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Leder
Da er det barmarksesong igjen,
og vi har i år mange
arrangementer å tilby. Du vil
finne noe for enhver smak fra
søndagsturer, kveldsturer midt i
uken til helgeturer og ukesturer
på sommeren. Har du lyst til å
kombinere hyttetur med dugnad
har du hele 5 helger å velge
mellom før og etter
sommerferien!
I forbindelse med en PR-aksjon i
mai så satser vi stort på
dagsturer da disse lettere trekker
med seg nye medlemmer. I den
forbindelse ønsker vi også å
legge opp dagsturene slik at det
er mulig å ta poster til
kjentmannsmerket underveis.
Slik sett varierer vi også stedene
slik at vi i løpet av året vil
besøke de fleste av markene i Oslomarka.
Vi er kjent for å legge vekt på det sosiale i Friluftsklubben. Utover turene vil vi
derfor ha picknick i Frognerparken i slutten av mai og dagen før St. Hans
arrangerer vi sommerfest på Sætheren gård i Bærumsmarka. I begynnelsen av
september blir det medlemsmøte inne på Vegeta Vertshus, hvor det blir blant
annet lysbilder fra sommerens turer.
På websidene våre http://www.home.no/fio vil du også se detaljer om turene og på
de fleste turene med påmelding er det mulig å ta kontakt med turlederen via e-
mail. Dagsturene vil i tillegg bli annonsert i Aftenposten.
Ellers er det bare å ta kontakt hvis du har spørsmål eller idéer til arrangementer.
Telefon/mail-liste finner du bak i bladet. Vi har snakket om å sette i gang
turlederkurs til høsten hvis det er interesse for det. Ta gjerne kontakt hvis dette er
noe for deg.
Da vil jeg ønske alle en riktig god sommer som gir mange gode turminner og
opplevelser!

Magne
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Bli bedre kjent i Oslomarka
med Kjentmannsmerket!
Her har du en god anledning til å bli bedre kjent i Oslomarka samtidig som du kan
la det gå litt sport i det.
Håndboka for Kjentmannsmerket (for perioden 2000 - 2002) beskriver 50 poster i
alle markene rundt Oslo. Nytt hefte med 50 nye poster kommer hvert annet år.
Nye poster fra september i år. Det er likevel en overlapping slik at de postene som
gjelder nå står ute til juni 2003.
Postene står gjerne på et spesielt flott utsiktspunkt, et sted med flott natur eller et
sted med en spesiell historie. Alt dette står beskrevet i selve håndboka til
kjentmannspostene. På postene er det en tang som man klipper i heftet med. Med
kjentmannsheftet har du dermed en ypperlig anledning til å bli kjent med det
fineste i hver av markene, året rundt. Samtidig får du nesten alltid en spesiell
historie knyttet til stedet du har vært.
Det er Oslo og Omegn Turistforening og Skiforeningen som står bak
Kjentmannsmerket. Heftet koster 80,-
for medlemmer og 130,- for ikke
medlemmer, prisen inkluderer også
merke dersom du tar et visst antall
poster (15 bronse, 25 sølv og 40 gull).
Heftet selges i ekspedisjonen hos DNT
i Storgata 3 eller hos Skiforeningen i
Kongeveien 5 ved Holmenkollbakken.
Bernhard Herres hjemmeside for
Kjentmanns-merket, som vi har link til
fra våre hjemmesider, beskriver
postene og gir noen tips til hvordan du
finner dem. Her er det også et forum
hvor du kan diskutere med andre om
postene.
Vi synes Kjentmannsmerket er et bra
tiltak og vi støtter det ved at flere av
Friluftsklubbens turer går innom en
eller flere kjentmannsposter. Disse
turene er merket med ”K” i
turprogrammet.
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Kurs i kartbruk og orientering
tirsdag 14. mai  (NB: ny dato!)
Vi følger opp vår lære-iver med nok et praktisk møte.
Denne gangen møtes vi på Parkeringsplassen ved Huk kl.
18.00. Ta buss 30 eller sykle.
Vi vil sørge for en grill. Dere tar med pølser og tilbehør.
Kommende turer og ikke minst sommerens ukesturer vil bli
presentert.
Kl. 19.00 starter vi et minikurs i orientering. Orienterings-
erfarne medlemmer som Øyvind og Terje vil sørge for at
ingen drar hjem uten å kunne bruke kart og kompass.
Dette er viktige kunnskaper å ha på turer i skog og fjell.
Kontaktpersoner: Terje og Øyvind. Se tlf. nr. bak i bladet.

Dagstur i Nordmarka (K)
søndag 26. mai
Denne dagen går vi fra Skar i Maridalen til Øyungen og videre til Tømte gård,
derfra til Mellomkollen som er et fint utsiktspunkt. Vi går videre innom
kjentmannsposten ved Bernhard Herres minnetavle før turen videre går om Tømte-
hyttene (OOT) og tilbake til Skar. Kanskje treffer vi andre fra Friluftsklubben som
har vært på dugnad på Tømtehyttene denne helga.
Det blir tid til en pust i bakken underveis, ta med  mat og drikke.
Buss nr. 37 fra Stortorvet kl.10.54 til Brekkekrysset kl.11.17. Bytte til buss nr. 51
fra Brekkekrysset kl.11.21 til Skar kl.11.32.
De som kjører bil parkerer ved Skar og møter ved bussholdeplassen kl. 11.30.
Ingen påmelding.
Turleder: Oddbjørn Erland, tlf. 90 86 56 84
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Utemøte i Frognerparken
onsdag 29. mai
Møtene på denne årstiden bør være ute. Denne gangen tenkte vi at vi skulle prøve
å kombinere det å være ute med å ha møtet sentralt.
Møtet passer særlig for deg som ikke har vært med på noe med oss ennå men har
lyst til å finne ut mer om Friluftsklubben.
Midt i Frognerparken ligger en ås som heter Tørtbergåsen. Dette området har
faktisk uopparbeidet natur, et lite stykke skog midt i byen.
Vi tar med griller og du tar med mat du måtte ønske. Hvis du har så ta gjerne med
frisbee, ball eller lignende.
Skulle det bli regn så finner vi en kafé i nærheten. Se nedenfor.
Vi møtes ved p-plassen ved Frognerbadet (Middelthuns gate), kl. 17.30. Kommer
du senere så er vi på Frognerparkens høyeste punkt eller på ett av følgende steder:
Jacob Aall, Mistral, Valkyrien eller Møllhausen.

Dagstur i Østmarka
søndag 2. juni

Dette blir en rundtur i Østmarka. Vi starter fra Bogerud T-bane kl. 11.40 og går
delvis  på vei og blåmerka sti til Mariholtet. Der er det servering så vi tar en
rastepause før vi går videre om Hauktjernkløftene (populert område å klatre i) og
ned til Sarabråten. Retur enten fra Ulsrud T-bane eller Bogerud T-bane.
Ta T-bane nr. 3 fra Jernbanetorget  kl.11.17  til Bogerud kl.11.36. Gi beskjed hvis
du kommer med egen bil. Parkering ved Rustadsaga.
Ingen påmelding.
Turleder: Oddbjørn Erland, tlf. 90 86 56 84
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Dagstur i Vestmarka (K)
søndag 9. juni
Søndagsturen går denne gang til Vestmarka. Vi tar utgangspunkt fra Kattås og får
med oss en rekke plasser og utsiktspunkter.
Trasséen er ikke fastlagt men vi blir enige om en tur på maks. 18 km. Underveis
besøker vi kjentmannspostene på Gampen og Ramsåskastet. Vi tar rast underveis.
Buss 151 Rykkinn går fra Universitetsplassen kl. 09.57. Bussbytte i Sandvika til
162 Tanum. Bussen tas til endeholdeplassen ved Kattås hvor den kommer frem kl.
10.42. Buss tilbake fra Kattås kl. 16.50 er på Nationaltheateret kl. 17.31.
For de som ønsker å kjøre bil så er det parkering ved Kattås.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr. bakerst i bladet.)
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Sommernatt på Krokskogen
15. – 16. juni
Krokskogen er vel det
skogområdet i Oslomarka som
det ligger mest mystikk rundt.
Historier og sagn er mange.
Særlig Asbjørnsen og Moe har
bidratt i så måte. Men det er
også mange andre historier som
verserer, mange av dem fra
virkeligheten!
Formålet med turen er å prøve å
gjenskape den trolske
stemningen Asbjørnsen opplevde
da han gikk over Krokskogen en
sommernatt for snart 200 år siden.
Planen er som følger:
Avreise med privatbiler fra Borggården ved Rådhuset lørdag 17. juni kl. 18.00. Vi
kjører til Kleivstua.
Vi går så fra parkeringen til Retthellseter hvor vi griller middag.
Når solen har gått i åsen og sommernatten er på sitt mørkeste begir vi oss ut videre
ut på nattevandring. Turen går på sti nordover til Migartjern hvor vi slår oss ned
for natten. Derfra kan vi gå ut på kanten til Mørkganga hvor det er storslått utsikt
over Ringerike.
Søndag går turen opp til Gyrihaugen og videre sørover til Fjellsetra –
Mattisplassen – Øskjevallsetra og tilbake til Kleivstua.
Av utstyr trenger du: Sovepose, liggeunderlag, godt fottøy, klær tilpasset været
(det kan være kaldt ute på kvelden), grillmat, drikke, brødmat, badebukse,
myggolje, penger til bensin og til felles innkjøp av engangsgriller (Ca. kr. 50 på
hver hvis 4 i hver bil). Si ifra om du kan ta med telt eller om du disponerer bil.
Kart: Oslo Nordmark.
Maks antall: 16 deltakere.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen mandag 9. juni.
Kontaktperson: Magne Arentsen (Se tlf.nr.bak i bladet.)

Fra Øskjevallsetra. Foto: Magne Arentsen
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Sommerfest på Sætheren gård
lørdag 22. juni
Vi velger i år å legge sommerfesten til et sted ikke langt fra byen men som
samtidig oppleves å være langt til skogs. Sætheren gård er DNTs sted for Barnas
Turlag i Oslo og Akershus. En stor eiendom som også har småhytter og en stor
lavvo. Vi har leid den ene lille hytta med 5 sengeplasser og en lavvo hvor det kan
sove opp til 15 personer. Det er en fin gresslette rett ved hvor det blant annet er
mulig å danse. Vi skal sørge for en toraderspiller.
Vi baserer oss på grilling fra kl. 18.00. Ta selv med mat, drikke og engangsgrill.
Ellers skal arrangørene finne på noen leker og konkurranser.
Buss 143 Bærums verk fra Universitetsplassen kl.16.34 er på Åsterud kl. 17.07.
Det er 2 km å gå på vei til Sætheren gård fra buss eller parkering ved Åsterud.
Dagen etter vil det være mulig å være med på dagsturen i Bærumsmarka (Se
denne.)
De som overnatter betaler kr. 100,- for overnatting i hytte eller 50,- for overnatting
i lavvo. Det betales på stedet.
Nærmere opplysninger og påmelding til festen: Magne Arentsen (Se tlf.nr. bak i
bladet.)
Påmeldingsfrist: 18. juni.
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Dagstur i Bærumsmarka
søndag 23. juni
Denne turen er en fortsettelse av sommerfesten som arrangeres dagen før på
Sætheren gård. Overnattende har mulighet til å bli med på denne turen dagen etter.
Turen starter ved Øverland og går på vei inn til Sætheren gård. Videre inn til
serveringsstedet Nygård hvor vi tar en liten rast. Videre går vi forbi Muren og opp
på selve Brunkollen. Her går vi i et fint terreng utenfor sti. På toppen er det fin
utsikt innover Bærumsmarka og Krokskogen. Vi vender ved Haslumseter kapell
og går på blåmerket sti til Muren og vei derfra ned til Øverland. Turens lengde er
ca. 15 km.
Buss 143 Bærums verk går fra Universitetsplassen kl. 10.07. Bussen tas til
Åsterud hvor den kommer frem kl. 10.37. Buss tilbake fra Åsterud 23 og 53
minutter over hver hele time. Vi satser på å rekke bussen kl. 16.53. Den er på
nasjonalteateret kl. 17.25.
For de som ønsker å kjøre bil så er det parkering ved Øverland.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr. bakerst i bladet.)

Sommertur til
Vikerfjell – Vassfarfjella
14. – 21. juli.
Turen går i et lettgått område med mye fin natur. Det veksler mellom skog og fjell,
men de fleste dagsmarsjene går på eller over fjell. Det er lagt opp til en runde hvor
vi får med oss det meste området har å by på. Fra Oslos nærmeste høyfjell
Høgfjellet til fjell opp mot 1300 moh. i vassfarfjella. Mange fine utsiktspunkter
underveis.
Det blir få harde dagsmarsjer og vi vil kjøre opp en del mat/utstyr på forhånd slik
at sekkene blir lettere. To av dagene blir det dagstur uten sekk.
Lenge var det en egen bjørnestamme i området, men det er liten fare for at vi i dag
skal møte bjørn her oppe. Villmarksforfatteren Mikkjel Fønhus har skrevet mange
romaner med handling herfra og bidratt til å gjøre området kjent. Naturfotografen
Nils Viker har utgitt flere bøker med bra bilder fra området.
Ringerikes Turistforening har flere hytter og vi vil benytte disse. Du betaler
redusert overnatting hvis du er medlem av DNT.
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Slik blir turen:
Søn. 14. – Biler fra Sporveismuseet Majorstuen kl. 12.00. Ankomst Buvasskoia
ca. kl. 14.30.
Man. 15.– Buvasskoia – Tjuvenborgkoia 6 t.
Tir. 16. –  Tjuvenborgkoia – Høgfjellet – Vikerkoia 5 t.
Ons. 17. – Dagstur: Vikerkoia – Treknatten – Jøranfisen – Vikerkoia 5 t.
Tor. 18. –  Vikerkoia – Buvasskoia 5 t.
Fre. 19. –  Buvasskoia – Bukollen – Storrustefjell – Storekrakkoia 6 t.
Lør. 20. – Dagstur: Til Sørbølfjell (høyeste punkt) 6 t.
Søn. 21.– Storekrakkoia – Buvasskoia. Biler hjem. Beregnet hjemkomst ca. kl.
20.00.
Detaljer rundt utstyr og mat avtales nærmere mellom turleder og deltakerne.
Kart: Vikerfjellet 1 : 50 000.
Antatt pris: Middager: 400,-  Bensin: 100,- Overnatting: 700,- (DNT-medlemmer)
1050,- (Ikke DNT-medlemmer). Brødmat og drikke tas med av deltakerne hver for
seg.
Maks antall deltakere: 8
Påmeldingsfrist: Innen 25. juni.
Kontaktperson og turleder: Magne Arentsen (Se tlf.nr. bak i bladet.)
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Kveldstur i Nordmarka
onsdag 24. juli
Vanligvis har vi bare ukesturer midt på sommeren. Det er ikke så mange i byen på
denne tiden og vi tar derfor en pause med dags- og kveldsturene.
Men det kunne tenkes at noen var i byen og hadde lyst på en kveldstur. Derfor
prøver vi å arrangere en tur likevel.
Vi møtes ved Frognerseteren kl. 18.00. Ruten blir over Heggehullet –
Frønsvollmyrene til Skjennungen. Her tar vi en rast. Kanskje kan det friste med et
bad i Skjennungen. Videre går vi tilbake forbi Tryvannsstua og opp mellom
slalåmbakkene. Det står ofte elg og beiter her sommerstid på kveldene. Videre
tilbake til Frognerseteren.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr. bakerst i bladet.)

Tur til Breheimen
27. juli – 4. august 2002
På denne turen går vi gjennom Breheimen frå sørvest til nordaust. Vi skal innom 5
turisthytter, og vi har to kviledagar til disposisjon til topptur, fiske, avslapping ol.
Breheimen er høgfjellsområdet mellom Jotunheimen og Jostedalsbreen, på
nordsida av Lustrafjorden. Mange frodige seterdalar fører inn i dei snø- og brerike
fjella, og turisthyttene ligg for det meste nede i dalane.
PROGRAM
Laur. 27. juli. Avreise frå Oslo laurdag 27.07. frå Bussterminalen ca. kl. 0900
(forbehold om ruteendringar) til Sogndal. Kun 10 minutt opphald i Sogndal.
Lokalbuss vidare til Luster. Drosje ca 8 km opp Dalsdalen til dei fråflytta gardane
ved Kilen. Snømassar frå vinteren ligg ofte igjen i haugevis heile sommaren rundt
desse gardsbruka, som vart fråflytta pga. skredfare. Kort fottur ca 2-3 t / 5 km opp
til Vigdalsstøl (DNT – sjølvb., 9 senger, 770 m o.h.) Sjå historien til Vigdalsstøl i
Til fots i Norge (TfN) s. 249.
Søn. 28. juli. Topptur til Vongsen, 1757 m o.h. Dette er ein av dei flottaste
toppane i Sogn og Fjordane med makelaus utsikt til Jostedalsbreen og Hurrungane.
Ca 6 - 7 t / 14 km tur-retur. Kortare turar eller fiske er også mogleg.
Mån. 29. juli. Vigdalsstøl – Fast (DNT-sjølvb., 11 senger, 856 m o.h.) 5 t / 13 km.
Denne dagen går vi over det golde passet Hammarsdalsbandet (1400 m o.h.), der
vi må rekne med at det ligg att rikeleg med snø, og ned att til den idylliske sætra
Fast ved Åsetvatnet.
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Ty. 30. juli. Fast – Arentzbu (DNT – sjølvb., 20 senger, 880 m o.h.) 5 t / 12 km.
Dersom det er fint ver denne dagen kan vi leggje turen over toppen på ca 1260 m
o.h. like nord for Tårneklanten. Denne ekstraturen vil korte inn ruta ein heil del,
sidan den merka stien går ein dryg omveg.
Ons. 31. juli. Arentzbu – Nørdstedalsseter, Dette blir turens lengste og kanskje
tyngste dagsmarsj normert til 7 t, ca. 17 km. Tung løypeprofil med fleire bratte
kneikar. Til gjengjeld kjem vi fram til betjent DNT-hytte, 937 m o.h., 40 senger.
To. 1. aug. Nørdstedalsseter – Trulsbu (DNT, sjølvb., 12 senger, 1290 m o.h.) 6 t /
17 km. Relativt flat løypeprofil, der første del av turen går på ein anleggsveg.
Fre. 2. aug. Topptur til Vestraste og/eller Vestre Hestbrepiggane 2078 og 2139 m
o.h. Ca 6 - 7 t opp og ned. Dette er dei to flottaste Hestbrepiggane. Ruta opp mot
Vestraste følgjer ein rygg omlag like luftig som Besseggen opp mot toppen.
Laur. 3. aug. Trulsbu – Heimste Lundadalssetra. 6 t. Drosje ned til Bismo.
Alternativt kan vi gå via Sota sæter (DNT, betjent), 7 t, der det kanskje går buss
ned att til folk.
Søn. 4. aug. Til disposisjon. Ankomst Oslo S / Busstasjonen ettermiddag/kveld.

Praktiske opplysningar
Turkoordinator: Ole Roger Lindås, tlf. p. 67 56 98 29. ole_r_l@hotmail.com
Påmeldingsfrist: 12.07.02.
Kart: 1418 II, 1518 III, og (1518 I  og 1518 IV for spesielt interesserte).
Turkart: Breheiemen.
Mat: Vi lagar felles middag på dei sjølvbetjente hyttene. Kvar bestemmer sjølv sitt
opplegg for frukost og lunsj.
Maks tal på deltakarar 8.



Friluft  2/2002

13

Tur i Jotunheimen
fredag 9. – søndag 11. august
Helgen 9. - 11. august går turen til Jotunheimen. I løpet av helgen skal vi gå over
Besseggen og Bukkelægret. Dette er flotte og spennende turer så det er bare å hive
seg med!
Vi tar inn på Gjendesheim fra fredag til lørdag. Lørdag tar vi båt fra Gjendesheim
til Gjendebu og går over Bukkelægret til Memurubu. Turen er beregnet til ca. 5
timer. Overnatting på Memurubu.
Søndag går vi over Besseggen til Gjendesheim. Turen er beregnet til 6 timer. Dette
er en noe krevende og luftig tur med en fantastisk utsikt. Det er også mulig å gå til
Gjendesheim langs Gjende.
Reise: Avreise med biler fra Oslo kl 1700 på fredag 9. August. Si ifra ved
påmelding om du kan stille med bil. Det tar ca 5 timer å kjøre til Gjendesheim.
Der lar vi bilene stå til søndag.
Utstyr: Viktig å ta med seg sovepose. Det er veldig fult på hyttene på denne tiden
av året, og det kan hende at vi ikke får sengeplass.
Påmeldingsfrist: 26. juli til turleder Cathrine Moen (tlf. og mail står bak i bladet).
Maks antall: 10 personer. Førstemann til mølla!
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Kveldstur til Fagervann
onsdag 14. august
Vi starter fra Hammeren i Maridalen og går opp mot Lyberga, på veien er det fin
utsikt mot Maridalsvannet. Neste stopp er Fagervann der vi tar en liten rastepause.
Turen videre går ned til Skjærsjødammen og tilbake til Hammeren.
Lengde ca 10-12 km.
Buss nr. 37 fra Stortorvet kl.17.09  til Brekkekrysset kl. 17.32. Bytte til buss nr 51
fra Brekkekrysset kl. 17.37 til Hammeren kl. 17.41.
De som kjører bil parkerer ved Hammeren og møtes ved bussholdeplass kl 17.40.
Ingen påmelding. Kontaktperson og turleder Oddbjørn Erland, tlf. 90 86 56 84.

Dagstur i Lillomarka (K)
søndag 18. august
Når det gjelder dagsturene åpner vi høstsesongen med tur i Lillomarka.
Trasséen er ikke fastlagt men vi blir enige om en tur på maks. 15 km.. Det blir rast
på Lilloseter og vi tar kjentmannsposten ved Aurevannet. På vei tilbake ser vi på
den berømte tyven Ole
Høilands hule i Lillomarka.
Buss 56 Solemskogen går fra
Torshov kl. 10.42 og er på
Solemskogen kl. 11.06.
For de som ønsker å kjøre bil
så er det parkering ved
Solemskogen.
Retur med buss kl. 17.10, som
er på Torshov kl. 17.29.
Turleder: Magne Arentsen
(tlf.nr. bakerst i bladet.)
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Kveldstur i Bærumsmarka.
onsdag 21. august:
Vi møtes med sykler utenfor 7-eleven på Røa klokka 17:30. Derfra sykler vi om
Fossum og Østernvann opp til Triungvann (fugle-naturreservat) som er en idyll i
Bærumsmarka. Fra vannet går vi opp til Tjæregrashøgda (Bærumsmarkas høyeste
punkt), nyter utsikten og tar en pust i bakken på toppen. Deretter går vi ned til
syklene igjen og triller tilbake mot byen.
Kontaktperson: Gunnar Fimland (tlf.nr.bak i bladet).
Ingen påmelding.

Triungsvann. Foto Gunnar Fimland
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Åpningen av Friluftslivets Uke
søndag 1. september
Friluftslivets Fellesorganisasjon arrangerer et treff på Sognsvann hvor mange av
Oslos friluftsorganisasjoner er med. Dette markerer åpningen av Friluftslivets
Uke.
Her er det aktiviteter for store og små og ikke minst er det en mulighet til å bli
kjent med de ulike markaorganisasjonene.
Vi skal prøve å få til en egen stand for Friluftsklubben, og vi bidrar sikkert med
noe vi også.

Medlemsmøte - Vegeta
Vertshus
mandag 2. september

Vi inviterer til medlemsmøte i nytt lokale. Vi vil fra nå av leie en del av kjelleren
på Vegeta Vertshus og vil med dette både få mer plass og muligheter for
servering. Dessuten ligger dette svært sentralt, bare to minutter fra
Nasjonalteateret!
Denne kvelden vil deltakerne på årets to ukesturer vise lysbilder fra turene. I
tillegg vil vi presentere kommende arrangementer utover høsten.
Møtet begynner kl. 18.00 presis. Siden vi får utgifter med leie av stedet må vi be
om kr. 20,- i inngangsavgift.
Vegeta Vertshus ligger i Munkedamsveien 3B. Du går inn Munkedamsveien fra
Stortingsgaten, på høyde med Nasjonalteateret t-banestasjon, og stedet ligger på
høyre hånd rett før Esso-stasjonen ca. 30 meter inn gaten.

Velkommen til alle nye og gamle!
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Dagstur på Krokskogen (K)
søndag 8. september

Vi går fra Sundvolden opp Krokkleiva til Kleivstua. Her gikk den gamle
kongeveien mellom Bergen og Oslo. Mange historier og hendelser knyttes til
denne kleiva og det er rikelig med skilt oppover som forteller fra den gang.
Fra Kleivstua går vi videre til Sørsetra hvor vi raster. Vi får med oss
kjentmannsposten ved Auretjernsdammen før vi går videre forbi Finneflaksetra til
Kongens utsikt. Herfra går vi videre ned til Kleivstua og ned Krokkleiva igjen.
Turens lengde er ca. 16 km.
Buss til Hønefoss går fra Universitetsplassen kl. 10.08 og er på Sundvolden kl.
11.06.
For de som ønsker å kjøre bil så er det parkering ved Sundvolden ved foten av
Krokkleiva.
Retur med buss kl. 18.20, som er på Nasjonalteateret kl. 19.17.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr. bakerst i bladet).

Høstfargetur til Rjukan
fredag 13. – søndag 15. september

Foruten Norsk Hydro og dramatisk krigshistorie har Rjukan fantastiske
naturopplevelser å by på. Spesielt Gaustatoppen er et populært turmål, og selvsagt
en del av programmet for denne turen.
Turen går av stabelen 13-15 september. Da er det gode muligheter for å se sterke
høstfarger og et og annet reinsdyr.
Overnattingen blir på en privat hytte med sengeplass til 5. De første som melder
seg på får sengeplass. Ellers er det mulig å overnatte på Rjukan Fjellstue som
ligger kun 10 min gange fra hytta. Det koster 300 kr per person. Det er også
muligheter for å sette opp telt for de som ønsker det.
Program:
Lørdag: Tur til Gaustatoppen på formiddagen. Tar ca 3 timer opp og ned. For å
komme til Gaustatoppen må vi ta bil å kjøre gjennom Rjukan og opp Svineroi. På
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veien tilbake til hytta er det mulig for eksempel å besøke Vemork, som er blitt
gjort om til Industrimuseum.
Søndag:  Dagstur i fjellområdet mellom Hjerdalen og Gvepseborg. Vi går opp i fra
Ormefit og går en tur innover i fjellet. Turen tar 3-4 timer. Dette er et flott
fjellområde som på denne tiden sikkert vil være ganske friskt i fargene.
Mat: Satser på at vi har fellesmåltider på hytta. Detaljer om hvem som tar med seg
hva blir vi enige om etter at påmeldingsfristen har gått ut.
Utstyr: Varmt tøy og sovepose.
Reise: Avreise fra Oslo kl 1700. Ankomst Rjukan Fjellstue ca. 2030. Det tar ca 10
min å gå fra bilene til hytten.
Maks antall: 10 stykker
Påmeldingsfrist: 30. juli til turansvarlig. Fint om alle kan si i fra ved påmelding
hvorvidt de stiller med bil eller ikke.
Turansvarlig: Cathrine Moen (tlf. og mail står bak i bladet)
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Dugnad –
vårt bidrag til markas brukere
Turene er selve ryggraden i Friluftsklubbens virksomhet. Men i tillegg driver vi
med dugnader. Ikke for vår virksomhet men for andre som gjennom diverse
anlegg driver med tilrettelegging for markabrukerne. Det kan være vedlikehold av
hytter eller rydding av merkede stier eller løyper.
Ordet dugnad har i vår tid blitt mer og mer et fremmedord. Dagens samfunn er
preget av relativt god økonomi og med knapphet på fritid blir da tendensen at man
kjøper seg fra tilretteleggingsarbeid og heller betaler litt mer for det ferdige
produktet.
Dette er ikke Friluftsklubbens tankegang, selv om vi har stor forståelse for dem
som ikke har tid til å bli med på å tilrettelegge for eget og andres friluftsliv. Men i
størst mulig grad oppmuntrer vi til idealisme og frivillig innsats for friluftslivet.
Når mange nok er med på dugnad så høster man også fruktene gjennom den gode
følelsen ved å ha gjort en innsats for en god sak. Dessuten får man et rom i livet
der penger blir gjort til et ikke-tema.
Det er også sosialt og moro å drive dugnad. Vi jobber ikke hele tiden og sørger for
turer og annet sosialt på dugnadene. Viltmiddagene på Tømte har blitt en
tradisjon! Du mottar også takknemlig respons fra brukere av marka som inspirerer
til ytterligere innsats. Det blir da noe gledesbetont over arbeidet. Alt vi gjør
kommer både oss selv og resten av turfolket til gode.
For tiden har vi vedlikeholdsansvaret på to av Oslo og Omegn Turistforenings
hytter i marka: Smedmyrkoia i Sørkedalen og Tømtehyttene i Maridalen. Disse
hyttene hadde samlet innpå 1400 overnattinger i fjor!
På Smedmyrkoia organiserte vi i vinter serveringen til turfolket, i det
Turistforeningen selv ikke hadde kapasitet til å organisere driften. Det er absolutt
noe eget å ta i mot turfolket med vafler og toddy. Man føler seg omtrent som en
markabeboer selv.
Vi trenger flere som kan bli med på dugnad. Enhver innsats er like mye verdt,
enten den er stor eller liten! Vi driver mest med hyttedugnader i dag, men hvis vi
får flere interesserte med hadde det vært moro også å kunne drive med rydding og
merking av blåmerkede stier og rødmerkede løyper.
Vel møtt på dugnad i år!
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Dugnader på Tømte 2002
Vår: 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. Tømtehyttene er to av OOT’s
hytter i Oslomarka, og 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
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!! Av hensyn til mat og overnatting er det nødvendig med
påmelding.

Høst: 23. – 25. august
Dette blir den første av to dugnader på Tømte på høsten. Arbeidsoppgavene denne
helgen er ikke fastlagt ennå, men vedhugst er en gjenganger som sikkert også vil
være med denne gangen.
Av praktiske opplysninger så gjelder det som er nevnt under vårdugnadene.
Bortsett fra viltgryta som denne gangen er basert på dåhjort. Søndag blir det pølser
med brød/lompe.
Nærmere opplysninger og påmelding: Magne Arentsen 18. – 20.05. og 23. –
25.08. Øyvind Grandum 24. – 26.05., (tlf.nr. bak i bladet). Maks antall deltakere:
10 personer pr. overnatting.
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Dugnader på Smedmyrkoia
Vår: 31. mai –1. juni
Høst: 30. august – 1. september
I fjor hogget vi opp 10 m3 ved på Smedmyrkoia, slik at i år kan vi bruke tida til
ytre og indre vedlikehold. Oppgavene står i kø: Ved skal bæres inn i skjulet, koia
trenger en grundig vask både innvendig og utvendig, hele koia samt stallen skal
males og vinduer skal kittes og males.Vi tar oss likevel tid til en kveldstur på
lørdagen eller en dagstur på søndagen. På lørdag kveld kan vi by på en bedre
middag og bålkos. Vårdugnaden avsluttes lørdag ettermiddag pga jubileumsfesten
i Ungdomsgruppa i OOT/DNT-OA (se neste side).
Nærmere opplysinger: Øyvind Grandum (tlf. bak i bladet).
Påmelding innen henholdsvis onsdag 29. mai og onsdag 28. august.
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Jubileumsfest for
Ungdomsgruppa i OOT/DNT-OA
Er du en tidligere eller nåværende UNGDOMSGRUPPEVENN ?
Da er du velkommen på JUBILEUMSFEST - lørdag den 1. juni på
Kobberhaughytta ! Ungdomsgruppa i DNT OA/OOT er 20 år og det skal feires.
Vi har dermed gleden av å invitere alle våre nye og gamle, tidligere og nåværende
medlemmer til fest på Kobberhaughytta i Nordmarka. Det blir en utsøkt middag,
musikk for enhver smak, dans og underholdning i absolutt beste
ungdomsgruppestil. Vi reiser opp på hytta på lørdag og hjem på søndag. Det er
senger for overnatting til dem som melder seg på først, ellers er det gulvplass og
god plass i lyngen. Felles avreise: Ta buss nr 41 (Sørkedalen) som går fra Røa kl.
15.28 og er fremme ved Sørkedalen skole kl. 15.40. Til Røa kommer du for
eksempel med T-bane. Vel fremme ved Sørkedalen skole går vi i følge opp til
hytta (ca 1 time). For den som kommer opp utenom fellesavreisen, husk at
middagen serveres kl 18.00.
Husk:
� Sovepose
� Frokost til søndagen
� Pent antrekk
� Gode (danse)sko
� Penger til drikke.
Det er ikke tillatt til å ta med drikkevarer, -disse må kjøpes på stedet.
Bindende påmelding til Eli eller Hans-Petter innen 15.mai. Si ifra dersom du
ikke skal overnatte. Hans-Petter: 22 58 02 22/ 97 52 45 17. Eli: 22 64 03 70.
Betaling kr 200,-  må gjøres innen 15. mai på kontonr.: 0540 08 63948 til
Ungdomsgruppa v/ Eli Gløtberget, Selvbyggerveien 54, 0591 Oslo.
Lurer du på noe og ikke får tak i kontaktpersonene på telefon, send en mail til
arrangementskomiteen: siri.eriksen@cicero.uio.no
NB! Hvis du vet om noen gamle Ungdomsgruppe-medlemmer som ikke får
Ungfoten lengre og som bør få vite om festen - så hjelp oss med å spre denne
informasjonen
Velkommen !!!
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Styret:
Navn Tlf (p) Tlf (a) mobil e-post
Magne Arentsen 22 46 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 22 06 43 40
Øyvind Grandum 66 98 01 72 63 80 76 03 95 14 72 84 oyvind.grandum@ffi.no
Cathrine Moen 22 20 88 51 cathrine_moen@hotmail.com
Hilde M Haugen 22 46 14 10 hilde.mari.haugen@online.no
Gunnar Fimland 67 83 97 94 22 85 70 40 41 02 58 63 gunnar.fimland@biokjemi.uio.no

Redaksjonen:
Terje Didriksen (redaktør) 22 25 05 25 22 85 55 12 terje.didriksen@kjemi.uio.no
Øyvind Grandum 66 98 01 72 63 80 76 03 oyvind.grandum@ffi.no

Andre turledere:
Oddbjørn Erland 90 86 56 84 oddbj-e@frisurf.no



A – POST

Turoversikt
Måned Dato Tur/arrangement

14. Kurs i kartbruk og orientering
26. Dagstur i Nordmarka (K)

Mai

29. Utemøte i Frognerparken
2. Dagstur i Østmarka (K)
9. Dagstur i Vestmarka (K)
15.-16. Sommernatt på Krokskogen
22. Sommerfest på Sætheren gård

Juni

23. Dagstur i Bærumsmarka
14.-21. Sommertur til Vikerfjell – Vassfarfjella
24. Kveldstur i Nordmarka

Juli

27.7-4.8 Tur til Breheimen
9.-11. Tur i Jotunheimen
14. Kveldstur til Fagervann
18. Dagstur i Lillomarka (K)

August

21. Kveldstur i Bærumsmarka
2. Medlemsmøte - Vegeta
8. Dagstur på Krokskogen (K)

September

13.-15. Høstfargetur til Rjukan

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Gartnerv. 8, 1394 Nesbru


