønsteret ble endret. 
Opp til Frognerseteren gikk vi i en 
lysløype som i dag gås motsatt vei på 
kvinnenes 30 km og herrenes 50 km. 
Her var det greit å gå. Etter passering 
ved den gamle Seterbakken nedenfor 
Frognerseteren gikk vi under 
Korketrekkeren og krysset Heftye-
løypa. Her begynte moroa. "Vi skal 
rett frem", sa turlederen. Deltakerne 
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gapte litt og så ned en bratt bakke med 
noe som lignet en gammel løype. Her 
var det ikke mange som hadde tråkket 
før oss denne dagen, men det var da 
spor... Nå var vi definitivt inne på en 
løype som ikke lenger var i bruk men 
som ble brukt til 5-mila helt frem til 
årtusenskiftet.  

 
Fra 5-mila i 1991. Her ser vi Oddvar Brå 
ved Tryvannsstua i sin siste 5-mil i 
kollen. Han ble 40 år denne dagen. 
Foto: Magne Arentsen. 

Kanskje mer legendarisk er 5-mila i 
Holmenkollen. Lenge etter at andre 
arrangører hadde begynt å legge 50 
km i 3 runder på 16,7 km, holdt 
Holmenkollens 2 x 25 km stand. Løpet 
var veldig populært blant publikum, 
og det var vel den lange utstrekningen 
av løypa som gjorde at folk begynte å 
overnatte langs løypa fra fredag til 
lørdag. Det ble en tradisjon som 
holdes i hevd den dag i dag, selv om 
nok flere savner å kunne dra lengre 
innover i marka. I dag går løperne en 
16,7 km løype som vender ved 

Ullevålseter og som ligger veldig nær 
lysløypa til Ullevålseter store deler av 
runden. 2 x 25 km gikk fra 
Holmenkollen den vei vi har gått på 
denne turen hittil, og videre bak 
Heggehullet ned over bomveien til 
Mortenstua. Her skilte den lag med 
15-km-løypa. Videre gikk den forbi 
Tryvannsgrana til Tryvannsstua - 
Bjordammen - Nordmarkskapellet - 
Blankvann vest - øst for Studenter-
hytta og snudde ved Glåmene tilbake 
til myra nedenfor Kobberhaughytta - 
Blankvannsbråten - derfra ned mot 
Holbekken og opp til knallharde 
Aurtjernslibakkene. Den møtte 15 km 
igjen like før veien mellom 
Tryvannsstua og Skjennungen. I 
Gudmund Skjeldals bok om broren 
Kristen Skjeldal "Den siste 
langrennaren", skriver han fra flere 
opplevelser i Holmenkollens 5-mil og 
fra siste gang løpet gikk den gamle 
runden.  

På vår vei videre mistet vi løypa og 
måtte ved Heggehullet gå litt tilbake 
før vi fant den igjen. Videre var den på 
visse steder ganske gjengrodd og da vi 
kom ned igjen på bomveien tok vi 
beslutningen om å oppgi denne 
terrengtråkkingen. Vi fikk en smakebit 
på disse løypene og nå fristet det mer 
med en rast inne på Tryvannsstua.  

Etter en god halvtime på 
Tryvannsstua gikk vi om Skomaker-
tjern - opp det nye alpinanlegget ved 
Hytlibakken til Tryvannstårnet – 
Frognerseteren og ned igjen til 
Holmenkollen. Litt mer behagelig å 
gå. Turen ble litt kortere enn 15 km. 

 
- Magne 
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Tursidene 
 

Dagstur i Nordmarka 
søndag 22. 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 legger opp til en 
rolig dagstur hvor vi møtes på 
Frognerseteren stasjon kl. 10.45.  

Trikken går fra Stortinget T-
banestasjon kl. 10.12 (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. Påmelding innen fredag 20. 
januar.Kontaktperson og turleder er 
Magne Arentsen, tlf. 93617068. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dagstur til Sørsetra 
søndag 29. januar 
Vi går Toresplassløypa inn til 
Sørsetra, hvor det er servering og en 
solrik setervoll hvis vi er heldige med 
været. Videre går vi vestover til 
Finneflaksetra hvor det er 
kjentmannspost. Hvis brukbart føre 
går vi scooterløypa derfra tilbake til 
Sollihøgda. Totalt er turen på ca. 20 
km og går i lette og hyggelige løyper. 

Buss fra Universitetsplassen kl. 
10.00 (Rute 171 Hønefoss) til 
Sollihøgda kl. 10.57 eller vi møtes 
foran kaféen på Sollihøgda kl. 11.00. 

Buss returnerer fra Sollihøgda kl. 
15.32 og er ved Oslo bussterminal kl. 
16.25. 

Påmelding innen fredag 27. januar. 
Kontaktperson og turleder er Iver 
Nicolai. 
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Dagstur i Lillomarka 
søndag 5. februar 
Dette er en relativt lett tur på ski i 
Lillomarka. Vi går inn til Sinober hvor 
vi raster. Det blir anledning til å ta 
kjentmannsposten ved Nordskogen. 
Hvis det blir for lite snø tar vi 
alternativt en fottur til Lilloseter. 
Bussen går fra Torshov (ved Vogts 
gate) kl. 10.56 (buss 56 mot 
Solemskogen). Bussen er fremme på 
Solemskogen kl. 11.20. Retur med 
buss kl. 16.18 som er på Torshov kl. 
16.44. Påmelding innen fredag 3. 
februar. Kontaktperson og turleder er 
Morten Eriksen, tlf. 22631903. 
 
Dagstur i Østmarka 
søndag 12. februar 
Vi går fra Skullerudstua om Grønmo 
til Sandbakken. Retur om Svartdalen - 
Øgården tilbake til Skullerudstua. 
Innerast på Sandbakken. Lengde maks 
15 - 20 km. Det er muligheter for å ta 
kjentmannsposten "Friluftsklubbens 

første varde". T-banen går fra 
Stortinget T-banestasjon kl. 10.33 
(linje 3 mot Mortensrud), og er 
fremme på Skullerud kl. 10.55. 
Fremmøte på Skullerudstua kl. 11.00. 
Påmelding innen fredag 10. februar. 
Kontaktperson og turleder er Magne 
Arentsen, tlf. 93617068. 
 

Kveldstur til Lilloseter                    
onsdag 22. februar 
Vi møtes ved bussholdeplassen ved 
Tonsenhagen skole kl. 17.51. Buss 31 
mot Grorud går fra Jernbanetorget 
(foran Oslo S) kl. 17.30 og ankommer 

Tonsenhagen skole kl. 
17.51. Denne kvelden 
går vi i lysløypene i 
Lillomarka. Målet er 
Lilloseter. Vi regner 
med å være tilbake på 
Tonsenhagen ved 21-
tiden. Påmelding innen 
mandag 20. februar. 
Kontaktperson og 
turleder er Morten 
Eriksen, tlf. 22631903/ 
90915571. 
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Helgetur til Vikerfjell                                                                                                                   
 
fredag 24. - søndag 26. februar 
Vikerfjellområdet består av mange 
myrområder med snaufjelltopper 
rundt. Det er mye naturskjønn 
villmark. Det prepareres løyper i 
området, og siden det er ved vinter-
ferietider så regner vi med at de fleste 
løyper er preparert. Lørdag og søndag 
blir det skiturer i vekslende skog og 
høyfjellsterreng med utgangspunkt fra 
Vikerkoia.  

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. Brødmat tar hver enkelt 
med.  

Utstyr: Varmt tøy og sovepose. 
Skiutstyr. Liggeunderlag i tilfelle det 
er andre på hytta.  

Reise: Avreise fra Oslo kl 16.30 på 
fredag. Retur: Søndag ca. kl. 16.00 fra 
hytta. 

Maks. antall: 10 personer. 
Medlemmer har fortrinnsrett til 
plasser.  

Påmelding: innen onsdag 22. 
februar. Si i fra ved påmelding 
hvorvidt du disponerer bil.  

Turleder og kontaktperson er Hanne 
Enger, tlf. 928 52 424.  

 

Måneskinnstur                                 
lørdag 11. - søndag 12. mars 2006 
Vi gjentar suksessen fra i fjor med 
måneskinnstur fra Ringkollen til 
Sørkedalen med overnatting på 
Smedmyrkoia. Vi tar bussen til 
Hønefoss og maxi-taxi opp til 
Ringkollen, eller vi kjører med privat-
biler om noen av deltakerne vil kjøre 
og hente bilen dagen etter. Underveis 
(ved Søndre Heggelivann) tar vi en 
god og lang bålrast.  

Månen er ca ¾ full denne lørdagen, 
og står tidlig opp. Vi kan derfor starte 
tidlig og komme fram ikke lenge etter 
midnatt slik at vi får en god natt søvn. 
Dagen etter skal noen av oss servere 
vafler og solbærtoddy på Smedmyr-
koia. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig 
skiføre. 

Ta med: Ski, sovepose, varme klær, 
grillmat og niste til dagen etterpå, 
hodelykt. 

Kart: Oslo Nordmark vinter. 
Oppmøte: Oslo Bussterminal kl. 

16.00 (buss 171 til Hønefoss). Retur 
søndag morgen etter eget ønske til 
Skansebakken hvor bussene går 1 
minutt på hver halvtime. 

Pris: Overnatting Smedmyrkoia kr. 
160 (gratis for de som serverer) + buss 
og taxi til Ringkollen. 

Påmelding: Øyvind Grandum, 
oyg@ffi.no, tlf. 95147284, innen 
mandag 6. mars. Påmelding senere er 
mulig, men man er da ikke garantert 
plass på Smedmyrkoia. 
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Dagstur i Romeriksåsene                                                              

Skisesongen drar seg mot vår. Men 
her oppe skal det fortsatt være fine 
forhold. Solstua er Friluftsklubbens 
andre hytte og den er plassert midt 
blant mange skimuligheter ved 
Kleivstua på Krokskogen. IL Hole-
væringen har skistadion med mange 
rundløyper kort vei unna. Det går 
turløyper sørover mot Sørsetra og 
Sollihøgda. Nordover er det fin løype 
til Løvlia. Og, Løvlia fra sørvest er 
målet med søndagens tur. Vi reiser 
med privatbiler fra Sporveismuseet på 
Majorstuen lørdag kl. 10.30. 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. Brødmat 
tar hver enkelt med. Utstyr: Varmt tøy 

og sovepose. Skiutstyr. Maks antall: 6 
deltakere. Hvis det er noen som bare 
er interessert i turen på søndag, så må 
de melde i fra om dette. Fremmøte på 
Solstua senest kl. 11.30. Si i fra ved 
påmeldingen om du disponerer bil. 
Påmelding innen onsdag 22. mars. 
Kontaktperson og turleder er Magne 
Arentsen, tlf. 93617068. 

søndag 19. mars 
Vi tar en runde fra Hakkim til 
Engelstadvangen (kjentmannspost), 
nordenden av Storøyungen (herlig 
lang og slak utforkjøring), bort til 
Sjunken over Flatnermyrene, opp til 
Bjertnessjøen og til Råsjøen (rast, 
elgpølse og gratis skismøring), 
deretter tilbake til Hakkim via 
Elsjøane (flott natur). Vi reiser med 
privatbiler fra Sporveismuseet på 
Majorstuen kl. 10.30. Si i fra ved 
påmeldingen om du disponerer bil. 
Påmelding innen fredag 17. mars. 
Kontaktperson og turleder er Morten 
Eriksen, tlf. 22631903/90915571, 
morten.eriksen4@chello.no. 

 

Dagstur på Norefjell                        

 
Ettervinterhelg på 
Solstua                                                                                      

Denne søndagen drar vi litt lengre for 
å få oss en dagstur til fjells. Vi kjører 
til Norefjell og går innover til 
Høgevardehytta. Returen går enten 
tilbake samme vei eller eventuelt øvre 
Djupsjøløype. Turen er på ca. 25 km. 
Med fint vær blir denne turen helt 
fantastisk! Ved dårlig vær går vi en 
runde i øvre Djupsjøløype kombinert 
med nedre Djupsjøløype. Det blir 
uterast. Ta med sitteunderlag, ekstra 
varmt tøy, mat og drikke. Avreise med 
privatbiler fra Sporveismuseet på 
Majorstuen kl. 09.30. Si ifra ved 
påmeldingen om du disponerer bil. 
Maks antall: 16 deltakere. Påmelding 
til turleder innen torsdag 30. mars. 
Kontaktperson og turleder: Magne 
Arentsen, tlf. 93617068. 

søndag 2. april 

lørdag 25. - søndag 26. mars 
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Friluftsklubbens hytter 
Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre leie 
sengeplasser eller hele hytta (på Solstua må minst en person være medlem av 
Friluftsklubben). For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for holde av hele 
hytta. På Solstua kan man uansett holde av hele hytta. 
 
Overnatting og eventuelt proviantkjøp (kun Sellanrå) betales via giro som er utlagt på hytta, 
eller direkte til kontonummer: 0539.3591767. Hytta bestilles på nettet som vist nedenfor, eller 
gjennom å kontakte Friluftsklubben på telefon 936 17 068 eller gjennom en e-post til 
hyttedrift@friluftsklubben.no. En eventuell avbestilling må gjøres pr. e-post til 
hyttedrift@friluftsklubben.no senest 10 dager før oppholdet skulle startet. Ved senere 
avbestilling må det betales 10% av leiebeløpet pr. dag forsinkelse (f.eks. ved avbestilling 6 
dager for sent betales 60%, ved avbestilling 1 dag før planlagt opphold: 90%). 
 
Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men friluftsklubbens egen lås. Kontaktpersoner for 
formidling av nøkkel oppgis ved bestilling. Medlemmer kan kjøpe nøkkel til hyttene. Det er 
samme nøkkel til begge hyttene. 

Priser på hyttene:  
 Medlemmer Ikke-medlemmer
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 
 

 
Bestilling på begge hyttene kan gjøres på www.friluftsklubben.no/booking. Her ser du 
også hvilke dager som er ledige. 
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 Solstua Turisthytte  

 
 
Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua med kort vei inn å gå fra parkerings-
plass. Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og stue. Det er en koselig peisestue med 
peis. Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et 
meget bra utgangspunkt for turer i området. Det er severdigheter som Kongens utsikt, 
Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter. Det er ellers mange fine 
setervoller i området, hvor Retthellseter er den best bevarte. 
 
Adkomst til hytta fra Sundvolden opp Krokkleiva hvis du tar buss fra Oslo. Krokkleiva er 
verdt en tur. Den er skiltet som natursti. Fra Sundvolden er det ca. 3 km å gå opp til hytta. 
Ellers går det bomvei opp til Kleivstua, hvor det er 500 meter å gå inn til hytta.  
 
Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. Det anbefales å ta med vann hjemmefra, da 
hytta ikke har vann i nærheten. Nærmeste gode vannkilde er bekken som renner fra 
Nordsetertjern ca 1 km unna. 
 
På Solstua må minst en person i følget være medlem av Friluftsklubben.  
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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) 3,5 km. 
Sellanrå ligger 0,4 km 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.  
 
Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige plasser 
hvis man ønsker å være alene. 
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A – POST 
Turoversikt 
 
Måned Dato Tur/arrangement 

22. Dagstur i Nordmarka Januar 
29. Dagstur til Sørsetra 
05. Dagstur i Lillomarka 
12. Dagstur i Østmarka 
22. Kveldstur til Lilloseter 

Februar 

24. - 26. Hyttetur til Vikerfjell 
11.-12. Måneskinnstur, Krokskogen 
19. Dagstur i Romeriksåsene 

25. - 26. Ettervinterhelg, Krokskogen 

Mars 

28. Generalforsamling på Vegeta 

April 02. Dagstur til Norefjell 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 155, 2007 Kjeller 
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