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Leder’n 

Vi har kommet til år 2010, og det er 10 år 
siden Friluftsklubben ble stiftet! 

Jubileet skal selvsagt feires. Neste num-
mer vil gi et fyldig tilbakeblikk på de 10 
årene. Vi skal også i løpet av året ha en 
jubileumsfest, slik vi hadde det etter våre 
første 5 år. 

Et jubileum er for det første en historisk 
begivenhet da vi gjerne vil se tilbake på 
det vi har klart å oppnå så langt. Men, for 
en livskraftig forening vil det også være 
svært viktig å se fremover. Det er i frem-
tiden vi vil få mer av det vi ønsker med 
foreningen vår. Fortiden er en historie vi 
ikke kan påvirke videre. 

Fremtiden til Friluftsklubben er noe alle 
medlemmene våre kan engasjere seg i. 
Kanskje kan nettopp du bidra? Jo flere vi 
er om å gi et godt tilbud til medlemmene 
våre, enten det er gjennom å arrangere 
turer, hjelpe til på hyttene våre, eller 
annet organisasjonsarbeide, desto bedre 
kvalitet får vi på foreningen vår. 

Vinteren ligger foran oss, og vi håper på 
en snørik vinter for de turene vi har 
planlagt slik at de kan gås på ski. Vi opp-
lever at turer på bar mark er mer popu-
lære enn skiturer. Samtidig synes vi at det 
er fint å kunne tilby turer hele året. Støtt 
også opp om turene våre vinterstid ved å 
bli med! Vi holder et rolig tempo på alle 
våre skiturer. 

Til slutt vil jeg på vegne av styret i Fri-
luftsklubben ønske alle våre medlemmer 
en riktig god jul, godt nyttår, og en fin 
vintersesong ute i marka.Vel møtt på tur i 
vinter! 

Magne 

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 driver 
to hytter i marka – Sellanrå og Solstua. 

 

Leder: 
Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p), 
22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m), 
mar@patentstyret.no 

Medlemsservice og økonomi: 
Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p), 
63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m), 
oyvind@friluftsklubben.no 

Kontonr: 9235.21.68396 

Foreningens adresse og telefon: 
Friluftsklubben i Oslo, 
Instituttveien 17, 2007 Kjeller 
944 88 175 (m) 

Redaktør: 
Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 
Hyttefut Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Solstua turisthytte: 
Hyttefut Janne Møller-Stray,  
980 38 327 (m) 

Nettsider:  
http://www.friluftsklubben.no 
Nettredaktør: Terje Didriksen:  
terje@friluftsklubben.no 
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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, gi straks beskjed til 
turlederen. Påmelding er bindende så 
langt turlederen/arrangøren har økono-
miske utlegg for bestilling av hytte, 
innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 
må dekkes også av de som melder seg av 
turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 
tekstmelding eller epost, er du først å 
regne som påmeldt når du har fått be-
kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 
nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 
kjøringen med kroner 2,50 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 del-
takerne.  

Innkalling til generalforsamling  

Det innkalles til generalforsamling  
mandag  22. mars 

Friluftsklubbens niende ordinære general-
forsamling avholdes mandag 22. mars kl. 
18.00 i Tidemandsstuen i Tidemands-
gaten 44, Oslo. 

Dagsorden: 

1) Godkjenning av innkalling og dags-
orden 

2) Oppnevne ordstyrer, referent og telle-
korps. 

3) Årsberetning 2009. 
4) Regnskap med revisors beretning. 
5) Budsjett 2010. 
6) Endringer i vedtektene. Forslag vil 

foreligge til gjennomsyn hos styre-
leder 14 dager før generalfor-
samlingen. 

7) Innkomne saker. Forslag vil foreligge 
til gjennomsyn hos styreleder 14 
dager før generalforsamlingen. 

8) Valg. Det er valg på: 
Formann (1 år) 
To styremedlemmer (2 år) 
Ett varamedlem (1 år) 
Valgkomité, to personer (1 år) 
Revisor (1 år) 

9) Eventuelt/orienteringer. 

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt 
valg til valgkomitéen, utarbeides av 
valgkomitéen. Alternative forslag kan 
fremsettes direkte overfor generalfor-
samlingen av ethvert stemmeberettiget 
medlem av foreningen. 

Dersom noen ønsker å legge frem et 
forslag for generalforsamlingen, må dette 
være styret i hende innen utgangen av 
januar 2010.…  …………………………
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Friluftsklubben 10 år! 

Da Friluftsklubben rundet 5 år i 2005 
skrev vi følgende i Friluft:  

”Liten forening, men stor aktivitet, 
dugnadsvilje og vi får stort sett til det vi 
ønsker.” Vi sa den gang at dette vel kan 
sies å være en beskrivelse av Fri-
luftsklubben sagt i en setning. Dette kan 
fortsatt sies om oss 5 år senere. 

Friluftsklubben hadde sin forløper i 
turgruppen U + som ble stiftet i 1998. 
Gruppa skiftet navn til «Friluftsklubben» 
den 5. juni 2000, da vi for alvor etablerte 
oss som en utadrettet marka-organisasjon. 
Siden 2000 har vi opplevd mye. Vi har 
fått to hytter som vi driver som et  tilbud 
til brukerne av marka, og vi har hatt 
nærmere 500 arrangementer hvor turene 
etter hvert har dekket de fleste steder i 
Oslomarka og de nære fjellområdene til 
Oslo. I neste nummer av Friluft skal vi 
fortelle mer inngående om historien vår.  

Vi vil også allerede nå opplyse våre med-
lemmer om at det i oktober-november 
2010 vil bli en stor jubileumsfest for 
Friluftsklubben. 

Vi håper at vi allerede i neste nummer av 
Friluft kan komme med både sted og dato 
for denne jubileumsfesten.  

Friluftsforum er tilbake 

Etter noen måneders fravær er Frilufts-
forum nå tilbake i ny drakt på nettsidene 
våre www.friluftsklubben.no. Registrer 
deg og delta på forumet med spørsmål, 
referat fra dine turopplevelser, eller bli 
med på konkurranser hvor du kan gjette 
hvor spørsmålsstilleren har vært på tur. 
Det gamle forumet inneholder etter hvert 
mye historikk med bilder. Dette vil bli 
lagt ut som leseforum, og det vil ta noe 
tid. 

Fotokonkurranse 

Friluft i farger innbyr til fotokonkurranse. 
Kategoriene blir "Vakrest" og 
"Morsomst". Det kåres to vinnere i hver 
kategori. Vinnerbildene presenteres i 
neste Friluft (nr 2 / 2010). 

Har du noen gode blinkskudd på lur – 
eller kanskje blir det noen i vinter. Vi 
oppfordrer alle til å sende inn bilder til 
redaksjonen. 

Bidrag kan sendes inn på epost: 
epost@friluftsklubben.no 

Friluftsklubbens julekalender 
på Friluftsforum 

Bli med på quiz-tur i Oslomarka hver dag 
frem til julaften. Se friluftsforum for 
regler og nærmere detaljer. 

Smått og stort 
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Utsikt fra Eineåsen - Foto: Hanne Enger 

På jakt med Friluftsklubben 

Ja, hva kan disse tre karene være på jakt 
etter? Utsikt ser det i alle fall ut til at de 
har funnet. Utsikt får man nemlig gjerne 
på kjøpet når man jakter på de små hvite 
og oransje plakatene som gjemmer seg litt 
utenom allfarvei i marka. Nettopp – det er 
selvsagt orienteringsposter de er på jakt 
etter – nærmere bestemt ”Flaggspretten-
poster” som man finner i markene i Asker 
og Bærum. 

Å drive med turorientering er en ypperlig 
grunn til å dra ut i marka (hvis man ikke 
kan finne andre), eller tyngdekraften i 
sofakroken er hard å overvinne etter endt 
arbeidsdag. Da er det godt å ha det litt 

milde presset som følger når man har satt 
seg fore at man skal finne alle de 80 
postene i løpet av året. 

Postene settes som regel ut i mai, og tas 
inn igjen tidlig i november. Hver 1. mai 
åpner Flaggspretten årets orientering på 
Kalvøya. Orienteringen her er spesielt 
tilrettelagt for de minste, men alle (også 
veldig store barn) får boller etter fullført 
runde ☺ 

Friluftsklubben vil i løpet av våren tilby 
turer der vi samler poster i ”Flagg-
spretten”. 

Interesserte kan gå inn på Flaggsprettens 
egne sider på www.flaggspretten.no og 
lese mer. 
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Medlemsmøter vinteren og 
våren 2010 

Vi ønsker også på nyåret velkommen til 
medlemsmøter i Tidemandsstuen. Dette 
er en søt gammel villa som ligger i 
Tidemandsgaten 44 ved Vestkanttorget, 
kort vei fra Majorstua. 

Møtene begynner kl. 18.00. 

onsdag 3. februar 

Friluftsinteressert komponist med både 
bred kunnskap og meninger om infra-
struktur – Knut Olaf Sunde – vil gjeste 
Friluftsklubbens medlemsmøte i februar 
for å snakke litt om infrastruktur for 
friluftsliv. Vi ser frem til et variert 
foredrag og livlig debatt. 

På møtet vanker det hjemmebakte kaker, 
kaffe, te og saft. Dette får du kjøpt for en 
billig penge – som går til inntekt for 
klubben. 

tirsdag 5. mai 

Vårens utemøte holdes som i fjor på 
Tidemandsstuen. Tradisjonen tro blir det 
et utemøte med grilling i Tidemands-
stuens hage. Her har vi også muligheter 
til å trekke innendørs ved dårlig vær. 

Ta med grillmat så sørger styret for griller 
og tilbehør. 

 

Velkommen til alle nye og gamle 
medlemmer! 

Serveringen på Smedmyrkoia 
vinteren 2010 

24. januar – 7. mars 

Vi satser igjen på en ny serveringssesong 
på Smedmyrkoia. Vi er da helt avhengige 
av at flest mulig kan bli med på en eller 
flere serveringer. Det er en trivelig jobb, 
med takknemlige og hyggelige gjester. 
Arbeidet innebærer å lage vaffelrøre, 
steke vafler og servere i tidsrommet 11-
16 på søndager. Ønsker man å overnatte 
fra lørdag, er dette gratis, og Frilufts-
klubben spanderer middagen. 

Servering har egen side på våre hjemme-
sider: 

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. 
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Vinterskog i solnedgang -  Foto: Hanne Enger 
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Romjulstur i Nordmarka 

27. desember (3. juledag) 

Vi tar utgangspunkt på Frognerseteren og 
turen går, hvis føret er greit, inn til 
Kobberhaughytta med retur via Skjen-
nungstua. Er det dårlig skiføre så går vi til 
fots inn til Skjennungstua. 

 
Avreise:  
Vi møtes på Frognerseteren stasjon kl. 
11.33. Trikken går fra Stortinget T-
banestasjon kl. 11.03 (linje 1). Bytte til 
buss på Besserud. Vi regner med å være 
tilbake på Frognerseteren senest kl. 15.30. 

Maks antall: 16 deltakere. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
lørdag 26. desember. 

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

 
Foto: Hans Edvard Sunde 

 

Dagstur på ski fra Sollihøgda 

søndag 17. januar 

Vi går en rolig tur fra Sollihøgda langs 
Djupdalsløypa inn til Sørsetra der vi 
raster inne. Returen blir via Toresplass-
løypa litt lenger vest. Underveis passerer 
vi kjentmannsposten «Kneikafossen». 

 
Distanse:  
Turens lengde er ca. 14 km i lett terreng. 
Felles biltransport fra Oslo blir organisert 
med start ca. kl. 10.  

Påmelding: innen fredag 15. januar til 
Morten Eriksen på tlf / sms 909 15 571. 

Måneskinnstur Ringkollen - 
Smedmyrkoia 

lørdag 30. – søndag 31. januar 

Etter noen års opphold tar vi igjen måne-
skinnsturen fra Ringkollen til Smed-
myrkoia. Det er fullmåne denne kvelden, 
og månen kommer opp ca 17:30.  

Vi starter fra Ringkollen ca kl. 18 og vil 
være på Smedmyrkoia noe over midnatt. 
Underveis (f.eks ved Søndre Heggeli-
vann) tar vi en god og lang bålrast. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig skiføre.  

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  

Tursidene 

Turfakta Turfakta 
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de som ikke ønsker å overnatte, anbefales 
å sette igjen bil på Skansebakken.  

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

Avreise: lørdag ca kl. 16.30 fra Oslo. 
Avtales nærmere med de påmeldte.  

Pris: Overnatting Smedmyrkoia kr. 185,- 
(DNT-medl.) + transport. Overnatting er 
gratis for de som har meldt seg som ser-
veringspersonale (serveringen søndag). 

Maks antall: 9 personer. 

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

Påmelding: Innen søndag 24. januar (pga. 
plassreservering på hytta). 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  
tlf. 95 14 72 84, eller epost 
oyvind@friluftsklubben.no 

 
Foto: Hanne Enger 

Dagstur i Nordmarka – fra 
Stryken til Skar 

søndag 7. februar 

Vi tar toget til Stryken og går tilbake til 
Skar i Maridalen der vi tar bussen. Turen 
går på de litt mindre trafikkerte løypene 
om Mago, over Trehørningen og til 
Gørjahytta. Her raster vi, og det er mulig 
å få kjøpt vafler og annet godt som 
serveres i rikelige mengder på hytta. 
Herfra tar vi veien over Kalvsjøen og 
aker ned bakkene til Øyungen og Skar. 
En tur i varierte og morsomme løyper litt 
utenfor allfarvei. 

 
Distanse: Turens lengde 
er ca. 25 km. Dette er en relativt drøy tur 
dersom du ikke har gått mye på ski. 

Avreise: Vi tar toget som går fra Oslo S 
kl. 09.47, og er på Stryken kl. 10.32. 
(Dersom togtidene blir endret innen turen 
vil dette bli opplyst ved påmelding) 

Pris: kr 81 med toget (fra Oslo S). 

Utstyr: Skiutstyr, klær etter vær og føre, 
samt niste og drikke.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 5. februar. 

Kontaktperson:  
Hanne Enger, tlf 928 52 424 eller epost: 
hanne_enger@hotmail.com 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur i Lillomarka 

søndag 14. februar 

Skituren starter fra et sted vi tidligere 
ikke har hatt som utgangspunkt vinterstid. 
Dette vil gi et annet perspektiv på 
Lillomarka, hvor vi stort sett tidligere har 
hatt start og mål på turen på vestsiden av 
denne marka. 

Denne søndagen tar vi utgangspunkt fra 
Skytta i Nittedal. Herfra går vi til 
Kjulstjernet og derfra sørover til 
Lilloseter hvor vi raster inne. Fra 
Lilloseter går vi ned til Aurevann og til 
nordenden av Steinbruvannet før vi går 
tilbake til Skytta. 

 
Distanse: Turens lengde er ca. 14 km. 

Avreise: Vi reiser med biler fra Spor-
veismuseet på Majorstuen kl. 10.45. 

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

Påmelding: til kontaktpersonen innen 
fredag 12. februar. 

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

 
Råbjørnhytta - Kilde: turistforeningen.no 

Hyttetur til Råbjørnhytta på 
Romeriksåsen 

lørdag 20. – søndag 21. februar 

Denne helgen ligger det til rette for en 
avslappende tur til Råbjørnhytta som 
ligger nordøst på Romeriksåsen. Vi reiser 
opp på lørdag ettermiddag, og går opp til 
hytta (ca. 9 km) hvor vi koser oss med 
god mat og drikke. Søndag legger vi re-
turen om Råsjøstua der vi kan proviantere 
vafler, pølser og toddy.  

Vi tar også en tur innom "Jaktslottet" som 
ligger rett ved Råsjøstua. "Jaktslottet" 
tilhører familien Fearnely, og ble oppført 
i 1916. "Slottet" ble i sin tid benyttet 
nettopp i forbindelse med jakt. I dag kan 
man leie stedet til lukkede selskaper. 

 
Distanse:  
Turens lengde er totalt på ca. 25 km. 

Avreise: Det blir felles avreise med bil fra 
Oslo kl. 14. Konkret møtested og tid av-
tales etter påmelding. Deltakerne spleiser 
på bilutgiftene. 

Pris: overnatting kr 185 for medlemmer 
av turistforeningen (kr 285 for ikke-
medlemmer). 

Utstyr: Skiutstyr, klær etter vær og føre, 
lakenpose eller sovepose samt niste og 
drikke. 

Maks antall: 10 personer. Medlemmer av 
Friluftsklubben har fortrinnsrett ved for 
mange påmeldte. 

Påmelding: Til kontaktperson innen fre-
dag 5. februar. 

Kontaktperson:  
Hanne Enger, tlf 928 52 424 eller epost: 
hanne_enger@hotmail.com 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur over Vidvangshøgda 

søndag 7. mars 

Denne søndagen tar vi turen over et av 
markas fine utsiktspunkter Vi starter på 
Skansebakken, og følger "hovedveien" 
mot Heggelivann et stykke oppover. Ved 
Storbekkhytta holder vi kurs vestover og 
skiller lag med hovedtraséen for å gå opp 
mot Vidvangshøgda. I klarvær ser vi her 
helt ut i Oslofjorden. Herfra er det stort 
sett bare unnabakke tilbake til Skanse-
bakken, men hvis vafler og kakao frister, 
tar vi turen oppom Vensåsseter først. 
Forventet retur til Skansebakken omkring 
kl. 16-17. 

 
Distanse: Turens lengde er ca. 20 km. 

Avreise: Vi møtes på parkeringsplassen 
på Skansebakken kl. 10.30. Buss 41 går 
fra Røa kl. 10.12 og er på Skansebakken 
kl. 10.29. 

Utstyr: Skiutstyr, klær etter vær og føre, 
samt niste og drikke.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 5. mars. 

Kontaktperson:  
Hanne Enger, tlf 928 52 424 eller epost: 
hanne_enger@hotmail.com 

 

 

 

  

 

Turfakta 

Vinterstemninger – Foto: Leif Jørgensen 

Bilde nr 1: Tryvann sett fra Danielshøgda 

Bilde nr 2: Vintersol 

Bilde nr 3: Tåke på Blefjell 

Bilde nr 4: Vårskiløping ved Solli 
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Toppen av bakkene i Kvitfjel - Foto: Hanne Enger 

Skileik til fjells - Kvitfjell 

fredag 19. – søndag 21. mars 

Årets skileik-tur går til Kvitfjell. På 
Kvitfjell er det gode muligheter både for 
alpint og langrenn. Med hensyn til alpint 
utmerker stedet seg ved å ikke ha så lange 
køer, tross flotte bakker. Lørdag satser vi 
på å få til en liten skihoppkonkurranse. 

Vi skal bo i ”Hansenhytta” som har 
sengeplasser til 10-12 personer. Se disse 
nettadressene for mer info om Kvitfjell og 
hytta: www.kvitfjell.no 
http://www.kvitfjell.no/Hansen/172/ 

 
Utstyr:  
Du tar med deg utstyr for de ski-
aktivitetene du måtte ønske, samt sove-
pose og egen drikke. Friluftsklubben 
ordner brødmåltidene, samt middag 
lørdag kveld. Fredag og søndag stopper vi 
et sted på veien og spiser.  

Kostnad: Overnatting maks 1.500,-. I 
tillegg kommer reise og mat. Hvis 10 
pers. deltar, vil prisen for hytteleie per 
pers være rundt 800 kr. Resten av på-
meldingsavgiften vil da gå til å dekke 
transport og mat, og et eventuelt over-
skudd vil bli tilbakebetalt til deltakerne. 

Avreise: fredag 19. mars kl 17.00 fra 
Sporveismuseet på Majorstuen i egne 
biler. Deltagere som disponerer bil, vil bli 
spurt om å kjøre, med godtgjørelse etter 
Friluftsklubbens satser. 

Påmelding: frist er 15. januar. Påmelding 
skjer ved innbetaling av kr 1.500 til 
Friluftsklubbens konto: 9235.21.68396  
innen 15. januar. Det blir trolig rift om 
plassene i år, så det lønner seg å melde 
seg på tidlig. Gi også beskjed til 
kontaktperson. 

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

Turfakta 
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Hvitveis ved Vangen i Østmarka – Foto: Morten Eriksen 

Dagstur i Østmarka 

søndag 25. april 

Dette blir en fin vårtur i Østmarka. Vi 
starter fra Bogerud T-bane kl. 11.40 og 
går på vei til Øgården og deretter på 
blåmerka sti over Slettfjellet til Mari-
holtet. Der tar vi rast før vi går videre om 
Bestemorsholet til Gullsmeden, og tilbake 
til utgangspunktet. 

 
Avreise: Ta T-bane nr. 3 fra Stortinget kl. 
10.39 til Bogerud kl.10.59. Gi beskjed 
hvis du kommer med egen bil. Parkering 
ved Rustadsaga.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 23. april. 

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

Dagstur i Bærumsmarka  

søndag 9. mai 

Vi går inn i Bærumsmarka fra Burudvann 
i Lommedalen. Herfra går vi opp til 
Haslumseter kapell og til Brunkollen hvor 
vi raster. Derfra retur til Burudvannet. En 
fin tur i åpent terreng med mye utsikt. 

 
Avreise: 
Med biler fra Sporveismuseet på Major-
stuen kl. 10.30. Si ifra ved påmeldingen 
om du kan stille med bil.  

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 7. mai. 

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

 

Turfakta 

Turfakta 
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Jakta (bak) og Slogen (foran) - Foto: Hanne Enger 

Pinsedugnad på Sellanrå 

fredag 21. – mandag 24. mai 

Tradisjonen tro vil det også pinsen 2010 
holdes dugnad på Sellanrå. Pinsedug-
nadene brukes hvert år for å gi hytta en 
ekstra omgang med såpe og vann, maling 
og rene lakner for at hytta skal bli klar til 
sommeren og høstens innrykk. For de 
som liker å svinge øksa eller bruke sag, 
blir det også muligheter til å bidra da vi 
skal berge ny ved for neste sesong. 

Mer informasjon om dugnaden kommer i 
neste nummer av Friluft (medio april). 

Sommerturen 2010 

Sunnmørsalpene - uke 31 

Sett av plass i kalenderen til neste års 
sommertur allerede nå! 

Området vi skal utforske er Sunnmørs-
alpene med sine lange fjorder, fjell og 
flotte utsyn. Detaljer om turen kommer i 
neste nummer av Friluft (medio april). 

Langtidsplaner 
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Igjen har vi hatt "Åpen dag" på Sellanrå. I 
år hadde vi rekordmange på fåri-
kålkvelden på hytta dagen før, men fikk 
dessverre få medier til å forhåndsomtale 
arrangementet vårt på søndagen. 

Men, heldigvis kjenner mange av våre 
egne medlemmer sin besøkelsesstid på 
"Åpen dag". Sellanrå har også noen som 
alltid kommer innom på en søndag. Dette 
gjorde at vi fikk et bra totalbesøk innom 
hytta og brukbar omsetning på vafler og 
kaffe som ble servert ute på tunet. Etter 
noen timer var det ikke en smule igjen. 

Vi har i to år hatt markaloven som tema 
på "Åpen dag", og dette var tema også i 
år. For to år siden hadde vi besøk av Jens 
Gram fra Naturvernforbundet, i fjor kom 
Tor Øystein Olsen fra Maridalens 
Venner. I år fikk vi et fint foredrag med 
Marianne Reusch, som er advokat, og har 
jobbet en hel del med markaloven, som 
nå har trådt i kraft.  

Loven er nå et faktum, og hva er konse-
kvensene for brukerne av marka og ikke 
minst foreninger som Friluftsklubben som 
har anlegg inne i marka? Begge våre hyt-
ter ligger innenfor grensen for marka-
loven. I en rekordfull stue på Sellanrå 
med 23 personer, fikk vi et interessant 
foredrag, hvor temaet var at "Loven er 
trådt i kraft, og hva nå?" Et moderne 
foredrag krever noen visuelle virkemidler 
som kan være vanskelig på en hytte uten 
PC og strøm. Marianne hadde tenkt på 
dette, og hadde med plakater med bilder 
og tekst som hun viste frem gjennom 
foredraget, og lot sirkulere blant publi-
kum for nærmere øyesyn. Vi fikk en 

meget bra gjennomgang av loven, og ikke 
minst fikk vi verdifulle tips om hva loven 
betyr for oss som forening og hvilke 
rettigheter vi har i forhold til loven. Stor 
takk til Marianne som også ledet 
dagsturen opp til Sellanrå fra Skar denne 
dagen. 

 
Marianne Reusch – Foto: Hanne Enger 

Dette arrangementet har festet seg som et 
fast årlig arrangement i Friluftsklubben. 
Kombinasjonen av en hyttetur med 
fårikålmiddag for medlemmer lørdag 
kveld kombinert med et åpent arrange-
ment dagen etter gjør at denne helgen blir 
innholdsrik, og appellerer til både 
medlemmer og andre interesserte.  

Magne Arentsen 

Fra "Åpen dag" på Sellanrå 
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Ikke et fnugg av hvitt pudder var å se, 
men dette la ingen demper på stemning-
en. Hoppeseter som er Oslo jurist-
forenings hytte, var rammen rundt Fri-
luftsklubbens julefest. Laftet rundtøm-
mer, et solid peisbål og lukten av gløgg 
og pepperkaker møtte festdeltakerne på 
hytta etter marsjen opp fra Lommedalen. 

 
Festdekket bord – Foto: Hanne Enger 

Som seg hør og bør pågikk middagen i 
både en og to og tre timer og med like 
mange retter. Mortens suppe på selv-
plukkede kantareller høstet stor applaus. 
Pinnekjøttet likeså, men arrangements-
komitéen er fortsatt i stuss om hvor 
tilbehøret befinner seg. 5 kg kålrabistappe 
forsvant sporløst et sted mellom butikken 
og hytta, og pinnekjøttet måtte nytes uten. 

Etter desserten og flerstemt (ubestemt) 
synging av sanger spilte Øyvind opp til 

dans på sin to-rader. Og etter at flere av 
festdeltakerne hadde fått et lynkurs 
(Øyvind igjen) i både reinlender og polka, 
ble det jammen dreis på dansen også. Det 
ble sågar diskutert om vi ikke skulle 
melde oss på et dansekurs så vi kan impo-
nere neste års festdeltakere med enda mer 
koordinerte trinn på dansegulvet. 

Utover kvelden og natta vanket mer godt 
–komitéens bekymring for om godte-
lageret var tilstrekkelig skulle dog vise 
seg ugrunnet - 8 favner potetgull og 
sjokolade strakk såvidt til … Noen fikk 
kanskje for mye sukker i blodet, og fakta-
opplysningene i debatten kunne muligens 
trekkes i tvil. En av festdeltakerne siteres 
på følgende utsagn om...”aper og andre 
som sitter mye på rævva..” De øvrige 
debattantene mente at aper svingte seg i 
trærne. Selskapet kom ikke til noen 
samlet konklusjon her, men det var en 
viss enighet om at konsulentbransjen godt 
kunne tredoble lønnen. Eller var det 
trekonsulenter og anleggsgartnere som 
fikk godt betalte oppdrag med lønnetrær? 
Og slik fortsatte debatten utover i de små 
timer til soveposens kall ble for sterkt og 
kun nesetipper var synlige på sovesalen. 

 
Vi svinger oss i polka – Foto: Hanne Enger 

Friluftsklubbens julefest 2009 på Hoppeseter 
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Friluftsklubbens hytter 
Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre 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 nettsider (http://www.friluftskluben.no/booking/), ved å kontakte 
Friluftsklubben på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no. 

En eventuell avbestilling må gjøres pr. epost 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 

 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 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 800 meter å gå inn til hytta.  

Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager. 
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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 middags-mat 
med tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviant-
lageret.  

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



 

 

 
 

A – POST 
 
 

Arrangementer 
Måned Dato Tur/arrangement 

Desember 27. Romjulstur i Nordmarka 

Januar 
17. Dagstur på ski fra Sollihøgda 

30. – 31. Måneskinnstur – Ringkollen til Smedmyrkoia 

Februar 

3. Medlemsmøte på Tidemandsstuen 

7. Dagstur i Nordmarka – fra Stryken til Skar 

14. Dagstur i Lillomarka 

20. – 21. Hyttetur til Råbjørnhytta på Romeriksåsen 

Mars 

7. Dagstur over Vidvangshøgda 

19. – 21. Skileik til fjells - Kvitfjell 

22. Generalforsamling på Tidemandsstuen 

April 25. Dagstur i Østmarka 

Mai 

5. Utemøte med grilling i Tidemandsstuens hage 

9. Dagstur i Bærumsmarka 

21. – 24. Pinsedugnad 

August uke 31 Sommertur til Sunnmørsalpene 
 
 

Returadresse:  Friluft c/o Hanne Enger, Betzy Kjelsbergsvei 11, 0486 Oslo 

 


