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Friluft nr. 1/2008

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 stiller 
på  dugnad  for  andre  friluftsorganisa-
sjoner som jobber i Oslomarka.

Foreningens adresse:
Friluftsklubben i Oslo,
Fetveien 159 D, 2007 Kjeller
epost@friluftsklubben.no
http://www.friluftsklubben.no/
telefon:  944 88 175
Kontonr: 9235.21.68396
Org.nr: 989 800 957

Leder:
Magne Arentsen, 22 46 60 17(p),
22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m),
magne@friluftsklubben.no

Medlemsservice og økonomi:
Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p),
63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m),
oyvind@friluftsklubben.no

Redaktør og webansvarlig:
Terje Didriksen: 
terje@friluftsklubben.no

Leder’n

Så er vinteren her igjen, skriver jeg nå 
i  desember,  og håper at  det  stemmer 
når du får dette bladet i postkassen i 
januar.
Vi var ikke så fornøyde med vinteren i 
fjor,  og  vi  lengter  etter  mange  fine 
turer  med  ski  under  beina,  og  aller 
helst på silkeføre.
Men vi er etter hvert så vant til dårlige 
vintre,  at  vi  tar  konsekvensen av det 
ved å ha et  fottur-alternativ  i  samme 
område  hvis  det  ikke  er  skiføre.  Tur 
blir det, uansett.
Vi  møter  det  nye  året  med  nye 
møtelokaler. Vi har store forventninger 
til at vi nå skal kunne ha et helt lokale 
for  oss  selv.  Vi  skal  også  satse  mer 
kvalitativt på møtene. Blant annet blir 
møtet  i  februar  spennende.  Da 
kommer Ragnar Lien som skal fortelle 
og vise bilder fra sin tur til Nordpolen. 
Dessuten  blir  det  heretter  gratis 
inngang på medlemsmøtene.
I  dette  nummeret  av  Friluft  vil  du 
finne en giro for kontingent for 2008. 
Vi  håper  at  vi  fortsatt  ser  deg  som 
medlem. Og selv om du kanskje er en 
av de som føler at du ikke har vært så 
aktiv som betalende medlem, så skal 
du vite at din kontingent støtter en god 
sak. Vi trenger økonomisk støtte for å 
legge til rette for å få folk ut på tur og 
for  å  drive  hyttene  våre  for 
Oslomarkas mange hyttebrukere.
Da  vil  jeg  på  vegne  av  styret  ønske 
dere alle en god vinter, forhåpentligvis 
med mange fine skiturer.

 - Magne
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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  forsikrings-
ordninger  som  dekker  skader  som 
deltakerne pådrar  seg.  Er det  forhold 
som turlederen bør kjenne til så si i fra 
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 påmeldings-
frist  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, så 
gi  straks  beskjed  til  turlederen. 
Påmelding  er  bindende  så  langt  tur-
lederen/arrangøren  har  økonomiske 
utlegg for bestilling av hytte, innkjøp 
av mat  og lignende.  Slike  utlegg må 
dekkes av den deltakeren som melder 
seg av turen. Dersom man stiller med 
bil  hvor dette  er  nødvendig pga.  tur-
opplegget,  godtgjøres  kjøringen  med 
2,50 kroner pr. km tur/retur oppmøte-
sted og reisens mål. Kostnadene deles 
på alle deltakerne uavhengig av hvor 
mange det er i hver bil.

Ved  deltakelse  på  turene  anser  vi 
disse  vilkårene  som kjent  og  godtatt 
av deltakerne.

Frilufts høstkonkurranse i 
forrige nummer av Friluft

Her er de riktige svarene:

1) Skomakertjern
2) Sandungen
3) Svarttjernshøgda
4) Skjennungen
5) Tømtehyttene
6) Fyllingen
7) Spålen
8) Gullsmeden
9) Tjæregrashøgda
10) Lilloseter
11) Gåslungen
12) Løvlia
13) Lynhytta
14) Kobberhaugene
15) Kampen
16) Oppkuven
17) Råbjørn
18) Fredrikstad
19) Hakloa
20) Røverkollen
Vi har trukket ut én vinner som får et 
valgfritt  kart  i  M711-serien,  eller  et 
annet av Statens kartverk sine turkart.
Vinneren ble Lars Ullensvang. Vi 
gratulerer!! Ta kontakt med Øyvind 
Grandum om premievalget.
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Medlemsmøte i 
Tidemandsstuen

tirsdag 5. februar (Ny dato!)
Denne  gangen  kan  vi  ønske  vel-
kommen  til  et  nytt  møtested.
Tidemandsstuen  ligger  i  Tidemands-
gaten 44 ved Vestkanttorget.  Ta trikk 
nr.  12  mot  Majorstuen  og  gå  av  på 
Vigelandsparken.  Herfra  gås  Prof. 
Dahls gate frem til Vestkanttorget.

Medlemsmøtet  denne  gangen  kan 
friste  med  foredrag  av  Ragnar  Lien 
som skal fortelle og vise bilder fra sin 
tur  til  Nordpolen.  Lien  har  tidligere 
bla.  besteget  Aconcagua  i  Argentina 
og gått Grønland på tvers.

Vi  har  ikke lenger  inngangspenger 
på møtene,  men selger  kaffe,  te,  saft 
og  kaker  til  inntekt  for  klubben  på 
møtene.

Møtet begynner klokken 18.00.
Velkommen  til  alle  nye  og  gamle 

medlemmer.

Generalforsamling 2008

onsdag 26. mars
Friluftsklubbens  åttende  ordentlige 
generalforsamling  avholdes  onsdag 
26. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen. 
Etter  den  formelle  delen  av  general-
forsamlingen  vil  det  bli  et  lysbilde-
foredrag. Dette er foreløpig ikke klart. 
Følg  med  på  friluftsklubben.no  for 
nærmere informasjon om foredraget.

Dagsorden: 
1)  Godkjenning  av  innkalling  og 
dagsorden 
2)  Oppnevne  ordstyrer,  referenter  og 
tellekorps. 
3) Årsberetning 2007. 
4)  Regnskap  med  revisors  beretning 
2007. 
5) Endringer i  vedtektene. Forslag til 
gjennomsyn  14  dager  før  general-
forsamlingen. 
6)  Innkomne  saker.  Forslag  til 
gjennomsyn  14  dager  før  general-
forsamlingen. 
7) Valg. Det er valg på 
Formann (1 år) 
to styremedlemmer (2 år) 
ett varamedlem (1 år) 
valgkomité, to personer (1 år) 
revisor (1 år) 
8) Eventuelt/orienteringer 

Forslag  til  kandidater  til  alle  valg, 
unntatt  valg  til  valgkomiteen,  ut-
arbeides av valgkomiteen. Alternative 
forslag  kan  fremsettes  av  ethvert 
stemmeberettiget  medlem  av 
foreningen  direkte  overfor  general-
forsamlingen.  Skriftlige  medlems-
forslag  som  er  foreningen  i  hende 
senest  to  uker  før  general-
forsamlingen,  skal  foreligge  til 
gjennomsyn  1  uke  før  general-
forsamlingen. 
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Smått og stort

Servering Smedmyrkoia 
2008

Friluftsklubben skal  også i  år  stå  for 
serveringen  på  Smedmyrkoia. 
Serveringen  foregår  på  søndager  kl. 
11-16 i perioden 27. januar til 9. mars. 
Vi trenger alle gode krefter. Det beste 
er om du kan ta ansvar for en søndag, 
og  få  med  deg  noen  venner  enten  i 
eller utenfor Friluftsklubben.  Det nest 
beste  er  om  du  kan  stille  som 
medhjelper. Det er sjeldent at noen har 
angret  på  at  de  brukte  en  søndag på 
denne måten. Det er et trivelig team-
arbeid,  med  bare  hyggelige  gjester. 
Markafolk gir uttrykk for at de setter 
pris på tilbudet vi har der oppe. Det er 
gratis overnatting fra lørdag kveld hvis 
man  ønsker  det.  Det  idéelle  er  å 
kombinere  en koselig  kveld  på hytta 
med servering dagen derpå.

Det er også mulig for eksterne idéelle 
grupper å ta en servering. Gruppa får 
da  overskuddet  (andel  av  gjennom-
snittsoverskuddet gjennom sesongen).
Datoene  er:   søndag  27/1,  3/2,  10/2, 
17/2, 24/2, 2/3, 9/3. Se ellers oversikt 
over serveringshelgene på 
www.friluftsklubben.no/servering

Ta kontakt med: Øyvind Grandum, 
oyg@start.no, tlf. 95 14 72 84

Vern av Oslomarka

På to av våre arrangementer i høst har 
vi  hatt  besøk  av  henholdsvis  Jens 
Gram  og  Gjermund  Andersen  fra 
Naturvernforbundet  i  Oslo  og 
Akershus  (NOA).  Vi  har  fått  en  god 
innføring i hvordan en skog bør se ut, 
og NOAs arbeide for vern av marka. 
Ikke  minst  fikk  vi  høre  om  de 
utfordringene  vi  nå  står  overfor  med 
den nye markaloven hvor NOA mener 
at skogbruket bør bli omfattet.
Er du interessert i mer om dette temaet 
så  anbefaler  vi  at  du  besøker 
hjemmesidene www.oslomarka.no.
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Tursidene
Kveldstur til Lilloseter

onsdag 16. januar 
Vi  begynner  det  nye  året  med  en 
kveldstur  på  ski  i  Lillomarka.  Vi 
møtes  ved  parkeringsplassen  ved 
Linderudkollen kl. 18.20. Har du ikke 
bilmuligheter  går  buss  nr.  56  mot 
Solemskogen fra Torshov kl. 17.56, og 
ankommer  Linderudkollen  kl.  18.12. 
(Nest  siste  stoppested  før  Solem-
skogen). Det er da noenhundre meter å 
gå  på  vei  inn  til  p-plassen  ved 
Linderudkollen.

Målet for turen er Lilloseter hvor vi 
raster  inne og kjøper vafler  og annet 
godt. Turens lengde er på ca. 16 km t/r 
– de fleste nedoverbakkene på slutten 
av turen. Vi regner med å være tilbake 
på Linderudkollen ved 20.30-tiden. 

Påmelding  innen  mandag  14. 
februar.  Kontaktperson og turleder er 
Hanne Enger, tlf.  928 52 424,  epost:
hanne_enger@hotmail.com.

Dagstur fra Sørkedalen

søndag 20. januar 
Denne  turen  starter  ved  parkerings-
plassen i dumpa nedenfor Sørkedalen 
skole.  Vi  bærer  skiene  opp  til  vei-
krysset  ved  Pipenhus  og  går  langs 
veien  opp  til  Lysedammene,  Gople-
tjern, Kjagdalen og i retning Oppkuv-
vann.  Denne  strekningen  har  fint 
underlag og prepareres tidlig selv når 
det  er  lite  snø.  Det  er  slake  bakker 
oppover  hele  veien,  og  fine  utfor-
kjøringer  tilbake  igjen.  Det  blir  rast 
utendørs, ta med varme klær og noe å 
sitte  på. Vi går så langt  vi synes det 
passer, maksimalt 10 km hver vei. Ved 
dårlig  skiføre  går  vi  på  beina  langs 
veien i  stedet,  og tar da en avstikker 
opp  til  flyvraket  på  Andtjernsåsen, 
med mulig retur på Langliveien på den 
andre siden av åsen.

Påmelding til Morten Eriksen innen 
fredag 18.01. Fremmøte ved Sporveis-
museet på Majorstua kl. 10.30. Felles 
transport med biler blir ordnet. Si i fra 
ved  påmeldingen  om  du  disponerer 
bil. Kontaktperson og turleder: Morten 
Eriksen, tlf. 909 15 571.
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Dagstur i Nordmarka 

søndag 27. januar
Vi tar toget til  Stryken og går på ski 
tilbake til Skar der vi tar bussen. Turen 
går  på  de  litt  mindre  trafikkerte 
løypene om Mago, over Trehørningen 
og til Gørjahytta. Her raster vi, og det 
er  mulig  å  få  kjøpt  vafler  og  annet 
godt som serveres i rikelige mengder 
på  hytta.  Herfra  tar  vi  veien  over 
Kalvsjøen  og  aker  ned  bakkene  til 
Øyungen og Skar. En tur i varierte og 
morsomme  løyper  litt  utenfor 
allfarvei. 

Utstyr: Skiutstyr, klær etter vær og 
føre, samt niste og drikke. 

Turens lengde er ca. 25 km. Dette er 
en relativt drøy tur dersom du ikke har 
gått mye på ski. 

Avreise:  Vi  tar  toget  som  går  fra 
Oslo S kl. 09.47, og er på Stryken kl. 
10.32.  (Dersom  togtidene  blir  endret 
innen  turen  vil  dette  bli  opplyst  ved 
påmelding) 

Påmelding: innen fredag 25. januar. 
Kontaktperson  og  turleder:  Hanne 

Enger,  tlf.  928  52  424,  epost: 
hanne_enger@hotmail.com. 

Dagstur i Nordmarka 

søndag 3. februar
Vi  tar  trikken  (linje  1)  som  går  fra 
Stortinget T-banestasjon kl. 10.13  og 
er  fremme  på  Frognerseteren  kl. 
10.48. Fra Frognerseteren går vi på ski 
inn til Tryvann - Nordmarkskapellet til 
Kobberhaughytta hvor vi tar rast inne.

Returen  går  over  Skjennungen  - 
Frønsvollsmyrene  -  Heggehullet 
tilbake til utgangspunktet på Frogner-
seteren.  Totalt  ca.  16  -  17  km.  En 
klassisk  men  veldig  hyggelig  tur  i 
Nordmarka.  Vi  regner  med  å  være 
tilbake  på  Frognerseteren  senest  ved 
16-tiden. 

Påmelding innen fredag 1. februar. 
Kontaktperson  og  turleder:  Magne 
Arentsen, tlf. 936 17 068.
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Dagstur i Bærumsmarka 

søndag 17. februar
Fremmøte ved Fossumbanen kl. 10.20. 
Anbefalt  reise:  T-bane  2  fra 
Nationalteateret  kl.  09.55  til 
Eiksmarka, bytte til buss nr. 732 mot 
Ila  kl.  10.15,  ankomst  Fossumbanen 
kl. 10.19.

Vi  går  på  ski  lysløypa  vest  for 
Lathusåsen til Østernvann og fortsetter 
opp  til  Abortjern,  Triungsvann, 
Hvitstensvann og Vensåsseter hvor vi 
raster  inne.  Tilbake  går  vi  om 
Blekketjern  og  Hestmyra  tilbake  til 
Østernvann og Fossum. Turens lengde 
er ca. 19 km. Ved dårlig føre går vi en 
kortere  tur  og  raster  på  Brunkollen 
eller  Haslumseter i stedet.  Påmelding 
til Morten Eriksen på tlf. 909 15 571 
innen lørdag 16. februar.

Måneskinnstur fra 
Hakadal til Sellanrå

fredag 22. - lørdag 23. februar
Det  blir  også  i  år  måneskinnstur  på 
ski.  Denne  gangen  fra  Hakadal  til 
Sellanrå  hvor  vi  overnatter.  Vi  tar 
toget  fra  Oslo  S  kl.  18.27  og  er 
fremme  i  Hakadal  kl.  19.10.  For  de 
som  ikke  ønsker  å  overnatte  er  det 
mulig  å  parkere  bil  på  Movatn  tog-
stasjon og hoppe på toget kl. 18.51. 

Månen vil stå opp kl. 19.36. Turen 
er på ca 12-18 km avhengig av hvilke 
sløyfer vi legger inn. Underveis har vi 
en god og lang bålrast. 

Vi  regner  med  å  komme  fram  til 
Sellanrå senest kl. 02.00 på natta hvor 
vi får en velfortjent nattesøvn den siste 
delen  av  natta.  Retur  til  Skar  eller 
Movatn  lørdag  formiddag.  Fra  Skar 

går bussene 20 min over hver 
time.  Fra Movatn går  togene 
kl. 10.31, 12.29, 14.29, 16.31.

Utstyr:  Skiutstyr,  varme 
klær,  mat,  sovepose,  hode-
lykt. 

Kart:  Oslo  Nordmark 
vinter. 

Påmelding:  Øyvind 
Grandum,  oyg@start.no 
innen onsdag 20. februar. 

Pris: Overnatting kr. 100 + 
togbillett. 

Maks antall deltakere: 15 
Kontaktperson og turleder: 

Øyvind Grandum, tlf. 957 21 
484.
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Dagstur i Østmarka 

søndag 2. mars
Vi  går  på  ski  en  runde  fra 
Skullerudstua  på  rødmerkede  løyper. 
Ta  med  sitteunderlag,  mat  og  varmt 
drikke. Lengde maks. 15 km. 

T-bane nr. 3 fra Stortinget kl. 10.31 
som er fremme ved Skullerud T-bane 
kl. 10.55. Parkering ved Skullerud for 
dem  som  eventuelt  kjører  bil. 
Fremmøte ved bommen på Skullerud-
stua kl. 11.00.

Påmelding innen fredag 29. februar. 
(Hvis  lite  snø  går  turen  til  fots. 
Kontakt turlederen ved tvil.) 

Kontaktperson og turleder:  Magne 
Arentsen, tlf. 936 17 068.

Skileik til fjells – helgetur 
med alpint og langrenn

fredag 7. - søndag 9. mars
Denne  helgen  arrangerer  Frilufts-
klubben tur  til  et  sted  med mulighet 
for  både  alpint  og  langrenn.  Etter 
erfaringene  med  lignende  tur  til 
Hemsedal i slutten av januar i fjor, har 
vi for 2008 valgt å legge turen senere 
på året, for at det forhåpentligvis ikke 
skal  være  så  kaldt.  Destinasjon  blir 
valgt  senere,  blant  annet  med 
målsetning  om  ikke  for  store 
kostnader  for  den  enkelte  for 
overnattingen,  samt  gode  snøforhold. 
Kostnad: Ca. kr 1.000 per person for 2 
netter  overnatting  i  hytte.  I  tillegg 

kommer  felles  transport, 
mat og evt. heiskort. Det er 
bindende  påmelding  ved 
betaling  av  overnatting 
innen 1. februar. Påmelding 
skjer  til  Janne  på  epost: 
arbeidsadresse@ 
hotmail.com,  eller  mobil 
980  38  327.  Turen  er 
avhengig  av  at  nok 
påmeldte  stiller  med  bil, 
hvor vi spleiser på bensin. 
Ytterligere informasjon om 
utstyr,  avreisetid,  mat  etc. 
vil bli gitt etter påmelding. 
I  fjor  hadde  vi  en  veldig 
hyggelig  og  sosial  tur,  og 
håper  å  gjenta  suksessen 
denne vinteren. Så bli med 
da vel !
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Kveldstur med bålrast 

onsdag 12. mars
Vi møtes på Frognerseteren stasjon kl. 
17.50.  T-banens  rute  1  går  fra 
Majorstuen kl. 17.18 og er fremme kl. 
17.48.

Vi går på ski inn til et hyggelig sted 
og lager bål. Turens lengde er ca. 10 - 
12 km.

Turleder:  Iver  Nicolai  Gjersøe,  tlf. 
67  53  29  20  /  452  59  357.  Ingen 
påmelding.

Dagstur i Vestmarka 

søndag 30. mars
Vi  går  en  rundtur  på  ski  i  kupert 
terreng  fra  Solli  gård  forbi  Bøsetra 
mot  Oppsal  hvor  vi  kan ta  en kaffe-
pause. Så renner vi ned til Asdøltjern 
før vi fortsetter mot Vestergyllen hvor 

vi  slår  oss  ned  og  spiser  matpakken 
ute.  Vi  prøver  oss  på Kjennerhaugen 
ned  til  Store  Sandungen.  På  returen 
prøver  vi  å  finne  panoramautsikten 
ved  den  nye  Hovdehytta,  like  ved 
Vestlia.  før  vi  avslutter  lett  med 
jordene på Solli gård.

Det blir en ca to mil lang tur med 
gode  muligheter  for  andre  løypevalg 
om vi har lyst til det.

Påmelding:  Innen  fredag  28.  mars 
til turleder. Si ifra ved påmelding om 
du  kjører  bil  så  prøver  vi  å  få  til 
samkjøring.

Vi reiser fra Majorstua 09.30 for å 
slippe  altfor  mye  kø  opp  til  park-
eringen på Solli.

Ta  med  niste,  skismøring  og  godt 
humør så prøver vi å få en fin skitur :-)

Kontaktperson  og  turleder:  Leif 
Jørgensen, tlf.  tlf. 92 40 70 60.
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Hyttetur til Blefjell 

fredag 4. - søndag 6. april
Blefjell  er  en  av  de  markante,  og 
gjerne  snødekte,  fjellryggene  synlig 
fra  Oslomarka.  Her  er  lett  kupert 
terreng og med store flater og topptur-
muligheter.

Vårt utgangspunkt er Fagerfjell, en 
hyttegrend  ved  noen  store  vann  litt 
under tregrensa.

Vi kjører opp fredag kveld  og tar 
en lett  middag.  Lørdag sikter  vi  mot 
Bletoppen ca én mil unna. Der tar vi 
en rast eller vandrer litt langs toppene 
før vi returnerer til Fagerfjell.  

Søndag vasker vi oss ut av hytta før 
vi tar en kortere tur i terrenget.

Mat: Vi har fellesmåltider på hytta. 
Detaljer  om  hvem  som  tar  med  seg 
hva  blir  vi  enige  om  etter  at 
påmeldingsfristen har gått ut. Brødmat 
og drikke tar hver enkelt med.

Utstyr: Varmt tøy og sovepose eller 
sengesett.  Skiutstyr:  Vanlige  lang-
rennsski  kan  godt  brukes,  men  ta 
gjerne med fjellski dersom du har. Vi 
parkerer  rett  ved hytta,  så bagasje er 
ikke et stort problem. 

Reise: Avreise fra Oslo kl 16.30 på 
fredag etter avtale. 

Retur: Søndag ca kl. 16.00 fra hytta.
Reisetid i overkant av to og en halv 

time.
Gradering: Middels hard tur
Maks.  antall:  7  personer.  Medlem-

mer har fortrinnsrett til plasser. 
Påmelding: Innen tirsdag 1.april. Si 

ifra ved påmelding om du disponerer 
bil.

Kontaktperson  og  turleder:  Leif 
Jørgensen, tlf. 92 40 70 60.
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Fra en rast i hytteveggen. Foto: Terje Didriksen
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Dagstur i Østmarka

søndag 20. april
Dette blir sesongåpning for barmarks-
turer til fots.

På  denne  turen  skal  vi  oppsøke 
noen  relativt  ukjente  men  likevel 
spennende  attraksjoner  i  Østmarka. 
Fremmøte  ved  bommen  ved 
Skullerudstua kl. 11.00. Vi starter med 
å  gå  opp  til  vannverket.  Rett  under 
fjellveggen  der  finnes  et  primitivt 
krypinn. I årene etter 1920 bodde den 
zoologi-interesserte  eneboeren  Olaf 
Olsen  (eller  Korpås-Olsen)  her,  før 
han ble tvangsflyttet til en bedre hytte 
lenger  sør.  Vi  går  deretter  langs 
Flyktningeruta,  og  finner  "Solåsen", 
en  bortgjemt  hageflekk  med  en 
spesiell  historie  på  sydflanken  av 
Korpåsen, og vi finner også den siste 

boplassen  til  Olsen,  der  han  bodde 
frem til sin død i 1952. Vi fortsetter til 
Østmarkskapellet hvor vi raster. Turen 
videre går østover forbi Smalvann, og 
ned  en  steintrapp  som ble  anlagt  av 
den  opprinnelige  Friluftsklubben  for 
80 år siden. Vi ser også på Smalvanns-
hula, ett av Milorgs gjemmesteder for 
våpen og utstyr  under  krigen,  her  er 
det dessuten kjentmannspost.  Ta med 
hodelykt  hvis  du  vil  inn  i  hula.  Vi 
fortsetter mot nord, og kommer inn på 
en  nedlagt  lysløype  som  vi  følger 
vestover  til  Karismyra.  Resten  av 
turen går  nordover  til  Fjelstadbakken 
og på grusvei tilbake til Skullerudstua. 
Turens lengde er ca. 9 km. Påmelding 
til Morten Eriksen på tlf. 909 15 571 
innen lørdag 19. april.

Dagstur Gjelleråsmarka

søndag 27. april
Nord  for  Lørenskog  ligger 
Gjelleråsmarka. Hvis vi regner 
den som en av Oslomarkene er 
det  den  absolutt  minste.  Men 
her finnes både historisk grunn 
og annet interessant å oppleve.

Vi  har  sikret  oss  en 
lommekjent  turleder  til  denne 
turen.  Denne  turen  ble  også 
arrangert  for  3  år  siden  og 
samlet  mange  deltakere.  Vi 
varierer  ruten litt  i  forhold til 
sist gang vi gikk her. Rast skjer 
ute.  Dette  blir  en  lett  tur  på 
maksimalt 8 km. 

Linje  5  går  fra  Stortinget 
klokken  10.23  og  er  på 
Stovner  kl.  10.49.  Turleder 
møter på Stovner. Vi er tilbake 
på Stovner ca. kl. 15.00. 

Kontaktperson  og  turleder: 
Ole  Andreas  Kristiansen,  tlf. 
406 40 135. 
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Steintrapp i Østmarka. Anlagt av den opprinnelige 
Friluftsklubben på 20-tallet. Foto: Morten Eriksen
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Friluftsklubbens hytter
Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua.  Her kan medlemmer og andre kan leie 
sengeplasser eller hele hytta (på Solstua må minst en person være medlem av 
Friluftsklubben). 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 websider (http://www.friluftskluben.no/booking/), ved  å 
kontakte Friluftsklubben på telefon 944 88 175 eller gjennom en mail 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 (2008): 
Medlemmer Ikke-medlemmer

Overnatting, voksne 100,- 150,-

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år 75,- 100,-

Overnatting, barn under 16 år 50,- 50,-

Overnatting, barn under 7 år gratis gratis

Dagsbesøk, enkeltpersoner gratis gratis

Dagsbesøk, grupper etter avtale etter avtale

Bestilling kan gjøres på www.friluftsklubben.no/booking
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 Solstua Turisthytte 

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua kort vei inn å gå fra parkeringsplass.
Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og stue. Det er en koselig peisestue med peis. 
Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et meget bra 
utgangspunkt for turer i området. Det er severdigheter som Kongens utsikt, Svenskeslaget i 
Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter. Det er ellers mange fine setervoller i 
området hvor Retthellseter er den best bevarte.

Adkomst til hytta 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. Det anbefales å ta med vann hjemmefra, da 
hytta ikke har vann i nærheten. Nærmeste gode vannkilde er bekken som renner fra 
Nordsetertjern ca 1 km unna.

På Solstua må minst en person i følget være medlem av Friluftsklubben. 
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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 middagsmat med 
tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviantlageret. 

Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige plasser 
hvis man ønsker å være alene.
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A – POST

Arrangementsoversikt
Måned Dato Tur/arrangement
Januar 16. Kveldstur til Lilloseter

20. Dagstur fra Sørkedalen mot Oppkuvvann
27. Dagstur i Nordmarka fra Stryken til Skar

Februar 3. Dagstur i Nordmarka fra Frognerseteren til 
Kobberhaughytta

5. Medlemsmøte i Tidemandsstuen. Foredrag fra tur til 
Nordpolen. (NB: Ny dato!)

17. Dagstur i Bærumsmarka 
22. - 23. Måneskinnstur fra Hakadal til Sellanrå

Mars 2. Dagstur i Østmarka
7. - 9. Skileik til fjells
12. Kveldstur med bål
26. Generalforsamling i Tidemandsstuen
30. Dagstur i Vestmarka

April 4. - 6. Helgetur til Blefjell
20. Dagstur i Østmarka
27. Dagstur på Gjelleråsen

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 159D, 2007 Kjeller
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