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Leder 
Peder Chr. Asbjørnsen ga i innledningen til sin fortelling "Kvernsagn" (1841) 
følgende reklame for friluftsliv: «Når verden går meg imot, og det unnlater den 
sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til det, har jeg stetse funnet meg vel ved å 
ta en friluftsvandring som demper for min smule bekymring og uro. Hva som 
hadde vært i veien denne gang, husker jeg nu ikke mer; men det som står klart for 
min erindring, er at jeg en sommereftermiddag for noen år siden vandret oppover 
engene på østsiden av Akerselven med fiskestangen i hånden, forbi Torshaug og 
Sandaker gjennom Lillohagen til oset ved Maridalsvannet. Den klare luft, 
høylukten, blomsterduften, gangen, fuglekvitteret og de friske luftningene ved 
elven, virket i høy grad opplivende på mitt sinn.» 
Den gang som nå er rekreasjon i form av kontakt med naturen viktig. Vi lever i en 
moderne verden preget av høyt tempo og liten tid til rekreasjon.  I dag er det 
kanskje enda større kontrast mellom byen og marka, enn på Asbjørnsens tid. Det er 
nok mer tilrettelagt i marka i dag, men fortsatt kan man finne "perler" utenfor 
stinettet hvor tiden synes å ha stått stille. Det kan ikke understrekes godt nok hvor 
viktig en liten enkelt naturopplevelse kan gi kraft til en hel arbeidsuke. Og, som så 
mange ganger påpekt tidligere, så har ingen hovedstad i verden maken til det vi 
har: Marka, kort vei fra byen til friluftslivets gleder. 
Hvis du ønsker å dele friluftslivets gleder med flere så er Friluftsklubben stedet. Vi 
har mange turer og aktiviteter utover vinteren hvor du i tillegg til å komme deg ut i 
marka får sjansen til å bli kjent med nye mennesker og få nye venner. 
Til vinteren trenger vi også serveringsvakter når vi skal ta imot skiløpere med 
vafler og solbærtoddy på Smedmyrkoia. De aktuelle datoene er nevnt i bladet. Her 
har du sjansen til å bli kjent med andre friluftsklubbmedlemmer, gjøre en innsats 
for klubben, og for tørste/sultne turfolk som kommer på besøk. Ikke minst kan du 
få deg en hyggelig hyttetur i marka. 
"Friluftsklubben for deg som vil lære mer om friluftsliv", står det på våre 
PR-plakater. Vi skal ivareta det pedagogiske med å tilby flere læringsrettede 
arrangementer fremover. Temaene frem til sommeren blir førstehjelp, sjøfiske og 
orientering, som vi tar som emner på medlemsmøter/dagstur i januar, april og mai. 
Friluftsklubben skal være et sted hvor det skal være lett å påvirke. Har du et 
turforslag eller noe annet vi i styret bør bli tipset om, så ta kontakt.  Mailadressen 
vår er friluftsklubben@home.no. Du kan også ringe en av styrekontaktene som er 
nevnt bak i bladet. 
Ha en fin turvinter!! 
Magne 
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«Friluftsklubben»  
Det har sikkert i lange tider vært folk i byen som har søkt ut i marka for å få 
rekreasjon. Bernhard Herres jegererindringer fra 1830 - 40-årene, samt Asbjørnsen 
og Moes eventyrfortellinger som kom ut på 1840-tallet, ga nok en begynnende 
interesse for marka. 
Den første organisering på området var da Centralforeningen for Utbredelse af 
Legemsøvelser og Vaabenbrug, ble stiftet den 15. mars 1861. Denne banet vei for 
de mange skiklubbene som kom med innføring av den moderne skisport.  
Christiania Skiclub ble stiftet i 1877, og denne klubben må vi regne som 
fødselshjelper for Skiforeningen som ble stiftet i 1883. Mot slutten av 1800-tallet 
kom det opp flere skihytter i det vi i dag kaller nærområdene i marka. 
Men det var ikke bare Centralforeningen, skiklubbene og Skiforeningen som bidro 
til å øke interessen for Oslomarka. Den eldste fotturistforening i verden ble stiftet i 
1868, Den Norske Turistforening. De siktet mer inn på fjellet, men merket likevel 
allerede i 1870 en rute Lyse - Heggeli - Stubdal. 
Man kan si at Friluftslivet fikk sitt gjennombrudd på 1880-tallet. Men utfarten 
begrenset seg som regel til Frognerseteren, Sarabråten, Ekeberg og 
Uranienborgskogen. Da Holmenkollbanen ble anlagt i 1898 ble marka langt mer 
tilgjengelig enn tidligere. 
Inn på 1900-tallet var det særlig speideren som drev med organisert tursport. Det 
var særlig fremveksten av idrettslag som preget overgangen til 1900-tallet. 
Centralforeningen hadde i 1881 skiftet navn til Centralforeningen for Utbredelse 
av Idræt, da folkevæbningssamlagene overtok for de skyteinteresserte.  
Centralforeningen samt 10 andre særforbund stiftet i 1910 Norges Riksforbund for 
idræt. 
Først i 1920 var Centralforeningen igjen på banen, nå under navnet Foreningen til 
Fremme av Friluftsliv og Kropskultur, forkortet til Friluftsforeningen. Mottoet var 
"Kjenn Ditt Land". Turer ble arrangert i Oslomarka. Deltakerantallet økte for hver 
tur, fra 40 til over 200. Turene gikk på nye trakter. Suksessen var stor. I 1923 
vedtok generalforsamlingen trass i stor motstand å skifte navn, for 4. gang i 
Centralforeningens historie, til Kjenn Ditt Land. Opposisjonen vedtok da 
umiddelbart å danne Friluftsklubben. 
Friluftsklubben hadde i sine statutter at det måtte "søkes om medlemsskap".  
Medlemstallet måtte ikke overstige 100. Men klubben skulle ikke bare komme til å 
tenke på seg selv og sine medlemmer. 
Fra 1925 kom det opp skilt for "fotfolket". Skiforeningen hadde allerede satt opp 
løypeskilt fra 1890-årene. Deretter begynte Friluftsklubben blåmerkingen av stier. 
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Det ble også en storstilt tilrettelegging. De gikk løs på stier som tidligere knapt var 
synlige i terrenget og tilrettela til 2 meter brede spaserveier. Etter avtale med Den 
Norske Turistforening overtok Friluftsklubben hele rutearbeidet i Oslo og omegn. 
Østmarka var den del av Oslomarka hvor de til da hadde gjort mest arbeid. 
Merkearbeidet samt klubbens brosjyrer om Østmarka, Krokskogen og "Vestre 
Nordmarka", gjorde at utfarten økte voldsomt. 
Det ble Friluftsklubben som tok det første formelle skritt for å sikre Nordmarka. 
De besluttet i 1935 å nedsette en komité for å utrede dannelsen av et råd eller 
utvalg med det formål best mulig å kunne bevare Oslos omegn for friluftslivet. 
Resultatet ble Oslomarkas Friluftsråd, som i dag heter Oslo og Omland Friluftsråd. 
Friluftsklubben drev klopparbeid, utga brosjyrer, organiserte turer for egne 
medlemmer ved siden av sitt stadige merkearbeid. Med sitt fåtallige medlemstall 
fant klubben ut at hvis den skulle bevare sitt opprinnelige formål med å arrangere 
turer for medlemmene, var det ikke mulig samtidig å være en lokal turistforening. 
Friluftsklubben stiftet derfor Oslo og Omegn Turistforening den 24. mars 1936. 
OOT overtok rutearbeidet og drev med turvirksomhet. Likevel fortsatte 
Friluftsklubben sin turvirksomhet, men nå av en langt mer privat karakter.  De 
fleste var aktive både i OOT og i Friluftsklubben. Klubben tok ikke inn flere 
medlemmer og ble selvsagt redusert betraktelig ved naturlig avgang etter hvert. 
Det har ikke vært aktivitet siden 80-tallet. Det var blant annet en tradisjon at en 
representant fra Friluftsklubben holdt tale ved OOTs jubileumsmiddager. 
I juni 2000 blir Friluftsklubben i Oslo stiftet. Om det er en gjenoppstarting av den 
gamle kan vel diskuteres, men at den har noe av denne samme karakteren ved at 
den er liten er sikkert. 
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Servering på Smedmyrkoia 
vinteren 2002 
I år er det Friluftsklubben som administrerer serveringen på 
Smedmyrkoia.  Vi tar en del helger selv og legger resten ut til andre 
frivillige grupper som ønsker en ekstrainntekt til virksomheten sin. 
Alle gruppene deler årets samlede overskudd etter 8 helger. Hver 
gruppe får en andel i overskuddet etter hvor mange helger de 
bidrar. Hvert serveringslag består av 4 - 5 frivillige. De møtes 
kvelden før på hytta, men det er også mulig å komme tidlig opp 
søndag morgen. Serveringen er åpen mellom kl. 11.00 og 16.00 på 
søndagen. De frivillige får seg en hyggelig hyttetur i marka og 
følelsen av å være markabeboer når turfolket kommer på søndag. 
Det er Oslo og Omegn Turistforening som driver Smedmyrkoia, men 
Friluftsklubben har for tiden dugnadsansvaret og 
serveringsansvaret. OOTs ungdomsgruppe har servert her hver 
søndag i vinterhalvåret siden 1983.  Hytta er opprinnelig et 
skoghusvære for Løvenskiolds tømmerhoggere, men har siden 1972 
vært leid ut til OOT. I dag er hytta en del av OOTs hyttenett i 
marka. Det er lett skiløype fra Skansebakken i Sørkedalen 5 km inn 
til hytta som ligger rett ved skiløypa. 
Følgende grupper er satt opp. Alle som er merket FIO er 
Friluftsklubben, og her er det bare å melde sin interesse!! 
Hvis dette høres interessant ut, så ta kontakt!! Du har også her 
muligheten for å hjelpe til bare deler av søndagen eller bare komme 
innom og hilse på oss i FIO. Vi er der på de overnevnte datoene. 

Dato Gruppe Kontaktpersoner 
Januar 27. Ungdomsgruppa i OOT/DNT-OA  

3. 5. Grefsen KFUM Knut L. Maarud 
10. FiO Magne 
17. FiO (styret) Styret 

 
Februar 

24. Nordberg fotball/ishockeygruppe Siri Eriksen 
3. 48. Oslo Uranienborg KFUM Magne 
10. FiO Øyvind 

 
Mars 

17. Ungdomsgruppa i OOT/DNT-OA  
Hotell- og restaurantdirektør: Øyvind Grandum (tlf.nr. bak i bladet) eller mail oss 
på friluftsklubben@home.no. 
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Bålkveld ved Skjennungen 
onsdag 16. januar 
Denne kvelden satser vi på kort skitur men en lengre bålrast. Er det ikke skiføre så 
tar vi turen til fots. 
Vi møtes ved Nasjonalteateret ved nedgangen til T-banen kl. 16.45. Vi tar trikken 
til Frognerseteren og går inn til Tryvann og opp til Skjennungen.  Her slår vi oss 
ned og nyter vinterkvelden foran bålet. Ta med noe varmt på termos og noe å bite 
i. Ekstra varme klær og vinterliggeunderlag anbefales. 
Påmelding til turleder og kontaktperson: Iver Nicolai, tlf. 67532920 eller på mail 
til friluftsklubben@home.no innen 15. oktober. 
 
 

Medlemsmøte med kurs i 
førstehjelp 
mandag 21. januar 
 
«Friluftsklubben for deg som vil lære mer om friluftsliv», står det på våre 
PR-plakater. Vi skal ivareta det pedagogiske med å tilby flere læringsrettede 
arrangementer fremover. Temaene frem til sommeren blir førstehjelp, sjøfiske og 
orientering, som vi tar som emner på medlemsmøter/dagstur i januar, april og mai. 
Det er nyttig å ha grunnleggende kunnskaper i førstehjelp når man er på tur. Vi er 
så heldige å få en innføring i førstehjelp av Fredrik Gullaksen, som har instruert 
mye over emnet i speideren. Her vil det både bli teori og praktiske øvelser, og det 
blir forhåpentligvis både underholdende og lærerikt. 
I tillegg vil årets første møte inneholde en oversikt over kommende arrangementer 
og som vanlig enkel bevertning. 
Inngangspenger kr. 20,- Av hensyn til begrenset plass hos Magne som holder 
møtet, så er det påmelding til Magne. Se tlf. oversikt bak i bladet. 
Møtet begynner klokken 18.00. 
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Skitur i Nordmarka 
27. januar 
 
Vi satser på strålende vær og silkeføre denne dagen. Og om så ikke skjer, så er vi 
uansett glade for at det er snø i marka. Skulle det ikke være skiføre blir det 
alternativt en fottur til Skjennungstua. 
Vi legger opp til en rolig dagstur hvor vi møtes på Frognerseteren stasjon kl. 10.35. 
Trikken går fra Stortinget T-banestasjon kl. 10.02 (linje 1). 
Fra Frognerseteren går vi inn til Tryvann - Nordmarkskapellet til Kobberhaughytta 
hvor vi tar en rast. Returen går over Skjennungen - Frønsvollsmyrene - 
Heggehullet tilbake til utgangspunktet på Frognerseteren. Totalt ca. 16 - 17 km. En 
klassisk men veldig hyggelig og familievennlig tur i Nordmarka. 
Vi regner med å være tilbake på Frognerseteren ved 16-tiden. 
Det er ingen påmelding. Kontaktperson og turleder er Magne Arentsen, tlf: 936 17 
068(m). 
 

Kveldstur til Ullevålseter 
onsdag 6. februar 
Denne kvelden tar vi en tur i lysløypa. Vi møtes på bommen ved Sognsvann kl. 
1800. T-bane går fra Stortinget kl. 17.41. Det er bytte til buss (linje 5) på 
Majorstuen som ankommer Sognsvann kl. 17.58. Vi går fra bommen kl.  18.15 
presis. 
Det er 5,5 km med en del motbakker i rolig tempo til Ullevålseter hvor det er åpen 
servering og muligheter for å sitte innendørs. Vi tar oss noe drikke og noe å bite i 
før vi returnerer samme vei med mange behagelige utforkjøringer. Vi er tilbake på 
Sognsvann ved 21-tiden. 
Det er ingen påmelding.  
Kontaktperson og turleder er Iver Nicolai Gjersøe (tlf. se bak) 
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Kveldstur til Lilloseter 
onsdag 20. februar 
 
Vi møtes ved Tonsenhagen skole ved endeholdeplassen kl. 17.30. Buss 32 mot 
Tonsenhagen går fra Jernbanetorget (foran Oslo S) kl. 17.53. 
Denne kvelden går vi lysløypene i Lillomarka. Målet er Lilloseter. Turen kommer 
til å gå i et rolig tempo, og vi regner med å være tilbake på Tonsenhagen ved 
21-tiden. 
Det er ingen påmelding. Kontaktperson og turleder er Magne Arentsen. 
 
 
 

Måneskinnstur fra Ringkollen 
til Sørkedalen 
fredag 1. - lørdag 2. mars 
Denne helgen har det nettopp vært fullmåne, og vi benytter da anledningen til å få 
oss en lang skitur i måneskinnet. Turen går fra Ringkollen til Skansebakken via 
Løvlia og Smedmyrkoia.  For å slippe å gå ute hele natten, legger vi opp til å nå 
Smedmyrkoia ved 3-tiden, og legger oss da til for å sove der.  Hvis været er godt, 
og det er stemning for det, kommer vi til å ta en pause tidligere på natten hvor vi 
gjør opp bål og blir sittende og grille pølser og hygge oss en god stund. Turen 
avsluttes med strekningen Smedmyrkoia - Skansebakken lørdag formiddag, med 
mulighet for en lengre tur for dem som ønsker det. 
Utstyr: Skiutstyr, godt med varme klær, ligge-/sitteunderlag, varmt drikke og 
sovepoe.  Mat til pauser og frokost. 
Avreise: Med buss fra Oslo fredag ettermiddag, og taxi videre til Ringkollen.  
Avreisetid oppgis  ved påmelding. 
Deltakere: 5 - 10 personer.  
Kontaktperson: Terje Didriksen (se baksiden for tlf.nr./epostadresse.) 
Påmelding: Til kontaktpersonen senest tirsdag 26. februar.  
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Kveldstur med bålkos ved 
Kobberhaugtjern 
onsdag 13. mars 
 
Vi tar igjen en båltur midt i uken. T-bane nr. 1 går fra Stortinget kl.17.24 og er på 
Frognerseteren kl. 17.56. 
7,5 km inn til Kobberhaughytta. Det er ubetjent kvarter hvor det er mulig å få kjøpt 
drikke og sjokolade, men vi raster ute ved tjernet. Ta med sitteunderlag og godt 
med tøy. 
Vi er tilbake på Frognerseteren ca. kl. 20.30. 
Det er ingen påmelding. Kontaktperson og turleder er Magne Arentsen. 
 
 
 
 

Skitur til Sørsetra 
17. mars 
Buss fra Universitetsplassen kl. 10.08 (Rute 171 Hønefoss) til Sollihøgda kl. 10.45 
eller vi møtes foran kaféen på Sollihøgda kl. 10.45. 
Vi går Toresplassløypa inn til Sørsetra, hvor det er servering og en solrik setervoll 
hvis vi er heldige med været. Tilbake går vi i så fall med sola i ansiktet langs 
linjeløypa tilbake til Sollihøgda. Totalt er turen på ca. 17 km og går i lette og 
hyggelige løyper. 
Vi regner med å være tilbake på Sollihøgda ved 16-tiden. Buss returnerer fra 
Sollihøgda kl. 15.34 og er ved Nasjonalteateret kl. 16.13. 
Det er ingen påmelding.  
Kontaktperson og turleder er Iver Nicolai Gjersøe (tlf. se bak). 
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Generalforsamling 2002 
mandag 18. mars 
Friluftsklubbens tredje ordentlige generalforsamling avholdes mandag 18.  mars kl. 
18.00 hos Magne Arentsen. Enkel bevertning. Lysbilder etter den formelle delen 
av generalforsamlingen. 
Av hensyn til plassen på stedet må vi ha påmelding, senest 6. mars. Ved mange 
påmeldte vil møtet kunne bli flyttet. Informasjon vil bli gitt. Kun medlemmer som 
er innmeldt pr. 1. mars har stemmerett. 
Dagsorden: 
• Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
• Oppnevne ordstyrer, referenter og tellekorps. 
• Årsberetning 2000. 
• Regnskap med revisors beretning 2000. 
• Endringer i vedtektene. Forslag til gjennomsyn 14 dager før 
• generalforsamlingen. 
• Virksomhetsplan 2002 - 2005. 
• Innkomne saker. Forslag til gjennomsyn 14 dager før generalforsamlingen. 
• Valg. Det er valg på formann (1 år), to styremedlemmer (2 år), ett varamedlem 

(1 år) og valgkomité, to medlemmer (1 år). 
• Eventuelt. 
 
Et hvert medlem kan sende inn forslag til styret, som tar det under behandling. 
Hvis medlemmet ønsker det, og forslaget er innkommet innen utgangen av januar, 
skal styret forelegge det for første ordinære generalforsamling med sin uttalelse. 
Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomiteen, utarbeides av 
valgkomiteen. Alternative forslag kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget 
medlem av foreningen direkte overfor generalforsamlingen. Skriftlige 
medlemsforslag som er foreningen i hende senest to uker før generalforsamlingen, 
skal foreligge til gjennomsyn 1 uker før generalforsamlingen. 
Styret ønsker alle velkommen!! 
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Førpåsketur  
fredag 22. – tirsdag 26. mars 
I likhet med de siste to årene drar på hyttetur helga før påske. Det er foreløpig uklart 
hvor vi drar hen. Det blir enten en privat hytte eller en utleiehytte et sted nær 
påskefjellet. Ta kontakt i god tid hvis du er interessert, slik at vi får planlagt og bestilt 
stor nok hytte. 
Påmelding: Så snart som mulig til Øyvind Grandum, 63 80 76 03 (a), eller Hans 
Christian Høie, tlf. 67 12 21 09 (p). 

 
 
Sjøfiskekurs, Hurum 
søndag 14. april 
 
Høstens tur til dette stedet innbrakte 11 torsk av turens 6 deltakere. Nå begynner det å 
bli varmere i fjorden og fisk som sei, makrell, horngjel og sjøørret, vil etter hvert 
være mulig å ta fra land. 
Denne gangen arrangeres turen som et kurs i sjøfiske. Det legges vekt på 
kasteteknikker med slukstang og også stell av utstyr. 
Området er også svært naturskjønt med utsikt ut Oslofjorden mot havet. 
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Avreise: Vi møtes med privatbiler ved Sporveismuseet på Majorstuen kl.  11.00. Si 
ifra ved påmelding om du disponerer bil. Det er ca. 70 km å kjøre. Deltakerne 
spleiser på bensin. 
Utstyr: Fiskestang, helst minst 7 fot og minst 0,35 snøre. Sluk som Møresilda og 
Stingsilda er bra, men det anbefales ved torskefiske å bruke jigg med gummiimitasjon 
av børstemark eller en liten gummifisk. Jiggen følger bunnen hvor torsken oppholder 
seg etter sin jakt på krabber. Det er særlig enkelt å få torsken. Sjøørreten tas best på 
sluk, men er langt vanskeligere å få. Er det derimot mye småsei der ute er den veldig 
bitevillig. 
Husk kniv og plastpose til fisk. 
Mat: Alle tar med matpakke og varm/kald drikke etter eget ønske. 
Tøy: Det anbefales å ta på seg varmt tøy. Det kan blåse friskt. 
Ruten: Vi kjører til Shell-stasjonen på Tofte. Derfra kjører vi samlet til det stedet vi 
setter fra oss bilene. Ca. 3 km å gå på kyststi. Til dels bratt over Østnestangen, med 
fin utsikt, før vi kommer ned mot Sandbukta.  Derfra går vi ut mot fyret ytterst på 
Østnestangen hvor det er gode fiskeplasser. 
Tilbaketur: Vi satser på dagfiske. Det vil si at vi holder på med fisket til ca. kl. 
18.00. Vi regner med å være tilbake i Oslo ved 20.30-tiden. 
Maks antall: 8 deltakere. 
Påmelding: Innen 12. april til kursleder Magne. Se tlf. nr. bak i bladet. 
Kontaktperson og turleder: Magne Arentsen. 
 
 

Vårtur til Øvre Blanksjø 
onsdag 24. april 
 
Denne kvelden rusler vi fra vann til vann i området rundt Sognsvann. Vi starter ved 
bommen på Sognsvann og følger vei til Nedre Blanksjø. Derfra videre på umerket sti 
opp til Øvre Blanksjø som er et idyllisk, fredfullt og lite kjent vann i nærheten av 
Sognsvann. Derfra går vi mot Lyn-hytta og Lille Åklungen på sti og vei tilbake til 
Sognsvann. Dette blir en enkel og grei kveldstur i et koselig skogsområde. 
Det er ingen påmelding så det er bare å bli med. Vi møtes ved bommen på Sognsvann 
kl 17:30. 
Kontaktperson: Gunnar Fimland (se baksiden for tlf.nr./epostadresse). 
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Sykkel/sørpeskitur til Oppkuven 
naturreservat 
27.-28. april. 
 
På en stekende het vårtur i skogen i begynnelsen av mai i fjor tenkte jeg følgende: 
Det må være fantastisk å være på skitur på Oppkuven i slikt vær så seint på året, med 
fuglesang og sommertemperatur. Er det snø der i det hele tatt ? Utfordringen på 
denne turen blir altså å finne ut om det er skiføre på Oppkuven i månedskiftet 
april/mai. Oppkuven er en av Markas høyeste topper (704 moh) og en 
opplevelsesmessig naturperle med et utsiktstårn på toppen. Vi bruker sykler inn fra 
Sørkedalen så langt det går. Deretter tar vi på oss skiene eller vasser i gummistøvler 
videre mot toppen. Dette blir en skikkelig krampetrekningstur for dem som ikke helt 
har lagt bort skiene for denne sesongen. - En vakker vårtur utenom det vanlige i 
Oppkuven naturreservat. Etter turen vil det være mulig å overnatte på Smedmyrkoia 
(som Friluftsklubben driver) og oppleve nesten-fullmåne en deilig vårnatt fra lørdag 
til søndag. Om dette er ønskelig må beskjed gis til kontaktperson ved påmelding slik 
riktig antall senger kan reserveres og innkjøp av middagsmat avtales. Avtale om 
overnatting er bindende. 
Advarsel: Turen kan bli strevsom dersom snøen er dyp og veldig råtten. Brede ski 
med kandaharbinding er å anbefale, men alt går (truger ?). Man bør i tillegg ha med 
gummsistøvler og regntøy i tilfelle mye vassing i våt og stedvis dyp snø. Husk også 
tørt klesskift og SOLKREM! 
Fellesavreise: Vi møtes med sykler utenfor 7-eleven på Røa klokka 11:00 lørdag 
morgen. Om noen må ta buss inn til Sørkedalen istedet for å sykle opp til 
Smedmyrkoia bør buss 41 klokka 10:24 fra Røa benyttes. Detaljer angående 
overnatting, fellesmiddag og reisemåte avtales ved påmelding. 
Påmelding til Gunnar Fimland (gunnar.fimland@biokjemi.uio.no, evt. 67 83 97 94 
kl 17-22) innen fredag 19/4-2002. 
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Kurs i kartbruk og orientering 
onsdag 8. mai 
 
Vi følger opp vår lære-iver med nok et pedagogisk møte. Denne gangen møtes vi 
foran Majorstuhuset kl. 17.30 med sykler. Vi sykler ut til Bygdøy og slår oss ned ved 
Paradisbukta. Kommer du ikke med sykkel kan du kjøre bil til Huk eller Bygdøy 
sjøbad. Bussrute 30 går ut til Bygdøy. 
Orienteringserfarne medlemmer som Øyvind og Terje vil sørge for at ingen drar hjem 
uten å kunne bruke kart og kompass. 
Gjennom teori og praktiske øvelser med en oppsatt løype vil vi tilegne oss 
uvurderlige kunnskaper hvis vi en gang får problemer på en tur. Det å kunne lese 
terrenget ut fra kartet er uansett en nyttig kunnskap på turer i skog og fjell. 
Vi vil sørge for en grill. Dere tar med pølser og tilbehør. Kommende turer og ikke 
minst sommerens ukesturer vil bli presentert på dette møtet. 
Kontaktpersoner: Terje og Øyvind. Se tlf. nr. bak i bladet. 
 

Dugnader på Tømte våren 2002 
18. - 20. mai og 24. - 26. mai 
 
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. Tømtehyttene ligger 4 km nord for Vaggestein i Maridalen 
Den første helgen er fra lørdag til mandag i pinsehelgen. Vi samles lørdag 
ettermiddag med grilling borte på "Utsikten" med indrefilet av svin på menyen. 
Søndag jobber vi frem til et stykke ut på formiddagen, hvor vi setter av tid til å gå oss 
en tur nordover i marka med Glotjernskollen som mål. Middagen i dag blir den 
tradisjonelle elggryta. Mandag jobber vi hele dagen så lenge vi har lyst. Hvis du blir 
til middag mandag, så er det pølser på menyen denne dagen. 
Hovedarbeidsoppgavene er vedhugst, vask og rydding, og eventuelt annet som trengs 
å gjøres etter en vinter. Storehytta trenger blant annet en ny runde med plenfrø på 
taket og en brannstige på nordveggen skal beises. En blåsti til hytta skal flyttes og 
merkes om. 
Den andre helgen går fra fredag kveld til søndag ettermiddag. I utgangspunktet er 
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arbeidsoppgavene de gjøremålene vi ikke rakk sist helg, men denne helgen skal det i 
tillegg gjøres en rekke innvendige omgjøringsarbeider på Storehytta. Lørdag kveld 
blir det grilling på "Utsikten", denne gangen lammekoteletter. Søndag frister vi med 
hamburgere. 
All overnatting og middagsmåltider er selvsagt gratis. Tørrmat til frokost og lunsj 
samt drikke tar du med selv. 
Du trenger å ta med: Sovepose, varmt tøy, arbeidstøy, tørrmat og godt humør!! 
Du kan være med begge helgene, den ene hele helgen eller velge å komme kun deler 
av den. Men vi må vite når du har tenkt å komme av hensyn til maten. 
Nærmere opplysninger og påmelding: Magne Arentsen, (tlf.nr. bak i bladet).  Maks 
antall deltakere: 10 personer pr. overnatting. 
 
VELKOMMEN TIL DUGNAD!! 
 

 
Dugnad på Smedmyrkoia 
fredag 31. mai – søndag 2. juni 
Det blir tett på med dugnader. Denne helga er det Smedmyrkoia som står for tur. I 
fjor hogget vi opp 10 m3 ved, slik at i år kan vi bruke tida til ytre og indre 
vedlikehold. Oppgavene står i kø: Koia trenger en grundig vask både innvendig og 
utvendig. Hele koia samt stallen skal males, vinduer skal kittes og males. 
Ikke minst tar vi oss tid til en kveldstur på lørdagen eller en dagstur på søndagen. På 
lørdag kveld kan vi by på en bedre middag og bålkos. 
Nærmere opplysinger: Øyvind Grandum (tlf. bak i bladet).  
Påmelding innen onsdag 29. mai.
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Styrekontakter: 
Navn Tlf (p) Tlf (a) mobil e-post 
Magne Arentsen 22 40 60 17 22 38 74 37 93 61 70 68 mar@patentstyret.no 

Line Reum 22 22 45 45    

Iver N Gjersøe 67 53 29 20    

Øyvind Grandum 66 76 04 73 63 80 76 03 95 14 72 84 oyvind.grandum@ffi.no

Tron Bamrud 22 73 37 70 22 24 70 54 92 65 79 06 tron-ole.bamrud@nhd.telemax.no

Gunnar Fimland 22 64 27 97 22 85 70 40  gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Turoversikt 
Måned Dato Tur/arrangement 

16. Bålkveld ved Skjennungen 
21. Medlemsmøte m/ kurs i førstehjelp 

Januar 

27. Skitur i Nordmarka 
6. Kveldstur til Ullevålseter 
10. Servering Smedmyrkoia 
17. Servering Smedmyrkoia 

Februar 

20. Kveldstur til Lilloseter 
1.-2. Måneskinnstur Ringkollen – Sørkedalen 
10. Servering Smedmyrkoia 
13. Kveldstur med bålkos ved Kobberhaugtjern 
18. Generalforsamling 

Mars 

22.-26. Førpåsketur 
14. Sjøfisketur til Hurum April 
24. Vårtur til Øvre Blanksjø 
8. Kurs i kartbruk og orientering 
18.-20. Dugnad Tømtehyttene 
24.-26. Dugnad Tømtehyttene 

Mai 

31.-2.6 Dugnad Smedmyrkoia 
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