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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  friluftsorganisa-
sjoner som jobber i Oslomarka.

Leder:
Magne Arentsen, 22 46 60 17(p),
22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m),
magne@friluftsklubben.no
Medlemsservice og økonomi:
Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p),
63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m),
oyvind@friluftsklubben.no
Foreningens adresse:
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum,
Fetveien 155, 2007 Kjeller
Kontonr: 9235.21.68396
Org.nr: 989 800 957
Redaktør og webansvarlig:
Terje Didriksen: 
terje@friluftsklubben.no
Websider: 
http://www.friluftsklubben.no/

Leder’n

Våren  kom  tidlig  i  år  og  barmark-
sesongen kom i gang allerede tidlig i 
april.
Når  dette  leses  har  vi  allerede  hatt 
flere fotturer i ulike deler av marka.
Turreferater  ligger  ute  på  Frilufts-
forum.
Dette nummeret av Friluft inneholder 
detaljene  om  arrangementer  frem  til 
og med september.
Det  blir  ingen hel  ukestur  i  sommer. 
Men de fjellturene som blir langhelg-
turer i juli er absolutt godbiter som du 
bør prøve å være med på.
Årets høstfargetur er lagt til Vikerfjell. 
Vi  håper  på  en  bra  helg  med  fine 
farger. Vi håpet på å legge turen til den 
nye hytta til Ringerikes turistforening 
på Veneli, men den har nok ikke åpnet 
ennå  i  september.  Det  blir  derfor 
Vikerkoia som er et godt utgangspunkt 
for fine turer.
Ellers  er  det  helgeturer  og  dagsturer 
hvor vi prøver å variere så godt vi kan 
i forhold til tidligere steder vi har hatt 
tur.

På medlemsmøtet i september får vi 
beretningen  fra  våre  to  medlemmers 
fottur  fra Oslo til  Galdhøpiggen som 
de skal gjøre i sommer. Dette må du få 
med deg!

Ellers  må  vi  igjen  minne 
medlemmene  om  at  dere  gjerne  må 
foreslå turer og arrangementer til oss i 
styret.

På vegne av styret ønsker jeg dere 
alle en riktig god sommer.
   
Magne

Forsidebildet: Fra Molladalen.
Foto: Terje Didriksen



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 
2,5  kroner  pr.  km tur/retur  oppmøte-
sted 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 Vegeta
- fra Oslo til Galdhøpiggen

tirsdag 11. september
To av våre medlemmer, Øyvind og 

Iver Nicolai, har gått til forts fra Oslo 
til  Galdhøpiggen  i  sommer.  De  vil 
holde  et  lysbildeforedrag  fra  denne 
turen du bør få med deg. I tillegg vil vi 
presentere  kommende  arrangementer 
utover  høsten.  Møtet  begynner  kl. 
18.00 presis. Kr. 20,- i inngangsavgift. 
Vegeta Vertshus ligger i Munkedams-
veien  3B.  Du  går  inn  Munkedams-
veien  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!

Fra Jotunheimen. Foto: Terje Didriksen



Smått og stort

Griseputthytta  i Lillomarka 
– Noe nytt?

Vi er i skrivende stund i forhandlinger 
om en avtale. Det er foreløpig lite nytt 
å bringe om hytta. Selv om vi får til en 
avtale, vil en åpning av hytta  skje på 
et  senere  tidspunkt  da  det  er  en  del 
oppussingsarbeider  og  Solstua  må 
prioriteres først i år.

Årskort på hyttene

Er du mye på hyttene våre? Da kan det 
lønne seg å kjøpe årskort. For bare kr. 
600,-  kan  du  bruke  hyttene  våre  så 
mye du vil i 2007.

Kontakt  Øyvind  Grandum  for 
bestilling (se tlf. nr. foran i bladet). 

Friluftsforum

Vi minner igjen om at websidene våre 
har et diskusjonsforum som vi gjerne 
ser flere bruker. 

Hittil  har  det  vært  mye  brukt  til 
turreferater  fra  våre  turer.  Men  det 
hadde  vært  hyggelig  om flere  kunne 
fortelle  fra  sine  turer  eller  skrev  om 
annet de måtte ønske.

Det  er  heller  ikke  så  vanskelig  å 
legge inn digitale bilder. Bare spør oss 
hvis  du  lurer  på  noe.  Forumet  har 
adressen 
http://www.hyttetur.net/FiO/forum/list.
php?f=2

Storstilt åpning av 
Frønsvollen

Søndag  10.  juni  kl  1300  blir  det 
storstilt  åpning  av  Frønsvollen, 
Naturvernforbundets senter for marka-
kultur  og  eventyrskoger.  Du  er 
hjertelig velkommen!

På  Frønsvollen  møter  du  beitende 
kyr  og  glade  mennesker.  Kultur-
landskapet er ryddet og danner en fin 
ramme  for  Naturvernforbundets  nye 
møteplass  i  Nordmarka.  De  serverer 
rømmegrøt og saft, det blir natursti for 
barna  og  markainformasjon  for  de 
voksne. For de som vil  blir  det  også 
mulighet  for  en  omvisning  i  en  av 
markas eventyrskoger.

Frønsvollen  drives  av  Naturvern-
forbundet  i  Oslo  og  Akershus,  i 
samarbeid  med  Friluftsetaten  i  Oslo 
kommune.

Planlegg turen

God planlegging  er  halve  turen.  Her 
finner du informasjon om turområder, 
oversikt  over  DNTs  hytter  og  ruter, 
samt  aktiviteter  og  fellesturer  over 
hele landet. Du kan også sette sammen 
din  egen  tur  eller  få  turforslag  som 
passer  deg.  Du  finner  vår  hytte 
Sellanrå på turplanleggeren.
http://www.turistforeningen.no/turplan
legger/



Friluft nr. 2/2007

Dagstur i Vestmarka

søndag 3. juni
Her  kommer  en  fin  tur  i  Vestmarka, 
som på denne tiden ligger vårgrønn og 
er kjent for sine fine setervoller som vi 
skal innom flere av.
Vi  tar  utgangspunkt  på  Kattås  i 
Bærum  og  går  nordover  til  Jordbru, 
opp  Skosliteren  og  Urdsdalen  om 
Hornivollen til Mikkelsbonn. Her blir 
det  både  kjentmannspost  og  rast. 
Videre går vi sørover om Grønland til 
Stovivollen, hvor vi gjør et opphold på 
kanskje Vestmarkas vakreste setervoll. 
Derfra  sørover  til  Haugsvollen  (enda 
en  vakker  setervoll),  og  derfra  ned 
igjen til Kattås.

Turen er ca. 13 km i et greit terreng. 
Vi holder et rolig tempo. 

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

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding:  Til  kontaktpersonen 

innen fredag 1. juni. 
Kontaktperson  og  turleder:  Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Dagstur over 
Kolsåstoppen

søndag 10. juni
Denne turen vil kunne gi god utsikt fra 
fine  høyder  og  flere  kulturminner 
underveis.  Denne  søndagen  skal 
Friluftsklubben gå over Kolsåstoppen 
og  få  med  det  meste  av  det  beste 
denne kollen i vestre Bærum kan tilby.

Vi  starter  fra  Gjettum  stasjon 
(midlertidig nedlagt) på Kolsåsbanen. 
Herfra  går  vi  opp  til  søndre  Kolsås, 
hvor  vi  befinner  oss  i  klatrernes 
paradis med fin utsikt utover. Kanskje 
er dette den tradisjonelle turen opp og 
ned fra Kolsås, men vi vil mer. Vi går 
videre innover Kolsås til Setertjernet. 
Her tar vi rasten og det er muligheter 
for bading.  Herfra går  vi  opp til  den 
mindre kjente nordre Kolsås som er 52 
meter høyere enn sin lillebror i sør. Vi 
går  så  ned  om Knabberud  og  følger 
østsiden  av  Kolsås  nedover  mot 
Gjettum igjen.

Turen er ca. 13 km i et greit terreng. 
Vi holder et rolig tempo. 

Vi  reiser  med  privatbiler  fra 
Sporveismuseet  på  Majorstuen  kl. 
10.30. Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer  bil.  Vi  parkerer  ved 
Gjettum stasjon.

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding:  Til  kontaktpersonen 

innen fredag 8. juni. 
Kontaktperson  og  turleder  er  Iver 

Nicolai Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 452 
59 357
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Utsikt over Jordbru. Foto: Morten Eriksen
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Sommerfest

lørdag 16. - søndag 17. juni 2007

Denne gangen holdes festen ved sjøen, 
nærmere  bestemt  på  Mortens  hytte  i 
Kragerøskjærgården.

Vi  reiser  i  felles  biler  fra  Oslo  til 
Valle i Bamble tidlig om morgenen 16. 
juni, det er ca. 18 mil. Her stiger vi om 
bord i båter som frakter oss ut til øya.

Hytta ligger helt nede ved sjøen, det 
er mulig å bade fra svaberg og å fiske 
fra båter. Vi planlegger en felles fottur 
søndag formiddag, da skal vi se på en 
stor  gravrøys  fra  bronsealderen  som 
ligger på en topp med flott utsikt over 
skjærgården, en isdam, en beverhytte, 
en  golfbane  og  en  økologisk  bonde-
gård. Retur til Oslo blir søndag kveld. 
Antatt  pris  for  bilbruk  (forutsatt  4 
personer i hver bil) er 180 kr, dessuten 
kommer utgifter til taxibåt, ca. 900 kr 
til sammen for alle.

Påmelding  til  Morten  Eriksen  tlf. 
909 15 571 innen mandag 11. juni.

Dagstur i Nordmarka

søndag 24. juni
Ettersom dette er dagen etter 
St.Hansaften,  tar  vi  en  litt 
lettere tur med behagelig sen 
avgang. Vi skal  ta  turen fra 
Sognsvann til Hammeren på 
de  litt  mindre  trafikkerte 
stiene.

Første  etappe  går  vi  opp 
til  Ullevålseter  forbi  Øvre 
Blanksjø  og  over  Høgåsen. 
På Ullevålseter  tar  vi  tid til 
en rast, og man kan også få 
kjøpt mat her.  Deretter  snur 
vi  ned  bakkene  gjennom 
Skjervenmarka  mot 

Hammeren.  Nede  ved 
Hammeren  står  etter  sigende  en 
kjempegran med omkrets på 3,6 meter 
som vi forsøker å finne.  Vi går  også 
helt  ned  til  Skjærsjøelva  der  den 
gamle  stangjernshammeren  lå,  som 
har  gitt  sitt  navn  til  stedet.  Fra 
Hammeren  tar  vi  bussen  tilbake  til 
Oslo.

Utstyr:  Godt  fottøy,  samt  niste  og 
drikke.

Oppmøte: Vi møtes ved bommen på 
Sognsvann kl.  11.30.  Det  går  T-bane 
fra Jernbanetorget kl. 11.02 som er på 
Sognsvann 11.21.

Påmelding:  ingen  påmelding 
nødvendig,  men  kontakt  gjerne  tur-
leder for å si om du blir med.

Turleder og kontaktperson er Hanne 
Enger, tlf. 928 52 424. 
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Utsikt over skjærgården. Foto: Morten Eriksen
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Molladalen 
(Sunnmørsalpene) – 
musikkopplevelse i friluft

torsdag 12. – mandag 16. juli
(eventuelt fredag til søndag)
Denne  helgeturen  byr  på  en  litt 
annerledes  friluftsopplevelse.  Søndag 
15. juli er det duket for konsert midt 
blant Molladalens imponerende tinder. 
Friluftsklubben  benytter  anledningen 
til å legge en tur hit for å få med oss 
dette. 

Denne  turen  er  det  mulig  å  være 
med  på  hele  eller  deler  av.  Turleder 
reiser fra Oslo med bil torsdag 12. juli 
og planlegger å returnere mandag 16. 
juli.  De som imidlertid kun ønsker å 
delta  fredag  til  søndag  har  full 
mulighet  til  dette.  Ta  kontakt  med 
turleder for å avtale nærmere.

Det vil legges opp til toppturer både 
fredag  og  lørdag  –  dog  med 
værforbehold.  To  aktuelle  topper  å 
bestige  er  Slogen  (1564  moh.)  og 
Jakta (1588 moh.). Skulle været bli for 
dårlig holder vi oss i lavere terreng. Vi 

tar  oss  også  en  tur  innom 
legendariske  hotell  Union i 
Øye.

Søndag  er  det  tidlig 
avreise til  Barstadsetra som 
ligger  et  par  kilometer  inn-
over i dalen fra Barstadvik. 
Herfra  tar  konsertarrangør-
ene  over  som  turledere 
innover i Molladalen.

NB! Dersom været er for 
dårlig  vil  konserten  kunne 

bli avlyst med kort forvarsel. Vi tar da 
en egen tur i Molladalen.

Overnatting blir i telt.
Utstyr:  Telt,  liggeunderlag,  sove-

pose  og  dagstursekk.  Vestlandsværet 
kan være lunefullt  så ta med regntett 
og vindtett tøy samt lue og votter. Si 
ifra  ved  påmelding  hvorvidt  du  kan 
stille med telt.

Pris:  Avhenger  av  reisemetode.  Pt. 
ligger rimeligste pris tur/retur med fly 
til  Ålesund  på  ca.  1.200,-.  Buss 
tur/retur  Ålesund  lufthavn  til 
Barstadvik koster om lag kr. 350. Ved 
transport med personbil spleiser alle i 
bilen  på  utgiftene  (kr.  2,50  per  km). 
Fergebillett kommer i tillegg.

Maks. antall: 8 personer.
Påmelding:  Innen  fredag  29.  juni. 

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

Nærmere detaljer om turen og pris 
fås ved henvendelse.

Flere detaljer om konserten 15. juli 
finnes  på   http://www.kosunde.no/ 
worksdetail.php?works=26
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Slogen: Foto: Terje Didriksen
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Tur til Fannaråken

torsdag 12. - søndag 15. juli

Dette er en relativt lett tur der vi går 
rundt  Hurrungane i  vest-Jotunheimen 
og opplever fantastiske utsikter. 

Vi  kjører  med  privatbiler  fra  Oslo 
torsdag formiddag via Valdres og Tyin 
til  Øvre Årdal,  og overnatter  i  hytter 
på Utladalen camping.  Neste morgen 
tar  vi  buss  til  Turtagrø  og  begynner 
fotturen. I løpet av tre dager går vi via 
Fannaråken  (2068  m.o.h.)  og 
Skogadalsbøen tilbake til Øvre Årdal, 
og får med oss overnatting på Norges 
høyest beliggende turisthytte, utsikt til 
Skagastølstindene  fra  mange  vinkler 
og  Vettisfossen  sett  ovenfra.  Lengste 
etappe er  18 km. Retur  til  Oslo sent 
søndag  kveld.  Antatt  pris  for 
biltransport  er  ca.  300  kr  for  hver, 
forutsatt  fulle  biler.  I  tillegg kommer 
buss fra Årdal til Turtagrø, overnatting 
på hyttene og måltider. NB! Rabatt for 
DNT-medlemmer.  Påmelding  til 
Morten Eriksen tlf. 909 15 571 innen 
1. juli.

Kveldstur i Nordmarka

onsdag 18. juli
Vi tar også i år en kveldstur 
på  sommeren  opp  til  Lille 
Åklungen hvor det er mulig-
heter for å bade.

 Turen er på ca. 8 km. Til 
tross  for  at  denne  turen  er 
midt  på  sommeren  er  det 
ofte  mange  med  på  denne 
turen.  Ingen  påmelding.  Vi 
møtes  ved  bommen  på 
Sognsvann kl. 18.00.

Kontaktperson  og 
turleder:  Magne  Arentsen, 
tlf. 936 17 068.

Dagstur i Romeriksåsen 

søndag 12. august
Denne  turen  går  i  flatt  og  vakkert 
terreng langs Gjermåa. Vi kjører i biler 
via  Skedsmokorset,  Ask  og 
Grønlundfjellet  til  Harasletta,  betaler 
bompenger  og  parkerer  syd  for 
Buvannet. Vi går på stier og veier til 
sydenden av Gjerdrumsgjermenningen 
der  det  er  bålplass,  gapahuk,  kjent-
mannspost  og  bademuligheter.  På 
tilbaketuren  går  vi  bortom  Spiker-
tjernshytta  (OOT).  Turens  lengde  er 
ca. 9 km. Ta med mat og drikke siden 
rasten er  utendørs,  felles  kaffe  kokes 
på bål. Påmelding til Morten Eriksen, 
tlf.  909  15  571  innen  10.  august. 
Felles  biltransport  blir  organisert, 
avreise fra Oslo ca. kl. 10.00.
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Fannaråken. Foto: Morten Eriksen
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Kano-/telttur  i Østmarka

lørdag 18. – søndag 19. august
Vi tar årene fatt og beveger oss ut på 
de  idylliske  vannene  sør  /  sørøst  for 
Vangen i Østmarka. Vi reiser av gårde 
med  biler  til  Vangen  tidlig  lørdag 
morgen. Fra parkeringsplassen er det i 
underkant av 4 km å gå på grusvei før 
vi  kommer  til  selve  Vangen.  Her 
henter vi kanoene vi har leid og legger 
ut for å utforske Mosjøen, Raudsjøen 
og Børtervann.

Lørdag kveld finner vi en passende 
øy å slå opp telt på, grille og bade. Det 
finnes mengder av små øyer og viker i 
Børtervann  som  egner  seg  godt  til 
dette. Søndag returnerer vi til Vangen 
og tar bilene tilbake til Oslo.

Reise:  Avreise  med personbiler  fra 
Oslo  lørdag  morgen  –  nøyaktig 
klokkeslett  avtales  ved  påmelding. 
Retur til Oslo søndag kveld.

Mat: Hver enkelt  må sørge for sin 
egen  mat  og  drikke.  Dersom  noen 
ønsker  det  kan  turleder  ta  med 
engangsgriller til grillmat.

Utstyr:  Ta  med  liggeunderlag  og 
sovepose,  badetøy  og  lette  sko  til  å 
padle i. Sørg for å pakke alt vanntett i 
tilfelle vi havner i vannet! Si ifra ved 
påmelding hvorvidt du kan stille med 
telt og / eller bil.

Pris: Leie per kano er kr 350 og det 
er  plass  til  3  stk.  i  hver  kano.  Med 
fulle  kanoer  blir  det  ca.  115  kr  per 
pers.  I  tillegg  kommer  kilometer-
kostnad for kjøring.

Maks. antall: 10 personer. 
Påmelding: Innen torsdag 28.  juni. 

(NB!  Tidlig  påmelding  for  å  sikre 
kanoer  –  de  er  populære.  Kanoer 
bestilles innen utgangen av juni basert 
på antall påmeldte). 

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

Dagstur i Bærumsmarka

søndag 26. august
Det er lenge siden Friluftsklubben har 
hatt tur på vestsiden av Bærumsmarka, 
selv  om  vi  gikk  helt  inn  til 
Tjæregrashøgda fra Fossum i øst i fjor 
sommer.  Denne  dagen  skal  vi  holde 

oss  på  vestsiden,  eller  Lomme-
dalens  østside  om man vil.  Fin 
utsikt,  en  kjentmannspost  og 
Bærumsmarkas  høyeste  punkt 
kan være stikkord for en tur som 
nok ikke er altfor krevende.

Vi  starter  fra  parkerings-
plassen  sørvest  for  Burudvann 
og  går  rett  nordover  og  får  litt 
stigning  opp  mot  Haugskollen 
og myra med kjentmannsposten. 
Denne posten er til minne om et 

hopprenn som ble arrangert av de 
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Fra en kanotur i marka. Foto: Terje Didriksen
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mange  ivrige  hyttebrukere  her  oppe 
før  og  under  siste  verdenskrig. 
Uformelt  var  nok  dette  rennet,  og 
”Rumpemyr” er nok et navn som sier 
litt  om det  legemlige stedet  de fleste 
falt da de datt ut på myra.

Fra Rumpemyra går vi rett nordover 
til  Vensåsseter  hvor  vi  raster.  Derfra 
går turen oppom Tjæregrashøgda, som 
er  Bærumsmarkas høyeste  punkt,  via 
Haslumseter  kapell  og  ned  igjen  til 
parkeringsplassen. 

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

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding:  Til  kontaktpersonen 

innen fredag 24. august.
Kontaktperson  og  turleder:  Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Nordmarka på langs med 
sykkel

lørdag 1. - søndag 2. september
Denne  helgen  skal  vi  få  med  oss 
Nordmarka fra nord til  sør. Turen tar 
utgangspunkt  på  Grua.  Her  sykler  vi 
først  på  asfalt  opp  mot  Mylla  og  så 
ned til Svartbekken hvor vi sykler inn 
i  marka på skogsbilvei  til  Gjerdings-
dammen. Videre herfra til Katnosa og 
Katnosdammen  hvor  vi  overnatter. 
Søndag blir vi enige om en rute som 
enten ender i Sørkedalen, i Maridalen 
eller på Sognsvann.

Mat: alle tar med egen mat - det du 
har lyst til å spise (og orker å bære). 

Utstyr:  Sovepose,  sykkel,  lappe-
saker, all mat du selv ønsker å spise. 
Ingen fellesmiddag.

Kostnad: Tog til Grua. 
Kart:  Oslo  Nordmark  sommer,

1:50 000 
Maks  antall:  16 

deltakere. 
Påmelding: Til kontakt-

personen  innen  torsdag 
30. august.

Togtider  og  oppmøte 
avtales  med  turleder  før 
avreisedagen.

Kontaktperson  og  tur-
leder  er  Iver  Nicolai 
Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 
452 59 357
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Dagstur til 
Kjøsterudjuvet

søndag 9. september

Kjøsterudjuvet  er  en  lang  og  bratt 
kløft i  fjellet på Åssiden i Drammen, 
og  en  imponerende  naturattraksjon 
som er tilrettelagt for fotturister.

Vi kjører i felles biler til Aronsløkka 
i  Drammen,  og  går  opp  juvet.  Fra 
toppen fortsetter vi til Tverken hvor vi 
raster innendørs. Returen blir på stier i 
lia øst for juvet. Turens lengde er ca. 8 
km.  Delvis  værforbehold,  etter  mye 
regn kan juvet være ufremkommelig, 
da går vi utenom. Det er likevel mulig 
at  vi  blir  litt  våte,  vurder  å  ha  med 
ekstra  tøy.  Avreise  i  felles  biler  fra 
Sporveismuseet  på  Majorstua  kl. 
10.00. Påmelding til  Morten Eriksen, 
tlf. 909 15 571 innen 7. september.

Høstfargetur til Vikerfjell

lørdag 15. - søndag 16. september
Du trenger ikke dra langt for å få deg 

en  fjelltur.  Kun  1½  times 
kjøring  fra  Oslo  ligger 
Vikerfjell,  som  er  en 
villmark  i  miniatyr.  Vi 
bruker  Vikerkoia  som 
utgangspunkt og prøver å få 
til  noen fine turer på lørdag 
og søndag.  I  klarvær  er  det 
fin  utsikt  fra  toppene.  Vi 
håper  høstfargene  begynner 
å gjøre seg gjeldende denne 
helgen. Lørdag kveld hygger 
vi oss på koia.

Ta  med  reker  og  tilbehør 
til  rekeaften  lørdag.  Søndag 
spiser  vi  på  veien  hjem. 

Ellers  tas  brødmat  med etter  eget 
ønske.

Avreise:  Fra  Sporveismuseet  på 
Majorstuen  kl.  12.00  lørdag.  Tilbake 
til Oslo søndag kveld.

Det  er  bare  300  meter  å  gå  fra 
parkeringen og inn til koia.

Antall deltakere: 8
Påmelding:  Til  kontaktpersonen 

innen torsdag 13. september.   
Kontaktperson  og  turleder:  Magne 

Arentsen, tlf: 936 17 068
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Dagstur til Skrim
med grottevandring

søndag 23. september 2007
Området nord for Skrimfjella er svært 
kalkrikt,  og  er  kjent  for  sine 
imponerende  kalksteinsgrotter.  Noen 
av disse er ca 500 millioner år gamle. 
Det  skal  være  opptil  flere  besøks-
vennlige grotter langs bekken Sandåa. 
Turlederen kjenner til  en av dem, og 
kanskje  finner  vi  de  andre  på  turen. 
Man blir garantert våt i grotta vi skal 
til,  så  ta  med  et  ekstra  skift  samt 
støvler eller ekstra joggesko som tåler 
å bli våte. Det er fordel med en form 
for hjelm for å unngå å stange hodet. 
Etter 100 meter innover er det slutt for 
oss uten dykkerutstyr, men grotta går 
over i en ny grotte etter en vannlås. 

Selve grottebesøket tar ikke så lang 
tid. Resten av dagen bruker vi på å gå 

tur  i  området.  Her  ligger  idylliske 
setrer  (Rønsetra  og  Hoensetra). 
Floraen  er  spesielt  interessant  som 
følge av den kalkrike jorda. Her finnes 
flere  sjeldne  plantearter,  f.eks. 
orkidéartene  marisko,  flueblom  og 
vårmarihånd. Det er også mulig å gå 
opp på fjellplattået  (Skrimfjella),  evt. 
”bestige” Styggemann (871 moh) for 
de aller sprekeste.

Utstyr:   Klesskift,  støvler  eller 
ekstra joggesko, hodelykt for de som 
skal være med inn i grotta.

Turgradering: Lett til middels.
Avreise:  Med  biler  kl.  10.00  fra 

Sporveismuseet ved Majorstua. Det er 
ca 1,5 timer å kjøre.

Retur: Vi regner med å være tilbake 
i Oslo kl. 19.

Påmelding:  Til  Øyvind  Grandum, 
tlf.  951  47  284,  oyg@start.no  innen 
fredag 21.9.
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Friluftsklubbens hytter
Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre kan 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: 9235.21.68396. 
Hytta bestilles på Friluftsklubbens websider (http://www.friluftskluben.no/booking/), ved  å 
kontakte Friluftsklubben på telefon 944 88 175 eller gjennom en mail 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%, 1 dag før 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 (2007): 
Medlemmer Ikke-medlemmer

Overnatting, voksne 100,- 150,-

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år 75,- 100,-

Overnatting, barn under 16 år 50,- 50,-

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis

Dagsbesøk gratis gratis

Bestilling kan gjøres på www.friluftsklubben.no/booking
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 Solstua Turisthytte 

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua kort vei inn å gå fra parkeringsplass.
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 800 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-Oslo og 
Omegn) 3,5 km. Sellanrå ligger 0,3 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
Juni 3. Dagstur i Vestmarka 

10. Dagstur over Kolsåstoppen
16. - 17. Sommerfest i Kragerøskjærgården
24. Dagstur i Nordmarka

Juli 12. - 15. Tur til Fannaråken
12. - 16. Molladalen – musikkopplevelse i friluft
18. Kveldstur i Nordmarka

August 12. Dagstur i Romeriksåsen
18. - 19. Kanotur i Østmarka
26. Dagstur i Bærumsmarka

September 1. - 2. Nordmarka på langs på sykkel
9. Dagstur til Kjøsterudjuvet
15. - 16. Høstfargetur til Vikerfjell
23. Dagstur til Skrim med grottevandring
30. Dagstur i Lillomarka

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 159 D, 2007 Kjeller
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