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Leder’n 

Vi kan vel ikke være veldig fornøyde 

vinterens skiføre i marka så langt. I 

skrivende stund, tidlig i januar, er det 

fortsatt regnvær og plussgrader i byen, og 

selv om det ligger litt snø inne i marka er 

skiføret fortsatt ikke særlig bra. Vi vet 

ikke om det er samme status når dette 

nummeret av Friluft har kommet ut. Vil 

du bli med på en skitur og det er mang-

lende skiføre, så hør med turlederen hva 

som er alternativet. Noen turer kan tas til 

fots, eller så kan kanskje turlederen sette 

opp en annen alternativ tur.  

Serveringen vår på Smedmyrkoia er også 

avhengig av skiføre. Heldigvis så er 

denne delen av marka mer snøsikker enn 

andre steder,  og vi satser på at føret er på 

plass når serveringen åpner. Vi opp-

fordrer for øvrig alle våre medlemmer til 

å ta en tur innom Smedmyrkoia i vinter. I 

tillegg til «markas beste vafler», så 

serverer vi også i år wienerpølser fra 

Strøm Larsen. God mat og hyggelige fjes 

bak disken bør være grunn god nok til å 

ta en tur. 

Vi håper ellers at turprogrammet i dette 

nummeret faller i smak, og oppfordrer 

alle som vil bli med på tur å ta med en 

venn eller to ekstra på turen. Vi vil gjerne 

ha flere deltakere med på turene!  

Godt nytt turår! 

 

                                                  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 Magne Arentsen,  

936 17 068 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Turkoordinator 
Aina Grymyr, 922 35 865 (m) 

e-post: agrymyr@yahoo.no 

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 dek-

ker skader som deltakerne pådrar seg. Er 

det forhold som turlederen bør kjenne til, 

så si ifra 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 3 pr. km tur/retur 

oppmøtested og reisens mål. Kostnadene 

deles på alle deltakerne uavhengig av 

hvor mange det er i hver bil. Tilsvarende 

deles kostnadene til bompenger og 

lignende. 

Ved deltakelse på turene anser vi disse 

vilkårene som kjent og godtatt av del-

takerne.  

Utemøte med grilling 

onsdag 7. mai 

Vårens utemøte 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 drikke så sørger styret for 

griller og tilbehør. Vi møtes kl 18. 

Arrangementet egner seg for store og små 

i alle aldre. 

Tidemandsstuen ligger i Tidemandsgaten 

44 ved Vestkanttorget, kort vei fra 

Majorstua. 

 

Videre informasjon:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Velkommen til alle nye og gamle 

medlemmer! 

 

Forsidebildet. Fra Kongens Utsikt  –  

Foto: Hans Edvard Sunde 
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Innkalling til generalforsamling 

Det innkalles til generalforsamling  
mandag 24. mars 

Friluftsklubbens femtende ordinære gene-

ralforsamling avholdes 24. mars kl. 18.00 

i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, 

Oslo. 

Det vil være gratis selvbetjening av 

kaker, kaffe og te. 

Dagsorden: 

1) Godkjenning av innkalling og dags-

orden 

2) Oppnevne ordstyrer, referent og telle-

korps 

3) Årsberetning 2013 

4) Regnskap med revisors beretning 

5) Budsjett 2014 

6) Endringer i vedtektene 

7) Innkomne saker 

8) Valg. Det er valg på: 

Formann (1 år) 

To styremedlemmer (2 år) 

To varamedlemmer (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 for-

slag for generalforsamlingen, må dette 

være styret i hende innen 15. febr. 2014. 

 

Dokumentene kan fås utlevert av styret 

14 dager før generalforsamlingen. 

Serveringen på Smedmyrkoia 

Friuftsklubben holder som vanlig åpent 

for vaffelservering på Smedmyrkoia i 

søndagene i perioden 19/1 – 2/3 2014. Vi 

vil veldig ubeskjedent hevde at Smed-

myrvaflene er av de beste som er å få i 

marka, og definitivt verdt en tur. Korteste 

vei til Smedmyrkoia går fra Skanse-

bakken via Lysedammene (ca 5 km). 

Vi trenger også serveringsmedhjelpere 

For å kunne forsyne sultne forbipas-

serende med supergode vafler, toddy og 

kvalitetspølser fra Strøm-Larsen trenger 

vi også hjelp av dere. Har du lyst til å 

være med og servere en søndag mellom 

kl 12 og 16, ta kontakt med; 

Øyvind Grandum, tlf. 951 47 284  

epost: oyvind.grandum@gmail.com 

Vi som serverer reiser gjerne også opp 

lørdag kveld / ettermiddag, installerer oss 

på hytta og spiser en god middag. 

Overnattingen spanderer DNT. 

Mer informasjon om serveringen og 

hvilke helger vi trenger hjelp til, samt 

oppdaterte serveringspriser finner du også 

på nettsidene våre. 

 

Roen senker seg over Smedmyrkoia og marka etter 

en travel vaffelsøndag – Foto: Aina Grymyr 

Bilde motstående side: Hanne Enger 



 Friluft nr 1/2014 

 5 

STORT BILDE 
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Fra en onsdagstur langs Vindernfossen i 2013  – Foto: Steinar Roland 

Onsdagsturene fortsetter 

De månedlige kveldsturene på onsdager 

har blitt et populært tilskudd til turpro-

grammet, og fortsetter også kommende 

halvår. I 2013 ble onsdagsturene bla brukt 

til skitur, fottur langs Vindernfossen med 

etterfølgende fiskesuppemiddag, båttur på 

Øyeren, sopptur og bålkveld.  

Vanligvis legges den månedlige kvelds-

turen til første onsdagen i måneden, men 

den kan bli flyttet til andre onsdagen ved 

høytid, ferie og eventuelt andre forhold. 

Disse turene har ikke et program som er 

fastlagt på forhånd og vil planlegges 

ganske tett opptil den aktuelle turdatoen. 

Dere er alle velkomne til å melde inn 

forslag til turer. Programmet for onsdagen 

vil bli annonsert på forum eller nettsidene 

senest i løpet av helgen før turen. Det er 

opprettet en egen forumtråd der vi vil 

legge ut detaljer om sted og opplegg for 

onsdagsturene. Dere kan melde dere på 

direkte i forumtråden eller til turleder 

innen fristen som er angitt.  

På forumet legges det ofte også ut små 

referater og bilder fra onsdagsturene. 

Har dere forslag til onsdagstur kan dere 

melde dette inn via forum, eller til Aina 

Grymyr, e-post: agrymyr@yahoo.no 

(foretrukket), evnt. tlf. 922 35 865. 

Tursidene 
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Skitur sør i Romeriksåsene 

lørdag 1. februar 

Vi følger skisporet innover og spiser lunsj 

ved en av de koselige koiene Ringdals-

koia, Spikertjernshytta, Busterudvangen 

eller Årstadvangen. Terrenget her er flatt 

og fint. Turen blir på 15-20 km, litt 

avhengig av snøforholdene. 

 

Avreise:  

Oppmøte kl 11:30 på den første parker-

ingsplassen (før Harasletta) på bomveien 

ved Hungerholt, Ask, Gjerdrum. Avreise 

fra Oslo avtales etter påmelding. Si ved 

påmelding ifra om du kan stille med bil. 

Ta med: Skiutstyr, lunsjpakke, sitte-

underlag og ekstra ullgenser. 

Kart: Nordmarka Vinter 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av fredag 31. januar. 

Kontaktperson: Ida Eriksen, e-post: 

i.i.eriksen@gmail.com, tlf: 957 79 014. 

Måneskinnstur til Sandbakken 

fredag 14. februar 

To helger i skisesongen har Sandbakken 

fullmåneåpent på fredag og lørdag til kl. 

23, og skiglade strømmer inn i Østmarka 

med minimal lyktebruk for å oppleve 

dette. Det blir ofte en stemningsfull 

kveldstur i nesten fullmånelys, med knit-

rende snø under skiene og forhåpentligvis 

godt føre. Sandbakken utvider gjerne 

menyen med hjemmelaget middag for å 

friste mange til å finne veien ut i den 

trolske fullmånenatten. Les om tidligere 

fullmånehelger på: Sandbakkens nettsider 

I 2012 hadde vi en gnistrende måne-

skinnstur med månen hengende over oss i 

ganske sterk kulde, og vi ble hele 14 

deltakere på turen som dro innover fra 

Skullerud. Bildene og stemningen kan 

sees på friluftsforum. I 2013 ble turen en 

del kortere enn planlagt, da det var lite 

snø i Østmarka rundt turen. Isteden tok vi 

to besøk inne på Sandbakken der vi koste 

oss med god mat. 

I år håper vi det er nok snø til en lengre 

tur under en nesten helt full måne. Vi 

starter fra Sandbakken p-plass og tar en 

skitur i området, før vi drar til Sand-

bakken for rast og en sen middag. Derfra 

er det kort vei til bilene og hjemtur. Vi 

satser på å bestille varmmat til de som 

ønsker det. 

Østmarka kan ha varierende snøforhold, 

så turen vil bli tilpasset føret og snø-

mengde. Info om planene vil bli lagt ut 

før turen, samt forventet lengde. Ta med 

hodelykt til bruk i mørke partier da vi 

regner med å gå utenom lysløyper, men 

litt av vitsen er å gå delvis uten lys. Det 

blir rast innendørs på Sandbakken, så ta 

med kontanter eller kort hvis du ønsker å 

kjøpe drikke og mat. 

 

Fremmøte:  

Ved Sandbakken p-plass kl. 18.00. Si ifra 

ved påmelding om du trenger biltransport 

(bilspleis). 

Retur: Sent på kvelden, gode og mette 

etter en deilig rast på Sandbakken 

Ta med: Hodelykt, varme klær, evnt. mat 

og varm drikke, samt penger/kort 

(middagen koster rundt kr 100). 

Kart: Oslo Østmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart  

Turfakta 

Turfakta 
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Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 12. februar. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

 

Måneskinn over Nord-Elvåga – Foto: Aina Grymyr 

Skitur til Sørsetra 

søndag 16. februar (utsatt fra 12. januar) 

Sollihøgda er et ganske snøsikkert om-

råde. Vi skal gå en ganske lett skitur inn 

til Sørsetra og tilbake. Innover følger vi 

Djupedalsløypa, og tilbake går vi om 

Toresplassen. Underveis passerer vi en 

kjentmannspost fra 2008-heftet som er 

tett inntil løypa. Det blir rast inne på 

Sørsetra. Turens lengde er ca. 14 km, og 

den går i gode løyper. 

Avreise:  

Oppmøte på Sollihøgda kl. 11.30. Si i fra 

ved påmelding om du kan kjøre bil. Felles 

transport avtales etter at påmeldings-

fristen har gått ut. Vi spleiser på bensin. 

Ta med: Drikke og eventuelt niste om du 

ikke ønsker å kjøpe mat på Sørsetra. 

Kart: Oslo Nordmark vinterutgaven. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 12. januar. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes, e-post: 

ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

Dagstur i Kjekstadmarka med 
KM-post 

søndag 23. februar 

I år håper vi på fint skiføre i alle deler av 

Oslomarka, og tar oss en tur i Kjekstad-

marka til kjentmannspost 2 Kjempe-

steinene ved Småvannsbu. Deretter følger 

vi skiløypen videre sørover med klokken 

og tar oss en rast underveis. 

Dette blir en lett skitur på rundt 12 km i 

en fint og åpent landskap. Vi går delvis 

på myrer, med slake stigninger. Vi raster 

inne på ROS-hytta, som er et populært 

serveringssted. Dette blir første gangen 

Friluftsklubben arrangerer skitur i Kjek-

stadmarka, så vi krysser fingrene for godt 

føre og en flott skitur sydvest i Oslo-

marka! 

 

Fremmøte: Dikemark p-plass kl.11. Vi 

koordinerer transport etter påmeldings-

fristen, si ifra hvis du stiller med bil 

(bilspleis). 

Ta med: Varme klær, mat/drikke hvis 

ønskelig, samt Kjentmannsheftet 2012- 

Turfakta 

Turfakta 
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2014 hvis du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 19. februar. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

 

Fra en skitur med skijegerpost 

Foto: Aina Grymyr 

Skitur fra By i Lommedalen 

søndag 2. mars 

Denne dagen tar vi en skitur i Lomme-

dalen. Vi starter fra Guriby like sør for 

By og går innover langs Lomma og tar en 

rast ved Greinehytta. Turen går videre i 

retning Tverrelva via Soterud og følger 

Kongeveien tilbake til By. 

Turens lengde er rundt 2 mil. Ta med 

niste og drikke for en stopp underveis. 

 

Fremmøte:  

Guriby p-plass kl.11.30. Vi avtaler etter 

påmeldingsfristens utløp biltransport fra 

Oslo/Sandvika (bilspleis). 

Ta med: Niste og drikke for en stopp 

underveis. 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000 vinter-

utgaven 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 26. februar. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes, e-post: 

ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

Kjentmannstur i Vestmarka 

lørdag 8. mars 

Dette blir en skirundtur fra Vestmarksetra 

til Mikkelsbonn / Grønland og kjent-

mannspost 6 Latinersteinen. Planen er å 

ta en runde mot klokken, litt avhengig av 

føre og forhold. Vestmarka er en av de 

mest snøsikre områdene, så vi håper på 

gode forhold og en flott skitur. Hvis føre 

og forhold tillater det, så kan vi også 

prøve oss på kjentmannspost 4 Bergsåsen 

458, men den er ikke merket som 

skisikker i KM-heftet. 

 

Fremmøte:  

Vestmarksetra kl. 11. Vi koordinerer 

transport etter påmeldingsfristen, si ifra 

hvis du stiller med bil (bilspleis). 

Ta med: Varme klær, mat/drikke hvis 

ønskelig, samt Kjentmannsheftet 2012-

2014 hvis du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 5. mars. 

Kontaktperson: Aina Grymyr, e-post: 

agrymyr@yahoo.no (foretrukket), evnt. 

tlf. 922 35 865 

Turfakta 

Turfakta 
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Helgetur til Løvlia med 
kjentmannsposter 

lørdag 15. – søndag 16. mars 

Denne helgen tilbyr vi en skitur i marka 

med overnatting på betjent hytte, hvor 

gode skiopplevelser blir kombinert med 

hva en betjent hytte kan gi av god mat og 

hygge på kvelden. 

Fra Ringkollen tar vi skiløypa med 

korteste avstand til Løvlia, via Damtjern 

varmestue, som i distanse er 10 km. Like 

etter det tar vi en avstikker til kjent-

mannspost 18 Skotkleiva. Vel fremme på 

Løvlia tar i oss en velfortjent pust i 

bakken. Om vi slapper av på hytta frem 

til middag kl. 18.00 eller tar en liten 

skitur i nærområdet, tar vi på sparket. 

Middagen består av en buffét med 

hovedrett og dessert, hvor det er bare å 

spise så mye man ønsker. På kvelden 

finner vi oss en plass i stua hvor vi kan 

sitte og ha det hyggelig og prate sammen, 

eller vi er med på hva de andre gjestene 

på hytta måtte dra i gang av prat og andre 

ting. Vi har egne rom reservert Frilufts-

klubben. Dette er firesengs rom. Totalt 

har vi 8 plasser. Er det ledige senger på et 

rom, så er de fortsatt reservert bare oss. 

Søndag sjekker vi ut etter frokost, hvor 

lunsjpakke inngår i overnattingsprisen. 

Planen i dag er at vi tar en lengre tur opp 

til Oppkuven (kjentmannspost 17), en av 

Nordmarkas 5 høyeste på 704 moh., med 

innlagt lunsj som forhåpentligvis blir med 

mye sol. Turen går så videre om 

Smedmyrkoia hvor vi tar et lite stopp, før 

vi suser ned til Skansebakken. 

 

 

Avreise:  

Med Skiforeningens skibuss lørdag 

morgen. Skibussen starter på Sognsvann 

08:30, går innom Oslo sentrum / Vika 

Atrium 08:50 og videre til Ringkollen. 

Mer info om påstigningssteder etc finner 

du på Skiforeningens nettsider. 

BOOKING: Deltakerne reserverer selv 

skibussen. Vanligvis er det mulig å booke 

2-3 uker før avreise, så vær tidlig ute. 

Prisen er kr 160,- for medl. av Skifor-

eningen, og kr 230,- for ikke-medl – husk 

å ta med medl.kort hvis du har! Si fra ved 

påmelding hvor du går på skibussen. 

Retur: Buss fra Sørkedalen, som går kvart 

på hver time fra Skansebakken. 

Utstyr: Vi får fullt oppredde senger og 

håndklær. Middag, frokost og nistepakke, 

inngår i overnattingsprisen. En lunsj-

pakke til lørdag formiddag kan være lurt 

å ha med. Annet av mat, snacks og drikke 

må medbringes av hver enkelt. Drikke 

kan kjøpes på stedet. Medbrakt drikke 

kan ikke nytes i fellesarealene på hytta.  

Klær for skitur i marka, skiutstyr, ski-

smøring (husk klister ved disse tider), og 

toalettsaker. Dusj og toalett er på gangen. 

Pris: Overnatting med middag, frokost og 

nistepakke koster kr. 1100,- Medlemmer 

av Skiforeningen betaler kr. 900,- hvis 

gyldig medlemskort forevises på Løvlia.  

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 5. mars. 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes, e-post: 

ingve.dragsnes@gmail.com,  

tlf: 996 05 408 

Turfakta 
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Rast ved sørenden av Spålen, vi satser på like fint vær på Løvliaturen  – Foto: Steinar Roland 

Alpin- og langrennshelg ved 
Skeikampen 

fredag 28. – søndag 30. mars 

Velkommen til årets alpin- og lang-

rennshelg. Denne gangen har vi leid hytte 

ved Skeikampen.  

Hytta ligger 1 km fra alpinsenteret og 

langrennsløypene går rett utenfor hytta. 

Hytta har 8 sengeplasser fordelt på 3 

soverom, og har strøm, innlagt vann, 

oppvaskmaskin, kjøleskap, dusj og WC. 

Det er ca 1 km å gå på ski fra parkeringen 

til hytta. Reisetid fra Oslo er ca 2 t og 50 

min (218 km). 

 

Avreise: Fredag kveld ca kl. 18 fra Oslo 

og Olavsgaard. Avtales nærmere. 

Retur: Vi satser på være tilbake i Oslo kl. 

19 på søndag. 

Ta med: Varme klær til alpin / langrenns-

aktiviteter, skiutstyr langrenn og / eller 

alpin, inneklær, sengetøy/sovepose, brød-

mat til frokost og lunsj, hodelykt, 

skismurning og kompass. 

Pris: kr. 600 pr. pers (maks) for 

overnatting. I tillegg kommer kjøre-

kostnader fra Oslo på 1.300 kr pr. bil 

(deles på antall passasjerer), samt felles 

mat. I hytteprisen inngår rengjøring. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 10. februar. Etter denne datoen 

kan hytta bli avbestilt. Påmeldingen er 

gyldig ved innbetaling av depositum kr. 

1000 til Friluftsklubbens konto 

9235.21.68396. Ved avmelding etter 

fristen tapes hele eller deler av deposi-

tumet, svarende til klubbens merutgifter. 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  

e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  

tlf: 951 47 284 

Turfakta 
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Vårskitur i Sørkedalen 

søndag 6. april 

Det er noe helt spesielt når våren gir 

lange dager og det grønnes inne i byen, 

men skiføret fortsatt er intakt inne i 

marka.  

Vi har valgt Sørkedalen som utgangs-

punkt. Her er det ved disse tider normalt 

skiføre helt nede fra dalen selv om vi er 

ute i april. Vi går fra Skansebakken til 

Smedmyrkoia og opp til Høgflaka. Hvis 

vi er heldige med været er det skikkelig 

påskestemning her oppe ved disse tider. 

Vi raster da også her oppe. Ta med 

liggeunderlag, og en liten spade hvis du 

har. Vi tenker å lage en skikkelig 

påskeleir med en lang rast (forhåpentlig-

vis med sol), før vi snur og tar samme 

veien tilbake. Og, veien tilbake er stort 

sett bare nedover i 10 km tilbake til 

Skansebakken. Totalt blir turen på ca. 20 

km. 

Avreise:  

Avtales med kontaktpersonen. Vi satser 

på å gå fra Skansebakken kl. 11.00. Vi er 

tilbake i Oslo utpå ettermiddagen.  

Utstyr: Ski (vanlige markaski - vi går 

ikke særlig utenfor løypene annet enn ved 

rasten på Høgflaka), skismøring (klister 

blir det nok på denne turen, men sjekk 

føremeldingen til Skiforeningen), mat-

pakke og noe godteri du vil dele med de 

andre, termos med drikke, liggeunderlag. 

Solbriller bør du ha ved disse tider.  

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50.000. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 2. april. 

Kontaktperson: 

Iver Nicolai Gjersøe, tlf. 452 59 357. 

Dagstur i Lillomarka på gamle 
seterveier 

søndag 27. april 

Dette blir årets første søndagstur på 

barmark. Turen går fra Ammerud til 

Lilloseter hvor vi raster inne. I stedet for 

å gå bilveien skal vi heller følge den 

gamle seterveien, hvor vi bl.a. kommer 

forbi en gammel kastestein. 

 

På tilbaketuren går vi gamle Hadelands-

vei, og tar en tur bortom de Gotthalfske 

Gruver som ble drevet av det fransk-

belgiske selskapet Compagnie Minière de 

Grorud. Derfra går vi på vei og sti tilbake 

til Ammerud. Turens lengde er ca. 10 km. 

 

Fremmøte: 

Ammerud, ved bommen på parkerings-

plassen innerst i Lilloseterveien kl.11. Vi 

koordinerer transport etter påmeldings-

fristen, si ifra hvis du stiller med bil 

(bilspleis) 

Ta med: Turklær, mat og drikke. 

Kart: Oslo Nordmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 23. april. 

Kontaktperson: Morten Eriksen,  

e-post: morten.eriksen4@getmail.no,  

tlf: 909 15 571  

Turfakta 

Turfakta 
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Vårdugnad på Solstua 

fredag 2. – søndag 4. mai 

Denne helgen skal vi pusle med diverse 

nødvendige gjøremål for å friske opp 

hytta etter en lang vinter. 

Vi skal svinge både malekost og vaske-

kost, og kanskje også en sag. Det blir 

imidlertid ikke noen stor veddugnad 

denne gangen, men vi skal «pynte» litt 

rundt hytta og renske bort litt småtterier.  

I tillegg skal vi legge på nytt sengetøy og 

etterfylle med lys, vaskemidler etc. 

 

Avreise:  

Felles avreise avtales etter påmeldings-

fristens utløp. Si ved påmelding ifra om 

du kan stille med bil. 

Retur: Søndag kl. 17:00 

Pris: Overnatting og middag spanderer 

Friluftsklubben. 

Ta med: Sovepose, arbeidstøy, skift til å 

ha på inne, mat og drikke til frokost og 

lunsj. Friluftsklubben stiller verneklær til 

en motorsag og verktøy. 

Maks antall personer: 5 overnattende 

(skal du ikke overnatte er det ingen 

begrensning). 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av tirsdag 29. april.  

Påmelding i tide er viktig av hensyn til 

matinnkjøp. Still gjerne uanmeldt for en 

dagsøkt (ta da med egen mat). 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  

e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  

tlf: 951 47 284 

 

Fra en tidligere dugnad. Ingve sager materialer til 

ny trapp – Foto: Hanne Enger 

17. mai-tur i Østmarka 

søndag 11. 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 om-

givelser, men området er nok ikke like 

egnet til vårt formål nå som den gang da. 

Senere har vi holdt ved like tradisjonen, 

men valgt ulike andre steder, alle i 

Østmarka. 

I år blir lunsjen ved den nedlagte plassen 

Kattisa ved Nøklevann. Vi går en tur i 

området før lunsjen. 

Fokuset på dette arrangementet er mer 

rettet mot lunsjen, enn selve turen. 

Turfakta 
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Vi trår til med koldtbord med smak av 17. 

mai, men som piknik ute i naturen. 

Turens lengde er bare ca. 3 km. 

Arrangementet egner seg for store og små 

i alle aldre. 

De påmeldte blir bedt om å bidra i en 

eller annen form. Hvis regn, så sørger 

turlederen for presenninger. Hvis du har 

flagg, så stikk det oppi sekken. 

 

Avreise:  

Felles avgang fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 11.30. Si ved påmelding 

ifra om du kan stille med bil. 

Retur: Tilbake til byen ca. ved 16-tiden. 

Ta med: Dette avtales ved påmelding. 

Kart: Oslo Østmark 

Maks antall personer: 16 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 7. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

En vårblomstrende idyll i nærheten av Kattisa -  

Foto: Steinar Roland 

Dagstur i Bærumsmarka 

søndag 25. mai 

Denne forsommersøndagen legger vi 

dagsturen til Bærumsmarka. Turen går i 

et lett og hyggelig terreng og er på ca. 8,5 

km.  

Vi tar utgangspunkt fra parkeringen ved 

Øverland, og går derfra på blåmerket sti 

vest for Gardlaushøgda, forbi Fiske-

laustjernet, over Skollerudåsen og 

Skriverberget til Nygard hvor det er 

servering inne. Her tar vi rast. Nygard er 

et hyggelig serveringssted med bra 

produkter. Fra Nygard går vi på blå-

merket sti om Sæteren gård, og derfra 

tilbake på vei tilbake til Øverland. 

 

Avreise:  

Med privatbiler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 11.00. Gi beskjed ved 

påmelding om du kan stille med bil, eller 

om du ønsker å komme til utgangspunktet 

på Øverland på annen måte. Vi går fra 

Øverland senest kl. 11.30. 

Retur: Vi er tilbake ved Øverland senest 

ca. kl. 16.00. 

Kart: Oslo Nordmark 1 : 50.000. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

utgangen av onsdag 21. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Pinsedugnad på Sellanrå 
turisthytte 

lørdag 7. – mandag 9. juni 

Pinsehelgen holdes som vanlig dugnad på 

Sellanrå turisthytte. Pinsedugnadene 

brukes hvert år for å gi hytta en ekstra 

omgang med såpe og vann, maling, 

vedsjau og rene lakener for at hytta skal 

bli klar til sommeren og høstens innrykk. 

Hyttas proviantskap skal også få påfyll. 

Det blir likevel tid til en del andre 

aktiviteter også -  både bedagelig avslap-

ping og turmuligheter. 

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 nærheten. 

Søndag åpner vi med en felles frokost, og 

jobber deretter frem til et stykke ut på 

ettermiddagen, da vi setter av tid til å gå 

en liten tur om noen har lyst. 

Middagen på søndag kveld blir den tradi-

sjonelle elggryta med en spennende 

forrett og påfølgende dessert. 

Mandag jobber vi hele dagen så lenge vi 

orker og vil. Hvis du blir til middag man-

dag, så er det pølser på menyen. 

Hvis du ikke har mulighet til å være med 

hele helgen, så er det fint om du kan 

komme deler av den. 

For oppmøte og avreise, samt andre opp-

lysninger om arrangementet, ta kontakt 

med kontaktpersonen. 

 

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 hytta 

fra Skar i Maridalen (buss 51). 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv. 

Maks antall personer: 15 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 4. juni. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Dugnad er både arbeid og kos. Vedhugst følges her 

av pølsegrilling – Foto: Hanne Enger 

 

Fra dugnaden i 2012. En fornøyd gjeng inntar mid-

dagen ute i deilig kveldssol – Foto: Magne Arentsen 

Turfakta 

http://www.friluftsklubben.no/friluftsforum/file.php?1,file=476
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Nytt av året er at Friluftsklubben lanserer 

turer som er myntet på småtasser i 

alderen 1 år og oppover – og naturligvis 

deres foreldre. Det er med andre ord ikke 

et nytt barnehagetilbud. Friluftsklubben 

tar ikke ansvar for småtasser på tur, men 

starter et turtilbud som vi håper at vil falle 

i smak hos de av våre medlemmer som 

har småbarn. Blir det en suksess vil vi 

kanskje utvide programmet.  

På programmet i vinter og vår er det satt 

opp fire turer av litt forskjellig slag. Se 

nedenfor. 

Turene tilrettelegges og ledes av med-

lemmer som selv har småbarn, og noe av 

hensikten er at også de voksne skal ha 

glede av turene.  

De voksne som melder på seg selv og 

sine barn har ansvaret for å finne ut om 

turen passer for egen familie og finne ut 

hva man må forberede, ta med etc. 

Påmelding og betingelser for øvrig 

gjelder som for de andre turene våre. 

Bruk gjerne også forum for å foreslå turer 

selv. 

 

 

Aking i Grefsenkollen 

søndag 9. februar 

Aking i Grefsenkollen. Her har vi Oslos 

flotteste akebakke. Turen tar rundt 15 

minutter. Alle som kan tar med bil. Vi 

koordinerer og kjører annenhver gang 

med bil for å bringe folk tilbake til start. 

Etter endt aking inntar vi en god bolle på 

Trollvannstua. 

Passer for barn i alderen 3 - 8 år med 

voksenfølge. Mindre og eldre barn kan 

også bli med. 

 

Oppmøte: kl 12 på parkeringsplassen på 

toppen av Grefsenkollen. 

Påmelding: innen utgangen av torsdag 6. 

februar. Si ved påmelding ifra om du kan 

stille med bil. 

Kontaktperson: Kristin Larsen,  

e-post: krilar2@gmail.com 

Overnattingstur til Sellanrå 

lørdag 15. – søndag 16. mars 

Tur til Sellanrå med overnatting. Ruten vi 

går opp bestemmes av vær og føre 

forhold. Er det godt med snø går vi 

skiløypen fra Movann til Tømte og 

videre derifra til Sellanrå. 

Passer for barn mellom 4-8 år med 

voksenfølge. Det er fint om barna har noe 

Turer for småtasser (og deres foreldre)  

Turfakta 
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erfaring med soving på fremmede steder. 

Maks 7 barn. 

 

Oppmøte: Avtales etter at påmeldings-

fristen har gått ut 

Påmelding: innen mandag 10. mars. 

Pris: Overnatting voksne kr 100 (FiO-

medlemmer) eller kr 180 (ikke-medlem-

mer). Barn under 16 år overnatter gratis 

om de er medlemmer, ikke medlemmer 

betaler 80. Barn under 7 år overnatter 

gratis. 

Utstyr: opplysninger fås av kontakt-

personen etter påmelding. 

Kontaktperson: Kristin Larsen,  

e-post: krilar2@gmail.com. 

Skileik og moro på Fondsbu. 

lørdag 12. – tirsdag 15. april 

Alle bestiller selv opphold på Fondsbu. 

Oppmøte noe før kl 18 ved Tyinkrysset 

hvor vi tar beltebil inn kl 18.15. Plass på 

beltebil må forhåndsbestilles. 

Det anbefales at man tar med pulk til 

mindre barn. Barn i pulk og spreke barn 

kan hvis været tillater det bli med på 

skitur mot "blåfjell". 

Passer for barn i alderen 3 - 10 år med 

voksenfølge. Mindre og eldre barn kan 

også bli med. 

 

Ytterligere opplysinger om turen fås av 

kontaktpersonen etter påmelding. 

Påmelding: innen fredag 4. april. 

Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post: 

krilar2@gmail.com. 

 

Utsikt fra Torshammeren utover Bygdin. Kan fint nås 

av litt større barn eller med barn i pulk –  

Foto: Hanne Enger 

Hyttetur i Oslofjorden 

 

To kystledshytter, Ommen og Veslestua sett fra 

fjorden - Kilde: oslofjorden.org 

En helg i mai eller juni drar vi på hyttetur 

i Oslofjorden og overnatter på en av 

Kystleden sine hytter. Denne turen vil bli 

satt opp på Friluftsforum med påmelding 

der. 

Mange av Kystleden sine hytter ligger 

vakkert til ved fjorden og ved de fleste 

hyttene disponerer man robåt. Enkelte 

hytter har til og med si egen strand! 

Følg derfor med på Friluftsforum i mars 

for mer informasjon om denne turen.  

 

Turfakta 

Turfakta 
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 Vannrett 

1 Navn 

6 Transportabel bolig 

10 Fritidsaktivitet 

12 Hellig 

13 Underjordisk passasje 

15 Folk 

18 Nød 

20 Unghest 

21 Godnatt 

23 Sele 

24 Impresjonist 

25 Knert 

27 Idrettsarrangement 

(omv.) 

28 Danmark 

  

  

 

 Loddrett 

1 Nazi-organisasjon 

2 Alvorlig forbrytelse 

3 Fastlagte vaner 

4 Artikkel 

5 Topp 

6 Engelsk tall 

7 Che Guevara 

8 Femti 

9 Skigren og fylke 

11 Trelast 

14 Befinner seg 

16 Utgående skolefag 

17 Ohio 

18 Fritidstilbud 

19 Milliarddel 

22 Ressurs 

24 Rolf Magnussen 

 

 

Friluftskryss 1 / 2014 

 
Av Morten Eriksen 

Innsendig via mobiltelefon 

Bruk bokstavene i rutene merket fra A til G for å 

finne løsningsordet. 

For å være med i trekningen om premier sender du 

inn løsningsordet sammen med ditt navn på SMS til 

909 15 571. 
 

Frist er 15. mars 
 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

En pakning fyrstikker som er «vindsikre» 

En nett turpakning for 3 ulike krydder 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 2 / 2014) sammen med løsningen. 

. 
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Friluftskryss 3/2013 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinnere denne gangen 

er Hans Edvard Sunde og Tom 

Pettersen. Disse mottar henholdsvis en 

sammenleggbar kopp en turbolle i plast. 

 

Gallium 

Som alle husker vant gallerne over 

romerne takket være de magiske styrke-

dråpene sine. Dette hemmelige våpenet 

finnes nå i handelen og selges i sports-

forretninger for kr. 2.400,- per boks. Det 

skal smøres tynt på under skiene og gjøre 

underverker! Tror dere på det? De som 

har testet det har falt ned på begge 

konklusjoner. Noen mener det er et 

magikum, andre mener det er et lurium. 

Har noen i klubben latt seg friste, ønsker 

redaksjonen å høre deres historie. 

Fuglemat på Sellanrå 

Tradisjonen tro ble Hannes fugleballer 

hengt opp på Sellanrå også i år. 

Rett nok fant det sted etter jul denne 

gangen fordi det ikke var skiføre før. 

Småfuglene skal jo hjelpes gjennom den 

kaldeste vinteren når det er vanskeligst å 

finne mat og det kan jo hevdes at det i år 

ble etter jul. 

Vi får håpe de som overvintrer tilgir at 

Iver ikke kom i tide til julefeiringen men 

kom den 19. januar 2014. 

Bedre sent enn aldri. 

                                      Hans Edvard 

 

Iver henger opp fuglemat- Foto: Hans Edvard Sunde

Smått og stort  
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Å servere vafler for Friluftsklubben på 

Smedmyrkoia, eller Smyrs blandt kjen-

nere, er en herlig røre. 

Alle sorter mennesker kommer innom. De 

eldste, de slitneste pensjonistene er alltid 

de hyggeligste kundene. De trenger både 

pausen og vaflene mest. Kanskje prate-

stunden også. Eldre mennesker er også 

oppdratt i en annen tid og er høflige og 

setter pris på dugnadsarbeid i større grad 

enn de som «skal ha» ditt og datt. 

Som frivillig vaffelselger for Frilufts-

klubben kan du være med å dra pulk eller 

bære tung sekk med mel og melk, egg og 

smør inn til Smedmyra som rett nok er en 

kort skitur fra Sørkedalen. Alternativt kan 

du bidra kun på selve serveringsdagen. 

Oftest drar vi opp en liten gjeng på 

lørdagskvelden og lager en bedre middag 

(enn Gradiosa i hvertfall). Det er en ny 

gjeng som serverer hver helg så her kan 

du ta med dine venner og lage en 

hyggelig helg i skogen. Jeg anbefaler å 

være minst fire. Da blir det ikke stress å 

servere. 

Én må nemlig bruke hele dagen på å lage 

røre og steke vaflene på gamle jern over 

gassbluss. Vedkommende kan ikke for-

late kjøkkenet. En annen må stå i 

serveringsrommet hele dagen, samt fly 

mellom det og kjøkkenet. Hvis man i 

tillegg er to til, kan man makelig ta 

pauser, hente vann og så videre. 

Hva er det så som er gøy med å stå i 

vaffelos i stedet for å gå på ski en 

skisøndag? 

Du treffer veldig mange ulike folk og 

lærer mye om folkesjela. Her er et par 

tips: 

Glem kondomene 

Du lærer at de treningsnarkomane raser 

forbi Smedmyrkoia uten å se på 

serveringsskiltet overhodet. En strålende 

søndagsmorgen sto jeg ute i det 

nypreparerte sporet og fristet de tidligste 

«kondomene» med nystekte vafler, 

ferdigsmurt med syltetøy. De fnøs av meg 

og lukten av slike usunne ingredienser 

som helmelk, egg og smør, og alt jeg fikk 

var et nedlatende blikk. Så lærer man at 

det ikke er her massemarkedet ligger.  

 

Foto: Aina Grymyr 

Servering på Smedmyrkoia 

Tekst: Hans Edvard Sunde 
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En snill hund? 

Har du hørt om folk som har en slem 

hund? Ikke? Alle som har hund, og som 

tar den med ut i kulda, vil ha med hunden 

inn der det er servering. Hunder har ikke 

adgang til DnT-hytter generelt og spesielt 

ikke når vi har vaffelservering på Smyrs. 

Dumme meg hørte en gang på en hunde-

eier som hadde en forfrossen hund som 

var «veeldig snill» og lot den firbente bli 

bundet til en brisk inne i gangen. Da dyret 

ble tauet inn, viste det seg å være en 

tohundrekilos utgave med femten 

centimeters pels som tinte og hvor 

smeltevann og hunderøyt ble ristet 

energisk av på alle innkommende vaffel-

gjester så gangen så ut som en bilvaske-

hall. Til de få gjestene som kom forbi den 

roterende børsten, skulle jeg bære 

nystekte vafler fra kjøkkenet. Da våknet 

villdyret! Du trenger ikke hundenese for å 

lukte nystekte Smedmyrvafler og de er 

fristende selv om eieren din ikke har dratt 

deg marka rundt i kulda uten mat og 

drikke. Men når det nå en gang var sånn, 

da reiste hunden seg på to, dro i båndet så 

brisken brakte, slevet og brølte som om 

den var fra Baskerville. Jeg hogg til, 

kastet meg baklengs inntil veggen og 

balanserte vaflene på minst to meters 

høyde til jeg fikk reddet meg med nød og 

neppe inn på serveringsrommet. Det 

finnes ikke en snill hund. Legg dette til 

grunn og slipp ingen inn når dere 

serverer. Tro meg, da blir livet lettere. 

Tilbud og etterspørsel 

Gamle vaffeljern må holdes jevnt varme 

hele tiden. Produksjonen bør med andre 

ord holdes i gang på lavt turtall hele 

tiden. Etterspørselen vil være liten tidlig 

på dagen, når bare de sprekeste har 

kommet seg ut. Den når en topp midt på 

dagen og dabber av deretter før ser-

veringen stenger klokken 16.00. Før og 

etter toppen vil man produsere for lager, 

men på toppen vil ikke produksjonen 

holde tritt med etterspørselen. Si aldri at 

du ikke har vafler å selge! Selg vaflene, ta 

betalt og først når du leverer veksle-

pengene sier du at vedkommende er num-

mer fjorten i køen. 

Dette er det vanskelige, å holde orden på 

vaffelopsjonene. En opsjon er en lever-

ingsposisjon og ikke en fysisk vare. Hvis 

noen har det travelt og ikke vil vente 

fjorten vafler, må du råde vedkommende 

til å kjøpe en tidligere leveringsposisjon. 

Slik vil prisen på de tidlige opsjonene 

kunne stige i pris og man kan tjene 

penger på å sitte med opsjoner på 

Smedmyrvafler!  

De fleste synes dette med opsjoner er 

moderat morsomt, men en gang satt det 

tre menn på brisken og lo seg nærmest 

skakke da jeg dro til med vaffelopsjonene 

mine. Jeg oppdaterte dem løpende om 

produksjonskapasiteten og etterspørselen, 

om køen ble lengre eller kortere og ulike 

psykologiske og meteorologiske forhold 

som kunne påvirke markedet. Da jeg dro 

til med den andrederiverte av en opsjon 

på en vaffel, datt de av benken. De må ha 

arbeidet med derivathandel. Enden på 

visa var at de satt stille med sine opsjoner 

til de fikk sine vafler, men mens de ventet 

hadde vi det utrolig morsomt. Både de og 

jeg fikk god underholdning med 

vaffelderivatene.  
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Ved Smedmyrkoia en tidlig søndags morgen. Det tegner til å bli en deilig skidag  – Foto: Aina Grymyr 

En som ikke fikk  

Den observante leser vil ha funnet ut at 

undertegnede er en svak og bøyelig sjel. 

Jeg slipper inn Baskervillehunder, tilbyr 

uteservering i januar og ville helt sikkert 

solgt vafler etter at butikken var stengt. 

Det er jo gøy å levere en bra omsetning. 

Alle som går i marka har fått med seg at 

Smedmyrvafler lages fra grunnen av med 

naturlige og ekte råvarer som er dratt inn 

med muskelkraft, stekt med glede og 

servert med god underholdning samt at et 

godt formål får inntektene.  

Så også Jens Stoltenberg som kom innom 

en søndag etter klokken 16.00. Jeg, svake 

menneske, ville nok fyrt opp en vaffel og 

diskutert politikk. Min kone derimot, 

påpekte at klokken var over fire og at 

serveringen derfor var stengt. Slik ble 

landets statsminister nektet servering og 

måtte gå derfra med uforrettet sak.  

Da skulle gutta med opsjonene stått 

utenfor med vafler til Jens og de svette 

sikkerhetsvaktene. 
 

 

 

Bilde motstående side.  

Foto:Bjørn Christian Enger 
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Foto: Bjørn Christian Enger 

På vei mot Uranostind i Jotunheimen 

Foto: 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 (www.friluftsklubben.no), ved å kontakte Friluftsklubben 

på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no. 

En eventuell avbestilling må gjøres pr. e-post til hyttedrift@friluftsklubben.no senest 10 dager før 

oppholdet skulle startet. Ved senere avbestilling må det betales 10% av leiebeløpet pr. dag forsinkelse 

(f.eks. ved avbestilling 6 dager for sent betales 60%, 1 dag før 90%). 

Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men Friluftsklubbens egen lås. Kontaktpersoner for formidling av 

nøkkel oppgis ved bestilling. Medlemmer kan kjøpe nøkkel til hyttene. Det er samme nøkkel til begge 

hyttene. 
 

Priser på hyttene 

 Medlemmer Ikke-medlemmer 

Overnatting, voksne 100,- 180,- 

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år gratis 130,- 

Overnatting, barn under 16 år gratis 80,- 

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis 

Dagsbesøk gratis gratis 
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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 5 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. 



 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

 
 

A – POST 
Arrangementer  

Måned Dato Tur/arrangement  

Februar 

1. Skitur Sør i Romeriksåsene  

5. Månedens ondagstur – sjekk nettsidene for detaljer  

9. Aking i Grefsenkollen  
 

14. Måneskinnstur til Sandbakken  

16. Skitur til Sørsetra (flyttet fra 12. januar)  

23. Skitur i Kjekstadmarka med KM-post  

Mars 

2. Skitur fra By i Lommedalen  

5. Månedens ondagstur – sjekk nettsidene for detaljer  

8. Kjentmannstur i Vestmarka  

15. – 16. Helgetur til Løvlia med kjentmannsposter  

15. – 16. Overnattingstur til Sellanrå 
 

24. Generalforsamling 2014  

28. – 30. Alpin-og langrennshelg ved Skeikampen  

April 

2. Månedens ondagstur – sjekk nettsidene for detaljer  

6. Vårskitur i Sørkedalen  

12. – 15. Skileik og moro på Fondsbu 
 

27. Dagstur i Lillomarka på gamle seterveier  

Mai 

2.- 4 Vårdugnad på Solstua  

7. Utemøte i Tidemandsstuens hage  

11. 17. mai-tur i Østmarka  

25.  Dagstur i Bærumsmarka  

Juni 7.- 9. Pinsedugnad på Sellanrå  
 
 
 
 
 

 


