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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 friluftsorganisasjoner 
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
Redaktør og webansvarlig:
Terje Didriksen: 
terje@friluftsklubben.no
Websider: 
http://www.friluftsklubben.no/

Leder´n
Det ser ut til å bli bra skiføre denne 
vinteren. Allerede den første dagsturen i 
desember, som i utgangspunktet skulle 
være en fottur, ble på ski. Vi har etter 
hvert erfart at vi må dra lengre av sted fra 
byen for å oppleve brukbart skiføre. La 
oss håpe at vi i vinter får lange perioder 
med gode turmuligheter på ski, også i 
byens nærområder.

Vi holder som vanlig også denne 
vinteren serveringen åpen på Smedmyr-
koia. Ta deg gjerne en tur innom 
søndagene mellom 11 og 16, eller bli 
med som serveringsvakt hvis du har lyst. 
Siste serveringssøndag denne sesongen er 
8. mars.

Når dette leses er vi rundt tiden for 
lanseringen av våre nye websider. De nye 
sidene vil oppleves brukervennlige, ha 
god funksjonalitet, og ikke minst 
oppfattes mer levende da vi innfører 
nyheter på forsiden, og ikke som en del 
av forumet som tidligere.

Ha en god vinter alle sammen!

- Magne

Forsidebildet: Foto: Hans Edvard Sunde
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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 forsikringsordninger 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 turlederen/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. 
turopplegget, godtgjøres kjøringen med 
2,50 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 2009
onsdag 25. mars

Friluftsklubbens niende ordentlige gene-
ralforsamling avholdes onsdag 25. mars 
kl. 18.00 i Tidemandsstuen. Etter den 
formelle delen av generalforsamlingen 
vil det bli et lysbildeforedrag.
Dagsorden:
1) Godkjenning av innkalling og dags-
orden
2) Oppnevne ordstyrer, referenter og 
tellekorps.
3) Årsberetning 2008.
4) Regnskap med revisors beretning 2008.
5) Forslag til budsjett for 2009 
6) Innkomne saker. Forslag foreligger til 
gjennomsyn 14 dager før general-
forsamlingen.
7) Valg. Det er valg på: 

- formann (1 år) 
- to styremedlemmer (2 år) 
- to varamedlemmer (1 år) 
- valgkomité, to personer (1 år) 
- revisor (1 år) 

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt 
valg til valgkomiteen, utarbeides av 
valgkomiteen. Alternative forslag kan 
fremsettes av ethvert stemmeberettiget 
medlem av foreningen direkte overfor 
generalforsamlingen. Skriftlige medlems-
forslag som er foreningen i hende senest 
to uker før generalforsamlingen, skal 
foreligge til gjennomsyn 1 uke før 
generalforsamlingen.
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Smått og stort

Kontingenten
Hvis giro for kontingent er lagt ved 
sammen med dette nummer av Friluft, så 
tyder det på at vi ikke har fått inn 
kontingent fra deg. Frist for betaling er 1. 
mars. Hvis vi ikke får betaling innen 
denne fristen, så strykes du automatisk 
som medlem.

Nye websider
Friluftsklubben er i ferd med å tilpasse 
og teste en ny websideløsning, og regner 
med at de nye websidene vil bli publisert 
innen påske. Følg med!

Serveringssesongen har 
åpnet på Smedmyrkoia
Søndag 25. 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 8. 
mars. Velkommen!

Friluftsklubben i Oslo har nå servert 
vafler og toddy på Smedmyrkoia i 
Sørkedalen hver vinter helt siden klubben 
ble startet.  Det skal vi gjøre også i 
vinter. Vi er imidlertid helt avhengige av 
at flest mulig kan bli med på en eller 
flere serveringer. Dette er en trivelig 
jobb, med takknemlige og hyggelige 
gjester. Arbeidet innebærer å lage 
vaffelrøre, steke vafler og servere i 
tidsrommet 11 - 16 på søndagene. Det er 

gratis overnatting fra lørdag for de som 
ønsker dette.

Status for serveringshelgene finnes på 
www.friluftsklubben.no/servering/ Her 
kan du gå inn for å sjekke hvordan 
helgene er fylt opp, og plukke deg ut en 
helg.

I tillegg til serveringsdeltakere trenger 
vi også folk som kan ta ansvaret for en 
servering, enten sammen med andre 
Friluftsklubb-folk eller med 
familie/andre venner.

Ta kontakt med Øyvind Grandum, 
oyg@start.no, tlf. 951 47 284, Hanne 
Enger, hanne_enger@hotmail.com, eller 
Janne Møller-Stray,
arbeidsadresse@hotmail.com 

DNT OO får fornyet 
kontrakt for Smedmyrkoia
Vi fikk i fjor vite at DNT OO ikke fikk 
fornyet kontrakt på Smedmyrkoia etter 
utløpet i 2009. Turistforeningen har leid 
stedet av Løvenskiold - Vækerø siden 
1972, og det har vært servering på stedet 
hver vinter i over 25 år. De siste 6 årene 
har Friluftsklubben drevet serveringen. 
Vi belaget oss derfor på at årets 
serveringssesong ville bli den siste. 
Imidlertid har nå DNT OO fått tilbud om 
forlenget kontrakt, og foreløpig kan vi 
glede oss over at overnattingstilbudet og 
serveringstilbudet blir opprettholdt 
videre. 
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Hyttetur til 
Katnosdammen
lørdag 24. - søndag 25. januar

Årets første hyttetur går til Katnos-
dammen. Hytta ligger nordvest i 
Nordmarka ved bredden av Katnosa. Den 
er en tidligere damvokterbolig og har 
praktfull beliggenhet med utsikt over 
vannet.

Vi har avreise behagelig sent på lørdag 
med toget som går fra Oslo S kl. 11.47. 
Vi er da fremme på Stryken kl. 12.32. 
Fra Stryken går vi opp bakkene til 
Stålmyra, og deretter mot nord og vest 
over Daltjuvmana og rundt Branntjern-
høgda før vi kommer ned til Katnosa. 

Søndag returnerer vi til Skar i 
Maridalen. Vi går over Kjerkeberget og 
forbi nedenfor Porthøgda på vei mot 
Kikutstua. Har vi lyst kan vi raste her før 
vi tar veien over Bjørnsjøen og aker ned 
til Skar. Skulle isen på vannene 
underveis være usikker har vi mulighet til 
å holde oss på land ved å velge retur om 
Kobberhaughytta til Frognerseteren i 
stedet. Vi regner med å være tilbake på 
Skar mellom kl. 16 og 17.

Det blir felles middag på Katnos-
dammen lørdag kveld. Turleder ordner 
innkjøp.

Utstyr: Skiutstyr, skift til å ha inne 
samt brødmat og drikke.

Oppmøte: Vi møtes på Stryken kl. 
12:32. Turleder kommer på toget i 
Nydalen.

Påmelding: til turleder innen søndag 
18. januar. Påmelding er bindende da 
avbestilling av plasser på hytta må skje 
senest 5 dager i forveien. Pris for 
overnatting er kr 175 for DNT-medlem-
mer og kr 270 for ikke-medlemmer.

Maks antall deltakere: 10 (ved flere 
påmeldte har Friluftsklubbens medlem-
mer fortrinnsrett til plass).

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

Kveldstur til Lilloseter
onsdag 28. januar

Vi avslutter januar med en kveldstur i 
lysløypene i Lillomarka på ski. Vi møtes 
på parkeringsplassen ved Linderudkollen 
kl. 18.10. Har du ikke bilmuligheter går 
buss nr. 56 mot Solemskogen fra 
Torshov kl. 17.46, og ankommer 
Linderudkollen kl. 18.02  (nest siste 
stoppested før Solemskogen). Eventuelle 
endringer i rutetider opplyses ved 
påmelding. Det er noen hundre meter å 
gå på vei inn til p-plassen ved 
Linderudkollen.

Målet er Lilloseter hvor vi raster inne. 
Her er det mulig å få kjøpt vafler og 
andre godsaker. Vi regner med å være 
tilbake på Linderudkollen ved 21-tiden. 
Turens lengde er på ca. 16 km.

Påmelding innen tirsdag 27. januar. 
Kontaktperson og turleder er Hanne 
Enger, tlf. 928 52 424.

Tursidene
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Måneskinnstur
lørdag 7. – søndag 8. februar 2009

Vi prøver igjen, etter noen års opphold, å 
kjøre måneskinnsturen fra Ringkollen til 
Smedmyrkoia. Månen er 96% full, og 
står høyt på himmelen etter solnedgang. 

Vi starter fra Ringkollen ca ved 
solnedgang kl. 17 og vil være på 
Smedmyrkoia ikke lenge etter midnatt. 
Underveis (ved Søndre Heggelivann?) tar 
vi en god og lang bålrast.

Turen er 24 km i lett terreng. Det 
kreves dog at det ikke er årets første 
skitur. 

Vi satser på at vi får ordnet privat 
bilskyss, for eksempel ved at noen av 
deltakerne kjører og henter bilen dagen 
etter, eller at noen andre kjører oss. For 
de som ikke ønsker å overnatte, anbefales 
å sette igjen bil på Skansebakken. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig 
skiføre. 

Avreise:  lørdag ca kl. 15.30 fra Oslo. 
Avtales nærmere med de påmeldte. 

Pris:  Overnatting Smedmyrkoia kr. 
175,- (DNT-medlemmer) + biltransport. 
Overnattingen er gratis for deltakere som 
blir med på serveringen dagen etterpå. 

Utstyr:  Ski, kart (Nordmarka Vinter), 
hodelykt, grillmat, varme klær, sovepose 
og niste til dagen etter. 

Dagstur  i Østmarka
søndag 8. februar

Vi går på ski en runde fra Skullerudstua 
på rødmerkede løyper. Ta med 
sitteunderlag, mat og varmt drikke. 
Lengde maks. 15 km.  T-bane nr. 3 fra 
Stortinget kl. 10.31 som er fremme ved 
Skullerud T-bane kl. 10.55. Parkering 

ved Skullerud for dem som eventuelt 
kjører bil. Fremmøte ved bommen på 
Skullerudstua kl. 11.00. Påmelding innen 
fredag  6. februar. (Hvis lite snø går turen 
til fots. Kontakt turlederen ved tvil.) 

Kontaktperson og turleder: Magne 
Arentsen, tlf. 93617068.

Dagstur fra Sørkedalen til 
Kikutstua 
søndag 22. februar

Dette er den korteste løypa inn til 
Kikutstua. Selv om det er en del 
motbakker i starten, så får vi bakkene 
utfor tilbake igjen. Vi går fra p-plassen 
nedenfor Sørkedalen skole. Herfra går vi 
Heikampveien opp lia mellom Råkollen 
og Heikampen. Fin utsikt utover dalen. 
Etter hvert flater løypa ut, og vi følger 
Holmenkollmarsjløypa (i motsatt retning) 
ned til vestre Fyllingen og bort til 
Kikutstua, hvor vi raster. Samme løype 
tilbake. Turen er på ca. 20 km. 

T-bane nr. 2 fra Stortinget kl. 10.50 er 
fremme på Røa 11.04. Bytte til buss nr. 
41 fra Røa kl. 11.12 er fremme ved 
Sørkedalen skole kl. 11.25.

Påmelding innen fredag 20. februar.
Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 93617068.

Kveldstur 
onsdag 4. mars

En fin rundtur i mørket er fra Movann 
stasjon til skianlegget i Nittedal og derfra 
opp til Ørfiske (kjentmannspost). Videre 
går turen østover til Langedalsvann, og 
på scooterkjørt løype opp til Damputtane. 
Herfra går det fort nedover på veien 
tilbake til Movann. 
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Turens lenge er ca. 13 km, i ganske 
kupert terreng. Fremmøte ved Movann 
stasjon kl. 1810. Det går tog fra Oslo S 
kl. 1747. Ta med pannelykt.

Påmelding til kontaktperson og tur-
leder Morten Eriksen på tlf. 909 15  571 
innen tirsdag 3. mars.

Ski-leik til fjells - Trysil
fredag 13. - søndag 15. mars

På bakgrunn av svært gode erfaringer 
med tidligere alpinturer, planlegger 
Friluftsklubben igjen å arrangere "Ski-
leik til fjells" i 2009. 

Vi satser på å leie en velutstyrt hytte 
(med både strøm og vann), til en pris på 
maksimalt 1000 kr per person for hele 
helgen. I tillegg kommer utgifter til bil-
transport, mat og eventuelt heiskort.

I år har vi lyst til å prøve Trysil som 
destinasjon. Her vil det være muligheter 
til både alpint og langrenn, i tillegg til at 
det er et lite basseng på hotellet.

Bindende påmelding med betaling til 
turleder Janne Møller-Stray (980 38 327 / 
arbeidsadresse@hotmail.com) innen 1. 
mars. Det er veldig fint hvis du kan stille 
med bil.

Kveldstur med bål - 
Nordmarka
onsdag 18. mars

Vi møtes på Frognerseteren stasjon kl. 
17.45. T-bane rute 1 går fra Majorstuen 
kl. 17.12.

Vi går på ski inn til et hyggelig sted 
hvor vi raster og lager bål. Turens lengde 
er ca. 8 km.

Påmelding til kontaktperson og tur-
leder Iver Nicolai Gjersøe på tlf. 
67532920/ 45259357.innen 17. mars. 

Skitur på Romeriksåsene
søndag 22. mars

Turen starter ved parkeringsplassen på 
Grøsåkervangen. Vi går sydover til 
Myrgruvefossen (kjentmannspost), og 
deretter til Spikertjernskoia og raster 
innendørs. Tilbaketuren blir på smale 
løyper over Gjermendingsvannene til 
dammen i Storøyungen (kjentmanns-
post), og over Østbyvangen til 
Bekkestua. Turens lengde er ca. 12 km, 
og den går i svært lett terreng. 

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.45. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 
lørdag 21. mars.

Kontaktperson og turleder: Morten 
Eriksen, tlf. 90915571. 

Dagstur - Kjekstadmarka
søndag 19. april

Med denne turen begynner vi årets 
barmarkssesong. Denne turen går til et 
område vi ikke tidligere har besøkt med 
Friluftsklubben. Vi kan love en variert 
tur i lett kupert terreng med utsiktspartier 
mot Drammensdalen. Det blir uterast. 
Turen lengde er ca. 8 km. 

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.45. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 
fredag 17. april. Kontaktperson og 
turleder: Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.
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Dagstur - Østmarka fra 
Bysetermosen 
søndag 26. april

Bysetermosen parkeringsplass er et fint 
utgangspunkt for turer. Vi følger stien 
nordover på vestsiden av bilveien til 
Vangen, og tar en avstikker ned til 
trekkflåten over Svartoren 
(kjentmannspost). Vi fortsetter til 
Vangen og raster inne. Tilbake går vi 
stien sydover på åsen vest for Mosjøen, 
og tar en avstikker opp til branntårnet på 
Kjerringhøgda før vi går tilbake til 
parkeringsplassen. Turens lengde er ca. 9 
km, noe kupert mot slutten. 

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.45. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 
lørdag 25. april.

Kontaktperson og turleder: Morten 
Eriksen, tlf. 90915571. 

Medlemsmøte i 
Tidemandsstuen 
onsdag 6. mai

Vårens utemøte holdes som i fjor på vårt 
nye møtested, Tidemandsstuen. 
Tradisjonen tro blir det et utemøte med 
grilling, men i Tidemandsstuens hage. 
Her har vi også har muligheter til å 
trekke innendørs ved dårlig vær. Ta med 
grillmat så sørger styret for griller og 
tilbehør.Tidemandsstuen ligger i 
Tidemandsgaten 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!

Dagstur - Kolsås rundt 
søndag 10. mai

Kolsås er mer enn den tradisjonelle 
opp/ned turen fra Gjettum, med 
geologisk tema, klatring og fin utsikt. 
Denne turen har som mål å gi mest mulig 
av hva resten av naturen på Kolsås har å 
by på uten at vi trenger å ta den bratte 
oppstigningen fra sør. Start og mål blir 
fra nord. Vi tar utgangspunkt fra 
Steinskogen hvor vi går via 
Kolsåsbakken og først vestover mot 
Toppenhaug, og deretter sørover mot 
Lille Kolsås eller ”Kløverkollen”, hvor vi 
kan beskue restene etter en bygdeborg fra 
folkevandringstiden for ca. 1500 år siden. 
Her er det også en kjentmannspost. 
Herfra går vi opp til Setertjernet og ut på 
Søndre Kolsås hvor vi raster. Tilbake går 
vi om Setertjernet og opp på Nordre 
Kolsås, som er turens høyeste punkt. 
Tilbake ned Kolsåsbakken til 
Steinskogen. Turens lengde ca. 9 km.

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.45. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 
fredag 8. mai.

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

Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua. Her kan medlemmer og andre kan 
leie sengeplasser eller hele hytta. 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.
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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. Ny brønn 100 m nord for hytta. 
Usikker vannkvalitet, så ta med drikkevann.
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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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Returadresse: Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 159 D, 2007 Kjeller

Måned Dato Tur/arrangement

Januar 24. - 25. Hyttetur til Katnosdammen

28. Kveldstur til Lilloseter

Februar 7. - 8. Måneskinnstur

8. Dagstur i Østmarka

22. Dagstur til Kikutstua

Mars 4. Kveldstur til Ørfiske

13. - 15. Ski-leik til fjells — Trysil

18. Kveldstur med bålkos i Nordmarka

22. Skitur i Romeriksåsene

25. Generalforsamling

April 19. Dagstur — Kjekstadmarka vest

26. Dagstur i Østmarka

Mai 6. Medlemsmøte i Tidemandsstuen

10. Dagstur — Kolsås rundt

Turoversikt




