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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
Det er noe spesielt når våren kommer. 
Personlig føler jeg alltid at jeg står i en 
brytningstid mellom to gode perioder. 
Påsken er min favorittferie, for da er 
vinteren til stede i et slikt lune at jeg bare 
blir helt begeistret. På denne tiden er det 
lange lyse kvelder og fortsatt snø i 
løypene i marka. Så følger overgangs-
perioden hvor vinter blir til vår, og 
mange steder av marka er ufrem-
kommelig på grunn av råtten snø. 

Mange vil si at denne overgangs-
perioden verken er ”fugl eller fisk” i 
friluftssammenheng. Men, det handler 
om å finne de rette stedene. Var det ikke i 
en slik periode det var fantastisk på 
Bygdøy og enga sto farget av blåveis? 
Var det ikke nettopp på denne tiden jeg 
dro i land en halvannen kilos sjøørret 
nede på Hurum mens sola sto varm over 
Oslofjorden? 

Men så kommer den skikkelige 
sommeren da, hvor all snø er borte og vi 
har barmark overalt med et utall av 
turmuligheter.

Turprogrammet denne gang er jo 
nettopp vårens barmarksesong. Vi håper 
vi har klart å snekre sammen et brukbart 
opplegg av turer som gir variasjon til 
flere steder og som vil gi deg 
opplevelser. Og du, ta med deg en venn 
på tur neste gang da! Vi trenger flere 
aktive på tur.

Ha en god barmarksesong alle 
sammen!

- Magne

Forsidebildet: Jotunheimen
Foto: Terje Didriksen 
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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 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.

Redaktøren takker for seg
Etter å ha redigert «Friluft» i bortimot 10 
år, synes jeg nå det er på tide å la noen 
andre overta denne oppgaven.  Dette 
nummeret er derfor det siste nummeret 
jeg vil ha hovedansvaret for utgivelsen 
av.

Når jeg ser tilbake på denne tiden, som 
strekker seg tilbake til Friluftsklubben 
formelle oppstart, kan jeg se tilbake på år 
preget av både stabilitet og vekst.  Flere 
av personene som var med i starten av 
Friluftsklubbens historie er fortsatt med, 
men samtidig har det også kommet til 
mange nye etter hvert. Et blikk tilbake på 
de første utgavene av «Friluft» viser et 
turprogram som på mange måter likner 
dagens.  Dette skulle bety at Frilufts-
klubben valgte rett vei fra starten. 

Jeg gleder meg til å følge Frilufts-
klubben videre, både som leser av 
«Friluft» og som deltaker på turer.

- Terje D.

«Friluft» søker redaktør
I og med at redaktøren for «Friluft» nå 
har valgt å slutte, trenger Friluftsklubben 
en ny person som kan bidra til at 
medlemsbladet vårt kommer ut også i 
fremtiden. Jobben består i å gi ut fire 
årlige nummer av bladet. Dette skjer i 
nært samarbeid med styret/turutvalget 
som leverer turbeskrivelsene som utgjør 
hovedmengden av stoffet i Friluft.

Opplæring og hjelp med å komme 
igang vil bli gitt.  Interesserte kan 
kontakte avtroppende redaktør på 
adressen terje@friluftsklubben.no, eller 
styret på styret@friluftsklubben.no
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Smått og stort

Referat fra 
generalforsamlingen
1. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Møtet endte opp på en annen adresse enn 
annonsert (Tidemandsstuden), men Leif 
stod utenfor Tidemandsstuen og tok med 
de som møtte der.

2. Ordstyrer, referent, tellekorps 
og protokoll

Følgende ble oppnevnt: Ordstyrer: 
Magne Arentsen, referenter: Hanne 
Enger og Øyvind Grandum, tellekorps: 
Terje Didriksen og Helge Bøhler, til å 
underskrive protokollen: Nils Bugge og 
Janne Møller-Stray

3. Årsberetning 2008

Årsberetningen ble gjennomgått uten 
spesielle bemerkninger.

4. Regnskap 2008 med revisors 
beretning og budsjett for 2009

Regnskapet for 2008 ble gjennomgått. 
Revisors beretning ble lest opp. Ingen 
kommentarer. Regnskapet ble godkjent.

Budsjettet for 2009 hadde dessverre 
falt ut av dagsordenen i møtepapirene, 
men var med i innkallingen. Budsjettet 
ble gjennomgått og vedtatt inkludert en 
justering av noen budsjettposter.  Når det 
gjelder de høye utgiftene som er 
budsjettert på Sellanrå henger disse 
sammen med behovet for å legge nytt 
tak. Generalforsamlingen godkjenner 

investeringer i nytt tak på Sellanrå under 
forutsetning av at klubben får en 
avtaleforlengelse. [...]

5. Vedtektsendringer

Ingen forslag til endringer forelå.

6. Innkomne saker
Det var ikke innkomne saker til denne 
generalforsamlingen.

7. Valg

Valgkomitéen v/ Anders Rye anbefalte 
gjenvalg for alle de styremedlemmer som 
var på valg.

Følgende ble innvalgt til Frilufts-
klubbens styre:
Leder:
Magne Arentsen - gjenvalgt for 1 år
Styremedlemmer:
Øyvind Grandum - ikke på valg
Iver Nicolai Gjersøe - ikke på valg
Janne Møller-Stray - gjenvalgt for 2 år
Hanne Enger - gjenvalgt for 2  år
Hanne Enger ble innvalgt som nestleder.
Varamedlemmer:
1. Morten Eriksen - gjenvalgt for 1 år 
2. Leif Jørgensen - gjenvalgt for 1 år
Revisor:
Nils Bugge - gjenvalgt for 1 år
Valgkomité:
Anders Rye - gjenvalgt for 1 år
Terje Didriksen - nyvalgt for 1 år

8. Eventuelt / orienteringer

Det ble kort orientert om at klubben 
planlegger å lansere nye nettsider i løpet 
av våren.
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Utdrag fra 
Friluftsklubbens 
årsberetning for 2008

Hovedtrekk

Det ble lagt ned et betydelig arbeide på 
Solstua, hvor vi restaurerte verandaen og 
fikk etablert brønn på stedet.

Turene sommerstid hadde igjen høyere 
deltakelse enn vinterturene. Deltakelsen 
på turene var noe varierende og noe 
lavere enn i 2007. 

Hyttene hadde lavere besøk i 2008 enn 
i 2007. Sellanrå var jevnt besøkt, men 
med lavere besøkstall. Solstua hadde en 
nedgang i besøket.

Serveringssesongen på Smedmyrkoia 
var igjen bra. Vi viser til regnskaps-
tallene.

Medlemmer og kontingent

Pr. 01.01.2008  hadde vi 168  medlem-
mer. Etter kontingentforfall og ved 
utmelding ble det strøket 25 medlemmer. 
I løpet av 2008 meldte det seg inn 21 
medlemmer slik at vi ved utgangen av 
2008 hadde 164 medlemmer. Antall nye 
medlemmer er omtrent som i 2007. 
Totalt har vi hatt en marginal tilbakegang 
i antall medlemmer. Men færre 
utmeldte/strøkne enn tidligere år.

Medlemstall

(2008, tall for 2007 i parentes)
Medlemmer pr. 31.12: 164 (168)  
Innmeldte: 21 (20)
Utmeldte / strøkne: 25 (36)

Kontingenten ble ikke økt i 2008. 
Kontingenten er for tiden kr. 125,- pr. år 
for hovedmedlem som mottar bladet. 

Husstandsmedlem som ikke mottar eget 
blad betaler kr. 75,- i kontingent pr. år. 
Ellers har de to kategoriene medlemmer 
like rettigheter.

Styret og tillitsvalgte

Friluftsklubbens styre på 7 personer står 
for den daglige drift. Følgende ble valgt 
på generalforsamlingen i 2008: Leder 
(for ett år) Magne Arentsen. Styre-
medlemmer for to år: Øyvind Grandum 
og Iver Nicolai Gjersøe. Varamedlemmer 
for ett år: Leif Jørgensen og Morten 
Eriksen.

Styremedlemmene Hanne Enger og 
Janne Møller Stray var ikke på valg. 
Redaktør Terje Didriksen har møterett på 
styremøtene.

Øvrige tillitsvalgte:
Revisor: Nils Bugge (Gjenvalgt).
Valgkomité: Anders Rye og Nils Bugge.

Medlemsservice og økonomi: Øyvind 
Grandum. Friluft: Terje Didriksen. 
Internett webmaster: Terje Didriksen. 
Sellanrå: Hanne Enger. Solstua: Janne 
Møller-Stray. Smedmyrkoia, servering: 
Øyvind Grandum, Janne Møller-Stray og 
Hanne Enger. 

Informasjon

Medlemsbladet «Friluft» ble utgitt 4 
ganger i 2008. Bladet har som alltid god 
kvalitet.

Websidene er laget av og vedlike-
holdes av Terje Didriksen. Innmelding i 
foreningen, påmelding til arrangementer 
og bestilling av hyttene, kan sendes 
direkte over nettet og turoversikten er 
god og oversiktlig. 

Det har vært gjort mye arbeid i design 
og utvikling av de nye websidene som vil 
bli tilgjengelig i løpet av våren 2009.
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Aktiviteter

Turene er som vanlig variert i valg av 
område, og hovedvekten ble lagt på 
dagsturer også i 2008. Vi ønsker 
imidlertid at flere vil ta på seg ansvaret 
for turene, og gjerne flere helgeturer. Vi 
hadde litt færre helgeturer i 2008 enn året 
før. Se oversikten nedenfor.

Møtene: Det ble arrangert tre medlems-
møter hvorav ett utemøte i 2008. Alle 
møtene ble holdt på Tidemandsstuen på 
Frogner. I tillegg ble generalforsam-
lingen avholdt på stedet. Vi er fornøyd 
med det nye møtelokalet. Møtene har hatt 
følgende tema: Februar: Bilder fra 
ekspedisjon til Nordpolen. Mars (på GF): 
Kurs i GPS. Mai: Utemøte med grilling. 
September: Bilder fra årets sommertur til 
Skarvheimen og Aurlandsdalen.

Åpen dag på Sellanrå: Arrangementet 
samlet ca. 50 besøkende til vaffel-
servering og foredrag på Sellanrå. Thor 
Øystein Olsen fra Maridalens Venner 
holdt foredrag inne i hytta.

Fester: Sommerfesten på Sellanrå i 
juni samlet en del personer. I november 
hadde Friluftsklubben julefest på Farmasi-
hytta. 16 medlemmer deltok. 

Serveringsvirksomheten på Smedmyr-
koia. Takk til alle dere frivillige som har 
stilt opp på serveringen. Vi viser til 
regnskapet.

Hyttedriften

Solstua fikk fornyet kontrakt for 5 år i 
2008. Sellanrå fikk fornyet opsjon på 2 
nye år frem til 2010, hvor ny avtale må 
inngås.

Av større arbeider sto Solstua i fokus i 
år, hvor vi restaurerte verandaen og fikk 
etablert brønn på stedet. Takk til alle som 
bidro til dette arbeidet.

Turene sommerstid hadde igjen høyere 
deltakelse enn vinterturene. Deltakelsen 
på turene var noe varierende og litt lavere 
enn i 2007. 

Hyttene hadde lavere besøk i 2008 enn 
i 2007. Sellanrå var jevnt besøkt men 
med lavere besøkstall. Solstua hadde en 
nedgang i besøket.

Når det gjelder overnattingstallene så 
vises det til regnskapet for hyttene og til 
besøksprotokollene på hyttene. Vi har 
ikke lykkes med å innhente eksakte tall 
da ikke alle innbetalingene opplyser om 
antall overnattinger.

Antall arrangementer -  etter 
kategori

(2008, 2007 i parentes)
Dagstur: 25 (22)
Kveldstur / utemøte / badetur: 6 (5)
Helgetur: 6 (7)
Ukestur/flerdagerstur: 1 (2)
Medlemsmøter: 2 (2)
Generalforsamling: 1 (1)
Fester: 2  (2)
Servering / dugnader 9 (11)
SUM: 52 (52)
Avlyst: 8 (8)

Følgende personer har vært turledere i 
2008: Leif Jørgensen, Hanne Enger, 
Magne Arentsen, Øyvind Grandum, Iver 
Nicolai Gjersøe, Ole Andreas 
Kristiansen, Janne Møller-Stray og 
Morten Eriksen.

Styret takker alle som har stilt opp på 
våre arrangementer i 2008.
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Dagstur Kjekstadmarka 
vest
søndag 24. mai

Med denne turen hadde vi egentlig tenkt 
å begynne årets barmarkssesong, men 
den ble utsatt fra 19. april, da det var for 
mye snø i området. Turen går til et sted 
vi ikke tidligere har besøkt med Frilufts-
klubben. Vi kan love en variert tur i lett 
kupert og spennende terreng med 
utsiktspartier mot Drammensdalen. Det 
blir uterast. Turen lengde er ca. 8 km. 

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.45. Si ifra ved på-
melding om du disponerer bil. Deltakerne 
spleiser på bensin. Påmelding til kontakt-
personen innen fredag 22. mai. 
Kontaktperson og turleder: Magne 
Arentsen, tlf. 936 17 068.

Kveldstur i Østmarka
onsdag 27. mai

Med utgangspunkt i parkeringsplassen 
ved Grønmo fyllplass går vi rundt 
søppelfyllingen og bort til Steinkirken 
(kjentmannspost). Dette er en utrolig 
formasjon som er dannet av store stein-
blokker. Vi går så forbi Sølvdobla og 
bort til den idylliske nedlagte plassen 
Dølerud før vi returnerer via Svartkulp 
og Trollvannet. Turens lengde er ca. 6 
km. 

Fremmøte ved Grønmo parkering kl. 
1800. Felles transport kan organiseres 
ved behov. 

Påmelding til kontaktpersonen innen 
mandag 25. mai. Kontaktperson og 
turleder: Morten Eriksen, tlf. 90915571

Pinsedugnad på Sellanrå 
og Tømte
lørdag 30. – mandag 1. juni

Det vil være mulighet for avreise allerede 
fredag kveld, og det vil være aktivitet på 
Sellanrå og Tømte fra lørdag formiddag. 

Vi samles lørdag ettermiddag med 
grilling på Sellanråtunet. På menyen står 
diverse grillmat og en sommerlig dessert. 

Søndag jobber vi frem til et stykke ut 
på formiddagen, da vi setter av tid til å gå 
oss en tur i marka om noen har lyst. 
Middagen på søndag kveld blir den 
tradisjonelle elggryta med en spennende 
forrett og påfølgende dessert. Mandag 
jobber vi hele dagen så lenge vi orker og 
vil. Hvis du blir til middag mandag, så er 
det pølser på menyen. 

Hovedarbeidsoppgavene er vedhugst, 
vask og rydding, og eventuelt annet som 
trengs å gjøres. All overnatting og 
middagsmåltider er som vanlig gratis. 
Tørrmat til frokost og lunsj, samt drikke 
tar du med selv. 

Det blir individuell avreise hvor man 
selv går inn til hyttene. Men kontakt-
personene kan samordne fellesavgang, 
eller eventuelt bilskyss. 

Du trenger å ta med: Sovepose, varmt 
tøy, arbeidstøy, tørrmat og godt humør! 

Maks antall deltakere: 15 personer.
Påmelding til en av kontaktpersonene 

innen onsdag 27. mai. Påmelding i tide er 
viktig av hensyn til matinnkjøpene.

Kontaktpersoner: Magne Arentsen, tlf. 
936 17 068 og Hanne Enger, tlf. 928 52 
424.

Tursidene
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Spålsberget og Janshula 
– en spennende dagstur 
til Krokskogen nord
søndag 7. juni

Denne dagsturen går til noe av det fineste 
turterreng Oslomarka kan tilby, og har du 
mulighet så må du bare bli med på denne 
turen!! Vi kjører til Jonsettangen ved 
Øyungen. Herfra går vi veien til 
Steinbutjern og videre på blåmerkede 
stier. Det blir anledning til å finne 
kjentmannspostene ved Spålsberget (flott 
utsikt) og ved Janhula på Nautsund-
kollen. Vi raster ved vika nord for 
Spålsetra (ved OOT sin tidligere hytte 
Spålshytta). Turens lengde er ca. 14 km, 
og den går i lett terreng.

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.30. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 

Deltakerne spleiser på bensin. 
Påmelding til kontaktpersonen innen 

fredag 5. juni. Kontaktperson og turleder: 
Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.

Dagstur i Sørkedalen med 
flystyrtminne og 
Smedmyrkoia
lørdag 13. juni

De som har vært med på å servere på 
Smedmyrkoia kjenner veien og skiløypa 
fra Skansebakken til Lysedammene. Det 
går også en fin sti parallelt med veien på 
østsiden av denne. Vi starter ved 
Skansebakken, går bort til Lysebråtan og 
nordover på stien til vi kommer til midtre 
Lysedam. Vi går så opp i lia mot 
Andtjernsåsen og ser på minnesmerket 
etter den store flyulykken 10. mai 1945. 
Her sees også rester av flyet i terrenget. 

Utsikt over Oslomarka. Foto: Terje Didriksen
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Vi går ned til øvre Lysedam og krysser 
over dammen, og derfra videre bort til 
Smedmyrkoia hvor vi raster inne. 
Turlederen har med vaffelrøre og steker 
dem på hytta. Dette leder nok tankene 
tilbake vinterens serveringssesong på 
samme sted. Fra Smedmyrkoia  rusler vi 
tilbake på veien ned til Skansebakken. 
Turens lengde er ca. 13 km. 

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 10.30. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin. 

Påmelding til kontaktpersonen innen 
fredag 12. juni. Kontaktperson og 
turleder: Magne Arentsen, tlf. 936 17 068.

Dagstur i Vestmarka med 
Asdøljuvet og Haukelia
søndag 21. juni

Asdøljuvet er som Aurlandsdalen i minia-
tyr. Friluftsklubben hadde for noen år 
siden en tur som gikk via Aschenberg-
setra på nordsiden av juvet, men hvem 
vet hva som skjuler seg på sydsiden? Vi 
går opp gjennom det ville juvet 
(kjentmannspost) til Asdøltjern og raster 
i strandkanten. Derfra fortsetter vi på sti 
og vei bort til den åpne setervollen ved 
Haukelia. Her er det vid utsikt over 
Sylling og Hørtekollen. Fra seteren følger 
vi en møysommelig bygget kjerrevei i 
vill og nesten ”vestlandsk” natur ned 
igjen til parkeringsplassen ved inngangen 
til juvet.  

Felles transport fra Oslo kl 10.30 blir 
organisert etter avtale med turlederen. 

Turens lengde er ca 5 km i ganske 
kupert terreng. Påmelding til innen 
fredag 19. juni.

Kontaktperson og turleder: Morten 
Eriksen, tlf. 90915571.

Sommerfest på Solstua
lørdag 27. – søndag 28. juni

Tradisjonen tro arrangerer vi sommerfest. 
Stedet i år blir på vår egen hytte Solstua 
på Krokskogen som i løpet av fjoråret 
fikk en kraftig ansiktsløftning med blant 
annet oppgradert veranda og flere senger. 
Her griller vi medbrakt mat og har en 
hyggelig kveld sammen. Arrangørene 
skal også sørge for at det blir noen 
konkurranser og leker. Det er under 1 km 
å gå inn til hytta fra p-plassen. Hvis fint 
vær vil vi ta en kveldstur til Kongens 
utsikt. Søndag vil vi også foreslå en 
kortere tur fra hytta. 

Overnatting inne koster kr. 100,- for 
medlemmer. Lavvoplass ute kr. 50,- Vi 
tar med lavvo. 

Mat og drikke til middag lørdag og 
frokost og lunsj søndag tas med selv.

Maks antall: De første påmeldte får 
plass inne hvis ønske. Maks antall 15.

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet 
på Majorstuen kl. 15.30. Hjemreise: Vi 
drar senest tilbake ved 15-tiden. I Oslo er 
vi senest ca. kl. 17.00. Si ifra ved 
påmelding om du disponerer bil. 
Deltakerne spleiser på bensin.  

Påmelding: Til Magne Arentsen innen 
onsdag 24. juni, tlf. 936 17 068.

Sommertur til 
Jotunheimen
lørdag 11. – søndag 19. juli 

Sommerturen til fjells går i år til 
Jotunheimen. Vi har tidligere vært her på 
helgetur (Besseggen) og langhelg 
(Fanaråken). Men vi har aldri tidligere 
hatt en hel uke i det fjellområdet i Norge 
som vel må kalles det fineste.
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Vi skal gå de mest kjente og fineste 
rutene i sentrum av Jotunheimen. Det er 
mulig å bestige flere topper underveis. 
Men vi legger vekt på at turen ikke skal 
være altfor krevende. 

Her er ruta:
Dag 1: Reise Oslo – Gjendesheim og båt 
til Memurubu. 
Dag 2: Memurubu – Bukkelægeret – 
Gjendebu 5 t.
Dag 3: Gjendebu – Olavsbu 5 t.
Dag 4: Olavsbu – Leirvassbu. 4 t.
Dag 5: Leirvassbu – Spiterstulen. 5 t.
Dag 6: Spiterstulen – Glitterheim 5 t.
Dag 7: Hviledag eller dagstur til 
Glittertind 
Dag 8: Glitterheim – Gjendesheim 7 t.
Dag 9: Gjendesheim – Oslo 

Overnattingen blir på betjente hytter, 
unntatt Olavsbu som er selvbetjent. 
Memurubu, Leirvassbu og Spiterstulen er 
ikke DNT-hytter, men gir rabatt til DNT-

medlemmer. Det lønner seg å være DNT-
medlem. Hele årskontingenten vil bli 
spart inn i løpet av uka. 

Når det gjelder pris vil det variere fra 
hytte til hytte etter hvor stort rom man 
blir tilbudt. Vi viser til DNT sine 
hjemmesider hvor du også finner 
matpriser. De andre hyttene Leirvassbu, 
Memurubu og Spiterstulen har egne 
hjemmesider. 

Det maksimale antall deltakere er satt 
til 12. Påmeldte vil få tilsendt turhefte 
med delajert turbeskrivelse og 
utstyrsliste. Gi beskjed ved påmelding 
om du kan stille med bil. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 
18. juni. NB! Denne turen kan bli fort 
full så vær rask med påmelding! 
Kontaktperson: Iver Nicolai Gjersøe, tlf. 
67532920/45259357. 

Gjendesheim. Foto: Terje Didriksen
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Kveldstur til Lutvann med 
bading og grilling
onsdag 5. august

På denne tiden av sommeren har vi alltid 
arrangert en kveldstur med bading til lille 
Åklungen nord for Sognsvann. Nå prøver 
vi et nytt sted, Lutvann i Østmarka. Du 
kommer hit lettest ved å ta t-bane nr. 2 
mot Ellingsrudåsen til Haugerud, og gå 
derfra mot Lutvann. Vi møtes ved 
bommen inn mot Lutvann kl. 18.00. 

Ta med grillmat, så ordner vi med 
engangsgriller.

Det er ingen påmelding, men 
arrangementet avlyses ved vedvarende 
regnvær. Ring kontaktpersonen ved tvil 
om været. Kontaktperson og turleder: 
Hanne Enger, tlf. 928 52 424.

Hyttetur til Retthellseter – 
Krokskogen
lørdag 15. - søndag 16. august

Denne helgen har vi igjen fått den unike 
muligheten å leie Retthellseter på Krok-
skogen til bruk for overnatting. Retthell-
seter er den best bevarte seteren i 
Oslomarka og ivaretas av Hole Historie-
lag. Fikk du ikke med deg denne turen 
sist vi hadde den bør du få deg med den 
nå. Denne muligheten bør du ikke gå 
glipp av!

Her kan vi igjen gjenskape mye av den 
gamle seterromantikken. Denne sensom-
merkvelden kan bli veldig hyggelig på 
setra.

I 1972 satte seterfolka på Retthella, 

Rethellseter: Foto: Magne Arentsen
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Olga og Martin Nordli, kroken på døra 
for siste gang. Da hadde de vært seterfolk 
på Retthella i 36 år, og mang en turgåer 
hadde nytt godt av deres gjestfrihet. 
Dette er den siste seteren i marka som ble 
lagt ned.

I 1997 fikk Hole historielag bruksrett 
til Retthella, og har i årene etterpå fått 
verdifull offentlig støtte og lagt ned mye 
penger og dugnadsarbeid i å vedlike-
holde, gjenoppbygge og restaurere de 
gamle seterhusa. Sommeren 2002 
gjennomførte Hole historielag forsøks-
prosjektet ”Åpen seter” på Retthella. To 
melkekuer med kalver og to unge budeier 
hadde i seks sommeruker fast tilhold på 
setra. Budeiene melket og stelte kuene og 
drev setra på gammeldags vis. Forbi-
passerende turgåere fikk tilbud om å 
kjøpe nystekte lapper og rømmegrøt.

Størhuset er innredet med 5 senge-
plasser og i samme bygning som fjøset er 
6 båser med sengeplasser på madrasser.

Hvis det blir fint vær blir det også et 
astronomisk innslag på denne turen. 
Planeten Jupiter står nemlig i opposisjon 
og er mest lyssterk i år akkurat dagen før 
denne dagen. Turlederen tar med sin 
stjernekikkert og kan (ved fint vær) love 
et fint skue på himmelen i sør. Midt i 
august er det også tilstrekkelig mørkt til 
at vi kan finne andre spennende objekter 
lenger vekk i vendensrommet, for 
eksempel Andromedagalaksen.

Søndag blir det dagstur nordover til 
kjentmannsposten ved Mørkganga.

Avreise: Fra Sporveismuseet på 
Majorstuen, kl. 11.30 på lørdag. Si ifra 
ved påmelding om du disponerer 
privatbil. Kjøregodtgjørelse etter 
gjeldende satser. Vi får nøkkel til 
bommen og kjører helt frem til seteren.

Pris: Overnattingen koster bare kr. 20,-

. Ellers spleiser vi på bensin. Turlederen 
kjøper inn til middag.

Utstyr: Sovepose. Ellers turutstyr for 
dagsturer lørdag og søndag. Ha med 
brødmat til frokost og lunsj.

Kart: Oslo Nordmark sommer, eller 
det nye Holleia - Krokskogen som viser 
både sommer- og vinterløyper.

Hjem: Søndag ved 18-tiden.
Maks antall: 11 personer.
Påmeldingsfrist: mandag 10. august.
Kontaktperson og turleder: magne 

Arentsen, tlf. 936 17 068.

Dugnad på Solstua
fredag 21. – søndag 23. august

Vi kan love variert arbeid som er alt fra 
vedsjau til vask av hytta. Du kan selvsagt 
komme når du vil og bidra med det 
arbeidet du mener du har tid til. Ethvert 
bidrag synes vi er stort. Gi bare beskjed 
til kontaktpersonen så vi kan beregne 
soveplass og mat. En liten kveldstur på 
lørdag får vi nok tid til.

Avreise: Fra Sporveismuseet på 
Majorstuen, kl. 18.00 på fredag. Si ifra 
ved påmelding om du disponerer 
privatbil. 

Pris: Aldeles gratis. Vi holder alle 
måltider fra fredag middag til og med 
søndag lunsj.

Utstyr: Sovepose, arbeidsklær etter 
hvilken jobb du vil utføre. Kart: Oslo 
Nordmark sommer, eller det nye Holleia -
Krokskogen som viser både sommer og 
vinterløyper. 

Hjem: Søndag ved 16-tiden, eller når 
du selv ønsker det. Påmeldingsfrist: 
Innen onsdag 19. juni. Maks 6 personer 
kan overnatte innendørs. 

Kontaktperson og dugnadsleder: Janne 
Møller-Stray, tlf. 98038327.
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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. Ny brønn 100 m nord for hytta. 
Usikker vannkvalitet, så ta med drikkevann.
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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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Returadresse: Friluft c/o Øyvind Grandum, Fetveien 159 D, 2007 Kjeller

Måned Dato Tur/arrangement

Mai 24. Dagstur - Kjekstadmarka vest

27. Kveldstur i Østmarka

30. - 1/6 Dugnad på Sellanrå og Tømte

Juni 7. Dagstur i Krokskogen nord

13. Dagstur i Sørkedalen

21. Dagstur i Vestmarka

27. - 28. Sommerfest på Solstua

Juli 11. - 19. Sommertur i Jotunheimen

August 5. Kveldstur til Lutvann

15. - 16. Hyttetur til Retthellseter på Krokskogen

21. - 23. Dugnad på Solstua

Turoversikt




