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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 friluftsorganisasjoner 
som jobber i Oslomarka.
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
Foreningens adresse:
Friluftsklubben i Oslo,
Fetveien 159 D, 2007 Kjeller
epost@friluftsklubben.no
Kontonr: 9235.21.68396
Org.nr: 989 800 957
Redaktør og webansvarlig:
Terje Didriksen: 
terje@friluftsklubben.no
Websider: 
http://www.friluftsklubben.no/

Leder’n
Denne høsten er preget av at vi endelig 
blir helt ferdig med alt arbeidet for at 
Solstua skal bli en bra hytte. Om kort tid 
har vi fått restaurert verandaen og brønn 
er allerede gravd. Vi planlegger deretter 
en større markedsføringskampanje for å 
få flere til å bruke Solstua.

Det er en stund siden vi har presentert 
hele nye prosjekter i Friluftsklubben. 
Men nå drar vi i gang et nytt tilbud. 
Markakorpset skal være vår satsing på 
barn og unge, med målgruppe 8 – 16 år. 
Markakorpset vil ha faste møtedager i 
tillegg til turene, og det legges stor vekt 
på opplæring i friluftsliv og naturrelaterte 
emner, kombinert med morsomme leker 
og konkurranser. Har du barn i denne 
alderen så prøv gjerne å få dem med i 
Markakorpset! 

Dere kan lese mer om både Solstua og 
Markakorpset inne i bladet.

Det blir servering på Smedmyrkoia i 
vinter, men dette blir dessvere den siste. 
Løvenskiold/Vækerø sier opp avtalen 
med DNT Oslo og Omegn i 2009, og det 
er derfor siste sesong med vårt serverings-
engasjement på stedet. 

Vi håper ellers at turprogrammet faller 
i smak, og vi kan ikke minne dere nok på 
at dere gjerne selv må komme med både 
turforslag og andre forslag til oss i styret.

Vi sees på tur!!

- Magne

Forsidebildet: Høst i Rondane.
Foto: Terje Didriksen



Friluft nr. 4/2008

3 

Om deltakelse på 
Friluftsklubbens 
arrangementer
Alle er velkommen på arrangementene 
våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på 
følgende:  Deltakelse skjer helt på eget 
ansvar. 

Vi har ingen forsikringsordninger som 
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 påmeldingsfrist 
er det bare å møte opp. Dersom du har 
meldt deg på en tur og det viser seg at du 
likevel ikke kan bli med, så gi straks 
beskjed til turlederen. Påmelding er 
bindende så langt turlederen/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. 
turopplegget, godtgjøres kjøringen med 
2,50 kroner pr. km tur/retur oppmøtested 
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.

Julefest på Farmasihytta  
lørdag 29. november kl. 19.00

Julefesten er en årlig tradisjon hvor vi 
oppsummerer litt fra årets aktiviteter og 
har det hyggelig sammen med andre i 
Friluftsklubben.

•   Treretters middag
•   Sanger
•   En hyggelig bordkavaler
•   Musikk og dans
•   Konkurranser og underholdning
Dette kan styret i Friluftsklubben love 

deg når vi inviterer til julefest på Farmasi-
hytta. Hytta ligger flott til ved Blankvann 
i Nordmarka. Den er den eldste student-
hytta i marka, og er i laftet tømmer. 
Letteste adkomst er veien fra Sørkedalen 
skole opp mot Studenterhytta, og derfra 
videre til Farmasihytta. Det er ca. 4,5 km 
inn til hytta, eller 1 times gange.

Det er dessverre ikke dusj på hytta, 
men  det finnes badstue og utekran der. 
Bading i Blankvann er også mulig om det 
er isfritt. 

Maks. antall 35. De første påmeldte får 
plass ved for mange påmeldte. Her 
gjelder det å være rask!!

Pris: Kr. 300,- . Dette inkluderer gløgg 
ved ankomst, treretters middag og 
overnatting. Drikke tar du med selv.

Påmelding skjer ved innbetaling av kr. 
300,- til konto: 9235.21.68396. Meld 
også fra til kontaktperson.

Påmeldingsfrist: 24. november. 
Fellesavreise fra Sørkedalen skole kl. 

16.30. Gløgg serveres fra kl. 18.00. 
Middagen starter kl. 19.00.

Antrekk:  Pent.
De som ønsker å overnatte må ta med 

sovepose og niste til frokost.
Kontaktperson: Øyvind Grandum, tlf. 

95147284 / 63 80 38 11.
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Smått og stort

Markakorpset – et nytt 
tilbud til barn i 
Friluftsklubben
Markakorpset er Friluftsklubbens 
nysatsing for å etablere et tilbud til barn. 
Formålet er at Markakorpset skal bidra til 
å gi barn naturopplevelser og opplæring i 
friluftsliv, særlig gjennom lokal tilknyt-
ning til Oslomarka. Gjennom deltakelse i 
Markakorpset skal barna symbolsk også 
være ”markas voktere” gjennom at de 
lærer hvor viktig det er  å ta vare på 
marka for senere generasjoner og at de 
motiveres til å ta vare på denne 
holdningen videre i livet.

Målgruppen skal i første omgang være 
gutter og jenter som går i 3. – 6. klasse, 
men eldre barn og unge som er 
interessert må gjerne bli med. Imidlertid 
er det en fast nedre grense på at et 
medlem skal minst gå i 3. klasse. Vi 
håper på sikt at tilbudet skal favne fra 8 
til 16 år. 

Markakorpset vil møte til et fast sted 
på en fast dag, forhåpentligvis minst 2 – 
3 ganger pr. måned. Møtene, som vil 
vare 1 ½ time vil foregå utendørs og 
bestå av en kombinasjon av opplæring i 
friluftsliv, uteleker og konkurranser. Det 
vil bli ca. tre helgeturer pr. semester, 
hvorav to dagsturer (lørdager) og en hytte-
tur eller telttur/gapahuktur. Det vil bli 
utarbeidet et program med emner og 
siktemål innen arbeidsområdene frilufts-
liv, naturlære, naturvern, markalære og 
førstehjelp/sikkerhet.

Møtene er stort sett tenkt lagt til 
Sognsvann som er et sentralt utfartssted. 
Vinterstid vil det imidlertid være et 

behov for å kunne være innendørs. Vi 
arbeider med å skaffe egnede lokaler. 
Mens vi venter på lokaler vil møtene i 
den mørke årstid være lørdag formiddag 
på Sognsvann.

Medlemskapet vil koste kr. 200,- pr. 
år, og barna vil være å regne som hoved-
medlemmer i Friluftsklubben, og får 
tilsendt Friluft. Foreldre må gjerne tegne 
seg som husstandsmedlemmer (siden 
barnet er hovedmedlem).

Vi håper på oppstart utpå høsten en 
gang. Hvis noen av dere i Friluftsklubben 
har barn i denne alderen oppfordrer vi 
selvsagt dere sterkt til å la dem bli med. 
Meld interesse, så blir informasjon sendt 
når dato for oppstart er klart! 

Kontaktperson er korpsleder Magne 
Arentsen, tlf. nr. 936 17 068. 

Nytt om Solstua
Ny leieavtale er inngått, og denne gang 
for 5 år. Heretter er det ikke lenger den 
begrensningen at bare medlemmer kan 
leie hytta, men alle. Det betyr at vi nå har 
de samme regler på begge hyttene våre 
om hvem som kan leie. Vi regner med at 
det vil øke bruken av hytta. Ny brønn er 
gravd. Vi avventer for å se an vann-
kvaliteten. Innendørs har vinduskarmene 
blitt hvitmalt for å gi et lysere inntrykk. I 
skrivende stund er materialer for 
restaurering av verandaen kjørt opp, og 
arbeidet kommet i gang. Når du leser 
dette er arbeidene med verandaen på det 
meste ferdig. Det arbeides også med 
planer om å bytte ut den gamle vedovnen 
i stua. 
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Mer om restaureringen på 
Solstua
Som nevnt har høstens store hytte-
prosjekt i Friluftsklubben vært opprust-
ning av verandaen på Solstua i tillegg til 
ny brønn. Flere av fundamentene var 
råtne, og selve inngangspartiet og trappa 
hadde også store råteskader. Verandaen 
ellers er bra, så vi har nøyd oss med å 
skifte ut det råtne, samt bygge helt ny 
trapp. En av våre nabogrunneiere var 
behjelpelig med å frakte opp materialer 
med traktor, så vi slapp det meste av 
bærejobben. Selv ved en restaurering ble 
det fort 300 kg inkludert materialer til 
brønnhuset. 

Søyle for søyle ble hytta jekket opp 
nok til at vi fikk smettet under en ny 
søyle av 20 cm impregnert rundstokk. 

Det knaket ganske bra! Søylene står på 
justerbare stolpesko,  slik at senere 
justeringer kan gjøres med en skifte-
nøkkel.  Dernest ble søyler skåret ut og 
ny støttebjelke felt inn i søylene. Dette 
var en pirkete og vanskelig jobb for oss 
amatørene, og det var så langt 3 mann 
klarte i løpet av en helg. 

Neste helg ble trappa satt opp. Det ble 
også her en del pirkearbeid med hammer 
og stemjern. Trappa er stort sett kopiert 
fra den gamle, men med langt kraftigere 
materialer, og 20 cm bredere. Nå kan alle 
på hytteturen nyte kveldsola på trappa 
samtidig.

Sammen med omfattende inne-
arbeider, bl.a. maling og nye gardiner, 
puter, tepper o.a., er nå Solstua i bedre 
stand, både bygningsteknisk og interiør-
messig, enn noensinne i vår leietid.

Redaktøren bakser med stolpene på Solstua. Foto: Øyvind Grandum
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Nytt om Sellanrå
Kontrakten for Sellanrå er også forlenget 
med to nye år. Undertegnet kontrakt er 
mottatt fra utleier, som også bemerker at 
vi har gode og informative websider. 
Ellers planlegges det et større arbeid på 
Sellanrå til neste år, i det taket skal 
vurderes for utskifting av bord og papp. 
Det vil også være ønskelig å kunne kle 
hemsveggene med trepanel. 

Kjentmannsmerket
Nytt hefte med nye poster er i salg. Det 
er mange spennende poster med fine 
turmål denne gangen. Kontakt 
Skiforeningen, eller se deres websider 
skiforeningen.no for nærmere informa-
sjon om salg av heftet. Frilufsklubbens 
turer som er presentert i dette nummeret 
av Friluft dekker 7 av postene. 

Servering på 
Smedmyrkoia 2009
18. januar – 8. mars

Friluftsklubben i Oslo har nå servert 
vafler og toddy på Smedmyrkoia i 
Sørkedalen hver vinter helt siden klubben 
ble stattet. Denne sesongen blir 
imidlertid den siste, for DNT Oslo og 
Omegn avslutter sitt leieforhold i juni 
2009. 

Vi er imidlertid helt avhengige av at 
flest mulig kan bli med på en eller flere 
serveringer. Det er en trivelig jobb, med 
takknemlige og hyggelige gjester. 
Arbeidet innebærer å lage vaffelrøre, 
steke vafler og servere i tidsrommet 11-
16 på søndagene. Det er gratis over-
natting fra lørdag for de som ønsker 
dette. 

Status for helgene kan finnes på 
www.friluftsklubben.no/servering.  Her 
kan du gå inn på for å sjekke hvordan 
helgene er fylt opp, og plukke deg ut en 
helg.

I tillegg til serveringsdeltakere trenger 
vi også folk som kan ta ansvaret for en 
servering, enten sammen med andre 
Friluftsklubb-folk eller med familie/ 
andre venner. 

Ta kontakt med: Øyvind Grandum, 
oyg@start.no, tlf. 951 47 284, Hanne 
Enger, hanne_enger@hotmail.com, eller 
Janne Møller-Stray,
arbeidsadresse@hotmail.com.

Heftet for kjentmannsmerket 2008-2010
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Fårikålaften på Sellanrå
lørdag 4. oktober

Det har etter hvert blitt en tradisjon med 
tur til Sellanrå med fårikålmiddag den 
første helgen i oktober. (Vil du ha noe 
annet, så ta med noe eller bruk 
proviantlageret, og lag en annen rett 
selv). Ellers er det vel lite som kan måle 
seg med en hyggelig kveld på hytta foran 
peisen hvor praten går livlig mellom 
ivrige turdeltakere. Turlederen tar også 
denne gangen med seg stjernekikkert.

Søndag skal vi arrangere åpen hytte 
hvor vi håper at andre turfolk vil ta turen 
innom hytta. Vi holder åpent for 
servering denne dagen. Arrangementet 
vil bli annonsert i Aftenposten.

Avreise: Fra Jernbanetorget tas t-bane 
nr. 4 – Ringen - kl. 14.36. Den er på 
Nydalen kl. 14.50. Det er bytte til buss 
nr. 51 mot Skar kl. 14.57. Gå av på 
Nordre Vaggestein som er siste holde-
plass før Skar kl. 15.16. Det 
er ca. en times gange til 
hytta. Følg merking mot 
Tømtehyttene. Rett før 
Tømtehyttene er det merket 
videre mot Sellanrå.

Pris: Sporveistakst på 
bussen. Overnatting på 
Sellanrå kr. 100,-. Er du 
med på fårikålmiddagen 
koster den kr. 70,- pr. 
person inkludert dessert. 

Utstyr: Sovepose, vanlig 
turutstyr for en dagstur, 
brødmat. 

Maks antall: 15 personer. 
Kontaktperson og turleder: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.

Åpen dag på Sellanrå
søndag 5. oktober

Tradisjonen tro er Sellanrå åpen for 
servering av vafler, kaker, kaffe, te og 
saft, denne første søndagen i oktober. Kl. 
13.00 blir det et foredrag med Maridalens 
Venners Thor Øystein Olsen med temaet 
«kultur- og naturopplevelser sett fra 
Nordmarkas tak». Det vil også være 
tilgjengelig en stor kikkert for besøkende 
som ønsker å ta den gode utsikten i 
nærmere øyesyn. Fellestur opp fra Skar 
ledes av Thor Øystein Olsen. Avgang fra 
Skar kl. 11.20. Buss går fra Nydalen kl. 
10.57 og er på Skar kl. 11.17. 

Kontaktperson for arrangementet: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.

Tursidene

Tre sauer på beite. Foto: Ingunn Solberg
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Dagstur i Vestmarka
søndag 12. oktober

Denne dagen tar vi utgangspunkt fra 
utfartsparkeringen på Kattås og går 
nordover til Jordbru. Herfra går vi opp 
Skosliteren til bronsealderrøysa på 
Risfjellet. Her er det fin utsikt. Videre 
går vi sørover til Stovivollen, hvor vi 
raster på kanskje Vestmarkas vakreste 
setervoll. Derfra sørover til Haugsvollen, 
og derfra ned igjen til Kattås. Turen er 
ca. 10 km i et greit terreng. Vi holder et 
rolig tempo. Vi går forbi to 
kjentmannsposter underveis, ved 
Risfjellet og Stovivollen.

Avreise med privatbiler fra Sporveis-
museet på Majorstuen kl. 10.45. 

Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer bil. 

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 10. oktober.

Dagstur til topps i 
Lillomarka
lørdag 18. oktober 

Merk at vi denne helgen har dagsturen på 
lørdag.

Vi som går på tur er ofte opptatt av «å 
ha vært på det høyeste punktet». Denne 
dagen får du muligheten til å besøke 
Lillomarkas høyeste punkt, Brennberget, 
441 m.o.h. Vi tar utgangspunkt fra 
utfartsparkeringen ved Skytta. Vi går 
først umerket over Massjørgenhøgda til 
en gruve, som vi ser litt nærmere på. 
Videre om Skredderudtjernet og Lillo-
markkapellet til Sørskogen. Herfra tar vi 
turen opp til Brennberget. Rast inne på 
Sørskogen etter toppturen. Fra Sørskogen 
går turen videre forbi Kjulstjernet – 
Dalbekk – og tjernene Lomtjern, 
Bleiktjern og Lusevasan, før vi går ned 
igjen til Skytta. Turen lengde er ca. 
12 km.Vi går forbi to kjentmannsposter 

underveis, ved 
Massjørgentomta og på 
Brennberget.

Avreise med privat-
biler fra Sporveis-
museet på Majorstuen 
kl. 10.45. 

Si ifra ved påmel-
dingen om du dispo-
nerer bil. 

Maks antall: 16 
deltakere. 

Påmelding: Til  tur-
leder innen fredag 17. 
oktober.

Turleder: Magne 
Arentsen, tlf. 936 17 
068.

Utsikt over Jordbru. Foto: Morten Eriksen
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Fisketur til Hurum
søndag 2. november

Det er en stund siden forrige gang vi har 
hatt fisketur. Vi velger igjen Sandbukta 
vest for Tofte som innbyr både til en fin 
dagstur og fine fiskeforhold nå som det 
begynner å bli kaldt i vannet. Turen ut til 
fiskeplassen følger de blåmerkede kyst-
stiene i fin kystnatur. Det betyr at du som 
vil ha deg en fin tur gjerne kan bli med 
selv om du ikke ønsker å fiske. Fra odden 
øst for Sandbukta ser vi rett ut 
Oslofjorden mot havet.

Det blir ca 3 km hver vei på kyststi. 
Litt 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. Tilbake går vi samme vei.

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 gummi-
imitasjon av børstemark eller en liten 
gummifisk. 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 bli litt kaldt å stå stille ved 
kysten på denne tiden av året. 
Sitteunderlag anbefales.

Avreise med privatbiler fra Sporveis-
museet på Majorstuen kl. 10.45. 

Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer bil. Vi kjører til Shell-
stasjonen på Tofte. Derfra kjører vi 
samlet til det stedet vi setter fra oss 
bilene. Vi regner med å være tilbake i 
Oslo ved 18.00-tiden.

Maks antall: 8 deltakere. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 31. oktober.
Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Rundtur på Kolsås
søndag 9. november

Kolsås er mer enn den tradisjonelle 
opp/ned turen fra Gjettum, med 
geologisk tema, klatring og fin utsikt. 
Denne turen har som mål å gi mest mulig 
av hva resten av naturen på Kolsås har å 
by på uten at vi trenger å ta den bratte 
oppstigningen fra sør. Start og mål blir 
fra nord. 

Vi tar utgangspunkt fra Steinskogen 
hvor vi går via Kolsåsbakken og først 
vestover mot Toppenhaug, og deretter 
sørover mot Lille Kolsås eller 
”Kløverkollen”, hvor vi kan beskue 
restene etter en bygdeborg fra 
folkevandringstiden for ca. 1500 år siden. 
Her er det også en kjentmannspost. 
Herfra går vi opp til Setertjernet og ut på 
Søndre Kolsås hvor vi raster. Tilbake går 
vi om Setertjernet og opp på Nordre 
Kolsås, som er turens høyeste punkt. 
Tilbake ned Kolsåsbakken til 
Steinskogen. Turens lengde ca. 9 km.

Avreise med privatbiler fra 
Sporveismuseet på Majorstuen kl. 10.45. 

Si ifra ved påmeldingen om du 
disponerer bil. 

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 7. november.
Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.
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Fottur i Østmarka
søndag 16.november 2008

Dette er en tur som bringer oss til 
sentrale steder i den bynære delen av 
Østmarka. Vi starter ved Østmarksetra og 
går til Sarabråten og videre opp på 
Haukåsen. Deretter følger vi åsryggen 
nordover til Lauvtjern og fortsetter over 
Puttåsen til Grønlia hvor vi raster. Herfra 
går vi i vill natur forbi Puttjernene og til 
Kroktjern og Lutvangen før vi kommer 
tilbake til Østmarksetra. Turens lengde er 
ca. 12 km, for det meste på stier. 
Underveis kommer vi forbi to av 
kjentmannspostene i 2008-heftet. Vi 
starter fra parkeringsplassen ved Østmark-
setra kl. 1100.

Påmelding til Morten Eriksen på tlf. 
909 15 571, ingen tidsfrist. Felles 
transport blir organisert.

Førjulsdagstur i 
Nordmarka
søndag 7. desember

Det er vel tvilsomt om snøen har kommet 
ennå. Så vi satser fortsatt på 
barmarksføre. Alternativt kan turen bli 
gjort om til skitur. Kontakt turlederen 
hvis tvil om føreforholdene.

Vi tar utgangspunkt fra Voksenkollen 
stasjon. Vi går den nedre Skomakerløypa 
forbi toppen av Rødkleiva og ned til 
Hytli – Skomakertjern og Tryvannsstua. 
Deretter på blåmerket sti til Bjordammen 
og vest for Lortkulp til Nordmarks-
kapellet. Her blir det rast inne. Tilbake på 
blåmerket sti øst for Lortkulp til 
Marimyr. Deretter vei et lite stykke forbi 
Tryvannsstua, og blåmerket langs 
Borchgrevinkløypa – og blåmerket sti fra 
Schrøderbakken til Øvresetertjern og 

Senhøstes i Nordmarka med is på vannene.  Foto: Terje Didriksen
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retur ned til Voksenkollen stasjon. 
Vi møtes på Voksenkollen stasjon kl. 

11.16. Trikken går fra Stortinget T-
banestasjon kl. 10.43 (linje 1). 

Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 5. desember.
Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Romjulstur i Nordmarka
søndag 28. desember

Det er få ting som gir så mye jule-
stemning som en skitur i marka ved 
juletider. Vi tar utgangspunkt på Frogner-
seteren og turen går hvis føret er greit inn 
til Kobberhaughytta med retur via 
Skjennungstua. Er det dårlig skiføre så 
går vi til fots inn til Skjennungstua.

Vi møtes på Frognerseteren stasjon kl. 
11.18. Trikken går fra Stortinget T-
banestasjon kl. 10.43 (linje 1). Vi regner 
med å være tilbake på Frognerseteren 

senest kl. 15.00.
Maks antall: 16 deltakere. 
Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

fredag 26. Desember.
Kontaktperson og turleder: Magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Skitur på Sollihøgda
søndag 18. januar 2009

Sollihøgda er et ganske snøsikkert 
område. Vi skal gå en ganske lett skitur 
inn til Sørsetra og tilbake. Innover følger 
vi Djupedalsløypa, og tilbake går vi om 
Toresplassen. Undervis passere vi en 
kjentmannspost fra 2008-heftet som er 
tett inntil løypa. Det blir rast inne på 
Sørsetra. Turens lengde er ca. 14 km, og 
den går i gode løyper. Felles transport fra 
Sporveismuseet ved Majorstua med 
avgang kl. 10.30 blir arrangert. Vi 
spleiser på bensin.

Påmelding til Morten Eriksen på tlf. 
90915571 innen lørdag 17. januar.

Barfrost i Nordmarka. Foto: Terje Didriksen
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Hyttetur til 
Katnosdammen
lørdag 24. - søndag 25. januar

Årets første hyttetur går til Katnos-
dammen. Hytta ligger nordvest i 
Nordmarka ved bredden av Katnosa. Den 

er en tidligere damvokterbolig og har 
praktfull beliggenhet med utsikt over 
vannet.

Vi har avreise behagelig sent på lørdag 
med toget som går fra Oslo S kl. 11.47. 
Vi er da fremme på Stryken kl. 12.32. 
Fra Stryken går vi opp bakkene til 
Stålmyra, og deretter mot nord og vest 
over Daltjuvmana og rundt Branntjern-
høgda før vi kommer ned til Katnosa. 

Søndag returnerer vi til Skar i 
Maridalen. Vi går over Kjerkeberget og 
forbi nedenfor Porthøgda på vei mot 
Kikutstua. Har vi lyst kan vi raste her før 
vi tar veien over Bjørnsjøen og aker ned 
til Skar. Skulle isen på vannene 
underveis være usikker har vi mulighet til 
å holde oss på land ved å velge retur om 
Kobberhaughytta til Frognerseteren i 
stedet. Vi regner med å være tilbake på 
Skar mellom kl. 16 og 17.

Det blir felles middag på Katnos-
dammen lørdag kveld. Turleder ordner 
innkjøp.

Utstyr: Skiutstyr, skift til å ha inne 
samt brødmat og drikke.

Oppmøte: Vi møtes på Stryken kl. 
12.32. Turleder kommer på toget i 
Nydalen.

Påmelding: til turleder innen søndag 
18. januar. Påmelding er bindende da 
avbestilling av plasser på hytta må skje 
senest 5 dager i forveien. Pris for over-
natting er kr 175 for DNT-medlemmer 
og kr 270 for ikke-medlemmer.

Maks antall deltakere: 10 (ved flere 
påmeldte har Friluftsklubbens medlem-
mer fortrinnsrett til plass).

Turleder og kontaktperson er Hanne 
Enger, tlf. 928 52 424. 

Kveldstur til Lilloseter
onsdag 28. januar

Vi avslutter januar med en kveldstur i 
lysløypene i Lillomarka på ski. Vi møtes 
på parkeringsplassen ved Linderudkollen 
kl. 18.10. Har du ikke bilmuligheter går 
buss nr. 56 mot Solemskogen fra 
Torshov kl. 17.46, og ankommer 
Linderudkollen kl. 18.02  (nest siste 
stoppested før Solemskogen). Eventuelle 
endringer i rutetider opplyses ved 
påmelding. Det er noen hundre meter å 
gå på vei inn til p-plassen ved 
Linderudkollen.

Målet er Lilloseter hvor vi raster inne. 
Her er det mulig å få kjøpt vafler og 
andre godsaker. Vi regner med å være 
tilbake på Linderudkollen ved 21-tiden. 
Turens lengde er på ca. 16 km.

Påmelding innen tirsdag 27. januar. 
Kontaktperson og turleder er Hanne 
Enger, tlf. 928 52 424.

Katnosdammen



Friluft nr. 4/2008

13

Friluftsklubbens hytter

Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua. Her kan medlemmer og andre kan 
leie sengeplasser eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 
7 plasser for holde av hele hytta. På Solstua kan man uansett holde av hele hytta.

Overnatting og eventuelt proviantkjøp (kun Sellanrå) betales via giro som er utlagt på 
hytta, eller direkte til kontonummer: 9235.21.68396. 

Hytta bestilles på Friluftsklubbens 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.
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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.
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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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