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Friluft nr. 2/2008 

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 i Oslo, 
Fetveien 159 D, 2007 Kjeller 
epost@friluftsklubben.no 
Kontonr: 9235.21.68396 
Org.nr: 989 800 957 
Tlf. 944 88 175 
Redaktør og webansvarlig: 
Terje Didriksen:  
terje@friluftsklubben.no 
Websider:  
http://www.friluftsklubben.no/ 
Hyttefut Sellanrå turisthytte: 
Hanne Enger, 92852424. 
Hyttefut Solstua turisthytte: 
Janne Møller-Stray, 98038327 

 

Leder’n 
”Kom mai du skjønne milde – gjør 
våren atter grønn.” 

De siste vintrene har vi opplevd at 
det grønne har kommet langt tidligere 
enn ønsket. I år ble det nesten slik, før 
vinteren plutselig ombestemte seg ved 
påsketider, og ga oss en god periode 
med vinter til. Jeg tilbrakte påskeferien 
på fjellet i Hallingdal i slutten av mars. 
Der hadde de ikke hatt en så snørik 
vinter på 72 år. Riktignok var det en 
noe tidlig påske i år. Men tørt silkeføre 
hele påsken er det lenge siden jeg kan 
huske å ha opplevd, selv til fjells. 

Nærområdene rundt Oslo,  særlig i 
lavereliggende strøk, har dessverre 
igjen hatt få dager med skiføre.  

Det har uansett vært bra skiføre hele 
vinteren for de som har holdt seg i 
løypene litt lengre nord for Oslo. Der 
er det i skrivende stund fortsatt opp til 
200 cm snø.  

Men nå gleder jeg meg til 
sommersesongen og det tette 
programmet vårt med forhåpentligvis 
interessante og varierte turer.  

Vårens program inn i sommerferien 
er presentert i dette nummeret av 
Friluft. Heldigvis er ikke 
sommerturene avhengige av at det er 
et ”føre” for å gjennomføre en tur. 

 
Bli med oss på tur du også! 
 

Forsidebildet: 
Hærfangkyrkja. 
Foto: M. Eriksen 

 - 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 påmeldingsfrist 
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 
2,50 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.  

 

Smått og stort 
 

Solstua har fått ny hyttefut 

Janne Møller-Stray er ny hyttefut på 
Solstua turisthytte. Hun har lenge 
engasjert seg for stedet, og vi er glade 
for at hun nå trer inn som hyttefut. 
Hytta står ellers foran et stort arbeid 
med utbedring av veranda og vi prøver 
fortsatt på å få anlagt en brønn på 
stedet.  

 
Styret ble gjenvalgt 

Alle styremedlemmer og leder som var 
på valg ble gjenvalgt til styret. Nils 
Bugge er gjenvalgt som foreningens 
revisor, og han er også valgt inn i neste 
års valgkomité sammen med Anders 
Rye. 

 
Hyttedriften inn i 
foreningens formål 
Vedtektsendringer på årets 
generalforsamling 
På generalforsamlingen 26. mars la 
styret frem et tillegg til 
formålsparagrafen vår som skal ivareta 
både vår egen hyttedrift og vårt 
engasjement på andre hytter.  

Vi har ønsket å få nevnt hyttedriften 
i formålet da den utgjør en større del 
av foreningens virksomhet. 
Engasjement for andre foreninger 
gjennom dugnadsarbeide er ikke 
lengre spesifikt nevnt i formålet, men 
ivaretas generelt av at vi skal bidra til 
å holde åpent enkle overnattingssteder 
i marka. Endringen medførte i tillegg 
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en endring ved at vi nevner 
hyttedriften i vedtektenes 
bestemmelser om arbeidsområdene 
våre.  

I tillegg ble uttrykket ”fotvandring” 
modernisert til ”vandring i naturen”. 

Foreningens formålsparagraf lyder 
etter endringen: 

 
”Foreningens formål er å fremme 

vandring i naturen og et enkelt 
friluftsliv, bidra til å opprettholde 
enkle overnattingssteder i marka, samt 
utbre positive holdninger til naturvern 
og sikring av friluftsområder. Det 
legges vekt på å skape et godt sosialt 
miljø for medlemmene gjennom 
foreningens aktiviteter.” 
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Årsberetning 
Friluftsklubben 2007 
Her er hovedpunktene i årsberetningen 
som ble lagt frem på 
generalforsamlingen 26. mars. 
 
Hovedtrekk: 
Vinteren 2007 fikk Friluftsklubben 
tilbud fra Oslo kommune om å leie 
Grisputthytta i Nordmarka. Imidlertid 
krevde hytta en større oppussing. Dette 
ville kreve store ressurser, både ved 
dugnader og økonomisk. Vi kom ikke 
til enighet med kommunen om en 
avtale. 

Sommerturene hadde som vanlig 
høyere deltakelse enn vinterturene. 

Deltakelsen på turene var noe 
varierende og omtrent som i 2006. 

Sellanrå hadde høyere besøkstall 
enn året før. Solstua hadde en stor 
økning i antall besøkende i forhold til i 
2006. Solstua er fortsatt langt mindre 
kjent enn Sellanrå, og har et potensiale 
for flere overnattinger. 

Serveringssesongen på Smedmyr-
koia var igjen meget bra. Vi viser til 
regnskapstallene. 

 
Medlemmer og kontingent: 
Pr. 01.01.2007 hadde vi 168 
medlemmer. Etter kontingentforfall 
ble det strøket 36 medlemmer. I løpet 
av 2007 meldte det seg inn 20 
medlemmer slik at vi ved utgangen av 
2007 hadde 168 medlemmer. 

Antall nye medlemmer viser fortsatt 
en nedadgående tendens. Men 
heldigvis skal vi flere år tilbake for å 
finne så få utmeldte/strøkne. 

Kontingenten ble fra 2007 justert 
opp til kr. 125,- pr. år for 
hovedmedlem som mottar bladet. 
Husstandsmedlem som ikke mottar 
eget blad betaler etter justeringen kr. 
75,- i kontingent pr. år. Ellers har de to 
kategoriene medlemmer like 
rettigheter. 

 
Styret og tillitsvalgte: 
Friluftsklubbens styre på 7 personer 
står for den daglige drift. Følgende ble 
valgt på generalforsamlingen i 2007: 
Leder (for ett år) Magne Arentsen. 
Styremedlemmer for to år: Hanne 
Enger og Janne Møller-Stray. 
Varamedlemmer for ett år: Leif 
Jørgensen og Morten Eriksen. 

Styremedlemmene Øyvind 
Grandum og Iver Nicolai Gjersøe var 
ikke på valg. Redaktør Terje Didriksen 
har møterett på styremøtene. 
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Øvrige tillitsvalgte: 
Revisor: Nils Bugge (Gjenvalgt). 
Valgkomité: Terje Didriksen og Nils 
Bugge. Medlemsservice og økonomi: 
Øyvind Grandum. Friluft: Terje 
Didriksen. Internett webmaster: Terje 
Didriksen. Sellanrå: Hanne Enger. 
Solstua: Magne Arentsen. 
Smedmyrkoia, servering: Øyvind 
Grandum, Janne Møller-Stray og 
Hanne Enger. Tømtehyttene, drift: 
Magne Arentsen og Øyvind Grandum. 

 
Informasjon: 
Medlemsbladet «Friluft» ble utgitt 3 
ganger i 2007. Bladet har som alltid 
god kvalitet. 

Websidene er laget av og 
vedlikeholdes av Terje Didriksen. 
Innmelding i foreningen, påmelding til 
arrangementer og bestilling av hyttene, 
kan sendes direkte over nettet, og 
turoversikten er god og oversiktlig. 

 
Aktiviteter: 
Turene er som vanlig variert i valg av 
område, og hovedvekten ble lagt på 
dagsturer også i 2007. Vi ønsker 
imidlertid at flere vil ta på seg ansvaret 
for turene, og gjerne flere helgeturer. 
Se oversikten nedenfor. 

Møtene: Det ble arrangert tre 
medlemsmøter hvorav ett utemøte i 
2007. Besøket på medlemsmøtene er 

fortsatt lavt, men det ble satset på 
bedre kvalitet på innholdet i 2007. 
Tema på septembermøtet var foredrag 
fra Øyvind og Iver Nicolai sin fottur 
fra Oslo til Galdhøpiggen. På 
novembermøtet holdt Gjermund 
Andersen et foredrag om den nye 
markaloven på Disen gård. Nytt 
møtested ble klart ved slutten av året. 
Fra 2008 vil alle møtene bli holdt i 
Tidemandsstuen på Frogner. 

Åpen dag på Sellanrå: 
Arrangementet samlet ca. 50 
besøkende til vaffelservering og 
foredrag på Sellanrå. Jens Gram fra 
Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus holdt foredrag inne i hytta. 

Fester: Sommerfesten ved Kragerø 
i juni var populær. I november hadde 
Friluftsklubben julefest som igjen ble 
holdt på Lynhytta. 22 medlemmer 
deltok. 

Serveringsvirksomheten på 
Smedmyrkoia: Vi hadde 9 serveringer, 
med netto inntekt 10.053,-. 

Dugnadsvirksomheten for DNT OO 
er opprettholdt. Vi hadde 1 felles-
dugnad på Tømtehyttene. 

 
Hyttedriften: 
Sellanrå turisthytte har hatt økt besøk 
i forhold til 2006. Det er fortsatt en del 
avbestillinger men noe færre enn i 
2006. Det har vært jevnlig inspeksjon 
og vedlikehold. Det var organisert 
dugnad i pinsen. Proviantlageret ble 
etterfylt i juni. De fleste bestillingene 
kommer i mai - juni og i 
høstmånedene. 

Solstua turisthytte har hatt en stor 
økning i overnattingsbelegget. Det har 
vært utført to dugnader. En kritisk 
vedsituasjon på ettervinteren ble snudd 
til at hytta ved utgangen av året har et 
brukbart lager av ved. Solstua har vært 
meget plaget av mus. Det største 
fokuset på dugnadene har derfor ligget 
på renhold, særlig grundig på 
kjøkkenet. På høstdugnaden hadde vi 
befaring med tømrerkyndig for å 
vurdere skaden på verandaen og 
frontpilarene. Det skal utarbeides et 
grundig utkast til utbedring i 
samarbeid med eieren våren 2008. 

Når det gjelder overnattingstallene 
så vises det til regnskapet for hyttene 
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og til besøksprotokollene på hyttene. 
Vi har ikke lykkes med å innhente 
eksakte tall da ikke alle innbetalingene 
opplyser om antall overnattinger. 

 
Antall arrangementer - oversikt 
etter kategori 
• Dagstur 22  
• Kveldstur / utemøte / badetur 5  
• Helgetur 7  
• Ukestur/flerdagerstur 2  
• Medlemsmøter 2  
• Generalforsamling 1 Fester 2  
• Servering / dugnadshelg 11  
Totalt 52 arrangementer 

 
8 arrangementer ble avlyst i 2007. (8 
arrangementer ble også avlyst i 2006). 

 
Følgende personer har vært 

turledere i 2007: Leif Jørgensen, 
Hanne Enger, Magne Arentsen, 
Øyvind Grandum, Iver Nicolai 
Gjersøe, Janne Møller-Stray og 
Morten Eriksen. 

 
Styret takker alle som har stilt opp på 
våre arrangementer i 2007. 

 
 
Oslo – Galdhøpiggen 
2007: 4 ukers hytte-til-
hyttetur 
Vi (Øyvind Grandum (t.v.) og Iver 
Nicolai Gjersøe) hadde i mange år 
snakket om hvor moro det hadde vært 
å gå ”skauleis til fjells”, dvs å gå 
hjemmefra til fjellheimen. Og hva er 

da mer naturlig enn å velge Norges 
høyeste fjell som mål?  

De fleste ”skummer fløten” og tar 
bussen til fjells. Vi ønsket å oppleve et 
helt spekter av norsk natur ved å gå 
hele veien opp: Oslos urbane gater, 
Sørkedalens kulturlandskap, 
Krokskogens granskoger, Ringerikes 
flatmarker, Holleias furuskoger, 
Norefjells rolige fjellandskap, 
Hardangerviddas vidder, 
Skarvheimens høyfjell og daler, og 
Jotunheimens mektige og alpine 
fjellandskap. 

Vi er forøvrig ikke på noen måte 
sikre på at nettopp vårt mål 
Jotunheimen er ”kremen”. Vi hadde 
minst like flotte naturopplevelser 
underveis.  

Vi ønsket å overnatte på hytter for å 
få lette sekker, og eneste muligheten 
var da å gå vestover via Norefjell og 
Finse. Ved hjelp av Friluftsklubbens 
hytte Solstua samt et par hoteller fikk 
vi til et kontinuerlig rutenett til 
Jotunheimen. 
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Starten går på Aker Brygge 21. juli, 
med 12-13 kg sekker. Trenings-
grunnlaget er noe sparsomt, men etter 
en uke har vi gått oss inn. Vi var på 
forhånd redd vi skulle bli langsomt 
tappet for krefter, men vi opplever 
tvert i mot at vi blir sprekere og 
sprekere.   

Det er spesielt å gå opp urbane 
Bogstadveien på vei til Jotunheimen, 
men snart er vi inne i frodige og 
ukjente trakter i Sørkedalen. Første 
etappe til Myrsetra blir en lang etappe, 
og vi er ikke fremme før midnatt. På 
Solstua dagen etterpå venter Magne og 
Asbjørn med skalldyrmiddag. Deretter 

bærer det ned 
Krokkleiva og over 
Ringerike på veier og 
turstier, deretter 4 
timer inn i Holleia til 
Hovinkoia.  

Fra Grønknutkoia 
er det ikke rutenett, 
så her må vi ”bushe” 
en del etter 
kompasset. Etter en 
del rot er vi nede på 
Riksvei 7, og kan ta 
inn på Noresund 
Hotell.  

D
al

ab
u 

Undertegnede får 
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her problemer med 
knehasene.  Det 
går bra så lenge vi 
går oppoverbakke, 
og det er nok av 
dem opp til 
Høgevarde (1459 
moh). Nå har vi 
gått i en uke, og tar 
ut en hviledag til 
restitusjon og 
klesvask.  

Avreise fra Breistølen: Øyvind, Erik, Iver Nicolai
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U
ra
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d 

 hyttene 
un

foredrag om hyttas 
ærverdige historie og 
dens 4 bestyrere de siste 
100 år. Første sesong 
var det kun 1 gjest som 
overnattet!  

Det blir en flott, men 
drøy tur i variert terreng 
opp til Finse.  

Nå er vi over i 
Skarvheimen, og det blir 
markert mer høyfjell. 
Fra Geitrygghytta skal 

Nå følger et par 
dager med frodig 
fjellterreng og en 
reinsdyrsflokk på 
Norefjell. Vi 
overnatter på Toveseter og Dalabu. På 
vei til neste hytte, Dusehesten, tar vi 
oss tid til 3 timer på Langedrag, og 
hilser på ulvene. Det var litt rart å 
komme gående inn her bakveien helt 
fra Oslo, mens alle andre kjører bil. 
Oppholdet på Langedrag fører til at vi 
ikke rekker fram før mørket setter inn. 
Vi mister stien, og vi finner ikke hytta, 
mens det blir mørkere og mørkere. 
Lettelsen er stor når hytta omsider 
dukker opp over midnatt. Heldigvis er 
det en lett tur dagen derpå til Torsetlia 

ved riksvei 40 sørøst for Geilo. Til nå 
har vi vært alene på alle

ntatt Toveseter. Heretter blir det 
folksomt på alle hyttene.  

Neste dag byr på en 28 km tur, og 
det blir en kamp mot tida for å rekke 
middagen på Åan. Andre turister tar 
her båten over Ossjøen, men vi tillater 
ingen transportmidler, og må gå 10 km 
rundt. Neste dag blir det gjensyn med 
Tuva fra fjorårets Friluftsklubbtur. Nå 
er vi for alvor inne på Hardangervidda. 

På Krækkja hviler vi en 
dag, og får med oss et 
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de aller fleste gå Aurlandsdalen mens 
vi går mot Kongshelleren, som er en 
selvbetjent hytte på høyfjellet (1460 
moh). Her treffer vi Erik som vi slår 
følge med den neste uka. Han er også 
på langtur, og har gått fra Sandefjord 
og skal videre mot Trondheim. Fra 
høyfjellet går turen ned til grønne og 
frodige Iungsdalen og Iungsdalshytta. 
Etter ny fjellpassasje via Bjordalsbu 
kommer vi ned til riksvei 52, og vi 
overnatter på Breistølen fjellstue. På 
vei mot Sulebu kjenner både Erik og 
undertegnede oss svimle og slappe, og 
mistenker med en gang 
vannforgiftning. Det er nemlig 
smågnager-år, og vi ser sikkert minst 5 
lemen hver dag. På vei fra Sulebu 
presterer vi å gå oss bort i tåka, og 
mister dyrebar tid. Vi tar oss likevel 
tid til vafler ved kyrkjestølane (ved E-
16 mot Lærdal) før turen går til 
Sletningsbu. Her diskuteres heftig om 
vi skal prøve oss på en 10-timers tur til 
Ingjerdsbu ved Vettisfossen, men vi 
kommer til fornuft, og velger 
Tyinholmen som dagens mål. Nå 
kommer vi for alvor inn i 
Jotunheimen, og mektige Falketind 
synes langt i det fjerne. Siden Erik skal 
vestover mot Breheimen, slår vi følge 
mot Skogadalsbøen framfor vår 
planlagte rute mot Gjendebu, også 
fordi vi har fått vite at Skogadalsbøen 
er 

 sommer” er dette den eneste 
vir

tur for mange. Bare 1 km fra 
to

erre i tåke. 
ere opp i harde 

tid, 27 
dager + 2 hviledager, snitt 18 km pr. 

et var rart å komme tilbake til 
hverdagen. På en slik lang tur blir 
fjellturen i seg selv hverdagen, dog 
med nye hytter og nytt landskap hver 
dag. 

Se også vår blogg: 
http://yesbee282.blogspot.com/

en perle. Det er den også. På veien 
passerer vi Uranostind og Falketind 
som vi har sett i det fjerne flere dager 
før. Vi tar farvel med Erik, og begir 
oss i uværet mot Leirvassbu. Det 
regner nærmest vannrett. Tross såkalt 
”dårlig

kelige regndagen. Andre dager har 
det kun vært byger.  

Når vi kommer fram til Spiterstulen 
har vi fortsatt en hviledag til overs. Vi 

føler oss pigge, og velger å bruke 
dagen til å bestige Glittertind. Vi må 
imidlertid snu 400 meter og 15 
høydemetere fra toppen pga sludd og 
tåke. 

På Spiterstulen venter Cecilie og 
Terje for å følge oss opp siste etappe 
til Galdhøpiggen. Vi går ikke alene 
opp. Akkurat denne helga går 
integreringsprosjektet ”Til Topps” av 
stabelen med 2000 innvandrere og 
nordmenn som skal til Galdhøpiggen. 
Det blir et brutalt møte med norsk 
fjellna

ppen blir vi stoppet av Røde kors: Vi 
er for sent ute.  Vi prøver å forklare at 
vi ikke er en del av fellesturen, og får 
passere. Endelig er målet nådd! 
Dessv

Vi kunne nå summ
tall:  485 km, 160 timer gang

dag.  
D

 
 

Tekst/foto: Øyvind Grandum 
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Tursidene 
 

Kveldstur til Gruvene ved 
Sognsvann 
torsdag 1. mai 
I området rundt Sognsvann har det 
vært drevet bergverk med varierende 
hell. Vi skal gå en rundtur for å se på 
noe av dette. Vi skal innom Sogn 
gruver, Vettakollen skjerp og Gaustad 
gruve. Vi skal også se på en snodig 
bekk som renner gjennom en naturlig 
tunnel i fjellet rett øst for Båntjern. 

Turens lengde er ca. 5 km. 
Fremmøte ved bommen ved 
Sognsvann kl. 1800.  

Påmelding til kontaktpersonen 
innen onsdag 30. april.  

Kontaktperson: Morten Eriksen, tlf. 
909 15 571.  
 

 

Dagstur til Hurum mot 
Drammensfjorden  
søndag 4. mai 
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Her skal vi til et nytt område for 
ubben. Vi kjører ut til 

lokkarstua hvor vi går til 
Knivsfjellet, med fin utsikt over 

rammensfjorden. Her er det også 
kjentmannspost. Vi raster ute ved 
Himmelvannet. Turen er på ca. 8 km. 
Vi møtes med biler ved 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 

10.30. Si ifra ved 
påmelding om du 
disponerer bil. 
Deltakerne spleiser 
på bensin.  

Friluftskl
K

D

Påmelding til 
kontaktpersonen 

innen fredag 2. 
mai.  

Kontaktperson: 
Magne Arentsen, 
tlf. 936 17 068. 

 

Sogn gruve. Foto: Morten Eriksen 
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Medlemsmøte i 
Tidemandsstuen  
onsdag 7. mai 
Vårens utemøte holdes på vår nye 
møteplass, Tidemandsstuen. Tradi-
sjonen tro blir det et utemøte med 
grilling, men denne gangen i 
Tidemandsstuens hage. Her har vi 
også har muligheter til å trekke 
innendørs ved dårlig vær. 

Ta med grillmat så sørget styret for 
griller og tilbehør. 

Tidemandsstuen ligger i Tide-
mandsgaten 44 ved Vestkanttorget. Ta 
trikk nr. 12 mot Majorstuen og gå av 
på Vigelandsparken. Herfra gås Prof. 
Dahls gate frem til Vestkanttorget. 

Møtet begynner kl. 18:00. 
Velkommen til alle gamle og nye 
medlemmer! 

Pinsedugnad på Sellanrå 
og Tømte 
lørdag 10. – mandag 12. mai 
Det vil være mulighet for avreise 
allerede fredag kveld, og det vil være 
aktivitet på Sellanrå og Tømte fra 
lørdag formiddag. Vi samles lørdag 
ettermiddag med grilling på 
Sellanråtunet. På menyen står diverse 
grillmat Søndag jobber vi frem til et 
stykke ut på formiddagen, da vi setter 
av tid til å gå oss en tur i marka om 
noen har lyst. Middagen på søndag 
kveld blir den tradisjonelle elggryta. 
Mandag jobber vi hele dagen så lenge 
vi orker og vil. Hvis du blir til middag 
mandag, så er det pølser på menyen.  

Hovedarbeidsoppgavene er 
vedhugst, vask og rydding, og 
eventuelt annet som trengs å gjøres. 
All overnatting og middagsmåltider er 

Fra taket på Sellanrå mot Øyungen. Foto: Øyvind Grandum 
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som vanlig gratis. Tørrmat til frokost 
og lunsj, samt drikke tar du med selv.  

Du trenger å ta med: Sovepose, 
varmt tøy, arbeidstøy, tørrmat og godt 
humør!  

Maks antall deltakere: 20 personer. 
Påmelding til en av kontakt-

personene innen tirsdag 6. mai. 
Påmelding i tide er viktig av hensyn til 
matinnkjøpene. 

Kontaktpersoner: Magne Arentsen, 
tlf. 936 17 068 og Hanne Enger, tlf. 
928 52 424. 
 
Dagstur langs 
Lysakerelva  
søndag 18. mai 
Denne dagen skal vi besøke en av de 
mest spennende vassdragene i 
Osloområdet. Langs begge sider av 
elva finner vi frodig blandingsskog 
med rik flora og flere sjeldne 
plantearter, vesentlig vann og 
sumpplanter. Det er også store 
forekomster av edelløvskog som hegg 
og ask. Den frodige og artsrike 
vegetasjonen langs elva gir gode 
forhold for fugleliv. Her hekker blant 
annet fossekall, strandsnipe, gulerle, 
dvergspett og hegre. 

Det går fine turveier på begge sider 
av elva, og det er mye spennende å se 
på begge sider av elva. Vi starter ved 
Grini og går sørover på østsiden til Jar. 
Vi returnerer til Grini på turstien på 
vestsiden av elva. 

Vi møtes med biler ved 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
10.30. Si ifra ved påmelding om du 
disponerer bil. Deltakerne spleiser på 
bensin. Påmelding til kontaktpersonen 
innen fredag 16. mai.  

12 

Kontaktperson: Magne Arentsen, 
tlf. 936 17 068. 

Dagstur i Nordmarka til 
Kobberhaugene 
søndag 25. mai 
Vi går en tur innover mot 
Kobberhaughytta på blåmerkede stier 
om Frønsvollen og Skjennungen. Rast 
underveis på Kobberhaughytta etter en 
tur opp på selve Kobberhaugen hvor 
det er fin utsikt.  

Turens lengde blir ca. 16 km. Vi 
treffes på Frognerseteren kl. 11.00. 
Trikk går fra Majorstuen kl. 10.27.  

Påmelding til kontaktpersonen 
innen fredag 23. mai.   

Kontaktperson: Magne Arentsen, 
tlf. 936 17 068. 

 
 
Sykkel og fottur til 
Hærfangkjerka 
søndag 1. juni 
Hærfangkjerka er en enorm vertikal 
steinblokk som kan minne om et 
kirkespir. Den befinner seg i vestsiden 
av en ås, Hærfangen. Det er lettest å 
komme dit med sykkel fra Skjatvet 
gård, ca 5 km på god og nesten flat 
skogsbilvei til nordsiden av 
Slordammen hvor vi må sette fra oss 
syklene. Vi går deretter inn langs myra 
øst for Hærfangen, her kan det være 
litt vått. Selve Hærfangkjerka ligger 
oppe i åssiden vest for oss, og vi tar 
oss opp dit for å se den på nært hold. 
For å komme videre opp til toppen av 
åsen må vi gjennom en stor hule 
mellom enorme steinblokker. På 
toppen passer det med en rast, før vi 
følger åsryggen sydover tilbake til 
syklene. Fotturens lenge er ca. 3 km. 
Godt fottøy og lett sekk anbefales til 
denne turen.  
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Hærfangkjerka. Foto: M. Eriksen 

Galdhøpiggfarerne på Solstua. Foto: M.A. 

Kjøreanvisning: Følg RV 22 forbi 
Lillestrøm og over brua ved Fetsund. 

 Kjør rett fram opp den slake 
bakken etter brua, og ta av RV 22 til 
høyre mot Løken i Høland midt oppe i 
bakken. Følg RV 22 ca. 5.5 km og ta 
av RV 169 mot Løken til venstre. Følg 
denne ytterligere 3.5 km til Skjatvet 
gård (UTM E 627240 N 6639470), her 
er det tilrettelagt for parkering på 
venstre side av veien. 

Felles transport fra Oslo blir 
organisert.  

Påmelding til kontaktpersonen 
innen fredag 30. mai. 

Kontaktperson: Morten Eriksen tlf. 
909 15 571. 

 

Dugnad på Solstua 
lørdag 7. – søndag 8. juni   
Vi kan love variert arbeid som er alt 

fra vedsjau til vårvask av hytta. Du 
kan selvsagt komme når du vil og 
bidra med det du mener du har tid til å 
avse. Ethvert bidrag synes vi er stort. 
Gi bare beskjed til kontaktpersonen så 
vi kan beregne soveplass og mat. En 
liten kveldstur på lørdag får vi nok tid 
til. 

Avreise: Fra Sporveismuseet på 
Majorstuen, kl. 12.15 på lørdag. Si ifra 
ved påmelding om du disponerer 
privatbil. Kjøregodtgjørelse etter 
gjeldende satser. 

Pris: Aldeles gratis. Vi holder alle 
måltider fra lørdag middag til og med 
søndag lunsj. 

Utstyr: Sovepose, arbeidsklær etter 
hvilken jobb du vil utføre. 
Kart: Oslo Nordmark sommer, eller 
det nye Holleia - Krokskogen som 
viser både sommer og vinterløyper.  

Hjem: Søndag ved 18-tiden, eller 
når du selv ønsker det. 
Påmeldingsfrist: Innen onsdag 4. juni. 
Maks 6 personer kan overnatte.  

Kontaktperson og dugnadsleder: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 
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Dagstur i Bærumsmarka 
søndag 15. Juni   
Vi skal på denne turen utforske mer 
ukjente deler av den delen av 
Bærumsmarka som utgjør Sørkedalens 
vestside. Turen er på ca. 8 km. Vi 
møtes med privatbiler ved 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
10.30. Vi kjører inn til Årnes 
parkering. Rast ute. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 
fredag 13. juni.  

Kontaktperson: Magne Arentsen, 
tlf. 936 17 068. 
 
Sommerfest på Sellanrå 
lørdag 21. – søndag 22. Juni   
Tradisjonen tro arrangerer vi 
sommerfest rundt St. Hans. Stedet i år 
blir på vår egen hytte Sellanrå i 
Maridalsalpene. Her griller vi 
medbragt mat og har en hyggelig 
kveld sammen. Arrangørene skal også 
sørge for at det blir noen konkurranser 
og leker. Det er 3,5 km å gå inn til 

hytta. Vi samles på hytta fra kl. 18.00. 
Overnattingen koster kr. 80,- for 
medlemmer hvis man ligger inne. 
Årskortbrukere betaler ikke.  

Maks antall: De første 15 får plass 
inne. 

Påmelding: Til Magne Arentsen 
innen mandag 16. juni, tlf. 936 17 068. 

 
Dagstur fra Mylla til 
Kolleren i nordre del av 
Nordmarka 
søndag 29. juni 
 Luften og badevannet har nå for-
håpentligvis nådd behagelige tempera-
turer. Vi reiser nord i Nordmarka for å 
se på panoramautsikten fra Kollern 
(688 moh.). Herfra ser man bla. både 
Brandbukampen i nord og Kikut og 
Oppkuven i syd. Vi går fra Mylla og 
opp på Kolleren først. På returen 
legger vi inn en badestopp i Åssjøen, 
samt en avstikker for å finne en 
kjentmannspost på Åssjøbrenna. 
Turens lengde er på ca. 10-12 
kilometer. Ta med niste, drikke, godt 
fottøy og badetøy. 

Avreise fra Oslo kl 10:00 
med bil til 
parkeringsplassen ved 
Mylla. 

Si ifra ved påmelding om 
du kan stille med bil. 
Oppmøtested avtales etter 
påmelding. 

Påmelding innen fredag 
27. juni til Hanne Enger 
(turleder). 
Tlf: 928 52 424,  
epost: 
hanne_enger@hotmail.com 
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Sommertur til 
Skarvheimen og 
Aurlandsdalen 
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søndag 13. – søndag 20. juli 
På årets sommertur skal vi 
bla. få med oss den klassiske 
turen gjennom vakre 
Aurlandsdalen. Vi starter 
første etappe fra Breistølen 
sør for Filefjell og avslutter i 
Aurland. De som ønsker det 
kan velge å kun bli med på 
etappen ned Aurlandsdalen, og møte 
resten av følget på Østerbø turisthytte 
fredag kveld for avmarsj lørdag 
morgen. 

Ruten blir i korte trekk som følger: 
Breistølen – Bjordalsbu – Iungdals-
hytta – Kongshelleren – Steinberg-
dalshytta – Østerbø – Sinjarheim - 
deretter ned Aurlandsdalen til Aur-
land. De som ønsker det kan ta en 
ekstra overnatting i Aurland. 

Vi vil overnatte på en blanding av 

betjente private hytter, betjente DNT-
hytter og selvbetjente DNT-hytter. 
Dagsetappene vil være relativt korte, 
dvs. mellom 8 og 16 km, eller 3 – 6 
timers effektiv gangtid. Vi legger opp 
til utstrakte muligheter for bading og 
nytelse av omgivelsene underveis! 

Pris for overnatting og mat (full tur) 
vil bli på om lag 2.600 kroner. Dette 
overslaget er basert på middels dyr 
innkvartering på betjente hytter (store 
fellesrom eller sovesal), samt 1 
frokost, 1 niste og 1 middag på 
betjente hytter. Prisene er også basert 
på at man er DNT-medlem. For ikke 
DNT-medlemmer vil det bli en god 
del dyrere. Mat på selvbetjente hytter 
er ikke inkludert i prisen (2 
overnattinger).  

Transport vil være med offentlig 
kommunikasjon (buss og tog) begge 
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veier. Pris vil bli om lag 1.000 kroner. 
Er du interessert i mer informasjon 

om turen, ta kontakt med turleder. 
Detaljer om turen, inkludert priser, 
avreisetider etc. kan fås tilsendt etter 5. 
mai. 

Påmelding til turleder og kontakt-
person innen: mandag 23. juni. 

Turleder og kontaktperson: Hanne 
Enger, tlf: 928 52 424 

epost:hanne_enger@hotmail.com.  
 

Kveldstur til Lutvann 
med bading og grilling 
onsdag 30. juli   
På denne tiden av sommeren har vi 
alltid arrangert en kveldstur med 
bading til lille Åklungen nord for 
Sognsvann. Nå prøver vi et nytt sted, 
Lutvann i Østmarka. Du kommer hit 
lettest ved å ta t-bane nr. 2 mot 
Ellingsrudåsen til Haugerud, og gå 
derfra mot Lutvann. Vi møtes ved 

bommen inn mot Lutvann kl. 18.00.  
Ta med grillmat, så ordner vi med 

engangsgriller. 
Det er ingen påmelding, men 

arrangementet avlyses ved vedvarende 
regnvær. Ring kontaktpersonen ved 
tvil om været. Kontaktperson: Magne 
Arentsen, tlf. 936 17 068. 
 
Helgetur til Langåra i 
Oslofjorden 
lørdag 16. – søndag 17. aug 
Utpå sensommeren setter vi oss på 
fergen for å tilbringe helga på Langåra 
med bading, fisking og noen turer på 
øya. Det blir overnatting i telt.  

Mer informasjon om turen kommer 
i Friluft nr. 3/2008. 

Turleder og kontaktperson er Janne 
Møller-Stray, tlf: 980 38 327, 
arbeidsadresse@hotmail.com.  

 
 

 Foto: Leif  Jørgensen 
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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 (2008):  

 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 

1. 

20 

Kveldstur til Gruvene ved Sognsvann 
4. Dagstur til Hurum mot Drammensfjorden 
7. Medlemsmøte i Tidemandsstuen 
10.-12. Pinsedugnad på Sellanrå og Tømtehyttene 
18. Dagstur langs Lysakerelva  

Mai 

25. Dagstur i Nordmarka til Kobberhaugene 
1. Sykkel og fottur til Hærfangkjerka 
7.-8. Dugnad på Solstua 
15. Dagstur i Bærumsmarka 
21.-22. Sommerfest på Sellanrå 

Juni 

29. Dagstur fra Mylla til Kolleren i nordre del av 
Nordmarka 

13.-20. Sommertur til Skarvheimen og Aurlandsdalen Juli 
30. Kveldstur til Lutvann med bading og grilling 

August 16.-17. Helgetur til Langåra i Oslofjorden 

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