
Friluft  2/2000

6

�������	
�� Finnes på DNT-hyttene: Nei. Kan kjøpes
på Skandinavisk høyfjellsutstyr

Vekt: 137 g Kan spises kald: Er ikke et ferdigprodukt

Pris: 69,- Terningkast: 6

��������������

Jeg velger denne som et eksempel på en billig og ok løsning. Dette er rett og slett
en pakke nudler hvor det følger med en krydderblanding. Den finnes i flere
smaksvarianter. Jeg prøvde kjøttsmak. Jeg trengte to pakker for å bli mett. Koketid
er ca. 5 minutter. Det var ikke det beste jeg har smakt, men den er full av energi, er
billig og veier lite.

�	�����������	 Finnes på DNT-hyttene: Nei

Vekt: 100 g Kan spises kald: Er ikke et ferdigprodukt

Pris: Ca. 10,- Terningkast: 3

Ellers anbefales potetmos som tilbehør. Det lett å bære, billig og gir mye god
næring.

Fortæring av turistforeningsmat på Storeskag
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Vi tar T-banen til Lillevann stasjon og rusler rolig de 5-6 nedover-kilometrene til
Midtstuen stasjon hvor det går T-bane tilbake til byen. På veien vil vi ha flott
utsikt mot Sørkedalen, Bærum og Oslo med fjorden. Vi passerer også
Holmenkollen skibakke og arven etter ”Greven”, nye Holmenkollen kapell. Dette
blir en rolig tur i behagelig terreng. Ta med kikkert om du har.

���
���� Vi tar første T-bane etter 17:30 fra Stortinget i retning Holmenkollen
og møtes i bakerste vogn (undertegnede tar banen fra Majorstua). Oppmøte på
Lillevann ca 18:00 (avhenger av når banen er der).

Ingen påmelding. Kontaktperson: Gunnar Fimland, tlf 22 64 27 97.


������	�	����������
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Turen til fastlandsnorges mektigste fjellmassiv går av stabelen 15. september. Vi
kjører med bil fra Oslo til Gjendesheim fredag ettermiddag. Overnatting på
Gjendesheim eller i telt i nærheten. Lørdag starter med en lang og god frokost på
Gjendesheim. Kl. 11.15 går båten til Gjendebu. Turen fortsetter over Bukkelegeret
til Memurubu. Der koser vi oss med en tre-retters middag og får en god natts søvn
før oppstigningen til Besseggen (1743 moh). Eggen er luftig og vi får oppleve den
vakre kontrasten mellom det dypblåe Bessvatnet på den ene siden og det grønne
Gjendevatnet på den andre siden. Et kortere alternativ til Besseggen er en stølsvei
langs Gjendevatnet.

��	� ���  Fredag 15.9 kl. 17.00 fra Oslo med biler.
!"�
	� ��� Vi er tilbake i Oslo søndag ca kl. 22. Vi spiser på veien hjem.

����#	� Varm sovepose, lommelykt, varme klær, nistepakke.

$	 �� Overnatting kr. 120-180 pr. natt. Mat ca kr 250. Bensinpenger: ca kr. 200 pr
pers. Båt 70,-.

%�	�� Turkart Jotunheimen Aust, 1:50.000

$&
��� ��� Til Cecilie Malnes (tlf. se bak). innen tirsdag 12.9.
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Nå viser fjellet seg fra sin vakreste side, og vi har i år valgt Norefjell for vår
høstfargetur. Norefjell er langt mer enn alpineldorado og vintersportssted. Det er
også et lett fotturområde blant topper med meget bra utsikt. Fjellområdet er en
lang rygg som strekker seg 4 dagsmarsjer mot nordvest. Vi konsentrerer oss om
det høyeste området, vel en dagsmarsj fra sørøst. Utgangspunktet på fredag blir
Tempelseter. Derfra er det snaue to timer i lett stigende terreng opp til
selvbetjeningshytta Høgevarde, hvor vi overnatter til lørdag. Morgenturen (uten
sekk), blir å rusle opp på selve Høgevardetoppen. Den ligger mindre enn 10
minutter fra hytta og ca. 50 meter høyere. Meget lett oppstigning. Fra toppen
(1459 m.o.h.), har man et fantastisk rundskue på klare dager. Fra samme sted ser
man både Storronden i Rondane og Høyåsen nede ved Halden. Man ser dessuten
Gaustatoppen, Hardangerjøkulen og Hallingskarvet, Reineskarvet, Jotunheimens
tinder nord for Bygdin, Skaget i Gausdal Vestfjell og Tryvannshøgda ved Oslo!
Etter Gaustatoppen er Høgevarde den toppen hvor man ser mest av Norge etter
flateinnhold! Vi fortsetter så ned igjen fra Høgevardehytta over Raumyr og
innover fjellet i retning Toveseter. Vi tar så en avstikker opp til Gråfjell, som er
Norefjells høyeste punkt med sine 1466 m.o.h. Dagsmarsjen til Toveseter er satt til
4 timer. Hytta er ubetjent. Toveseter er en fin hytte med fine omgivelser. Et
hyggelig sted å tilbringe lørdagskvelden. Søndag går vi den søndre ruten hvor vi
passerer flere fine setre tilbake til Tempelseter. Denne dagsmarsjen er satt til 5
timer. Her vil vi få se mange fine farger!!

��	� ��� Fredag ettermiddag '���()�** med privatbiler fra Sporveismuseet på
Majorstuen. (Følg sporet inn Slemdalsveien.) Reiserute til Noresund. Bomvei kr.
30,- til Eggedal – Tempelseter. NB!! Merk avreisetidspunktet som er satt av
hensyn til dagslyset!!

����#	� Godt fottøy, sekk, sovepose, varmt tøy, regntøy, lue/votter, bidrag til
felles gryte lørdag kveld, tørrmat (Det er proviantlager på Høgevardehytta.)

$	 �� Kr. 130,- pr. overnatting, dersom du er DNT-medlem. Hver enkelt bil ordner
spleising på bensinen. Ca. 100 – 120 pr. person.

%�	�� Turkart Norefjell.

������������'�	�: Maks 12.

!"�
	� ��� Vi er tilbake i Oslo søndag kveld. Vi spiser på veien hjem.

$&
��� ��� Innen mandag 18.9.

%����'���	���� Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.
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$ ++�,#��Finnes på DNT-hyttene: Ja, dessverre

Vekt: 400 gKan spises kald: - - - Ingen kommentar

Pris: Rundt 20,-Terningkast: 1

!����-��%-, prod: Holmens Preservering

Denne var veldig god, faktisk også kald. Et laksestykke er renset og lagt i fløtesaus
i en makrell i tomat-boks. Her trengs ingen boksåpner. Det smakte veldig bra
oppvarmet som kald, og med potetmos har man en fullverdig middag. På
sommerturen til Gausdal Vestfjell spiste de fleste av oss denne på Skriurusten.
Men boksen skulle kanskje ha vært litt større for å bli skikkelig mett. Dessverre er
visst produksjonen hos Holmens nå innstilt pga. konkurs.

!��
������'�Finnes på DNT-hyttene: Ja, så lenge
beholdningen rekker

Vekt: 300 gKan spises kald: Absolutt. Jeg synes
faktisk den var best kald rett fra boksen

Pris: Rundt 25,- (30,- på DNT-hyttene)Terningkast: 5

.�����$/����, prod: Toro

Dette er en av posevariantene til DNT. Jeg valgte pastavarianten med tørkede
grønnsaker og kjøtt. Den var tomatsausbasert, og det gjorde smaken litt kjedelig.
Men den er full av energi og også en del karbohydrater. Jeg ble faktisk ganske
mett bare av denne retten. Fordelen med slike poseretter er at de er lett å bære med
seg.

.������&���	Finnes på DNT-hyttene: Nei, kjøpes hos
DNT i Storgaten

Vekt: 136 gKan spises kald: Nei. Er ikke et
ferdigprodukt. Kokes i 8 – 10 minutter

Pris: Kr. 30,- (38,- for ikke-medlemmer
av DNT)

Terningkast: 5

����������, dansk produsent

En posevariant som er virkelig bra!! Hell kokende vann opp i posen, rør om og
lukk igjen lynlåsen, vent 5 minutter og du har et virkelig mettende måltid. Siden
posen brukes til tilbredningen så sparer du oppvask av kjelen. Jeg testet bolognese
og storfekjøtt-variantene, og de var begge mettende og gode på smak. Gir mer enn
3000 KJ i energi! Gir også bra matvolum til å være så lett i utgangspunktet. Den er
imidlertid dyr, men er verdt pengene!
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Her følger en liten rundtur i turmatverden. Jeg har prøvd å streife innom de fleste
av de produktene som tradisjonelt blir kalt turmat. Men produktene er mange så
jeg var nødt til å begrense det til et utvalg. Det er som middag de ulike produktene
er vurdert. God apetitt!!

-����0�., prod: Thermex/Trøndermat

En brukbar erter/kjøtt/flesk-variant som er tilsatt ris og tomatpurre. Jeg synes den
er best rykende varm over noen brødskiver. For øvrig ble den mitt
millenniumsmåltid da jeg spiste dette produktet på nyttårsaften med speilegg over
og champagne til drikke.

Smaken er ok, men man blir fort lei den. Som turproviant trekker det ned at den
veier for så vidt mye og den er forholdsvis dyr. Men den metter greit til tross for at
det bare er en halvboks.

-��		 �� Finnes på DNT-hyttene: Nei

Vekt: 400 g Kan spises kald: Uff, nei

Pris: Opp mot 30,- Terningkast: 3

���0-�$��10���, prod: Trondhjems

En renere erter/kjøtt/flesk-variant. Smaken er ok. men også denne blir man fort lei.
Det står på boksen at den kan spises kald. Det var ingen hyggelig opplevelse selv
om jeg følte at det faktisk kunne minne om postei i konsistensen. Men
smaksforskjellen mellom kald og varm var også stor. Denne boksen er halvparten
så stor som Snurringen og det metter lite med en boks. Det må noen brødskiver til
ved siden av. Ett pluss at det er ring til å åpne boksen, så man slipper boksåpner.

��	 ���	�� ��� Finnes på DNT-hyttene: Ja

Vekt: 200 g Kan spises kald: Det står det på boksen

Pris: Litt over 20,- Terningkast: 4

$022�34, prod: Thermex/Trøndermat

Fytterakkern!! Allerede etter å ha åpnet boksen ble jeg skeptisk. En rustbrun farge
på sausen. Og, den smaken….. Det var direkte motbydelig!! Å spise opp en boks
med dette produktet er som å spise 1 kg med bedervet ketchup. Altså meget
ubehagelig. Dette var usakelig skrevet, men det er også dette produktet. Har
merkelig nok sett denne på markedet i mange år (!).
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Denne onsdagsturen satser vi på pent vær og solnedgang på toppen av
Kobberhaugen. Visste du forresten bakgrunnen for navnet Kobberhaugen? Det har
aldri vært gruvedrift etter kobber her. Navnet kommer av at når kveldssolen
skinner på det rødlige jerninnholdige berget, så ser fargen på avstand ut som
kobber.

Siden solen går ned såpass tidlig som kl. 18.20 denne kvelden, så må vi starte litt
tidlig og satse på å komme hurtig inn til utgangspunktet for turen.

Vi møtes ved sporveismuseet på Majorstuen klokken 16.30 presis (følg
trikkesporene inn Slemdalsveien) og kjører i biler inn til Sørkedalen skole hvor vi
starter turen. Derfra går vi den blåmerkede Normannløypa opp til Finnerud og inn
til Kobberhaugen. Turen opp er ca 6,5 km og det er en del stigning. Vi rusler så
ned om Kobberhaughytta og tar den blåmerkede stien om Myrås og Svartor ned til
Sørkedalen skole. Turen ned er fin å gå i skumringen da terrenget nedover ligger
vestvendt. Vi tar en rast underveis. Vi er tilbake i byen ca. kl. 21.00.

Siden vi baserer oss på privatbiler så må vi ha �&
��� ��� Til Magne Arentsen (tlf
se bak), innen 9. oktober. Si ifra ved påmeldingen om du disponerer bil.

)�������	��	%���
*�	�	�+�	
����	��	���	�	���	����

En dugnad gir mye. Vi jobber i marka, vi har det hyggelig sammen og vi gir støtte
til Oslo og Omegn Turistforening, som ved hyttedriften åpner opp for at turfolket
får en mulighet til å kunne overnatte i hytte i marka. Det er morsomt å være
idealistisk når man støtter en så god sak.

Begge helgene samles vi på Storehytta fredag kveld. Her slapper vi av foran
peisen mens vi snakker litt om morgendagens gjøremål. Vi jobber lørdag og
søndag formiddag. Lørdag kveld er det tradisjon at vi spiser viltgryte. Denne
høsten blir det henholdsvis rype/reinsdyrgryte og elg/dåhjortgryte. Ellers pleier det
å være en meget hyggelig stemning rundt bordet i hytta når vi slapper av etter
middagen. Vi rekker kanskje også å ta en tur i området iløpet av helgen. Det er et
fint og spennende terreng som ligger like inntil et naturreservat. Du trenger å ta
med: Sovepose, varmt tøy, arbeidstøy, tørrmat men ikke middag på lørdag og godt
humør!! Du kan være med hele helgen eller velge å komme kun deler av den.

Nærmere opplysninger og påmelding: Magne Arentsen eller Øyvind Grandum
(tlf.nr. bak i bladet). Maks antall deltakere: 10 personer pr. overnatting.
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Denne helga står Krokskogen for tur med tur fra Steinsfjorden til Skansebakken.
Vi starter fra Elvik og går på sti gjennom Mørkganga (kartref. 762627), via
Migartjern til Gyrihaugen (utsiktspunkt og kjentmannspost 12). Videre går vi om
Løvlia (servering), Møkkalitjern (kjentmannspost 13), mellom n og s
Heggelivannet og via Smedmyrkoia til Skansebakken. Fra Heggelivann går turen
på vei, med mulighet for å gå på sti mellom Smedmyrkoia og Skansebakken.
Totalt er turen på 22 km. Overnattingen blir enten på Heggelia eller på Presthytta,
evt. telt.

Avstander:
Elvik - Gyrihaugen: 2,5 km
Gyrihaugen - Løvlia: 3,5 km
Løvlia - Heggelivannet 4 km
Heggelivannet - Smedmyrkoia 7 km (på vei)
Smedmyrkoia - Skansebakken 5 km (vei/sti)

Avreise med buss 171-Hønefoss lørdag kl. 13.00 til Sundvollen og videre med
buss til Elvik kl. 14.15.

Nærmere opplysninger og påmelding (innen ons 25.10): Terje Didriksen (se bak).

.���&���	&��	!����	.�����"�
������	��	��&�����
Vi møtes ved bommen på Sognsvann kl. 18.00. Det er kun 2 km inn til nedre
Blanksjø hvor vi fyrer opp bål. Så har vi et medlemsmøte hvor det blir
informasjon om aktivitetene utover høsten og vinteren. Her vil du som ny få svar
på det meste om Friluftsklubben, og ikke minst har du selv muligheten til å si din
mening og kunne påvirke driften av foreningen.

Bålet bruker vi til belysning, å koke vann, grille, varme oss og ikke minst få den
roen som et slik bål gir når den er midtpunktet med et mørke rundt.
Fellesskapsfølelsen blir også stor rundt et slikt bål. Er vi heldig så vil vår
multikunster på ulike folkeinstrumenter, Øyvind, gi oss noen innslag utover
kvelden.

Vi er tilbake ved bommen på Sognsvann ved 21-tiden. Møt opp for felles avgang
eller kom selv iløpet av kvelden.

Kontaktperson: Magne Arentsen (tlf.nr. bak i bladet). Det er ingen påmelding.
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Fjellturen i år gikk til Gausdal Vestfjell som også kalles Jotunheimens forgård. Et
lett kupert terreng med flate vidder og setergrender. Turens deltagere var Cecilie,
Kirsten, Line, Vera, Jarild, Lars Petter, Øyvind, Nils, Iver-Nicolai, Viggo, Marius,
Terje og Magne. Deltagerne møttes på Liomseter. De fleste kom med bil fra Oslo,
mens tre ivrige sjeler (Terje,Øyvind og Kirsten) hadde starta turen fra Lenningen
allerede fredag. På kvelden spilte Lars Petter opp til dans på setertunet.

Første dagstur gikk til Storkvelvbu. Etter en noe våt og regnfull dag nådde vi
Storkvelvbu innhyllet i tåke. Utpå kvelden ble medbrakte råvarer omgjort til
smakfulle middagsretter. Neste dag var også preget av regn og tåke og lunsjen ble
fortært i stående stilling. Det var herlig å komme fram til idylliske og betjente
Storhøliseter. Setra bestod av mange små koselige hus som etter hvert viste seg å
inneholde både dusj og peisvarma. På vei til Skriurusten dagen etterpå fikk vi for
alvor merke myggplagen som dalføret er berykta for. Vått vær hadde gjort
forholdene ideelle for den lille blodsugeren og vi måtte holde et jevnt tempo hele
dagen for å unngå å bli oppspist. Noen trosset myggplagen og blottet huden til fri
disposisjon for plageåndene (igjen trioen Kirsten, Øyvind og Terje). Dette var et
nødvendig onde for å kunne nyte et forfriskende fjellbad.

Fra Skriurusten  skilte turgjengen lag. Magne, Line, Nils og Vera tok en kortere
rute til Liomseter via Haldorbu. Resten av gruppa gikk over Skagsflya til
Storeskag. I vind på fjelltoppene kunne vi nyte utsikt og landskap uten
insektsplagen.

Turens hviledag ble tilbrakt på Storeskag med store mengder mat  og terningspill.
6 fjellgeiter klatret opp på fjellet ”Skaget” utpå ettermiddagen. Øyvind ble sittende
fast i fjellveggen og måtte reddes
opp av Viggo. Han kom seg
heldigvis fra uhellet med kun en
liten sjokkopplevelse. På
Haldorbu neste dag spiste vi
turens siste middag med innslag
av fjellets urter (brennesle, syre
og gressløk). Siste dagsmarsj gikk
smertefritt i godt vær. Formen var
god og sjela hadde funnet ro etter
ei uke i frihet fra hverdagens mas
og kjas.

���������	
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Vår unge forening er i siget! Etter generalforsamlingen i juni er vi formelt nå en
egen turistforening!

Arbeidsområdet vårt og hvilke aktiviteter vi skal satse på kan du lese mer om i
vedtektene som du kan få ved henvendelse til en av oss i styret.

Men jeg vil nevne at det å gå på tur med andre turinteresserte er det viktigste. Vi
håper å kunne gi flere denne gleden. Blant våre høstaktiviteter er det sikkert noe
som vil friste? Siden vi ennå er en så liten forening, så har du som nytt medlem
store påvirkningsmuligheter ved å bli aktiv hos oss.

Våre turer er basert på forslag fra våre medlemmer. Den som foreslår en tur, blir
ført opp som kontaktperson og turleder. Det er denne personens ansvar å
gjennomføre turen som annonsert i dette bladet.

Friluftsklubben i Oslo har også en dugnadsvirksomhet hvis formål er å hjelpe til
med tilrettelegging for friluftsliv i Oslomarka. Det gjør vi for tiden gjennom
dugnadsansvar for Oslo og Omegn Turistforenings Tømtehyttene i Maridalen.
Hvis du er ny i klubben vil en slik dugnad være en lett måte å bli kjent med nye
på. Vi arrangerer to dugnader i høst. Still opp!!

Når høsten kommer er det hyggelig å se tilbake på en fin sommer. Vår årlige
sommerukestur, som i år gikk til Gausdal Vestfjell, vil jeg huske med glede! Det
var også svært hyggelig med så mange som 13 deltakere! Det kan ha vært valg av
lett område med kortere dagsmarsjer som skapte en så bra oppslutning.

Høstfargeturen til Norefjell er også en tur i samme kategori. Håper jeg ser igjen
mange av fjesene fra i sommer og også selvsagt mange nye fjes!

Jeg ønsker alle en god turhøst!!

����
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Året nærmer seg på det mørkeste. Da er det hyggelig å kunne samles inne for prat
om turer som har vært og turer som kommer, og å møte gamle kjente og nye fjes.
For de nye vil det være lettere å bli kjent på et møte før man blir med på en tur.
Dessuten vil det alltid bli informasjon om aktivitetene våre fremover på disse
møtene. Det blir også et lysbildeforedrag. I skrivende stund er det ikke klart
hvilket tema eller hvem som skal holde det. Ellers blir det enkel bevertning.

Møtet holdes hos Magne Arentsen i Jacob Aalls gate 26 på Majorstuen. (Tlf.nr.
bak i bladet).

Det er i utgangspunktet ingen påmelding, men det er fint at du ringer og sier om
du kommer siden møtet arrangeres privat og det er begrenset plass.


4������	���	!����"���
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Denne helgen drar vi til en ganske enkel hytte som ligger på 600 m med utsikt
til Norefjell-massivet. Vi får la værgudene avgjøre om det blir skitur
på myk nysne eller fotturer over frosne myrer. Både lengde og tempo på turene
blir moderat, ettersom vi også vil bruke noe tid til å meditere. (Dette er
frivillig!). Turlederen har meditasjonslederkurs fra et stort meditasjonssenter
i India, "Osho commune international." Teknikkene vi skal prøve er
spesielt utviklet for moderne, aktive mennesker, og krever ingen forkunnskaper.
De inneholder en veksling mellom aktivitet (f.eks. fri dans og veldig rolig
gange) og stille faser (sittende/liggende).

����#	� Sovepose, varmt tøy, evt. ski/skiutstyr (ring turlederen hvis tvil),
vann/mineralvann el.l. (Vann er litt vanskelig tilgjengelig).

������������'�	�� 6

���� avtales ved påmelding

��	� ��� Fredag kl. 17.30 fra Sandvika st. med biler (si fra om du disponerer bil).

����	� Søndag ettermiddag/kveld til Sandvika

$&
��� ��� Til Yojan Hans Christian Høie (Hans Christian til daglig) på tlf:
66 98 28 75 / 97 68 47 01 senest tirsdag 28. november.
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Magne Arentsen22 40 60 1722 38 74 3793 61 70 68mar@patentstyret.no
Cecilie Malnes22 95 28 1221 50 40 0297 63 09 80cumalnes@online.no
Terje Didriksen22 25 05 2522 85 56 09terje.didriksen@kjemi.uio.no
Øyvind Grandum66 76 04 7363 80 76 0395 14 72 84oyvind.grandum@ffi.no
Tron Bamrud22 73 37 7022 24 70 5492 65 79 06tron-ole.bamrud@nhd.telemax.no
Gunnar Fimland22 64 27 9722 85 70 40gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

%���	��	����&������&������5
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8.-10.Dugnad Tømte
13.Utsiktstur i Holmenkollåsen

September

15.-17.Tur til Jotunheimen
22.-24.Høstfargetur til Norefjell

Oktober11.Kveldstur i Nordmarka
13.-15.Dugnad på Tømte
28.-29.Helgetur på Krokskogen

November1.Bålkveld ved Nedre Blanksjø
29.Medlemsmøte

Desember1.-3.Hyttetur til Norefjell
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Eller kjenner du noen andre som
kan tenkes å bli med oss på tur i et
godt sosialt miljø?

Ring, e-mail eller send et kort til:
Magne Arentsen, Jac. Aals gt. 26,
0368 Oslo, mar@patentstyret.no
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