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Leder’n 

I år er det 15 år siden Friluftsklubben ble 

stiftet! 

Jubileet må selvsagt feires. Vi har laget 

en liten historie i dette nummeret av 

Friluft hvor vi ser tilbake på våre 15 år. 

Vi skal også i løpet av året ha en 

jubileumsfest, slik vi har som tradisjon.  

Fremtiden til Friluftsklubben er noe alle 

medlemmene våre kan engasjere seg i. 

Kanskje kan nettopp du bidra? Jo flere vi 

er om å gi et godt tilbud til medlemmene 

våre, enten det er gjennom å arrangere 

turer, hjelpe til på hyttene våre, eller 

annet organisasjonsarbeide, desto bedre 

kvalitet får vi på foreningen vår. Ta 

kontakt med meg eller noen andre i styret 

hvis du er interessert i å bidra. 

Arrangementene i bladet denne gang 

dekker ut mai, og vi håper at de faller i 

smak. Husk at styret er åpent for 

turforslag fra medlemmene våre. Har du 

en idé til en tur så vil vi gjerne at du deler 

den med oss. 

Til slutt vil jeg på vegne av styret i Fri-

luftsklubben ønske alle våre medlemmer 

et godt nyttår, og håper alle får et fint 

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, 

Nedre Rælingsveg 378, 

2008 Fjerdingby 

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 6. 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  –  på vei sydover mot Holoseter 

Foto: Øyvind Grandum 
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Innkalling til generalforsamling 

Det innkalles til generalforsamling  
tirsdag 24. mars 

Friluftsklubbens sekstende ordinære 

generalforsamling avholdes 24. mars kl. 

18.00 i Tidemandsstuen i Tidemands-

gaten 44, Oslo. Etter den formelle delen 

blir det en innføring i bruk av GPS.  

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 2014 

4) Regnskap med revisors beretning 

5) Budsjett 2015 

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 
– åpningen utsatt pga tømmer-
drift 

Friuftsklubben holder som vanlig åpent 

for vaffelservering på Smedmyrkoia 

kommende sesong. Hvilken helg vi åpner 

er imidlertid i skrivende stund ikke klart. 

Foreløpig er det tømmerdrift på begge 

veiene opp til Smedmyrkoia, og Ski-

foreningen har ikke info om når løypene 

vil være farbare. Vi legger ut info på 

nettsidene når vi vet tidspunktet for 

serveringsstart. 

Vi håper serveringen kommer i gang 

snart, for vi vil veldig ubeskjedent hevde 

at Smedmyrvaflene er av de beste som er 

å få i marka, og definitivt verdt en tur. 

Korteste vei til Smedmyrkoia går fra 

Skansebakken 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. 



 Friluft nr 1/2015 

 5 

 

Friluftsklubben feirer 15 år! 
 

 

Vi inviterer til jubileumsfest 
 

lørdag 31. oktober 

på Disen gård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sett av datoen allerede nå! 

Flere detaljer kommer i neste nummer av Friluft 

og i egen invitasjon 
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Onsdagsturene fortsetter 

De månedlige kveldsturene på onsdager 

har blitt et populært tilskudd til tur¬pro-

grammet, og fortsetter også i år. 

I 2014 har det vært arrangert mange ulike 

turer gjennom hele året. De har variert fra 

skiturer og kombinerte ski- og gåturer om 

vinteren, til mer urbane turer som gjerne 

har vært kombinert med middagsbesøk på 

steder i nærhet. Kombinasjonen kveldstur 

og mat har vist seg å være populær hos de 

aktive turmedlemmene våre.  

Av de mest besøkte onsdagsturene i fjor 

var en skitur i Østmarka i februar, en 

tidlig vårtur gjennom Svartdalen i april, 

en rundtur på Gressholmen i juli med 

gammel historie og sommermat, og ikke 

minst bålkvelden ved Nedre Blanksjø i 

oktober med grilling av pølser og vafler. 

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.  

Vi starter 2015 med onsdagsturer på ski, 

og i januar gikk vi den nyfikset lysløypen 

rundt Tryvannsåsen. Etter turen ble det 

middag på Seterstuen, Frognerseteren. Vi 

håper det blir skiturer også i februar og 

mars, kanskje i Østmarka og Lillomarka. 

I april blir det nok en urban onsdagstur 

med middag igjen, før vi har vårt faste 

medlemsmøte i mai. 

Følg med på Friluftsklubbens forside der 

vi legger ut turene som er planlagt. Kom 

også gjerne med forslag til onsdagstur 

direkte til: 

Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no,  

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Julekveld i skogen er en årlig adventstradisjon for 

geocacherne – i år kom en rett før turen vår 

 – Foto: Steinar Roland 

 

Fra pinnekjøttkalas på Brunkollen 

– Foto. Aina Grymyr. 

Tursidene 
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Skitur i Kjekstadmarka med 
KM-post 

søndag 8. februar 

I år håper vi på fint skiføre i alle deler av 

Oslomarka, og generelt en bedre skivinter 

enn i 2014. Denne skituren måtte vi dess-

verre utsette i fjor, så gleden var stor da 

det også denne gangen dukket opp en 

kjentmannspost rett ved skiløypa. Planen 

er å ta kjentmannspost 3 Øst for Lange-

myrene før vi følger skiløypa videre 

sørover med klokken og tar oss en god 

rast underveis.  

Dette blir en lett skitur på rundt 12 km i 

en fint og åpent landskap, som vil egne 

seg også for de som vil prøve seg på en 

passe lett skitur. Vi går delvis på myrer 

med slake stigninger og raster inne på 

ROS-hytta, som er et populært server-

ingssted her. Dette blir første gangen 

Friluftsklubben arrangerer skitur i Kjek-

stadmarka, så vi krysser fingrene for godt 

skiføre og en flott skitur sydvest i 

Oslomarka! 

 

Fremmøte: Dikemark p-plass kl. 11. Vi 

koordinerer transport etter fristen, si ifra 

hvis du stiller med bil (bilspleis) 

Ta med: Varme klær, mat/drikke hvis 

ønskelig, samt Kjentmannsheftet 2014-

2016 hvis du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

onsdag 4. februar. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865 

Suppeskitur til Brunkollen 

tirsdag 17. februar 

 

Fra Brunkollen – Foto: Aina Grymyr 

Om høsten og i skisesongen har Brun-

kollen Turisthytte faste suppetirsdager på 

kveldstid. Vi håper på godt skiføre og tar 

oss en kveldstur for å nyte en suppe-

middag ute i Bærumsmarka. Turen vil bli 

lagt opp etter vær og ikke minst skiføre-

forholdene, men vi satser på en fin rund-

tur inn dit. Planlagt runde og lengde vil 

bli oppdatert på nettsidene når vi nærmer 

oss turdatoen. 

Brunkollen serverer gjerne flere typer 

suppe med hjemmebakt brød til, ofte med 

mulighet for dessert mellom kl. 16 - 20. 

Vi setter påmeldingsfristen så vi kan 

melde inn antallet som ønsker suppe-

middag fra oss. 

 

Fremmøte:  

Fossum kl. 17:30. Vi koordinerer 

transport etter påmeldingsfristen, si ifra 

hvis du stiller med bil. 

Retur: Gode og mette, sent til kvelds ;-) 

Ta med: Varme klær, hodelykter, penger 

til middag og drikke - og godt humør! 

Turfakta 

Turfakta 
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Fra en tur i Nordmarka. Her er det rast i en gapahuk som var beleilig satt opp – Foto: Hanne Enger 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

mandag 16. februar. 

Kontaktperson:  Iver Nicolai Gjersøe, 

tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20. 

Skitur i Nordmarka 

søndag 22. februar 

Denne søndagen tar vi en lett og rolig 

skitur med utgangspunkt fra parkerings-

plassen ved Sporten nedenfor Frogner-

seteren. Herfra går vi ned til Frønsvoll-

tråkka og nordover mot Skjennungstua, 

hvor det blir rast. Stedet har mye godt av 

både mat og kaker.  

Fra Skjennungstua går vi om Tryvannstua 

og Heggehullet tilbake til utgangspunktet.  

En kort tur på ca. 10 km, som også vil 

passe godt for dere som ikke går så mye 

på ski. 

 

Oppmøte:  

på parkeringsplassen kl. 11.00. T-banens 

linje nr. 1 går fra Majorstuen kl. 10.26 og 

er på Frognerseteren kl. 10.58. Turlederen 

møter på parkeringsplassen. 

Ta med: Drikke og penger til rast på 

Skjennungstua 

Kart: Oslo Nordmark vinter 

Maks antall personer: 12 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 18. februar. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no  

Turfakta 
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Måneskinnstur til Råsjøstua 

lørdag 28. februar 

Siste årene har vi hatt måneskinnsturer i 

Østmarka til Sandbakken og Vangen med 

mange deltakere. Skiglade strømmer inn i 

skogen med minimal lyktebruk for å 

oppleve dette. Det blir ofte en stemnings-

full kveldstur i nesten fullmånelys, med 

knitrende snø under skiene og for-

håpentligvis godt føre. Bildene og 

stemningen fra tidligere turer kan sees på 

friluftsforum. 

I fjor var det flere som ønsket å ha 

måneskinnstur i Romeriksåsen, så i år tar 

vi skituren inn til Råsjøstua en lørdags-

kveld. Skiforeningens Markatjeneste 

inviterer sammen med Røde Kors 

Ullensaker på Råsjøstua, Nannestad 

Almenningen, familie Fearnley og Rome-

rikes Blad til den populære måne-

skinnsturen i Romeriksåsene. Råsjøstua 

vil være åpen til midnatt, med bål og 

grilling på tunet. Du kan steke medbragt 

mat på bålet eller kjøpe ferdig grillet, 

deilige elgpølser, snacks og drikke. 

 

Fremmøte:  

Hakkim parkering kl. 17.30ved 

solnedgang. Si ifra ved påmelding om du 

trenger biltransport (bilspleis, bom opp 

kr. 60). 

Retur: Sent på kvelden, gode og mette 

etter besøk på Råsjøstua. 

Ta med: Hodelykt, varme klær, evnt. mat 

og varm drikke, samt penger til mat 

innendørs hvis du ønsker det. 

Kart: Romeriksåsene 1:50.000. Turleder 

har med GPS med kart. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 25. februar. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865 

 

Måneskinn over Romeriksåsene –  

Foto: Hanne Enger 

Kjentmannsskitur i Vestmarka 

søndag 8. mars 

Dette blir en skirundtur fra Vestmarksetra 

til Mikkelsbonn / Grønland, som har 

servering i vintersesongen. På veien skal 

vi innom kjentmannspostene 6 Gamleeika 

på Lauvåsen og 8 Puttmyrene. Planen er å 

ta en runde mot klokken, litt avhengig av 

føre og forhold, og lengden blir tilpasset 

dette. Antar turen bli rundt 2 mil. 

Vestmarka er en av de mest snøsikre om-

rådene, så vi håper på gode forhold og en 

flott skitur. 

Turfakta 
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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 2014-

2016 hvis du er kjentmannsjeger. 

Kart: Oslo Vestmark 1:50.000. Turleder 

har GPS med kart 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 4. mars. 

Kontaktperson:  Aina Grymyr,  

e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket), 

evnt. tlf. 922 35 865. 

 

Fra en tidligere vårskitur fra Vestmarksetra -  

Foto: Aina Grymyr 

Hyttetur med ski 

fredag. 13 – søndag 15. mars 

Det er tid for den årlige hytteturen med 

mulighet for langrenn og evt. alpin. Det 

er i skrivende stund ikke klart hvor turen 

går. Dette blir avklart etter 5. februar. 

Håpet er å få til en tur til Venabygdfjellet. 

Følge med på nettsidene eller ta kontakt 

med kontaktpersonen.  

 

 

Avreise:  

Fredag 13. mars ca kl. 18. Avtales etter 

påmelding. 

Hjemkomst: Søndag 15. mars ca kl. 19. 

Pris: Bilspleis, hytteleie og felles middag. 

Maks antall personer: 8 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

søndag 1. mars. 

Kontaktperson: Øyvind Grandum,  

e-post: oyvind@friluftsklubben.no,  

tlf: 951 47 284. 

Dagstur til Kolsåstoppen – god 
trim og flott utsikt! 

søndag 19. april 

Rute: Turen starter ved Gjettum T-bane-

stasjon. Derfra går vi gjennom et bolig-

felt, før vi ankommer turstien som går til 

Kolsåstoppen.   

Stien opp til Kolsåstoppen er delvis 

ganske bratt og litt krevende. Oppe på 

toppen koser vi oss med medbrakt mat og 

drikke.  

Varighet: ca. 3,5 - 4 timer.  

 

Oppmøte:  

kl 11.30 ved Gjettum T-banestasjon. 

Reise: kl 11.05 fra Majorstuen, T-bane 2 

mot Kolsås (ankomst Gjettum kl 11.28).  

Utstyr: Ta med klær etter været, og gode 

sko. Ta også med mat og drikke.  

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 15. april 

Kontaktperson: Ingve Dragsnes,  

tlf. 99 60 54 08 eller e-post: 

ingve.dragsnes@gmail.com 

Turfakta Turfakta 

Turfakta 
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Vårdugnad på Solstua 

lørdag 25. april 

Det blir fokus på vedhogst på denne 

dugnaden. I tillegg skal vi ha en rundvask 

av hytta, legge på nytt sengetøy og 

etterfylle med lys, vaskemidler, etc. 

De som ønsker det må gjerne overnatte 

gratis til søndag, men det vil ikke bli 

organisert felles retur på søndag. Det er 

overnattingsplasser til 5 personer. 

 

Avreise:  

Lørdag kl. 09.30 

Retur: Lørdag ca kl. 21 

Ta med: Arbeidstøy, mat og drikke til 

lunsj. Friluftsklubben stiller med middag 

ca. kl. 18.00. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

utgangen av tirsdag 21. april.   

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 22. april. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf. 924 07 060, leif@friluftsklubben.no 

 

Fra en tidligere dugnad der det ble bygget ny trapp – 

Foto: Øyvind Grandum 

17. mai-tur i Østmarka  

søndag 10. 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 Ulsrud-

vannet. Vi går en kortere tur på ca. 3 km i 

området før lunsjen. 

Fokuset på dette arrangementet er mer 

rettet mot lunsjen, enn selve turen. Vi trår 

til med koldtbord med smak av 17. mai, 

men som piknik ute i naturen. Arrange-

mentet 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. 

 

Avreise:  

Fremmøte ved parkeringsplassen ved 

Østmarkssetra kl. 11.30. Reise hit avtales 

med turleder ved påmelding. 

Retur: Ca. kl. 15.00. 

Ta med: Hvis du har flagg, så stikk det 

oppi sekken. Ta med sitteunderlag. Hva 

den enkelte skal ta med av fellesmat 

avtales ved påmelding. 

Maks antall personer: 16 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 6. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

Turfakta 

Turfakta 
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Pinsedugnad på Sellanrå 
turisthytte 

lørdag 23. – mandag 25. mai 

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. 

Men, det blir en del andre aktiviteter 

også, både bedagelig avslapping og 

turmuligheter får vi i tillegg tid til denne 

helgen. 

Vi samles lørdag ettermiddag med 

grilling 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 

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. 

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 

opplysninger 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 gå inn til hytta 

fra Skar i Maridalen (buss 51). 

Pris: All overnatting og middagsmåltider 

er som vanlig gratis. Brødmat til frokost 

og lunsj, samt drikke tar du med selv. 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 

tøy, arbeidstøy, brødmat og drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 20. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Maks antall personer (som kan overnatte 

samtidig): 15 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Fra en tidligere dugnad – Ida rydder opp i buskaset 

– Foto: Hanne Enger 
Turfakta 
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Kjentmannsposttur til Ringerike 

lørdag 30.mai 

På Ringerike ligger et fint turterreng opp 

fra Åsa ved Steinsfjorden. Vi har tidligere 

hatt tur hit for å besøke Jaklefossen og 

Valbekkfossen, som er to av de finere 

fossefallene i Oslomarka. 

I denne perioden av kjentmannsposter, er 

tre poster lagt nær hverandre i området. 

Vi vil derfor lage en tur som går innom 

alle disse tre, og hvor vi også får 

gjenoppleve Valbekkfossen. 

Turen tar utgangspunkt fra Damtjern i 

Åsa. Herfra går vi nordover til den første 

posten, post 17 – Høgaaskleiva. Vi går 

deretter om Valbekkfossen til post 19 – 

dyregraven, og får med oss utsikten fra 

”Tiurtoppen”, før vi returnerer tilbake til 

bilene ved Damtjern. Så kjører vi rundt 

og opp til Ringkollen, hvor vi tar den 

siste posten, post 21, på Ringkolltoppen. 

Her er det kjempefin utsikt over store 

deler av Ringerike. 

Det blir uterast. Så ta med niste, drikke og 

sitteunderlag. 

 

Avreise: avtales med turleder ved 

påmelding. Vi regner med å dra fra Oslo 

ca. kl. 11.00, og er tilbake i byen ca. kl. 

18.00. Merk at denne turen går på en 

lørdag. 

Maks antall personer: 12 

Påmelding:  Til kontaktpersonen innen 

onsdag 27. mai. 

Kontaktperson:  

Magne Arentsen, tlf: 936 17 068, 

e-post: magne@friluftsklubben.no 

 

Jaklefoss, fra en tur i 2003 – Foto: Hanne Enger 

 

Utsikt over Ringerike – Foto: Hanne Enger 

 

Turfakta 
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Friluftsklubben fortsetter også kommende 

sesong med 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. 

Klubben tar ikke ansvar for småtasser på 

tur, men har startet et turtilbud som vi 

håper at vil falle i smak hos de av våre 

medlemmer som har småbarn.  

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. 

Vi søker flere turarrangører 

På grunn av mye jobb og nært fore-

stående familieforøkelse på de som nå har 

arrangert turer blir tilbudet noe redusert i 

vinter. Småtassgruppa kommer imidlertid 

sterkere tilbake når det våres! Vi søker 

også flere voksne som kunne tenke seg å 

stå som arrangør av turer. Til våren 

holder vi et fellesmøte med de som er 

interesserte for å snakke om turplaner, og 

hva det innebærer å arrangere turer. 

For de som er på Facebook er det også 

mulig å be om å bli innmeldt i småtass-

gruppen vi har her. 

 

Litt om småtass på Facebook 

 

https://www.facebook.com/groups/ 

FIOsmaatass/ 
 

Det er opprettet en lukket gruppe for 

småtass-gjengen. Gruppen aksepterer 

bare ekte Facebookprofiler. Uekte pro-

filer blir ikke tatt opp i gruppen. 

Oppdages det uekte profiler i etterkant 

fjernes disse fra gruppen og det sendes en 

melding med informasjon til den det 

gjelder om hvorfor vedkommende profil 

er blitt fjernet. 

Via denne gruppen vil medlemmene få 

oppdatert turinformasjon. Medlemmene 

har også anledning til å poste innlegg i 

gruppen. Aktivitet i slike lukkede grupper 

vises ikke på den enkeltes private FB-

profil. 

 

Turer for småtasser (og deres foreldre)  

https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
https://www.facebook.com/groups/%0bFIOsmaatass/
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Aketur 

søndag 8. februar 

Denne søndagen satser vi på å finne en 

akebakke med gode snøforhold. Ettersom 

det i skrivende stund er usikkert hvor 

dette vil være kommer ikke detaljer om 

tid og sted før nærmere turdatoen. 

Følg med på nettsidene våre og på 

Facebook for oppdatert informasjon. 

Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post: 

krilar2@gmail.com, tlf: 915 70 355. 

 

Foto: Hans Edvard Sunde 

Planer for våren og sommeren 

Fellesmøte i småtassgruppa (april/mai) 

Hyttetur i Oslofjorden (mai) 

Flere detaljer kommer på nettsidene og i 

neste Friluft. 

 

 

 

Turer i det ordinære 
programmet som egner seg for 

småtasser 

Utemøte med grilling  - onsdag 6. 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. 

 

17. mai-tur i Østmarka - søndag 10. 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 Ulsrud-

vannet. Vi går en kortere tur på ca. 3 km i 

området før lunsjen. 

Fokuset på dette arrangementet er mer 

rettet mot lunsjen, enn selve turen. Vi trår 

til med koldtbord med smak av 17. mai, 

men som piknik ute i naturen. Arrange-

mentet 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. 

Se flere detaljer under turprogrammet. 
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 Vannrett 

1 Har dårlig tid 

6 Knutepunkt på 

Gjøvikbanen 

9 Vassdrag 

10 Bare 

11 Halogen 

12 SAS-flight 

13 Arbeidsleder 

14 Fø opp 

15 Kjøkkenredskapet 

18 Før middag 

19 Hele 

20 Prefiks 

22 Steinaldermennesket 

25 Grenseelv 

26 Retning 

27 Treslag 

29 Reelle 
 

 

 

 

 Loddrett 

1 Vårtegn 

2 Fugl 

3 Parti 

4 Hannfugl 

5 Fiskeredskap 

7 Klistremerke 

8 Kommune 

13 Kjøretøy 

16 Rom 

17 Endel 

21 Sørlandets dikter 

23 Direktorat 

24 Gardermoen 

28 Skue 

  

  

  

 

 

Friluftskryss 1 / 2015 

 
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: 

Et sett med drammeglass til turbruk 

En flaske med turvaskemiddel 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 2 / 2015) sammen med løsningen. 

. 

1 2 3  4 5  6 7 8 

9    10    11  

12   13    14 A  

15  16   D 17  18  

  19 G   20 21   

22 23  B E 24     

25     26  27 28  

29   C   F    
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Tidlig vinterstemning ved Øyungen – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 
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Friluftskryss 3/2014 - løsning 

Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinnere denne gangen 

er Hans Edvard Sunde og Toril 

Deildok. Disse mottar henholdsvis en 

vanntett pakksekk og en oppblåsbar 

hodepute. 
 

L E I R V A S S B U 

 P S  E K S T R A 

A L L E R S  A A  

L E A  S E L V  T 

L M N  J  A E  U 

T O D S O L U R E T 

I S  I N N E N  E 

D  K K   N  U R 

 

Snørr 

Av Hans Edvard Sunde 

Du er invitert i middag og reiser ut og 

kjøper blomster til vertskapet, legger 

bestefars aftershave bak øret og knytter 

slipset. Ding dong, sier dørklokka. I det 

vertinnen åpner, setter du den ene 

fingeren for det ene neseboret og blåser 

snørret ut av det andre så vertinnen 

rygger og trappa blir spettete gul.  

Nei, du gjør ikke det. I skisporet derimot, 

er alt lov. Alle snyter seg så de bakenfor 

får seg en fin dusj. Og ikke bare ut i 

skogen heller, men helst i selve sporet, 

slik at Oddbjørn Hjelmeset ikke får is i 

rubben, men snørr i Galliumen. (Gallium 

er slags glivoks til 2.500,- per boks.) 

Stakkars Hjelmeset.   

Når det gjelder dørstokken, som jeg 

begynte med, er det selvopplevd. Det var 

kø langt ut på tunet for å komme inn på 

Kikut. I det en kondom skulle gå inn, 

snudde han seg i døra og sendte oss 

bakenforstående en snørrklyse, som 

landet på trappa, takket være at flere av 

oss trakk inn understellet.  

Aftershave og blomster hadde vært fint, 

men er vel unødvendig på Kikut. Er ikke 

snørrklyser på trappa også unødvendig? 

1000-meter lykt 

Av Hans Edvard Sunde 

Jeg går på ski om kvelden. Det er mørkt 

og jeg har med hodelykt. Den er ikke på. 

Dels for å spare batteri og dels fordi det 

er fint å gå under stjernene. 

Ikke alle praktiserer det slik. De fleste 

som har hodelykt oppfører seg som om de 

ikke har hodelykt. De ser alle andre i 

øynene. Mange synes dette er en fin 

egenskap, men bare uten hodelykt. Med 

hodelykt er det bare en irritasjon. Det var 

før, da man hadde et 1,5 volts batteri og 

en glødepære. Nå har alle tusenvis av 

Smått og stort  
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lumen, så du utsettes for en lett laser-

operasjon på øyet når du treffes av 

uomtenksommes lysstråler. Spesielt 

gledelig er det når du har gått lenge i 

mørket og er vant til lite lys og så kjører 

ned en bakke. Du er nødt til å møte en på 

vei oppover og vedkommende er nødt til 

å sette sine 1000 lumen rett i øynene dine 

slik at resten av utforbakken kjøres inn i 

et sort hull og du prøver å stå der du 

synes å huske å ha sett sporet gå. 

Har de ikke førerkort? Lærte du på 

mørkekjøring at du skal sette fullt fjernlys 

på hver gang du møter noen? Skal lyset 

være dimmet og lyse ned i bakken bare 

når du ikke møter noen? 

Etter mange års irritasjon har jeg nå kjøpt 

løsningen. Jeg har fjernstyring på en liten 

knapp. Jeg kan trykke på den hvis jeg 

føler meg utsatt for laseroperasjon. Når 

jeg trykker på knappen blinker lampa mi 

raskt i ett sekund med blink av 4000 

lumen. Selv fjernlysene blekner i dette 

skinnet. Vær advart, lys ikke andre 

mennesker opp i ansiktet med dagens 

kraftige hodelykter. Det kan være meg… 

 

Slik kan man også nyte en sen kveldstur – i godt 

selskap med Friluftsklubben og med minimal 

lyktebruk – Foto: Aina Grymyr. 

Referat fra småtasstur til 
Sæteren gård 

Av Kristin Larsen 

Været var supert med knall blå himmel 

og sommertemperatur. 

Vi var fire voksne og fem barn som satte 

kursen mot Sæteren Gård passe tidlig på 

lørdag. 

Turen oppover gikk i fint, men rolig 

tempo og barna var nok ganske spente på 

hva som lå foran dem :) 

Vel opp fikk vi installert og fyrt opp bålet 

ved lavvoen. Jeg hadde tatt med nyinn-

kjøpt bål-vaffeljern. Etter to iherdige, 

men mislykkede forsøk på vaffelsteking 

fant vi i stedet frem en bålpanne. Det ble 

derfor «baffel» i stedet for vaffel og alle 

var enige om at det var fint at vaffeljernet 

ikke fungerte. Baffel smakte nemlig vel-

dig godt, mye bedre enn vaffel. Jeg tipper 

barna i snitt spiste seks baffler hver og 

hadde vi hatt mer røre hadde de spist mer 

:)) 

Barna koste seg ellers stort i labyrinten og 

i hinderløypen. Leken gikk høyt og lavt 

til ganske langt utpå kvelden. Da forlot 

dagsturfamilien oss og vi overnatterne 

trakk inn i Eventyrhytta hvor vi lagde 

middag. Etter middag ble det Ole Min 

Hatt!!- leken. Verdens morsomste og 

dummeste lek ;) 

Dagen etter ble det veldig god frokost, 

mye lek, natursti og mer bålbrenning. 

Da vi til slutt satte kursen hjemover litt 

over klokken fire søndag ettermiddag var 

alle godt slitne, men fornøyde etter en fin 

tur.  Tusen takk for turen til dere som var 

med!! 

http://www.friluftsklubben.no/friluftsforum/file.php?1,file=634
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En gård idylligsk beliggende ved et vann i marka, men hvor?  – Foto: Hans Edvard Sunde 

Hvor er dette? 

Bildet over viser en idyllisk beliggende 

gård et eller annet sted i marka. Hvor? 

Skriv inn til redaksjonen i Friluft innen 

15. mars (hanne_enger@hotmail.com) og 

fortell hva gården heter og hvilken 

historie som knytter seg til den. Riktig 

forslag trykkes i neste Friluft og premi-

eres med valgfri kryssordpremie. 

 

 

Ising  

Hvis man smører med for myk festes-

møring under skiene, setter det seg snø i 

smøringen og man får kladder. Det er bra 

for festet, men er kjedelig fordi glien blir 

ødelagt.   

Smører man med for hard festesmøring, 

fester den seg ikke til underlaget i det 

hele tatt og man får god glid, men ikke 

noe feste. Skiene blir bakglatte.   

Det er altså om å gjøre å finne et eller 

annet kjemikalium som binder seg 

akkurat passe til snøen. Ikke for mye og 

ikke for lite. Mye av skismørernes myto-

logi dreier seg om dette.  
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Hva skal man klistre under skiene for å unngå ising? 

Noen ganger, særlig ved vekslende 

underlag, eller vekslende vær rundt null 

grader, kan det sette seg is i selve festes-

murningen. Dette er det kjedeligste av alt. 

For det første vil isen ikke gi godt feste, 

så festet ditt er borte. For det andre 

bygger isen seg opp under skia slik at den 

subber nedi i unnabakker. Dermed er 

glien også borte.  

Den vanlige feilen man gjør er å tro at 

smurningen er for hard eller slitt bort. 

Dermed legger man på mer av det samme 

eller av enda mykere smurning. Det gir 

feste en tid, inntil den nye smurningen 

også iser og alt blir dobbelt så ille. 

Hvorfor iser det?  Selv ski som er ment å 

brukes helt uten smøring, kan ise. Det iser 

for eksempel i en rubbet festesone som er 

helt fri for smurning. Hva kommer det av 

og hva skal vi gjøre når vi får ising. 

Finnes det noen smørere som vil dele sine 

hemmeligheter?  

Skriv til Friluft! 

 

 

 

Ulvespor 

Av Hans Edvard Sunde 

Der sto jeg alene i Østmarka. De andre 

skulle finne en skiorienteringspost og var 

forsvunnet inn i skogen. Jeg har aldri hatt 

hund så jeg kan ikke si noe om de store 

poteavtrykkene vi hadde sett krysse 

løypa. Nå hørte jeg de hundevante inne i 

skogen. De kommenterte steglengden på 

det aktuelle sporet. «Det er definitivt en 

større steglengde enn en hund.»  Hva? 

Større enn en hund? I Østmarka?   

 

Kosebisken – kilde: wikimedia commons 

Der sto jeg alene og hørte de andre vase 

rundt inne i skogen med hodelyktene 

sine. Jeg sto under fullmånen og så på 

ulvesporet, overbevist om at den så meg 

og ikke omvendt.  

 

Ulvespor – kilde: wikimedia commons

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/06_Elk_Hunt_%28194%29.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/06_Elk_Hunt_%28194%29.JPG


Friluft nr 1/2015 

22 

For 5 år siden tok vi en gjennomgang av 

Friluftsklubbens historie så langt. Det er 

naturlig å la denne gjennomgangen basere 

seg på det som ble skrevet den gangen, 

med en oppdatering på de siste 5 årene. 

Som jeg skrev ved det forrige jubileet, så 

vil jeg igjen fremheve at jeg håper en 

liten reise tilbake i tid vil gi forventninger 

om en livskraftig forening også de kom-

mende årene.  

1997 

 

Forløperen til U + på Raudalsfjellet 

Grunnlaget for Friluftsklubben legges 

dette året. En ’eldre’ gjeng i Turist-

foreningens ungdomsgruppe arrangerer 

en tur til Raudalsfjellet mellom Gol og 

Bagn, og noen ytrer seg på denne turen 

om at denne sammensetningen av 

turdeltakere vel er i det øvre sjiktet av 

ungdom, dvs. litt ’U +’. 

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 

uavhengig gruppe kalt «U +». Det ble 

invitert til en åpningsfest tidlig i februar 

på Farmasihytta, og 34 deltakere kom til 

denne festen. Imidlertid ble ikke aktivi-

teten alt for stor denne første tiden. Antall 

arrangementer var langt fra dagens, og 

medlemsmøtene samlet ikke flere enn at 

de ble holdt hjemme i lederens stue.  

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.  

 

Elglogoen vi brukte i U+ - tiden 

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 

avlysning, så har vi kommet til at vi 

dessverre må legge ned U+. Det er nokså 

krevende å drive en slik gruppe, selv om 

aktivitetsnivået er lavt. Og når vi stadig 

15 år med Friluftsklubben i Oslo 

Tekst: Magne Arentsen 
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må avlyse det ene arrangementet etter det 

andre, så er det svært skuffende og lite 

motiverende for 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 presis-

eringen «Friluftsklubben i Oslo», på 

konstituerende 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 

Foto: Magne Arentsen 

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 Turistf-

oreningen 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. 

2002  

 

Lang rekke på tur i 2002 – Foto: Magne Arentsen 

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 
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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. 

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.  

2003 

Gjennom vårt arbeid på Tømtehyttene ble 

vi kjent med en hytte med fantastisk 

beliggenhet ute på vestsiden av Raud-

løkkollen. 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!! 

Året brakte ellers en fin sommertur til 

Rondane med 13 deltakere. Dette året 

 

Fra en tidlig fase i oppussingen av Sellanrå -  

Styreleder Magne hugger ned gamle skap på det som 

skal bli soverommet – Foto: Hanne Enger 

 

Etter hvert kan fornøøyde dugnadsdeltakere nyte 

synet av en nybeiset hytte  

– Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

gikk vi tilbake til bare én sommertur. 

2003 ble også året hvor vi opprettet 

diskusjonsforumet «Friluftsforum» på 
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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 

arrangementer. Julefesten ble holdt på 

Nydalshytta i Lillomarka.  

Medlemstallet økte ikke da vi ved en 

opprydning i medlemsregisteret slettet 

mange medlemmer. 

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 likevel at folk 

meldte seg inn uten at vi trengte videre 

markedsføring.  

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.  

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. 

 

 

Fra en hyttetur i 2005 til Vikerkoia på Vikerfjell. 

Øverst ser vi turgjengen samlet på toppen av 

Gyranfisen – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 
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2006 - Fra høstfargeturen til Skrimfjell – Foto: Hanne Enger 

2006 

Dette året ble ikke fullt så bra for Fri-

luftsklubben. Det var 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. 

Positivt i 2006 var deltakelsen på jule-

festen. Festen samlet hele 32 deltakere og 

ble holdt på Lynhytta.  

Flere høstturer ble arrangert, og det må 

nevnes at vi dette året hadde den dags 

turen i vår historie med lengst reisevei 

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. 

 

I 2006 ble det også arrangert en tur over Besseggen  

Foto: Hanne Enger 
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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 Lillo-

marka. Imidlertid krevde hytta en større 

oppussing. Dette ville kreve store ressurs-

er, 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 

turkartene.  

Deltakelsen på turene var omtrent som 

året før. Av 52 arrangementer dette året 

ble 8 avlyst.  

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 

Friluftsklubben 168 medlemmer. 

2008 

I 2008 fikk vi nytt sted for medlems-

møtene. Fra 2002 hadde vi avholdt med-

lemsmøter 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. 

 

Fra Molladalen i 2007 -  fjelltur med 

utendørskonsert – Foto: Hanne Enger 

En hyggelig eldre trebygning med passe 

størrelse for våre møter.  

Sommerturen i år var igjen en ukestur. 

Den gikk til Skarvheimen og Aurlands-

dalen. 

 

2008 - På vei ned Bjørnestigen i Aurlandsdalen 

Foto: Hanne Enger 
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Solstuas kontrakt ble forlenget med 5 år. 

Vi fikk endelig restaurert verandaen, og 

gravd brønn til stedet – store 

forbedringer.  

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.  

Fra og med Friluft nr. 3 – 2009 overtok 

Hanne Enger som redaktør av bladet etter 

Terje Didriksen, som siden starten av 

Friluftsklubben hadde sittet som redaktør.    

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 holdt på Hoppeseter innerst 

i Lommedalen. 

 

Fra en tur til Retthellseter på Krokskogen høsten 

2009 – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

2010  

Dette året begynte vi å utgi Friluft i 

farger. Dette ga særlig en bedre opp-

levelse av de mange naturbildene i bladet.  

Så kunne Friluftsklubben feire 10-års 

jubileum. Festen ble holdt på Tveten 

gård, og samlet 30 deltakere. «Gull-

konglen» for stor innsats for foreningen 

og for friluftslivet, ble tildelt Hanne 

Enger, Morten Eriksen og Nils Bugge. 

Hovedretten til festmiddagen var ryper i 

rømmesaus. Som vanlig ble maten laget 

på dugnad under ledelse av «kokken» 

Magne Arentsen. 

 

En av de fem rettene tilberedes – Foto: Hanne Enger 

Sommerturen gikk dette året til Sunn-

mørsalpene. 

 

Fra toppen av Slogen – Foto: Lin Østad 
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Jubileumsfesten 2010 - Festdeltakerne venter på middag – Foto: Hanne Enger 

Ved utgangen av året hadde vi 177 med-

lemmer. 

2011  

Et nytt hytteprosjekt ble vurdert dette 

året. En liten hytte oppe på Eineåsen 

ovenfor Rykkinn i Bærum var mulig å 

kunne leie. Det ble foretatt befaring av 

stedet, og Asker og Bærums budstikke 

kunne meddele at Friluftsklubben i Oslo 

var i dialog med Bærum kommune om en 

mulig avtale. Imidlertid var hytta i så 

dårlig forfatning at det ville bli en 

uforholdsmessig kostnad å sette den i 

stand. Det ville også ha krevd svært 

mange dugnadstimer. Resultatet ble at vi 

ikke gikk videre med dette prosjektet.  

Sommerturen dette året samlet 14 

deltakere, og var det største sommer-

turprosjektet vårt noensinne. Turen gikk 

til Lofoten, og kombinerte både hytte til 

hyttetur i Lofotalpene, tur med Hurtig-

ruta, og sykkeltur ut til det ytterste av 

Lofoten. 

 

Hytta som kunne fått navnet «Smutthullet» var i 

dårlig forfatning – Foto: Hanne Enger 

Vi opprettet en ny turkoordinatorstilling 

for å ha en person med særlig ansvar for 

turene. Dette ble Aina Grymyr som 

fortsatt er turkoordinator.  

Julefesten på KSI-hytta samlet 18 del-

takere. 

Vi hadde en liten nedgang i medlemstallet 

dette året til 167 medlemmer ved ut-

gangen av året. 
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Lofoten 2011, lang rekke på vei opp til toppen av Møysalen – Foto: Steinar Roland 

2012 

Helt siden vi åpnet Sellanrå turisthytte har 

vi hatt «åpen dag» der oppe den første 

søndagen i oktober. På ”åpen dag” har vi 

vaffelservering på hytta kombinert med et 

markarelatert foredrag. Dette året samlet 

vi hele 70 besøkende som kom for å se 

Trygve Christensen ha et foredrag basert 

på sin bok «Marka og krigen».  

 

Fra en onsdagstur i Svartdalen i 2014 –  

Foto: Steinar Roland 

Sommerturen Lysefjorden rundt samlet 9 

deltakere. For øvrig ble 47 arrangementer 

med totalt 320 deltakere ble gjennomført 

dette året. 

Noe som virkelig slo igjennom dette året 

var onsdagsturene , som vi fortsatt har 

hver første onsdag i måneden. Aina er 

initiativtaker og primus motor for ons-

dagsturene. 

Ved utgangen av året hadde medlems-

tallet økt til 182 medlemmer. 

2013 

På Smedmyrkoia kunne vi utvide menyen 

med pølser fra Strøm-Larsen. Det med-

førte ikke noen stor økning i omsetning-

en, men ble satt veldig bra pris på av 

enkelte besøkende.  

Som et markedsføringstiltak fikk vi legge 
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brosjyren vår inn i deltakerkonvoluttene 

til turorienteringen Ola-Dilt. Ca. 1500 

brukere av Østmarka fikk således mulig-

het til å høre om Friluftsklubben.   

Dette året kunne vi tilby 46 arrange-

menter som samlet totalt 200 deltakere. 

Dette året ble det første året uten at vi 

arrangerte sommertur. 

Ved utgangen av året hadde vi 175 med-

lemmer. 

2014 

 

 

Nytt dette året var tilbud om egne turer til 

medlemmer som har barn. Tilbudet er 

ment å legge til rette for at de som ikke 

blir med på vårt øvrige tilbud på grunn av 

at de har små barn, fortsatt kan bli med på 

tur siden turene er tilpasset barna.  

Det ble ikke arrangert noen sommertur i 

år heller. 

Åpningen av nye kjentmannsposter 

samlet mange medlemmer av Frilufts-

klubben. Vi ser at kombinasjonen av 

dagstur og kjentmannsposter gjør at flere 

blir med på turene. Vi prøver så langt det 

er mulig å legge opp turene slik at de 

inkluderer kjentmannsposter.  

2015 

Endelig fremme ved jubileumsåret. På de 

15 årene som har gått har klubben vokst 

fra beskjedne 34 deltakere på første 

samling til 175 medlemmer ved inngang-

en til 2015. Vi fikk 25 nye medlemmer i 

2014.  

Vi har nå etablert oss med en relativt jevn 

medlemsmasse, 2 hyggelige hytter, med-

lemsblad og internettsider, og turer av 

forskjellige typer med stor variasjon av 

steder.  

For tiden som ligger foran oss håper vi på 

enda større deltakelse på turene, og enda 

flere aktive medlemmer. Målet er jo først 

og fremst å ha det hyggelig sammen om 

vår store felles interesse, friluftsliv. 

Dette var en liten reise gjennom våre 15 

år, og mye tyder på at det blir mye fint å 

skrive om ved neste jubileum også.  

 

2014 – fra en tur med småtassgruppa til Håøya- 

Foto: Hans Edvard Sunde 
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Friluftsklubbens sommerturer med 
turledere (U+ sine turer er medregnet):  

1998 -  Femundsmarka  

(Øyvind Grandum) 

1999 -  Dovrefjell (Øyvind Grandum) 

2000 -  Gausdal Vestfjell  

(Øyvind Grandum) 

2001 -  Norefjell / Eggedalsfjella  

(Magne Arentsen) og  

Sunnmørsalpene  

(Øyvind Grandum) 

2002 -  Vikerfjell (Magne Arentsen) og 

Breheimen (Øyvind Grandum) 

2003 -  Rondane (Hanne Enger) 

2004 -  Gausdal Vestfjell  

(Magne Arentsen) 

2005 -  Avlyst. Planlagt til 

Hardangervidda 

2006-  Hardangervidda  

(Øyvind Grandum) 

2007 -  Langhelgturer til Fanaråken 

(Morten Eriksen) og  

Molladalen (Hanne Enger) 

2008 -  Skarvheimen og Aurlandsdalen 

(Hanne Enger) 

2009 -  Jotunheimen  

(Iver Nicolai Gjersøe) 

2010 -  Sunnmørsalpene (Hanne Enger) 

2011 -  Lofoten (Hanne Enger) 

2012-  Lysefjorden rundt (Lin Østad) 

2013 -  ikke arrangert 

2014 -  ikke arrangert 
 

 

 

Friluftsklubbens julefester:  

2000 –  Farmasihytta, Nordmarka  

2001 –  Farmasihytta, Nordmarka  

2002 –  Lynhytta, Nordmarka  

2003 –  Nydalshytta, Lillomarka  

2004 –  BI-hulen, Nordmarka  

2005 –  Ikke arrangert pga jubileumsfest  

2006 –  Lynhytta, Nordmarka  

2007 –  Lynhytta, Nordmarka  

2008 –  Farmasihytta, Nordmarka  

2009 –  Hoppeseter, Krokskogen 

2010 –  Ikke arrangert pga jubileumsfest 

2011 –  KSI-hytta, Nordmarka 

2012 –  KSI-hytta, Nordmarka 

2013 –  Privat på Majorstuen  

2014 Mistral Café på Majorstuen 

 

Innehavere av Gullkonglen: 

2005 –  Øyvind Grandum  

2010 –  Nils Bugge 

Hanne Enger 

Morten Eriksen 

 

 

Nils Bugge tildeles «gullkonglen» av styreleder 

Magne Arentsen – 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. 

Foto: Hanne Enger 
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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. 

Foto: Bjarne Lohmann Madsen 



 

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Nedre Rælingsveg 378, 2008 Fjerdingby 

 
 

A – POST 
Arrangementer  

Måned Dato Tur/arrangement  

Februar 

8. Aketur 
 

8. Skitur i Kjekstadmarka med KM-post KM 

17. Suppeskitur til Brunkollen  

22. Skitur i Nordmarka  

28. Måneskinnstur til Råsjøstua  

Mars 

4. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

8. Kjentmannsskitur i Vestmarka KM 

13. – 15. Hyttetur – sted er ennå ikke bestemt  

24. Generalforsamling  

April 

8. Månedens onsdagstur – se info på nettsidene  

19. Dagstur til Kolsåstoppen  

25. Vårdugnad på Solstua  

Mai 

6. Utemøte med grilling  

10. 17. mai-tur til Ulsrudvann  

23. – 25. Pinsedugnad på Sellanrå  

30. Kjentmannsposttur til Ringerike KM 
 
 

 
 
 
 


