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Leder’n 

Vi kan se tilbake på en veldig bra vinter. 
Det har vært tørrvoksføre i hele perioden 
fra jul til begynnelsen av mars. Men nå 
gleder vi oss over at  barmarksesongen 
har kommet. Videre utover året blir det 
mange muligheter hvor vi i Friluftsklub-
ben kan tilby fine turer hvor du både får 
naturopplevelse og godt sosialt selskap. 

Vi er imidlertid svært avhengige av med-
lemmenes deltakelse for å opprettholde 
de mange arrangementene våre. Vi skulle 
gjerne ha hatt enda flere medlemmer. Vi 
oppfordrer derfor medlemmene våre til å 
fortelle andre om oss. Kanskje kan du få 
med deg en venn på neste tur? 
Denne høsten kommer det nye kjent-
mannsposter. Kjentmannsmerket gir deg 
en god anledning til å oppsøke nye turmål 
og oppdage andre, spennende områder av 
Marka enn de du vanligvis ferdes i. 
Friluftsklubben vil gå innom mange av 
postene på sine turer. Hvorfor ikke ta 
kjentmannsmerket sammen med oss? Vi 
arrangerer tur til åpningen av de nye 
kjentmannspostene søndag 5. september 
(se turprogrammet).  
Ellers ønsker vi selvsagt å markere at vi 
fyller 10 år i år. Vi presenterer litt av vår 
historikk i dette bladet. Du er også vel-
kommen på vår jubileumsfest til høsten. 
På vegne av styret ønsker jeg alle en god 
tursommer! 
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.  

Medlemsmøter 

Vår og høst 2010 ønsker vi velkommen 
til to 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. 

tirsdag 5. mai 

Vårens første møte blir tradisjonen tro et 
utemøte med grilling i Tidemandsstuens 
hage. Her har vi også muligheter til å 
trekke innendørs ved dårlig vær. 

Ta med grillmat og eget drikke så sørger 
styret for griller og tilbehør. 

tirsdag 13. oktober 

Program for medlemsmøtet vil bli annon-
sert i «Friluft» nr. 3 som kommer ut i 
midten av september. 
Velkommen til alle nye og gamle 
medlemmer! 

 
Forsidebildet - Foto: Hanne Enger 
…………………………
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Når vi nå runder år, bør vi se litt tilbake. 
Vi har ingen lang historie – men likevel 
har vi mange gode turminner, og mye har 
skjedd disse 10 årene. Vi håper en liten 
reise tilbake i tid vil gi forventninger om 
en livskraftig forening også de 
kommende årene. 

1997 

Grunnlaget for Friluftsklubben legges 
dette året. En ’eldre’ gjeng i Turistforen-
ingens ungdomsgruppe arrangerer en tur 
til Raudalsfjellet mellom Gol og Bagn, og 
noen ytrer seg på denne turen om at den-
ne sammensetningen av turdeltakere vel 
er i det øvre sjiktet av ungdom, dvs. litt 
’U +’. 

 
Forløperen til U + på Raudalsfjellet 

1998 

Tanken om å etablere en egen gruppe for 
den sammensveisede ’eldre garde’ fører 
til at flere av de eldre medlemmene i 
Ungdomsgruppa inviteres til en egen uav-
hengig gruppe kalt «U +». Det ble invitert 
til en åpningsfest tidlig i februar på 

Farmasihytta, og 34 deltakere kom til 
denne festen. 

Imidlertid ble ikke aktiviteten alt for stor 
denne første tiden. Antall arrangementer 
var langt fra dagens, og medlemsmøtene 
samlet ikke flere enn at de ble holdt hjem-
me i lederens stue. 

 
Elglogoen vi brukte i U+ - tiden 

En tradisjon som Friluftsklubben har 
holdt fast ved i alle årene, startet allerede 
i 1998 -den årlige ukesturen til fjells på 
sommeren. Den første turen gikk i Fe-
mundsmarka med Øyvind som turleder. 
Men året sett under ett viste laber aktivi-
tet. 10 av 17 arrangementer ble avlyst. 

1999 

Året ble preget av stagnasjon og følelsen 
av å gi opp. U+ posten nr. 1 for 1999 ble 
avsluttet med følgende i lederen:  

«Når vi nå atter en gang opplever avlys-
ning, så har vi kommet til at vi dessverre 
må legge ned U+. Det er nokså krevende 
å drive en slik gruppe, selv om aktivitets-
nivået er lavt. Og når vi stadig må avlyse 
det ene arrangementet etter det andre, så 
er svært skuffende og lite motiverende for 

Friluftsklubben fyller 10 år 
Av Magne Arentsen 
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oss i U+styret». Likevel holdt vi gruppa 
oppe. 
Det var få arrangementer dette året, men 
sommerturen holdt stand med 8 deltakere 
som hadde en herlig tur over Dovrefjell 
ned til Romsdal. 

2000 

Her kom vendepunktet. Etter å ha hatt 
preg av å være en gruppe som delvis 
prøvde å sortere under Turistforenings-
systemet uten at vi egentlig gjorde det, 
følte vi for å få en bedre organisering som 
en egen forening. 
Forløperen til Oslo og Omegn Turist-
forening het Frilufts-cluben, og vi lignet 
svært på denne med en liten gjeng som 
var veldig dugnadsivrige i marka. Vi tok 
derfor dette navnet, men med presiser-
ingen «Friluftsklubben i Oslo», på konsti-
tuerende generalforsamling den 5. juni. 

Antall arrangementer økte en del, og på 
årets sommertur til Gausdal Vestfjell var 
vi hele 13 deltakere. 
Ved årets utgang hadde vi likevel bare 39 
medlemmer. 

 
Fra sommerturen til Gausdal Vestfjell 

2001 

Dette året hadde vi 32 arrangementer. For 
første gang var det to sommerturer av 
forskjellig vanskelighetsgrad. Den første 
gikk til Norefjell / Eggedalsfjella og den 
andre til Sunnmørsalpene. 

Kontakten med Turistforeningen holdt 
seg gjennom at vi arrangerte dugnader på 
Tømtehyttene, og fra i år også Smedmyr-
koia, da Ungdomsgruppa i Turistforen-
ingen ikke lengre fikk med seg noen på 
dugnad der. Etter hvert ble det Frilufts-
klubben som tok initiativet til fortsatt 
servering på Smedmyrkoia om vinteren, 
noe vi ennå gjør. 

Ved årets utgang hadde medlemstallet økt 
til 69 medlemmer. 

 
Fra en servering på Smedmyrkoia. 

2002 

Dette året er det virkelig store ekspan-
sjonsåret hittil i Friluftsklubbens historie. 
Fra tidlig mai og ut juni ble det hengt opp 
plakater ved mange innfallsporter til 
marka. Her ble det lagt ut brosjyrer i 
plastlommer på plakaten, og i løpet av de 
to nevnte månedene ble det tatt flere 
hundre brosjyrer. Dette resulterte i 70 nye 
medlemmer – en meget vellykket PR-
aksjon. 
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Tiden med medlemsmøter hjemme hos 
lederen var over. Nå begynte vi å leie 
lokaler på Vegeta vertshus. Mange nye 
medlemmer kom på det første møtet etter 
sommeren. 

Da Arne Hjeltnes kom på novembermøtet 
for å fortelle fra «Gutta på tur» var vi hele 
45 i møtelokalet. 
Sommerturene dette året gikk til 
Vikerfjell og Breheimen og hadde god 
deltakelse. 
Dette året ble det også særlig mange 
dagsturer, som oftest annonsert i Aften-
posten, og kjentmannsposter ble tema på 
flere turer og brakte oss til flere nye 
steder.  
Hele 55 arrangementer hadde vi dette 
året. Flest klarte vi å samle på julefesten 
på Lynhytta. Da var vi 29 deltakere. Ved 
utgangen av året hadde vi hele 179 
medlemmer. 

 
Lang rekke på tur i 2002 

2003 

Gjennom vårt arbeid på Tømtehyttene ble 
vi kjent med en hytte med fantastisk 
beliggenhet ute på vestsiden av 
Raudløkkollen. Etter kontakt med eieren, 
FERD AS, fikk vi leie hytta som heter 
Sellanrå, og vår første hytte var et 
faktum. Det ble nedlagt en enorm 
arbeidsinnsats for å rehabilitere stedet, og 
den 12. oktober kunne vi åpne hytta foran 
200 fremmøtte tilskuere!! 

 
Mange kom på åpningen av Sellanrå i oktober 2003 

Året brakte ellers en fin sommertur til 
Rondane med 13 deltakere. Dette året 
gikk vi tilbake til bare én sommertur. 
2003 ble også året hvor vi opprettet 
diskusjonsforumet «Friluftsforum» på 
hjemmesidene våre. Det er ikke få 
turreferater, referater fra dugnader og 
ikke minst mange bilder, som er lagt inn 
der gjennom flere år. 

Dette året hadde vi hele 60 arrange-
menter. Julefesten ble holdt på Nydals-
hytta i Lillomarka. 
Medlemstallet økte ikke da vi ved en 
opprydning i medlemsregisteret slettet 
mange medlemmer. 
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2004 

I 2004 markedsførte vi oss mindre aktivt. 
PR rundt Sellanrå, og ikke minst hjelp fra 
god markedsføring via Aktiv-i-Oslo sine 
hjemmesider, gjorde at folk meldte seg 
inn uten at vi trengte videre markeds-
føring. 

Besøket på Sellanrå tok seg opp, og ikke 
minst ga serveringen på Smedmyrkoia et 
solid overskudd dette året. 
Medlemstallet kom opp i 192 i løpet av 
året, mens arrangementene gikk noe ned i 
antall til 48. 
Sommerturen dette året gikk for øvrig til 
Gausdal Vestfjell og var en reprise på 
turen 4 år før. Julefesten ble holdt på BI-
hulen i Nordmarka, og vi gledet oss over 
snøføre allerede i slutten av november. 

 
Høstfargetur på Norefjell 2003 

 

 

 

 
Fra julefesten på BI-hulen 

2005 

Så rundet vi 5 år. 
Dette året dro vi i gang vårt hytteprosjekt 
nummer to – Solstua. Denne hytta som 
ligger ved Kleivstua på Krokskogen, har 
vi tidligere leid til flere turer. Fra 30. 
oktober kom hytta inn i vårt ’hyttenett’, 
etter mange timers innsats fra ivrige 
dugnadsdeltakere. Hytta er med sine 6 
plasser et fint alternativ til mindre 
grupper og familier, og de som vil litt 
lengre fra byen.  
2005 var også det første året vi arrangerte 
åpen dag på Sellanrå. Vi holdt åpent for 
servering, og hadde et foredrag som var 
åpent for alle. Dette har siden blitt et fast 
årlig arrangement.  
I november arrangerte vi jubileumsfest på 
Årvoll gård. Det ble et meget vellykket 
arrangement, som samlet 34 deltakere til 
5-retters middag, musikk og dans. Øyvind 
Grandum ble tildelt «gullkonglen» for sin 
utrettelige innsats for foreningen, både 
med hammer og sag, og som foreningens 
regnskapsfører. 
Ved utgangen av året talte vi 190 med-
lemmer.  
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Fra tur til Retthellseter i august 2005 

2006 

Dette året ble ikke fullt så bra for 
Friluftsklubben. Det var en nedgang i del-
takelsen på turene. Av 51 arrangementer 
dette året ble 8 avlyst. Når det gjelder 
hyttene, fikk Sellanrå en merkbar ned-
gang i antall besøkende, og heller ikke 
Solstua hadde så mange besøk som vi 
håpet på. Denne hytta var dog foreløpig 
ikke blitt så godt markedsført. 
Sommerturen til Hardangervidda, som 
skulle ha gått året før, ble gjennomført 
dette året.  
Positivt i 2006 var deltakelsen på jule-
festen. Festen samlet hele 32 deltakere og 
ble holdt på Lynhytta.  

Det må nevnes at vi dette året hadde den 
dagsturen i vår historie, med lengst reise-
vei frem til turmålet. Denne turen gikk til 
Gaustatoppen i august. Det var en fin tur, 
selv om det ble noen timer i bil.  

Ved utgangen av året hadde Frilufts-
klubben 184 medlemmer. 

2007 

Dette året holdt vi nesten på å få vår hytte 
nr. 3. Utpå vinteren fikk vi tilbud fra Oslo 
kommune om å leie Grisputthytta i 

Lillomarka. Imidlertid krevde hytta en 
større oppussing. Dette ville kreve store 
ressurser, både med personer på dugnad 
og økonomisk. Vi valgte derfor å ikke gå 
videre med prosjektet. 

Besøkstallene på Sellanrå tok seg opp 
igjen i forhold til året før. Mest gledelig 
var det at Solstua hadde en stor økning, 
og at det virket som om hytta nå endelig 
hadde blitt oppdaget av publikum. Solstua 
var nå for øvrig også kommet inn på tur-
kartene. 

Deltakelsen på turene var omtrent som 
året før. Av 52 arrangementer dette året 
ble 8 avlyst. 

 
På dagstur i Romeriksåsene august 2007 

Dette var det første året vi arrangerte 
«skileik til fjells» - en helgetur til en 
hytte, og med muligheter både for alpint 
og langrenn. En slik helg har vært 
arrangert hvert år siden. 

I stedet for en ukes sommertur, ble det 
arrangert to forskjellige langhelgturer i 
juli. Den ene gikk til Fanaråken, mens 
den andre gikk til Molladalen i Sunn-
mørsalpene. 

Ved utgangen av året hadde Frilufts-
klubben 168 medlemmer.  
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2008 

I 2008 fikk vi nytt sted for med-
lemsmøtene. Fra 2002 hadde vi avholdt 
medlemsmøter og generalforsamling på 
Vegeta vertshus i Vika. Imidlertid kom vi 
til at det ikke var så egnet å leie et lokale 
som var så tett beliggende innpå en 
restaurant med andre gjester. Nå fikk vi 
leie Tidemandsstuen på Frogner. En hyg-
gelig eldre trebygning med passe størrelse 
for våre møter.  

Sommerturen i år var igjen en ukestur. 
Den gikk til Skarvheimen og Aurlands-
dalen. 

 
Solstua på Krokskogen 

Solstuas kontrakt ble forlenget med 5 år. 
Vi fikk endelig restaurert verandaen, og 
gravd brønn til stedet – store for-
bedringer. 

Julefesten ble holdt på Farmasihytta og 
samlet 22 deltakere. 

2009 

Arbeidet med nye hjemmesider dette året 
medførte i første omgang at det gamle 
diskusjonsforumet, ble erstattet med et 
nytt og bedre forum. Det gamle forumet 
er spart, og vil bli et leseforum for 
historiske tilbakeblikk. Det vil bli til-

gjengelig igjen etter at de nye hjemme-
sidene kommer på plass. 

 
Fårikålmiddag dagen før åpen dag på Sellanrå 2008. 
Første fårikålkveld var i 2004. Etter det har den blitt 
arrangert hvert år. 

Sommerturen i 2009 gikk til Jotun-
heimen.  

Dessverre opplevde vi en større økning i 
avlyste turer dette året. Hele 16 arrange-
menter ble avlyst på grunn av for få 
påmeldte. Imidlertid var det god del-
takelse på de turene som ble gjennomført. 

Julefesten ble for første gang holdt på 
Hoppeseter innerst i Lommedalen. 

 
Fra en dagstur i Lillomarka høsten 2009 
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2010 

Endelig fremme ved jubileumsåret. På de 
10 årene som har gått har klubben vokst 
fra beskjedne 34 deltakere på første 
samling til 173 medlemmer ved inn-
gangen til 2010. Vi har nå etablert oss 
med en relativt jevn medlemsmasse, 2 
hyggelige hytter, medlemsblad og inter-
nettsider, og turer som går både høyt og 
lavt og dekker alle himmelretninger. 
For tiden som ligger foran oss håper vi på 
større deltakelse på turene, og enda flere 
aktive medlemmer. Målet er jo først og 
fremst å ha det hyggelig i lag. 
Vi vil derfor ta et tak for å øke markeds-
føringsinnsatsen og bedre tilbudet til 
medlemmene, og ønsker også innspill fra 
våre medlemmer om hva dere kunne 
ønske dere av innhold og form på aktivi-
tetene. Vi vil i markedsføringen henvende 
oss  både eksternt overfor nye mulige 
medlemmer, og overfor de medlemmene 
vi allerede har. 
Foran oss ligger videre en fornyelse av 
kontrakten på Sellanrå. Det er også større 
arbeider som skal påbegynnes der i år. 
Store deler av taket skal skiftes, og vi skal 
kle hemsveggene med trepanel for å få 
det lysere og hyggeligere der oppe. 
Sist, men ikke minst, skal vi selvsagt ha 
jubileumsfest til høsten, hvor vi både skal 
se tilbake og skape entusiasme fremover. 
Dette var en liten reise gjennom våre 10 
år, og mye tyder på at det blir mye fint å 
skrive om ved neste jubileum også. 

 

Friluftsklubbens sommerturer  
(U+ sine turer er medregnet): 

1998 – Femundsmarka 
1999 – Dovrefjell 
2000 – Gausdal Vestfjell 
2001 – Norefjell / Eggedalsfjella 
 Sunnmørsalpene 
2002 – Vikerfjell og Breheimen 
2003 – Rondane  
2004 – Gausdal Vestfjell 
2005 – Avlyst 
2006 – Hardangervidda  
2007 – Langhelgturer til Fanaråken 

 og Molladalen 
2008 – Skarvheimen og Aurlandsdalen 
2009 – Jotunheimen 

Friluftsklubbens julefester: 

2000 – Farmasihytta, Nordmarka 
2001 – Farmasihytta, Nordmarka 
2002 – Lyn-hytta, Nordmarka 
2003 – Nydalshytta, Lillomarka  
2004 – BI-hulen, Nordmarka 
2005 – Ikke arrangert pga jubileumsfest 
2006 – Lyn-hytta, Nordmarka 
2007 – Lyn-hytta, Nordmarka 
2008 – Farmasihytta, Nordmarka 
2009 – Hoppeseter, Krokskogen  
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Invitasjon til jubileumsfest 
 

Styret i Friluftsklubben  
har herved den store glede  

å invitere alle til fest i anledning  
klubbens 10-års-jubileum. 

 

Festen vil holdes på gamle Tveten gård 
lørdag 30. oktober, kl. 18:00 

 

 
 

Meny: 
5 retter 

 

Påmeldingsfrist: 
mandag 18. oktober 

 

Pris: 
350,- 

 

 

Det vil bli sendt ut invitasjon med  
flere opplysninger  
nærmere arrangementet 
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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. 

Tursidene 

Turfakta 
Turfakta 
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Dagstur med 17. mai-lunsj i 
Manglerudskogen 
søndag 16. mai 

Den gamle Friluftsklubben hadde som 
tradisjon å feire 17. mai på et sted øst for 
søndre Elvåga som i ettertid ble kalt 17. 
mai-plassen. I 2006 oppsøkte vi stedet og 
hadde en vellykket lunsj i historiske 
omgivelser.  
Nå vil vi gjenta det hele, men langt mer 
bynært i det vi legger arrangementet til 
Manglerudskogen. Dette er et skog-
område som ikke ligger inn mot marka. 
Skogen er beliggende som en åsrygg med 
Østensjøvannet og Oppsals bebyggelse i 
øst, Manglerudbebyggelsen i nord og 
vest, og mer landlige områder rundt 
Abildsø i sør. Selv om den ligger midt i 
bebygd strøk, og ikke er det helt store 
området, så skal vi nok klare å få frem 
skaustemningen her også. På toppen av 
åsryggen er det gravrøyser ved Tall-
berget. Her er det også fine plasser hvor 
vi kan slå oss ned med 17. mai-lunsjen. 

Vi trår til med et piknikpreget og enkelt 
koldtbord med smak av 17. mai her inne 
denne dagen. 

De påmeldte blir bedt om å bidra i en 
eller annen form. Hvis regn, sørger tur-
lederen for presenninger. Har du flagg, så 
ta det gjerne med. 

I tillegg til maten blir det selvsagt tur i 
området. Turen legges til etter lunsj. Den 
går gjennom det sørlige området av 
Manglerudskogen, og ender opp langs 
Østensjøvannet. Det er et veldig fugleliv 
her ved denne tiden, med flere arter det 
ikke er så vanlig å se andre steder. 

 
Foto: Hanne Enger 

 
Avreise: 
Ta T-bane nr. 3 Mortensrud, fra Stor-
tinget kl.11.09, til Skøyenåsen kl.11.24. 
Gi beskjed hvis du kommer med egen bil. 
Parkering langs veien ved bensin-
stasjonen bak Østensjø skole.  
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 14. mai. 
Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068 

Turens lengde: Ca. 4 – 5 km. 
Maks antall: Ubegrenset. 

Retur: Turen er ferdig ved 15-tiden. 

 
Fra en tidligere 17-maitur til Skråbakkhullet i 
Østmarka - Foto: Morten Eriksen 

Turfakta 
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Ole har tatt en pause i vedhugsten for å grille pølser på tunet på Sellanrå – 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. 

Det vil være mulighet for avreise allerede 
fredag kveld, og det vil være aktivitet på 
Sellanrå fra lørdag formiddag.  

Vi samles lørdag ettermiddag med gril-
ling på Sellanråtunet. På menyen står 
diverse grillmat og en sommerlig dessert. 
Etter middag tar vi en liten tur i nær-
området. 

Søndag jobber vi frem til et stykke ut på 
ettermiddagen, da vi setter av tid til å gå 
oss en tur i marka om noen har lyst, 
eventuelt for å ta et bad. 

Middagen på søndag kveld blir den 
tradisjonelle elggryta med en spennende 
forrett og påfølgende dessert. Mandag 
jobber vi hele dagen så lenge vi orker og 
vil. Hvis du blir til middag mandag, så er 
det pølser på menyen. 

 
Pris: All overnatting og middagsmåltider 
er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 
og lunsj, samt drikke tar du med selv.  
Avreise: Fellesavgang og eventuelt bil-
skyss samordnes så langt det lar seg gjøre 
etter at påmeldingsfristen har gått ut. 
Alternativt kan man selv går inn til 
hyttene fra Skal i Maridalen (buss 51). 
Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 
tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 
Påmelding: til en av kontaktpersonene 
innen onsdag 19. mai. Påmelding i tide er 
viktig av hensyn til matinnkjøpene. 

Kontaktpersoner:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068 og 
Hanne Enger, tlf. 928 52 424. 

Turfakta 
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Dagstur gjennom heilandskap i 
Finnemarka 
søndag 30. mai 

Finnemarka er det området som av-
grenses av Tyrifjorden i nord, Hols-
fjorden og Lierdalen i øst, Drammen med 
Drammensdalen i sør, og Modumbygdene 
med Vikersund i vest.  Friluftsklubben 
har bare en gang vært i Finnemarka tid-
ligere. Da besøkte vi Hørtekollen ved 
Sylling. 

Denne gangen går vi også inn fra Lier-
dalen, men lengre sør. Vi kjører til Egge, 
og derfra på bomvei inn til Garsjø og 
Eiksetra (DOT). Herfra går vi en runde på 
ca. 12 km, som mye går i et vakkert hei-
terreng. Vi håper vi får klarvær denne 
dagen, for turen byr på mange fine 
utsiktspunkter. 
Vi går først rett østover mot Storsteins-
fjell. Stedet har et nydelig utsiktspunkt. I 
H. O. Christophersens «Vei og Varde» fra 
1961, beskriver han Storsteinsfjell slik: 
«For et befriende utsyn. Mot nord og vest 
endeløse skogmarker, mot øst den brede 
Lierdal og mot sør den åpne Drammens-
fjord. Det er ufattelig hvor meget land 
man overser fra denne høyde». Om hele 
denne høyden sier H. O. Christophersen 
videre: «I Oslos Nordmark har vi ikke 
noe slikt. Men dersom vi tenker oss 
Glåmene inne ved Appelsinhaugen løftet 
200 meter opp i luften og forstørret tyve 
ganger, får vi en forestilling om den 
deilige vidda mellom Storsteinsfjell og 
Skimtheia». 
Videre går vi vestover mot Skimtheia, 
som er enda en perle i Finnemarka. Ved 
Skimtvarden finner vi en flott sikteplate 
med inngraverte avstander og navn på 

kjente steder over hele det nære Østlands-
området. Skimtvarden måler 554 m.o.h 
og er dermed det høyeste punktet i Dram-
men kommune nord for byen. 

 
Solnedgang over marka – Foto: Hanne Enger 

Videre mot vest finner vi Tverråsen med 
sin storslått utsikt mot flere av Finne-
markas sentrale områder. Vi går ned igjen 
fra høyden over Måneskinnsheia ned til 
Solvang og tilbake til Eikstra. 

 
Avreise: 
Med biler fra Sporveismuseet på Major-
stuen kl. 10:30. Si ifra ved påmelding om 
du disponerer bil.  
Maks antall: 16 deltakere. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 28. mai.  
Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Turfakta 
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Dagstur i Vestmarka – med 
innlagt orientering 
søndag 6. juni 

I forrige nummer av «Friluft» skrev vi om 
turorienteringen 'Flaggspretten'. Denne 
søndagen legger vi opp turen etter et 
knippe utvalgte poster i årets orien-
teringsprogram. Ettersom programmet 
ikke er klart før 1. mai er det foreløpig 
ikke godt å si eksakt hvor turen går. Det 
blir imidlertid tur på både vei, sti og over 
mose og myr. Vi raster ute, så ta med 
nistemat og drikke. Turleder tar med 
orienteringskart til alle og gir en liten 
innføring i orientering til de som ønsker. 
Er du ikke veldig opptatt av å finne 
poster, er det likevel ikke noe i veien for å 
bli med. Du får kanskje gått noen nye 
stier i marka, og postene er ofte plassert 
på fine utsiktpunkter som kan nytes med 
eller uten post. 
 

Avreise: Lørdag formiddag ca. kl. 11. 
Avreise avtales nærmere etter påmelding.  

Påmelding: til kontaktpersonen innen 
fredag 4. juni. Si ved påmelding ifra om 
du disponerer bil. 
Kontaktperson og turleder:  
Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller epost, 
hanne_enger@hotmail.com 

 
Noen som gjetter hva dette er? 

Kveldstur til Kolsås og 
Dælivann naturreservat 
onsdag 9. juni 

Denne kvelden tar vi en tur til Kolsås-
Dælivann naturreservat. Vi besøker stedet 
hvor Skredsvig malte «gutten med 
seljefløyten» ved Dælivannet. 

 
«Gutten med seljefløyten» malt av Skredsvig 

Dælivann er et vakkert lite vann med 
utpreget og variert fauna Vi går også 
innom Dalbo gård. Det er flere interes-
sante helleristninger ved gården. Man 
regner med at de er laget i tidsrommet år 
1000 f. Kr. til år 0, i det som vi i Norge 
kaller for yngre bronsealder og eldre 
jernalder. Turens lengde blir ca. 6 km. 

 
Avreise:  
Vi møtes på parkeringsplassen på andre 
siden av veien for Øverland gård kl. 
18:00.  
Påmelding: til kontaktpersonen innen 
tirsdag 8. juni. 

Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 
Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 452 59 357. 

Turfakta 

Turfakta 
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Dugnad på Solstua 
lørdag 12. – søndag 13. juni 

Arbeidet vi skal gjøre denne helgen er 
stort sett veddugnad, rengjøring, rydding i 
vedskjul, en siste finpuss på den nye ver-
andaen, samt å frakte inn ny ovn til stua. 
Jo flere som blir med, jo mer får vi gjort! 
Forhåpentligvis blir det tid til en liten tur 
til Kongens utsikt, og kanskje et bad? 
 

Pris:  
All overnatting og middagsmåltider er 
som vanlig gratis. Klubben ordner mid-
dag lørdag kveld. Brødmat til frokost og 
lunsj, samt drikke tar du med selv.  
Avreise: Fra Sporveismuseet på Major-
stuen kl. 11 lørdag formiddag.  

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 
tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 9. juni. Påmelding i tide er viktig 
av hensyn til matinnkjøpene. 
Kontaktperson:  
Janne Møller-Stray, tlf. 980 38 327 eller 
epost, arbeidsadresse@hotmail.com. 

Dagstur i Nordmarka 
søndag 20. juni 

Vi skal gå den klassiske turen fra 
Sognsvann til Ullevålseter, men stort sett 
på stier i stedet for på vei. Vi går først 
langs veien forbi Svartkulp, så et lite 
stykke langs Ankerveien før vi tar stien 
nordover forbi øvre Blanksjø, videre 
gjennom Skjervenmarka til nordenden av 
store Åklungen og opp bakken til 
Ullevålseter der vi raster. 

Tilbake går vi på sti vest for store 
Åklungen, forbi Lyn-hytta og til lille 
Åklungen som for tiden er nedtappet. 
Videre går vi ned til vestsiden av 
Sognsvann, og tilbake dit vi startet.  

Dette er en relativt lett tur. Hvis været 
tillater er det bademuligheter i store 
Åklungen. 
 
Avreise: Fremmøte ved bommen på 
Sognsvann (på gangveien mot bade-
plassen) kl. 11:00. T-bane fra National-
theatret til Sognsvann går kl. 10:43. 
Påmelding:  
Til kontaktpersonen innen fredag 18. juni. 

Kontaktperson og turleder: 
Morten Eriksen, tlf. 909 15 571. 

 
Fra en tidligere dugnad på Solstua  
– Foto: Hanne Enger 

 

Turfakta 
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Sommerfest på Hoppeseter 
lørdag 26. – søndag 27. juni 

Sommerfesten av året holdes på Hoppe-
seter i Lommedalen. Hytta eies og drives 
av juristforeningen i Oslo, og ligger 
øverst på Åmotkollene med utsikt vest-
over i Bærumsmarka. Hytta har en flott 
terasse vendt mot utsikten, komplett med 
utegrill og peis. Vi gleder oss til å benytte 
begge deler. Noen hundre meter fra hytta 
ligger Kollevann der den som ønsker kan 
ta seg en dukkert før maten – eller i løpet 
av sommernatten. 
Med utegrill til rådighet står naturligvis 
grillmat på menyen. Du tar selv med det 
du ønsker å grille, samt eget drikke. 
Styret sørger for tilbehør til grillmaten, 
samt dessert og andre godsaker. Vi 
begynner grillingen rundt kl. 19. Styret er 
på hytta fra kl. 17. 

 
Pris: Kr 150 inkludert overnatting og 
diverse grill-tilbehør. 

Avreise: Fellesavgang fra parkerings-
plassen på Tobonn kl. 16:45. 
Adkomst til Tobonn: 

Med bil - følg skilting fra Bærums verk 
mot Lommedalen. Ved Bykrysset følger 
du veien videre (til høyre) til du kommer 
til parkeringsplassen ved Tobonn.  

Med buss - Ta buss 753 fra Sandvika mot 
Lommedalen. Denne stopper ved Bykrys-
set. Herfra er det ca. 1 km å gå inn til 
Tobonn. 

Du trenger å ta med: Sovepose, det du 
ønsker å grille, brødmat og drikke, samt 
badetøy. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 23. juni. 
Kontaktperson:  
Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller epost, 
hanne_enger@hotmail.com. 

 
Fra Fagervann – Foto: Morten Eriksen 

Kveldstur med bading til 
Fagervann 
onsdag 28. juli 

Vi tar turen opp til Fagervann for å duppe 
oss i sommerkvelden og grille pølser. 
Fagervann ligger på Båhushøgda vest for 
Skar i Maridalen og har en rekke fine 
badeplasser med svaberg. Vi går opp fra 
Skar, ca. 2 km. Ta med det du har lyst til 
å grille og drikke. Turlederen sørger for 
griller og tilbehør. 

 
Avreise: Fremmøte på Skar i Maridalen 
kl. 17:20. Ta buss 51 fra Nydalen. Retur 
med buss fra Skar når det passer. 
Utstyr: grillmat og drikke, gode sko og 
badetøy. 

Påmelding:  
Til kontaktpersonen innen tirsdag 27. juli. 
Kontaktperson og turleder: 
Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller epost, 
hanne_enger@hotmail.com. 

Turfakta 
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Patchellhytta med Slogen i bakgrunnen – Foto: Hanne Enger 

Sommertur til Sunnmørsalpene 
søndag 1. – søndag 8. august 

Årets sommertur legger vi til Sunnmøre 
med sine vakre fjell og grønne daler. 
Denne turen vil by på noe for enhver 
smak – utsyn fra høye topper, vandring 
gjennom flotte daler, fergeturer og mid-
dag i fornemme omgivelser. Toppturene 
er valgfrie, og de som ønsker kan benytte 
tiden til bading eller en tur i nærheten. 

Dag 1: Reise til Barstadvik (nær Åle-
sund), utgangspunktet for turen. 
Dag 2: Fra Barstadvik over Lyngefjell og 
Klovetind til Steinstøylen. 
Dag 3: Fra Steinstøylen til Standalshytta 
gjennom Molladalen. 
Dag 4: Fra Standalshytta til Sæbø og 
ferge til Urke. 
Dag 5: Topptur til Saksa fra Urke. 
Dag 6: Fra Urke til Patchellhytta 
Dag 7: Topptur til Slogen fra Patchell- 
hytta og retur til Øye med middag på 

hotell Union. 
Dag 8: Hjemreise. 
 
Pris: Overnatting vil beløpe seg til ca. 
1.500 kroner. I tillegg kommer pris for 
flybilletter, buss og ferge – ca. 2.000 – 
3.000 kroner. Pris for reise er imidlertid 
usikkert da dette beror på når man 
bestiller flyreisen. 
Reise: Deltakerne bestiller selv flybillett 
tur/retur Ålesund etter avtale med tur-
leder. Turleder organiserer øvrig tran-
sport.  
Påmelding: til kontaktpersonen innen 
onsdag 30. juni. Turen avlyses ved færre 
enn 4 påmeldte innen denne datoen. 

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

Mer informasjon om turen, priser og 
utstyr fås etter påmelding. Ta alternativt 
kontakt med turleder for å få informasjon 
i forkant av påmelding. 

Turfakta 
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Dagstur i Lillomarka 
søndag 22. august 

Utgangspunktet for turen er fra Solem-
skogen. Herfra går vi en runde hvor vi ser 
på gamle ruiner fra Solemskogens tid-
ligere bebyggelse. Denne runden ender 
ved vannet Gryta. Herfra går vi videre 
over Kampen og Fugleleiken, til vi tar av 
rett mot øst til Lilloseter. Her blir det rast. 
Fra Lilloseter følger vi Gamle Hadelands-
vei til Evensetermyra, deretter sti over til 
Setertjern og Solemskogen. En lett tur på 
ca. 12 km. 
 

Avreise: Buss 56 Solemskogen går fra 
Torshov kl. 10:56 og er på Solemskogen 
kl. 11:13. For de som ønsker å kjøre bil er 
det parkering ved Solemskogen. Retur 
med buss 20 min over hver hele time.  

Påmelding: til kontaktpersonen innen 
fredag 20. august. 
Kontaktperson og turleder: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Dagstur på sykkel fra 
Ringkollen 
søndag 29. august 

Vi tar sykkelbussen til Ringkollen. Derfra 
sykler vi Øyangen – Storflåtan – Langlia 
– Sørkedalen skole. Rast ute underveis. 
En fin tur som ikke er altfor krevende. Vi 
holder uansett lavt tempo og bruker den 
tiden vi trenger. Mer informasjon om 
turen fås ved å kontakte turlederen. 
 

Maks antall: 8 deltakere. 
Påmelding: Pga. begrenset plass på bus- 

sen, må påmeldingen skje tidlig. Frist er 
derfor fredag 6. august. Det kan dog være 
fullt også innen den tid. Meld deg derfor 
på så snart du vet at du kan bli med. 
Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 
Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 452 59 357. 

Dagstur med kjentmanns-
merkeåpning 
søndag 5. september 

Målet for denne turen er ennå ikke kjent, 
siden kjentmannsmerkekomiteen i skriv-
ende stund ikke har offentliggjort hvor 
lanseringen av det nye heftet skjer. Stedet 
pleier å være ved en naturattraksjon eller 
et kulturminne. Det anbefales å følge med 
på www.skiforeningen.no eller på 
www.kjentmannsmerket.org for mer in-
formasjon. 

 
Møtested og tidspunkt for turen vil bli 
annonsert senere, og kan dessuten fåes 
opplyst ved å kontakte turlederen. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 3. september. 

Kontaktperson og turleder: 
Morten Eriksen, tlf. 909 15 571. 

 
Foto: Hanne Enger 

Turfakta 
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Dagstur i Nordmarka – med 
VM på ski 2011 som tema 
søndag 12. september 

Denne turen hadde vi for fem år siden. Nå 
gjentar vi den siden temaet for turen 
aktualiserer seg snart, nemlig VM på ski i 
2011. Men, denne gangen får vi også et 
innblikk i hvordan utbyggingen av 
Holmenkolløypene har påvirket frilufts-
livets infrastruktur i området mellom 
Holmenkollen og Frognerseteren.  

VM på ski i Oslo i 1982 står for alltid i 
historiebøkene som «da Oddvar Brå 
brakk staven». Dette skjedde på stafetten 
og endte med delt gull mellom Norge og 
Sovjetunionen. Man husker kanskje ikke 
så godt at Oddvar Brå faktisk også vant 
en gullmedalje til i dette VM. Dette 
skjedde på 15 km langrenn.  
15 km har vært en sentral distanse også i 
Holmenkollrennene hvor den i alle år har 
vært kombinertløpernes langrenn. De 
senere år har den ikke vært arrangert for 
spesialløperne i langrenn. Av hensyn til 
snøforhold, og at TV mest mulig skal 
følge løperne, ble 15 km lagt om til flere 
runder i en mindre løype nærmere 
Holmenkollen fra slutten av 80-tallet. 
Men den gamle løypa ligger der fortsatt, 
og den er glimrende til vårt bruk.  
Utgangspunktet for vår tur er fra 
Holmenkollen kapell. Vi skal følge store 
deler av denne løypa så lenge den ikke 
går over myrer eller på annen måte ikke 
er farbar. Den er for det meste en 
utmerket sti å gå fortsatt, og den vil gi 
nye perspektiver der den går på kryss og 
tvers av mer kjente stier. Vi korter likevel 
ned på løypa mot slutten. Turen vil være 
litt kupert, men ikke krevende. Anbefalt 

kart er OSI sitt gamle skikart fra 1988. 
Her er hele den gamle løypa tegnet inn.  
Vi raster ute, så ta med matpakke, termos 
og sitteunderlag. 

 
Turens lengde: Ca. 12 - 13 km. 

Avreise: Siden det for tiden foregår mo-
derniseringer av Holmenkollbanen, og vi 
er usikre på rutetilbudet når dette skrives, 
så baserer vi oss på å ta bil opp til 
Holmenkollen kapell. 

Avreise med biler fra Sporveismuseet på 
Majorstuen kl. 10:30. Si ifra ved på-
melding om du disponerer bil.  

Maks antall: 16 deltakere. 
Retur: Vi er tilbake på Holmenkollen ved 
16-tiden. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 10. september.  
Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 
Foto: Hanne Enger 
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Fra en tidligere høstfargetur, utsikt fra Styggemannen på Skrimfjell – Foto: Øyvind Grandum 

Høstfargetur til Blefjell 
fredag 17. – søndag 19. september 

Turen går over kollene på Blefjell, som 
ligger drøye 1½ times kjøring fra Oslo. 

Den første hytta ligger et lite stykke fra 
veien så vi stopper og tar en matbit 
underveis fra byen. På Butjønnseter hiver 
vi på oss sekkene og legger ut på en to 
timers tur mot Eriksbu (ubetjent) der vi 
overnatter til lørdag.  

Lørdagen legger vi av gårde over Store 
Ble med passende pauser og utsiktspunkt 
underveis. Målet er Sigridsbu (ubetjent) 
på den andre enden av massivet.  

Søndag vandrer vi tilbake mot Eriksbu og 
Butjønn på ryggen på vei opp mot 
Eriksbu fra Butjønnseter. 

Det blir fellesmiddag på lørdag. Ta selv 
med til nistemat og frokost for to dager. 
 
Avreise:  
Fra Sporveismuseet på Majorstuen kl. 
17:00 fredag. Tilbake søndag kveld.  

Ta med: Vindtette og vannavvisende 
klær, sovepose, solide støvler og ett skift 
(inneklær). Brødmat til niste og frokost. 
Pris: 2 overnattinger à 185,- (DNT med-
lemspris) samt middag og reise.  
Maks antall: 16 deltakere. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
onsdag 8.september. Si i fra ved påmeld-
ing om du disponerer bil. 
Kontaktperson og turleder: 
Leif Jørgensen, tlf. 924 07 060. 

Turfakta 
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Dagstur i Østmarka 
søndag 26. september 

Dette er en fin tur i Østmarkas bynære 
områder. Ikke en lang tur, men lett og 
hyggelig. 

Vi starter fra Bogerud t-banestasjon kl 
11:00, og går nordover til Ulsrudvann, og 
videre til Solbergvann hvor vi raster. 
Tilbake samme vei, men på en rute lengre 
øst. 

 
Turens lengde: Ca. 9 km. 

Avreise: T-bane 3 fra Stortinget kl 10:39, 
til Bogerud kl 10:59. Det er mulig å 
parkere bil ved Bogerud Senter. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
fredag 24. september.  
Kontaktperson og turleder:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Fårikålaften på Sellanrå 
lørdag 2. – søndag 3. oktober 

Vi følger opp tradisjonen med tur til 
Sellanrå hvor vi serverer fårikålmiddag 
den første helgen i oktober. Vil du ha noe 
annet, ta med noe eller bruk proviant-
lageret, og lag en annen rett selv. Ellers er 
det vel lite som kan måle seg med en 
hyggelig kveld på hytta foran peisen hvor 
praten går livlig mellom ivrige tur-
deltakere. 

Søndag skal vi arrangere åpen hytte hvor 
vi håper at andre turfolk vil ta turen 
innom hytta. Vi holder åpent for ser-
vering denne dagen. Arrangementet vil 
bli annonsert i Aftenposten. 

 

 
Avreise:  
Fra Jernbanetorget tas t-bane nr. 4 – 
Ringen - kl. 15:37. Den er på Nydalen kl. 
15:50. Det er bytte til buss nr. 51 mot 
Skar kl. 15:57. Gå av på Nordre Vagge-
stein som er siste holdeplass før Skar kl. 
16:16. Det er ca. en times gange til hytta. 
Følg merking mot Tømtehyttene. Rett før 
Tømtehyttene er det merket videre mot 
Sellanrå. 

Pris: Overnatting på Sellanrå for med-
lemmer er kr. 100,-. Er du med på fåri-
kålmiddagen koster den kr. 100,- pr. 
person inkludert dessert. 

Utstyr: Sovepose, vanlig turutstyr for en 
dagstur, brødmat og drikke til maten. 
Maks antall: 15 personer. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
torsdag 30. september. 

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

 
Rognebær – Foto: Hanne Enger 

Turfakta 

Turfakta 
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Fra «Åpen dag» i 2009 – Foto: Hanne Enger 

Åpen dag på Sellanrå 
søndag 3. oktober 

Denne dagen holder vi igjen Sellanrå 
turisthytte åpen for servering av vafler, 
kaker, kaffe, te og saft. Ca. kl. 13 arrang-
erer vi et foredrag inne i stua på Sellanrå. 
Temaet blir sannsynligvis «Viser fra 
Nordmarka ved Jørn Simen Øverli». Se 
«Friluft» nr. 3 (medio sept) for mer info. 

Det vil også bli lagt opp en natursti ut fra 
Sellanrå som vil fortelle litt fra natur og 
historie her på Raudløkkollen.  

Avreise: fra Jernbanetorget med t-bane nr. 
4 – Ringen - kl. 10:37 som er på Nydalen 
kl. 10:50. Bytt til buss nr. 51 mot Skar kl. 
10:57 som er på Skar kl.11:17. 

Det er ingen påmelding. 
Opplysninger om arrangementet:  
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Bålkveld ved Sætertjern 
onsdag 27. oktober 

Dette blir en enkel tur hvor det er kort vei 
å gå, men desto lengre rast. Turens lengde 
er kun på 2 km, tur-retur Solemskogen på 
grusvei. Formålet er bare å ha det hyg-
gelig sammen inne ved Sætertjern denne 
kvelden, med bål og prat. Vi tar med noen 
engangsgriller til dere som vil spise 
middag her inne denne kvelden. Etter et 
par timer drar vi tilbake til byen. 
 
Avreise:  
Oppmøte kl. 18 på parkeringsplassen ved 
Solemskogen. Ta buss nr 56. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 
tirsdag 26. oktober.  
Kontaktperson og turleder: Iver Nicolai 
Gjersøe, tlf. 67 53 29 20 / 452 59 357. 

Turfakta 
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Friluftsklubbens niende ordinære general-
forsamling ble avholdt mandag 22. mars 
kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Hovedtrekkene i årsberetningen ble gjen-
nomgått og regnskap med revisors 
beretning ble gjennomgått. 
Budsjettet ble vedtatt uten endringer. En 
av de største utgiftspostene for 2010 
forventes å bli reparasjon av taket på 
Sellanrå. Dette forutsetter imidlertid en 
forlenget leieavtale med hyttas eier Ferd 
Eiendom, som styret nå er i kontakt med 
om dette. 

Det var ikke kommet inn forslag til 
endringer i vedtektene eller andre saker til 
generalforsamlingen. 

Følgende personer ble valgt inn i styret: 
- Magne Arentsen (leder, 1 år) 
- Iver Nicolai Gjersøe (medlem, 2 år) 
- Øyvind Grandum (medlem, 2 år) 
- Morten Eriksen (varamedlem, 1 år) 
- Leif Jørgensen (varamedlem, 1 år) 
Janne Møller-Stray og Hanne Enger var i 
år ikke på valg. 

Anders Rye og Terje Didriksen ble valgt 
til valgkomitéen (gjenvalg). Nils Bugge 
ble gjenvalgt som revisor. 

Referat fra generalforsamlingen, inkludert 
vedtatt budsjett kan fås ved henvendelse 
til hanne_enger@hotmail.com. 
Har du idéer, spørsmål eller meninger – ta 
kontakt med oss i styret. Se side 1 i bladet 
for kontaktinfo. 

Følgende personer sitter nå i styret: 

  
Magne Arentsen, Hanne Enger, 
styreleder nestleder 

  
Øyvind Grandum, Iver Nicolai Gjersøe, 
styremedlem styremedlem 

  
Janne Møller-Stray, Morten Eriksen, 
styremedlem varamedlem 

 
Leif Jørgensen,varamedlem 

Generalforsamlingen 2010 
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Tre friluftsklubbmedlemmer og tre til dro 
til Sälen i Sverige første uka i mars 2010 
for å delta på Vasaloppuka. Vi leide hytte 
ved Sälenfjellene hvor de fleste naboene 
var der for å kjøre slalom. Her er nemlig 
et stort nettverk av skiheiser og alpin-
bakker i alle farger.  
Vi hadde hver våre mål: For Terje og 
Cecilie gjaldt «Halvvasan» (45 km) fra 
Oxberg til Mora. For Iver Nicolai og 
undertegnede var «Öppet spår» (90 km) 
sesongens store mål som vi hadde trent til 
hele vinteren. Dette er strengt tatt ikke en 
konkurranse, men snarere mosjons-
varianten av Vasaloppet. I «Öppet spår» 
er det fleksistart mellom kl. 07:00 og 
08:00 i motsetning til i Vasaloppet hvor 
det er fellesstart kl. 08:00 med dertil 
vanvittig køgåing for oss som starter langt 
bak. Dette fikk vi erfare i 2008 da vi 
prøvde oss på Vasaloppet. Etter to timer 
stamping hadde vi kommet kun 3 km. Så 
ble vi da også «tatt av repet» i Evertsberg 
(47 km) dengang.  

 
Halvveis i løpet på Evertsberg 

Denne gangen, i likhet med i fjor, gled 
det fint av gårde uten for mye køgåing. 
Begge hadde meget gode ski, preparert 
med fluorpulver etter alle kunstens regler. 
Derfor var det en fryd å stake og gli 
innover myrene i strålende sol og 
kuldegrader mot Smågan (11 km) og 
Mångsbodarna (24 km). På myrene før 
Mångsbodarna hadde en løper fått 
hjertestans, og løypemannskapene var i 
gang med desperat hjertemassasje. Snart 
hørte vi skuter og ambulanse, så vi får 
håpe og tro at det gikk bra med ham. 

Videre mot Risberg (34 km) er det mye 
nedover og deretter 5 km med slake opp-
overbakker. Vasaloppstraseen er langt 
mer kupert og variert enn mange tror. Det 
er derfor svært imponerende å stake hele 
veien her slik som Jerry Ahrlin gjorde i 
2008, ikke minst i de bratte bakkene opp 
fra Sälen.  
Underveis går vi gjennom idylliske seter-
landskap, bl. a. ved kontrollene Risberg, 
Oxberg, Høkberg og Eldris. Alle disse 
stedene er gamle såkalte «feboder». 
Ved Oxberg (62 km) begynner det å 
røyne på for undertegnede, men en solid 
kopp kaffe på Høkberg (71 km) gjør 
susen, og resten av turen går relativt greit. 
Det var dog en befrielse å se de berømte 
kirkespirene i Mora, og etter hvert mål-
plakaten «I fäders spår för framtids 
segrar». 

På Vasaloppsmuseet i Mora fikk vi en 
interessant orientering om løpets historie.

Friluftsklubben i Vasaloppet 
Tekst og bilder: Øyvind Grandum 
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Oppladingstur - minstemann får bokstavelig talt drahjelp i løypa 

Det hele startet i 1922 som et minneløp 
om Gustav Vasa som i 1521 flyktet fra 
Mora mot Norge. I Sälen ble han 
innhentet av skiløpere fra Mora, og de 
overtalte ham til å bli med tilbake og lede 
opprøret mot styresmaktene. Han ble 
senere konge i Sverige. Vasaloppet 
regnes i dag som verdens største, og i alle 
fall mest prestisjetunge, turrenn. 

Løpstidene var også i de første årene 
vesentlig bedre enn våre tider, og det med 
tunge treski og knapt oppgåtte spor. Det 
må ha vært særdeles sterke skiløpere den 
gang.  

Det høres langt ut med 90 km, og det er 
det. Men med gode ski og godt føre er det 
imidlertid overkommelig for de fleste, 
bare man har trent litt utover høsten og 
har gått ca 500 km på ski på forhånd. 
Man bør også ha gått noen solide 

langturer på forhånd slik at man vet 
hvordan det er å gå når man er sliten.  
Og tida? 8.11 og 8.14. Det ble 1 – 0 til 
Iver Nicolai i år. Men neste år er det ny 
dyst. 

 
Øyvind,Terje og Cecilie ved målportalen 
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Interesser som hevder å representere fri-
luftslivet, hevder rett som det er at diverse 
utbygginger av infrastruktur for andre 
måter å bruke eller oppleve naturen på, 
står i veien for nettopp friluftslivet, og må 
begrenses eller hindres. 
Jeg hevder at denne holdningen har hin-
dret mange andre mennesker i å nyte 
naturen.  

Det er lett å glemme den infrastrukturen 
og næringskjeden som ligger til grunn for 
det som gjerne kalles det tradisjonelle 
friluftslivet: produksjon og salg av tur-
utstyr, bruk av kart som ikke er oppstått 
av seg selv, stier i mark og fjell som er 
gått opp, og merket med røde T-er, skilt i 
alle kryss, kvisting av skiløyper med 
snøskuter om vinteren, preparering av 
skiløyper i marker kanskje flere ganger 
ukentlig.  

 
Løypekryss i Vestmarka – Foto: Hanne Enger 

Videre har vi bygging av turisthytter med 
vann, avløp, strøm, og hvis de ligger langt 
fra vei, kanskje frakt av forsyninger med 
helikopter. Forsvaret, Røde kors, Norsk 

Folkehjelp o.a. står i beredskap og rykker 
ut når utøvere av tradisjonelt friluftsliv er 
i nød. 

 
Et eksempel på tilrettelegging i marka – for de med 
barnevogner kanskje? – Foto: Hanne Enger 

Det er kort sagt lagt til rette ved om-
fattende infrastruktur, og det er lett å 
glemme for oss friske, beinføre men-
nesker midt i livet når vi protesterer mot 
den tilrettelegging som andre mennesker 
ønsker seg for de måter de måtte ønske å 
bruke naturen på. 

Bruk av naturen endrer seg over tid, nye 
måter kommer til, og den gang for 100-
150 år siden at man begynte å gå tur på 
den måten vi gjør, var det en latterlig ting.  
Derfor ville det være fint om vi kunne 
bedømme nye tiltak nøkternt, og generelt 
være glade for at noen mennesker ønsker 
å bygge, utvikle, hjelpe, at andre men-
nesker ønsker å komme seg ut selv om 
det skjer på andre måter enn vi selv 
dyrker. Og her skylder vi å ikke glemme 
alle de som ikke er så heldige å være så 

Infrastruktur for friluftslivet 
Av Knut Olaf Sunde 
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friske og raske som leserne av dette 
bladet antas å være. 
Et par ting man kan ivre for: solid ut-
bygging av alpinanlegg, akebakker, hopp-
steder for para- og hangglidere, server-
ingssteder på utkikkspunkter, gondoler 
e.l. som bringer skrøpelige, handicappede 
og friske, utålmodige ut og opp, til de 
samme flotte utsynene som vi friske 
gleder oss som gale til å nå frem til. Tenk 
bare på Fløibanen i Bergen, hvor mange 
mennesker som blir glade av å komme 
opp i marka og til det utsynet, til tross for 
at de ikke kunne gått dit for egen maskin. 
Tenk på Hydro som bygde Krossobanen 
på Rjukan i 1928 for å bringe arbeidere ut 
og opp i lyset særlig om vinteren, siden 
de hadde lange og tunge arbeidsdager og 
sola ikke slipper ned til byen om vinteren. 
For selv om en rekke steder ble til-
gjengeliggjort slik, vil det være uendelige 
muligheter for alle oss som gjerne går 
hele veien. Det er vanskelig å se at vi har 
noen type rett til å være i mot at andre 
skal kunne komme seg ut med andre 
forutsetninger. 
Her er noen få skisser og tanker om ting 
som kunne vært gjort: 

 Nye Solfjellstua på Eineåsen ved 
Rykkinn i Bærum, med forlenget T-bane 
fra Kolsås til Rykkinn og gondol opp til 
stua. Noen korte, tilrettelagte turstier for 
rullestol. 

 Kraftig utbygging av Norefjell ski-
senter: gjenåpning av utforløypa fra OL i 
1952, åpne fjellområder så også fjell-
turister med fastspente ski kan kjøre og 
være på tur i fjellet. Anlegget er nær 
Oslo-området og Vestfold / Grenland og 
har stort potensiale. 

 Utbygging av Gausta skisenter, full 
drift av Gaustabanen som ligger inni 
fjellet og nå er frigitt av Forsvaret. 
Frikjøring fra Gaustatoppen med bakker 
helt ned til Rjukan. Fallhøyden blir 1.580 
m og kan måle seg med de beste an-
leggene i Alpene. 

 Narvik skisenter - satse som Nord-
Norges største, nordkalottens beste, på 
vårparten midtnattsol og følelsen av å 
kjøre ned i fjorden. Frikjøring åpner ville 
fjellområder. Kombinasjon av de norske 
verdenskjente fjordene med alpint fjell og 
barske forhold. Kandidat for spesielt 
interesserte fra hele verden og de 150- 
200 000 menneskene som bor inntil fire 
timer i bil fra Narvik. 

 
Ad-hoc infrastruktur spesielt tilrettelagt for de 
sprekeste… – Foto: Hanne Enger 
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Folkesti i gammel jernbanetrasé Egersund – Hellevik – Illustrasjon av Knut Olaf Sunde 

 Gammel jernbane bygget 1874-78 

 Ny jernbane fra 1950-tallet i.f.b.m elektrifisering og omlegging til normal sporvidde 

 Omlegging folkesti, sammenhengende turvei fra 1990-tallet 

 Friluftsliv ikke bare i fjell og øde skog, 
men i byer og bynære områder. Åpne og 
bruke gamle adkomstveier inn og ut av 
byene, slik at det i alle retninger skal 
være lett å ferdes til fots og på sykkel, i 
menneskelig skala, til daglig og turbruk. 
Slike gamleveier er ofte avkuttet av nye 
anlegg. Ny forbindelse utenom bruddet 
må være av høy kvalitet, slik at 
opplevelsen av at åren er gjennomgående 
opprettholdes eller gjenetableres.  

 Etablere slik feolkestier langs gamle-
veier og noen steder nedlagte jern-
banestrekninger som ikke kan / vil / bør 
bli brukt til jernbaneformål eller lokal-
togforbindelser. Et godt eksempel er tur-
stien i den gamle jernbanetraseen vest for 
Egersund. Særlig de gamle kongeveiene 
mellom byene bør tas i bruk hele veien. I 
dag må man helst studere kart kjøpt i 
ulike forretninger svært nøye, se om det 
finnes en brosjyre om strekningen osv., 
mens dette burde være infrastruktur for 
gående og syklende, estetisk tilrettelagt 
og godt skiltet, med samme selvfølgelig-
het som for bilveiene. 
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Grasrotandelen 

Hender det at du drømmer om å bli 
millionær, eller kjenner du kanskje noen 
med slike ambisjoner? Dersom du tipper 
har du nå anledning til ikke bare å berike 
deg selv, men også Friluftsklubben. 

 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping som gir deg som registrert spiller 
anledning til å velge ett lag eller en for-
ening som du ønsker å støtte – din Gras-
rotmottaker. Spiller du hos Norsk Tipping 
vil 5% av innsatsen din gå til Frilufts-
klubben om du velger oss som din Gras-
rotmottaker. Og når du vinner får du pre-
mien fullt utbetalt. Andelen går altså ikke 
ut over verken innsatsen eller gevinsten. 

For å støtte Friluftsklubben må du ha 
Norsk Tipping Spillerkort. Ta med deg 
«Friluft» og spillerkortet ditt til nærmeste 
Tippekommisjonær, vis frem strekkoden 
nedenfor og be om å bli tilknyttet ord-
ningen med Grasrotandeler med Frilufts-
klubben som din mottaker. 

 
 

Du kan også sende sms.  
Send GRASROTANDELEN 989800957 
til 2020 (tjenesten er gratis). 

Mer informasjon kan du finne på 
www.grasrotandelen.no 

Bestillingssystem på hyttene i 
koiestrøket - Vikerfjell 

Ringerikes Turistforening har inngått 
samarbeid med DNT Oslo og Omegn for 
å kunne tilby muligheten til å reservere 
plass på sine 7 koier. Cirka halvparten av 
sengeplassene ligger ute for forhånds-
bestilling over internett. De øvrige seng-
ene på koiene skal fortsatt være tilgjenge-
lige for de som ikke har forhåndsbestilt. 
Hyttene ligger samlet sammen med DNT 
Oslo og Omegn sine hytter her: 
https://web.visbook.no/booking/system/4
692/ 

Husk at det må ringes eller sendes epost 
for å avbestille en reservasjon - senest 
innen 5 dager før avreise. 
Har du spørsmål om bookingsystemet, ta 
kontakt med DNT Oslo og Omegn på 
telefon 22 82 28 91, eller send epost til 
janet.bydal@dntoslo.no 

 

Smått og stort 
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For en tid tilbake hadde Jon Almås et 
innlegg i Fjell og Vidde om hvordan man 
aldri kunne vite eksakt hvor i marka man 
befant seg. Alle skilt som finnes peker jo 
til et sted – og gjerne via et annet sted, 
som f.eks Glåmene som den gode Almås 
aldri hadde kunnet finne ut hvor var. 
Aldri kom han til et skilt som annonserte 
at her er Glåmene selv om han stadig 
fulgte løypa som angivelig går forbi der. 

Innlegget stod også på trykk i Aften-
posten, og etter dette var det selvsagt 
mange som ikke kunne dy seg. Skaff deg 
et kart eller hold deg hjemme, var det 
noen av de markavante som mente. Og så 
var det noen som mente at det kanskje rett 
og slett var en god idé om det kom opp 
noen skilt i marka som ikke bare pekte 
videre, men som sa noe om stedet de stod. 

Man skal kanskje ikke se aldeles bort ifra 
at det er noe i dette siste. Kart er naturlig-
vis lurt å ha, både for å vite hvor man er 
til enhver tid, og for å kunne planlegge 
hvor man skal gå videre, å se hvor det kan 
være bratt, hvor man kan ta snarveier og 
hvor langt unna man er neste forsyning av 
toddy og vafler. 
Når det er sagt kunne også skilt som sa 
noe om hvor man var, hjelpe de som er 
ute med kartet. Det hender jo tidt at løy-
pene ikke alltid går nøyaktig der de står 
på kartet. De som f.eks har kart fra 2004 
får seg av og til en overraskelse i form av 
nye løypekryss og valgmuligheter man 
ikke kan se på kartet. Et skilt på toppen 
av skiltstaken som hadde et navn du 

kunne finne igjen på kartet ville da ikke 
vært så dumt. 

 
Spålsdamen – Foto: Hans Edvard Sunde 

Et tips til Jon Almås – og resten av oss, er 
imidlertid å ta en kikk bakpå skiltene som 
er satt opp. Her står det nemlig hvor du 
er, selv om dette nok er ment som en 
'huskelapp' til de som setter ut skilt så de 
skal komme på rett plass.  

Bildet over er fra et løypekryss ved 
Spålsdammen. Kikker man bakpå skiltet 
her kan det hende man undrer seg et 
øyeblikk. Muligens har noen hatt et hyg-
gelig lag med en dame på Spålsbu i hine 
dager og drømt seg vekk i huskelapp-
skrivingen… 

Spålsdamen 
Av Hanne Enger 
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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 med kort å gå inn fra parkerings-
plass (ca. 800 meter). 

Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og en stue. Hytta har en koselig 
peisestue med peis og et enkelt kjøkken med alt nødvendig kjøkkenutstyr. 
Det finnes stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et 
meget bra utgangspunkt for turer i området. Severdigheter som Kongens utsikt, 
Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter er ikke langt unna. 
Det er ellers mange fine setervoller i området hvorav Retthellseter er den best bevarte. 
Adkomst til hytta er 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 

Mai 

5. Utemøte med grilling i Tidemandsstuens hage 

9. Dagstur i Bærumsmarka 

16. Dagstur med 17.mai-lunsj i Manglerudskogen 

22. – 24. Pinsedugnad på Sellanrå 

30. Dagstur gjennom heilandskap i Finnemarka 

Juni 

6. Dagstur i Vestmarka med orientering 

9. Kveldstur til Kolsås og Dælivann naturreservat 

12. – 13. Dugnad på Solstua 

20.  Dagstur i Nordmarka 

26. – 27. Sommerfest på Hoppeseter 

Juli 28. Kveldstur med bading til Fagervann i Maridalen 

August 

1. – 8. Sommertur til Sunnmørsalpene 

22. Dagstur i Lillomarka 

29. Dagstur på sykkel – fra Ringkollen 

September 

5.  Dagstur med kjentmannsmerkeåpning 

12. Dagstur i Nordmarka – med VM på ski 2011 som tema 

17. – 19. Høstfargetur til Blefjell 

26. Dagstur i Østmarka 

Oktober 

2. – 3. Fårikålaften på Sellanrå 
3. Åpen dag på Sellanrå 
13.  Medlemsmøte på Tidemandsstuen 

27. Bålkveld ved Sætertjern 

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