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Leder’n 

Vi kan igjen se tilbake på en veldig bra 

vinter, og Aftenpostens afttenutgave 

hadde nylig en artikkel hvor de kunne 

fortelle at svært mange av Oslos inn-

byggere har gått på en langrennstur i år. 

Det gledelige er at mange av disse er 

ungdom under 30 år. Det er hyggelig at 

ungdommen viderefører kulturarven med 

turer i Oslomarka. 

Men, nå gleder vi oss over at barmark-

sesongen i marka er på vei. Videre utover 

året blir det mange muligheter hvor vi i 

Friluftsklubben kan tilby en rekke fine 

turer hvor du både får naturopplevelse og 

godt sosialt selskap.  

Vi har en tid hatt synkende deltakelse på 

turene våre. I år setter vi derfor inn et 

ekstra støt i markedsføringen, som for-

håpentligvis vil gi oss større deltakelse. 

Ellers kan vi opplyse om at begge hyttene 

våre, både Sellanrå og Solstua har hatt 

meget godt besøk i vinter. Har du ikke 

besøkt disse hyttene ennå, så anbefaler vi 

at du tar en tur. 

På vegne av styret så ønsker jeg alle en 

god tursommer! 

Magne 

 

Forsidebildet, Hoddevikfjellet med Hornelen i 

bakgrunnen – Foto:Hans Edvard Sunde

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 driver 

to hytter i marka – Sellanrå og Solstua. 

 

Leder: 

Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p), 

22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m), 

mar@patentstyret.no 

Medlemsservice og økonomi: 

Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p), 

63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m), 

oyvind@friluftsklubben.no 

Kontonr: 9235.21.68396 

Foreningens adresse og telefon: 

Friluftsklubben i Oslo, 

Instituttveien 17, 2007 Kjeller 

944 88 175 (m) 

Redaktør: 

Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Sellanrå turisthytte: 

Hyttefut Hanne Enger, 928 52 424 (m) 

Solstua turisthytte: 

Hyttefut Leif Jørgensen,  

924 07 060 (m) 

Nettsider:  

http://www.friluftsklubben.no 

Nettredaktør: Terje Didriksen:  

terje@friluftsklubben.no 



 Friluft nr 2/2011 

 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, gi straks beskjed til 

turlederen. Påmelding er bindende så 

langt turlederen/arrangøren har økono-

miske utlegg for bestilling av hytte, 

innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg 

må dekkes også av de som melder seg av 

turen.  

Husk at dersom du melder deg på tur via 

tekstmelding eller epost, er du først å 

regne som påmeldt når du har fått be-

kreftelse fra kontaktpersonen. 

Dersom man stiller med bil hvor dette er 

nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres 

kjøringen med kroner 2,50 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 del-

takerne.  

Utemøte i mai 

onsdag 4. mai 

Vårens utemøte holdes som vanlig på 

Tidemandsstuen. Tradisjonen tro blir det 

et utemøte med grilling i hagen. Her har 

vi også muligheter til å trekke innendørs 

ved dårlig vær. Ta med grillmat så sørger 

styret for griller og tilbehør. 

Tidemandsstuen er en søt gammel villa 

som ligger i Tidemandsgaten 44 ved 

Vestkanttorget, kort vei fra Majorstua. 

Møtet begynner kl. 18.00. 

Videre informasjon:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068 (m). 

 

Velkommen til alle nye og gamle 

medlemmer! 

 

Blåveis – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

Høstens medlemsmøte 

mandag 21. november 

På høstens medlemsmøte blir det bla. 

visning av bilder og fortelling fra årets 

sommertur til Lofoten og Vesterålen. 

Møtet holdes som vanlig på Tidemands-

stuen. Arrangementet annonseres også i 

neste «Friluft». 
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Vinnerbildet fra nr 3 / 2010 

Over: Vinneren av fotokonkurransen i 

forrige «Friluft» ble Lin Østad med dette 

bildet av en over gjennomsnittlig eventyr-

lysten turdeltaker! Gratulerer! Valgfritt 

kart over en av Oslomarkene er tilsendt i 

premie. 

Til høyre: Et annet innsendt bilde uten 

tilsvarende faremomenter, men med 

vakker vintersol er innsendt av Hans 

Edvard Sunde. 

Se også under «Smått og stort» der 

konkurransen fortsetter. 

Fotokonkurranse i «Friluft» 
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Dugnad på Solstua 

lørdag 7. – søndag 8. mai 

Vi går i gang med å installere ny ovn i 

stua, rydder ferdig i skjulet og driver 

veddugnad. Vi trenger mye ved ettersom 

vi gikk tom i vinter. Med ny ovn i stua 

håper vi også at forbruket skal gå ned. 

Vanlig vårrengjøring og hører også med. 

Når vi får tid tar vi en tur på Kongens 

Utsikt og kanskje også et bad. 

 

Pris:  

Overnatting og middag spanderer 

Friluftsklubben. Ta med mat til egen 

frokost og lunsj, samt det dere vil ha å 

drikke. 

Avreise: Fra Sporveismuseet på Major-

stua kl 11:00 lørdag formiddag. 

Ta med: Sovepose, arbeidstøy, skift til å 

ha på inne, brødmat og drikke. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 4. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøp og organisering 

av transport for de som ikke har egen bil. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf: 92407060 eller epost: 

leif.jorgensen@gmail.com 

 

 

Dagstur i Østmarka med  
17. mai-lunsj 

søndag 15. mai 

Den gamle Friluftsklubben hadde som 

tradisjon å feire 17. mai på et sted øst for 

søndre Elvåga, og som i ettertid ble kalt 

17. mai-plassen. I 2006 oppsøkte vi stedet 

og hadde en vellykket lunsj i historiske 

omgivelser. I fjor hadde vi et tilsvarende 

arrangement i Manglerudskogen. Til tross 

for en del regn var også det vellykket. 

Denne gangen drar vi til Solbergvann i 

Østmarka. Stedet ligger i fine omgivelser, 

bare ca. 2 km gange fra p-plassen ved 

Østmarkssetra. 

Poenget med dette arrangementet er mer 

lunsjen, enn selve turen. Vi trår til med 

koldtbord med smak av 17. mai, men som 

piknik ute i naturen. De påmeldte blir 

bedt om å bidra i en eller annen form. 

Hvis regn, så sørger turlederen for 

presenninger. Hvis du har flagg, så ta det 

gjerne med i sekken. 

Etter lunsjen går vi om nordenden av 

vannet og vestover til Skøyenputten, og 

derfra sørover tilbake til Østmarksetra. 

 

Avreise:  

Vi avtaler bilskyss ved påmelding. Si i fra 

ved påmelding om du disponerer bil. 

Kommer du på egen hånd, så er det opp-

møte ved p-plassen ved bommen mot 

Ulsrudvannet kl. 11:00. 

Tursidene 

Turfakta 

Turfakta 
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Turens lengde er ca. 5 – 6 km. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 12. mai.  

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. nr. 936 17 068. 

Sykkeltur i Kjekstadmarka 

søndag 22. mai 

Vi starter på Røyken og sykler opp 

Bertelsmyråsen. Vi skjærer over til ROS-

hytta, og fortsetter rundt Gyriåsen og 

Skapertjern der vi tar et bad før vi drar 

ned over Sørumåsen til Lier hvor vi tar en 

matpause. Vi avslutter turen med den 

gamle jernbanelinja som har blitt turvei 

tilbake til Røyken. 

Turens lengde blir på drøye to mil, men 

vi skal opp på en ås 200 m, og det kan 

hende vi må trille korte strekninger. 

 

Avreise:  

Vi møtes inne på Nationaltheateret tog-

stasjon i Vika kl 09:50 for å ta toget mot 

Spikkestad kl 10:07. 

Ta med: Badetøy, vann og niste. Vanlig 

tursykkel holder fint, men styr unna 

racerdekk. Turleder tar med lappesaker 

o.l. Ved påmelding si ifra om du ønsker å 

bli med men trenger å låne sykkel. 

Pris: kr 270 til togbillett t/r Røyken 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 18. mai. Ved påmelding, si også 

ifra om du disponerer bil med sykkelfeste 

(for det tilfellet at vi kjører i stedet). 

Kontaktperson og turleder:  

Leif Jørgensen, tlf 924 07 060 eller  

epost: leif.jorgensen@gmail.com 

Dugnad på Sellanrå 

fredag 27. – søndag 29. mai 

I og med at pinsen i år kommer langt utpå 

sommeren, holdes årets dugnad for en 

gang skyld en helt vanlig helg. Etter 

fjorårets kraftige snekkerarbeid innendørs 

trengs det maling både på soverommet og 

i gangen. I tillegg trengs som vanlig en 

ekstra omgang med såpe og vann og rene 

lakener for at hytta skal bli klar til som-

meren og høstens innrykk. For de som 

liker å svinge øksa eller bruke sag, blir 

det også muligheter til å bidra da vi skal 

berge ny ved for neste sesong. 

 

En pause i vedhugsten – Foto: Hanne Enger 

Det vil være mulighet for avreise allerede 

fredag kveld for de som ønsker. Vi starter 

dugnasarbeidet på Sellanrå lørdag for-

middag. 

Lørdag kveld blir det grilling på Sellanrå-

tunet. På menyen står som sedvanlig 

diverse grillmat og en sommerlig dessert. 

Turfakta 
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Søndag jobber vi hele dagen så lenge vi 

orker og vil. Hvis du blir til middag så er 

det pølser på menyen før avreise. 

 

Pris:  

All overnatting og middagsmåltider er 

som vanlig gratis. 

Avreise: Lørdag formiddag. Fellesavgang 

og eventuelt bil-skyss samordnes så langt 

det lar seg gjøre etter at påmeldingsfristen 

har gått ut. Alternativt kan man selv gå 

inn til hytta fra Skar i Maridalen (buss 

51). 

Ta med: Sovepose, varmt tøy, arbeidstøy, 

brødmat til frokost og lunsj, samt eget 

drikke. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

onsdag 19. mai. Påmelding i tide er viktig 

av hensyn til matinnkjøpene. 

Kontaktperson: 

Hanne Enger, tlf. 928 52 424 eller epost: 

hanne_enger@hotmail.com 

Dagstur fra Sognsvann 

søndag 5. juni 

Vil du bli bedre kjent med Frilufts-

klubben, så er denne turen tilrettelagt slik 

at flere av foreningens styremedlemmer 

er med for å svare på de spørsmål du som 

nytt medlem måtte ha. I tillegg er dette 

selvsagt en tur som også passer andre 

som har vært med på tur med 

Friluftsklubben før. 

Vi møtes ved bommen på Sognsvann. Vi 

går først på stier øst for Sognsvann, hvor 

vi oppsøker restene etter den gamle 

Sognsvannsgruven. Turlederen vil fortelle 

litt om gruvedriften her i området. 

Deretter går vi nordover til øvre Blanksjø, 

som er en liten bortgjemt idyll på 

høydene nordøst for Sognsvann. Videre 

går vi på umerket sti i terrenget mot vest 

til Store Åklungen, og finner en odde ved 

sørenden av vannet hvor vi raster ute. 

Herfra går vi ned til Lille Åklungen, og 

videre ned til Sognsvann. Vi avslutter 

turen med å gå på Sognsvanns vestside 

tilbake til bommen, hvor vi startet. 

Dette blir en tur på ca. 8 km. For deg som 

bare har gått hovedrutene fra Sognsvann, 

så vil du på denne turen få se at området 

har svært mye mer å by på. Vi tar oss god 

tid, og regner med å være tilbake ved 

bommen på Sognsvann ca. kl. 15:30. 

 

Avreise:  

vi møtes ved bommen på Sognsvann 

klokken 11:00. 

Ta med: niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 3. juni.  

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Fra en tur i marka med kjentmannspost-jakt 

 – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

Turfakta 

Turfakta 
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Sommerfest på Bøvelstad 

lørdag 18. – søndag 19. juni 

Årets sommerfest blir på Bøvelstad i 

Østmarka. Bøvelstad er en tidligere hus-

mannsplass som ligger rett ved Børter-

vann, og er den eneste plassen i Rausjø-

marka hvor de fleste av bygningene er 

intakte fra den tiden det var drift der. Vi 

bor i hovedbygningen på tunet. 

Dagen starter med felles tur inn til 

Bøvelstad. Vi følger sti fra Krokhol til 

Skjelbreia og derfra til Tonekollen hvor 

vi går inn på Flyktningeruta og følger 

denne til tunet på Bøvelstad. Etter turen 

vil det være god anledning til å ta seg et 

bad i Børtervann og slappe av på tunet. 

Kveldens meny vil bestå av grillmat. Du 

tar selv med det du ønsker å grille, samt 

eget drikke. Styret sørger for tilbehør til 

grillmaten, samt dessert og andre god-

saker. Vi begynner grillingen rundt kl. 18. 

 

Avreise:  

Vi møtes på Krokhol kl. 11:20. Oppmøte 

på Oslo Bussterminal kl 10:40 for buss nr 

501 mot Enebakk kl 10:50. 

Ta med: sovepose, det du ønsker å grille 

og drikke, badetøy og varmt tøy. 

Pris: 200 kr. Dette inkluderer overnatting 

og diverse tilbehør til grillingen. 

Maks antall: 17 deltakere 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 8. juni. Si ved påmelding ifra om 

du disponerer bil for at vi eventuelt 

organiserer bilskyss. 

Kontaktperson og turleder:  

Leif Jørgensen, tlf 924 07 060 eller  

epost: leif.jorgensen@gmail.com 

Dagstur i Østmarka 

søndag 26. juni 

Med utgangspunkt i parkeringsplassen 

ved Grønmo fyllplass går vi rundt 

søppelfyllingen og bort til «Steinkirken». 

Dette er en utrolig formasjon som er 

dannet av store steinblokker, som er et 

imponerende skue. Vi går så forbi 

Sølvdobla og opp til Østmarkskapellet 

hvor vi raster. Det er servering på stedet. 

Deretter går vi en runde om Rundvann, 

med bademuligheter, før vi går tilbake til 

Grønmo. Dette er en forholdsvis enkel 

tur, men i litt kupert terreng, på ca. 7 km. 

 

Avreise:  

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 10:45. Si ifra ved på-

melding om du disponerer bil. Deltakerne 

spleiser på bensin. 

Ta med: niste, drikke og badetøy. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 24. juni.  

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Marikåpen har samlet en liten juvél av regnvann – 

Foto: Bjørn Christian Enger 

Turfakta 

Turfakta 
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Sommertur til Lofoten 

søndag 10. – onsdag 20. juli 

 

 

 

 

 

 

Årets sommertur vil by på mange opp-

levelser både til fots, på sykkel og med 

hurtigruta i Lofoten og Vesterålens 

spennende landskap. Vi setter av hele 

11 dager til turen (inkludert reise tur / 

retur) for virkelig å få med oss det vi 

kan av hva denne fantastiske nord-

landske naturen har å by på. 

 

Vi starter turen i Harstad der vi kan 

spasere rett ut av byen og opp i fjellene til 

nærmeste hytte i løpet av et par timer. 

Første del av turen går vi fra hytte til 

hytte (ubetjent DNT) fra Harstad sydover 

til Kaljord. Deretter nyter vi turen fra 

Stokmarknes til Stamsund på hurtigruta. 

På turen passerer vi gjennom Raftsundet 

der den berømte og meget smale 

Trollfjorden er en attraksjon. I Stamsund 

leier vi sykler og tar oss ut mot den 

vestligste delen av Lofoten, Moskenesøya 

med den berømte Moskenesstraumen. 

Overnatting blir i rorbuer, ubetjente 

DNT-hytter og campingplasser. 

 

Reise:  

Deltakerne bestiller selv flybillett 

tur/retur Evenes etter avtale med turleder. 

Turleder organiserer øvrig transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: ca kr 5.000 for flyreise, overnatting, 

sykkelleie og tur med hurtigruta. I tillegg 

kommer mat og annen offentlig transport. 

NB! Prisen er en indikasjon og ikke fast. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

mandag 20. juni. Turen avlyses ved færre 

enn 4 påmeldte innen denne datoen. 

Påmelding er gjeldende ved innbetaling 

av et depositum på kr 1.000 til konto 

9235.21.68396. Depositumet tapes ved 

avmelding etter påmeldingsfristens utløp. 

Kontaktperson og turleder:  

Hanne Enger, tlf: 928 52 424 eller epost: 

hanne_enger@hotmail.com 

Mer informasjon om turen, detaljert 

program, priser og utstyr fås etter 

påmelding. Ta alternativt kontakt med 

turleder for å få denne informasjonen i 

forkant av påmelding. 

Turfakta 
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Kveldstur med bading og 
grilling ved Østernvann 

onsdag 27. juli 

På denne tiden av sommeren har vi alltid 

arrangert en kveldstur med bading. Vi 

følger selvsagt opp denne tradisjonen. I år 

har vi valgt å legge badeturen til Østern-

vann i Bærumsmarka.  

Fra parkeringsplassen ved Fossum idretts-

anlegg går vi på blåmerkede stier til 

Østernvann hvor vi bader. Ta med det du 

har lyst til å grille og drikke. Turlederen 

sørger for griller og tilbehør. Vi tar en 

lengre rast ved vannet. 

Turen kan bli avlyst hvis det ser ut til å 

bli en regnfull ettermiddag / kveld. 

 

Avreise:  

Vi reiser med biler fra Sporveismuseet på 

Majorstuen kl. 17:30. Alternativt kan du 

kjøre direkte hvis du kommer med egen 

bil. Vi møtes på parkeringsplassen ved 

Fossum idrettsanlegg kl. 18:00. 

Si ifra ved påmelding om du disponerer 

bil. Deltakerne spleiser på bensin. 

Ta med: Badetøy og grillmat. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 26. 

juli. Gi beskjed om du kommer direkte 

eller møter på fellesavreisen. 

Kontaktperson og turleder:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068,  

og Iver Nicolai Gjersøe, tlf. 452 59 357 / 

67 53 29 20. 

 

Helgetur med kano i Østmarka 

lørdag 13. – søndag 14. august 

Denne helgen håper vi på varmt vær og 

blikkstille vann når vi skal utforske kano-

paradiset Mosjøen og Børtervann. Vi 

starter turen fra Vangen i Østmarka der vi 

henter kanoene våre. Derfra padler vi i 

bedagelig fart innover i marka. Det finnes 

en rekke små sund og øyer å utforske. 

Mot kvelden finner vi en øy hvor vi setter 

opp teltene våre og griller middag. 

Kanotur er en høyst behagelig turform, og 

krever ingen forkunnskaper utenom at 

man må kunne svømme. Med last blir 

kanoene stabile og enkle å padle. Man 

skal kun huske å ikke prøve å hoppe ned i 

en kano. På vår forrige kanotur endte en 

av deltakerne dette forsøket med et plask, 

men hadde heldigvis tørt tøy å ta på  

 

Avreise:  

Vi reiser fra Oslo ca kl. 10:00 lørdag for-

middag til Bysetermåsan (P) i Østmarka. 

Transport organiseres etter at påmeldings-

fristen har gått ut. 

Pris: kr 175 til leie av kanoer, samt 

deling av kjørekostnader. 

Ta med: Badetøy, grillmat, brødmat og 

drikke, joggesko, vanntett pakket bagasje, 

varme klær til kvelden, sovepose og 

liggeunderlag. 

Maks antall deltakere: 10 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

mandag 1. august. Si ifra ved påmelding 

om du disponerer bil. 

Kontaktperson og turleder:  

Hanne Enger, tlf: 928 52 424 eller epost: 

hanne_enger@hotmail.com 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur på sykkel fra Harestua 

søndag 21. august 

Vi tar toget til Harestua og sykler på 

småveier via Kikut tilbake til Sognsvann. 

Dette er en klassisk begynneretappe for 

de som har lyst til å bli kjent i marka. 

Turen er småkupert i lett terreng etter 

noen tidlige motbakker. Turen er på ca. 4 

lettkjørte mil. Ruta går fra Harestua forbi 

Skillingen og Nysetra før vi runder 

Daltjuven. Ved Sandungskalven drar vi 

innom vanntunellen før vi fortsetter mot 

Hakkloa. På Kikut er vi ca. halvveis og vi 

tar en pust i bakken og raster før vi 

fortsetter mot Kobberhaugen og triller 

ned via Ullevålseter til Sognsvann. 

 

Avreise:  

søndag morgen kl. 09:47 fra Oslo S eller 

kl. 10:00 fra Kjelsås. Merk at plass på 

toget til syklene må bestilles i god tid. Se 

påmeldingsfrist. Det er kun plass til 12 

sykler på toget. Bestilling må gjøres 

direkte til NSB Kundesenter. 

Pris: kr 132 til togbillett og sykkel på 

toget. 

Ta med: badetøy, vann og niste. Vanlig 

tursykkel holder fint, men styr unna 

racerdekk. Turleder tar med lappesaker 

o.l. 

Maks antall deltakere: 10 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

lørdag 13. august. NB! Turdeltakerne må 

selv booke plass på toget til sykkelen. 

Kontaktperson og turleder:  

Leif Jørgensen, tlf 924 07 060 eller  

epost: leif.jorgensen@gmail.com 
Turfakta 

Fra en tidligere kanotur i Østmarka - Foto: Hanne Enger 
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Dagstur i Lillomarka 

søndag 28. august 

Som den turen vi arrangerer fra Sogns-

vann første søndag i juni, så er også 

denne tilrettelagt spesielt for nye som vil 

bli bedre kjent med Friluftsklubben. Flere 

av foreningens styremedlemmer er med 

på denne turen for å svare på de spørsmål 

du som nytt medlem måtte ha. I tillegg er 

dette selvsagt en tur som også passer 

andre som har vært med på tur med 

Friluftsklubben før. 

Vi tar utgangspunkt fra Tonsenhagen 

skole, og går en runde i et fint og variert 

terreng i Lillomarka. Vi besøker Ole 

Høilands hule, og raster i nærheten ved et 

fint utsiktssted, Høghaug, før vi retur-

nerer tilbake til Tonsenhagen skole. 

Turens lengde er ca. 8 km.  

 

Avreise:  

avgang med buss nr. 31 fra Jernbane-

torget kl. 10:35. Bussen er fremme ved 

Tonsenhagen (ved skolen), kl. 10:56. 

Ta med: niste, drikke, og sitteunderlag. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 26. 

august. 

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Høstdugnad på Solstua 

lørdag 3. – søndag 4. september 

Vi holder veddugnad og rydder hytta. 

Solstua har blitt populær denne vinteren - 

nå skal vi klargjøre den for nok en ny 

skisesong. Vi skal også fortsette arbeidet 

med å gjøre hytta enda koseligere 

innendørs. Bla står utskifting av en del 

tekstiler innendørs for tur samt litt små-

arbeid med maling og lakkering. 

Når vi får tid tar vi en tur på Kongens 

Utsikt og kanskje et bad. Se også 

nærmere beskrivelse på forum før 

dugnaden. 

 

Pris:  

Overnatting og middag spanderer 

Friluftsklubben. Ta med mat til egen 

frokost og lunsj, samt det dere vil ha å 

drikke. 

Avreise: Fra Sporveismuseet på Major-

stua kl 11:00 lørdag formiddag. 

Ta med: Sovepose, arbeidstøy, skift til å 

ha på inne, brødmat, drikke. 

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 

onsdag 31. august. Påmelding i tide er 

viktig av hensyn til matinnkjøp og 

organisering av transport for de som 

kommer uten bil. 

Kontaktperson: Leif Jørgensen,  

tlf: 92407060 eller epost: 

leif.jorgensen@gmail.com 

 

Velfortjent kaffe og kake etter en tidligere dugnad på 

Solstua – Foto: Hanne Enger 

Turfakta 

Turfakta 
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Dagstur i Maridalen – gjennom 
kulturlandskap og skog 

søndag 11. september 

Denne turen varierer mellom skogs-

terreng og kulturlandskap. Den vil vise 

jordbruksområdene med gårdene i den 

nedre delen av Maridalen, samtidig som 

deler av turen også går i skogsterreng. 

Dette blir også en tur hvor vi får oppleve 

å gå rundt hele Maridalsvannet. 

Vi møtes på Kjelsås stasjon. Herfra går vi 

vestover til Brekke, og derfra inn i skogen 

mot Hammeren. Fra Hammeren går vi i 

åpent landbruksterreng østover, for 

deretter å gå i skogen øst for Mari-

dalsvannet tilbake til Kjelsås. En del av 

turen går på vei, og turen er dermed 

nokså lett å gå.  

Total lengde er ca. 11 km. Det blir rast 

ute ved kirkeruinene i Maridalen. 

 

 

Avreise:  

med tog fra Oslo S mot Gjøvik kl. 11:07. 

Toget er fremme på Kjelsås kl. 11:19. 

Ta med: niste, drikke og sitteunderlag. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 9. september. 

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Foto: Bjørn Christian Enger

Foto: Bjørn Christian Enger 

Turfakta 
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Høstfargetur til Vikerfjell 

fredag 16. – søndag 18. september 

Vikerfjell benevnes ofte som Oslos 

nærmeste høyfjell, og kan faktisk skilte 

med topper på over 1.000 moh. To av 

dem er fjellet med det velklingende 

navnet «Jøranfisen» på 1.127 moh og 

«Treknatten» (uten trær) på 1.101 moh. 

Mon tro om navnene ikke har en annen 

opprinnelse en dagens navn vitner om…  

 

Fra en tidligere høstfargetur til Vikerfjell 

 – Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

Vi setter i alle fall nesen mot frisk 

høyfjellsluft blant disse fjellene og håper 

på skarpe høstfarger. Vi har base på 

Vikerkoia og foretar våre dagsutflukter 

derfra. Vi tilpasser turene til været og 

legger den lengste turen til lørdag med 

mulighet for utsikt fra «Jøranfisen». 

Søndag går vi en kortere tur. 

 

Avreise:  

Fra Oslo ca kl 18 fredag kveld. Avreisetid 

og sted avtales etter påmelding. Retur fra 

hytta ca kl 16 på søndag. 

Pris: Overnatting kr 190 (DNT-medl.) 

samt felles middag og deling av reisekost. 

Ta med: Sovepose, gode tursko, innetøy, 

brødmat og eget drikke.  

Turleder ordner fellesmiddag lørdag. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 9. september. Si ifra ved påmeld-

ing om du disponerer bil. 

Kontaktperson og turleder: 

Hanne Enger, tlf. 928 52 424, eller  

epost: hanne_enger@hotmail.com 

Dagstur i «Sørkedalsalpene» -
Stuteskallen og Otertjernsåsene 

søndag 25. september 

Du har sikkert hørt at noen kaller ås-

ryggen nord i Maridalen for «Maridals-

alpene». Tilsvarende har Sørkedalen flere 

slike høye åsrygger både i øst inn mot 

Nordmarka, og mot nord inn mot 

Krokskogen. Vi har valgt den sistnevnte, 

mot Krokskogen. Dette er den samme 

ryggen som en mil lengre nord ender ved 

Oppkuven, 704 meter over havet, Oslo-

markas tredje høyeste punkt. Men, vi 

trenger ikke å gå så langt mot nord for å 

få god utsikt. Med en klar høstdag, så vil 

dette bli en meget bra tur! 

Vi tar utgangspunkt på Skansebakken i 

Sørkedalen. Herfra går vi vestover mot 

øvre Lyse og deretter skauleis på rød-

merket løype opp til Stuteskallen. Denne 

står som en fin portal ut mot Sørkedalen, 

og har god utsikt utover. Vi går helt opp 

på toppunktet. Herfra traverserer vi langs 

ryggen mot Otertjernsåsane, og besøker 

begge toppunktene på henholdsvis 531 og 

534 meter over havet. Fin utsikt!  

Etter en rast på nordre topp, (ta med 

matpakke, drikke og sitteunderlag), så går 

vi ned lia nord for kraftlinjen «Nore-

ledningen». Vi følger etter hvert bekke-

dalen mellom Sildekulpane og midtre 

Turfakta 
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Lysedam, til vi kommer ut på en grusvei 

som bringer oss ned til Midtre Lysedam. 

Her blir det en ny rast. Siste etappe er de 

siste 4 km ned til Skansebakken. Vi går 

denne på blåmerket sti, øst for den veien 

som er skiløype vinterstid. 

I partiene på toppene vil dette være en tur 

litt utenom etablerte stier, og kan være litt 

kronglete over korte strekninger uten at 

dette vil være særlig utfordrende. Godt 

fottøy er viktig. Mest utfordrende er nok 

den første delen hvor det blir en del 

stigning med over 200 høydemetre. Men, 

vi tar turen i et rolig tempo. For øvrig er 

det greit terreng. Total lengde er ca. 11 

km. 

 

Avreise: Vi reiser med biler fra 

Sporveismuseet på Majorstuen kl. 11:00. 

Si ifra ved påmelding om du disponerer 

bil. Vi møtes på Skansebakken kl. 11:30. 

Ta med: matpakke, drikke og sitteunder-

lag, samt solide sko. 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 

fredag 23. september. 

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

Fårikålaften på Sellanrå 

lørdag 1. – søndag 2. oktober 

Vi følger opp tradisjonen med tur til 

Sellanrå hvor vi serverer fårikålmiddag 

med kjøtt fra årets lam den første helgen i 

oktober. Vil du ha noe annet, ta med noe 

eller bruk proviant¬lageret, og lag en 

annen rett selv. Ellers er det vel lite som 

kan måle seg med en hyggelig kveld på 

hytta foran et sprakende peisbål. 

Alle turdeltakerne er også velkomne til å 

bli med på arrangementet «åpen dag» på 

søndag. 

 

Avreise:  

Fra Jernbanetorget ta t-bane nr. 4 – 

Ringen - kl. 15:37. Den er på Nydalen kl. 

15:50. Bytt til buss nr. 51 mot Skar kl. 

15:57. Gå av på Nordre Vaggestein (siste 

holdeplass før Skar) kl. 16:16.  

Det er ca. en times gange opp til hytta. 

Følg merking mot Tømtehyttene. Rett før 

Tømtehyttene er det merket videre mot 

Sellanrå. 

Pris: Overnatting på Sellanrå for 

medlemmer er kr. 100,-. Fårikålmiddagen 

koster den kr. 100,- pr. person inkludert 

dessert. 

Utstyr: Sovepose, vanlig turutstyr for en 

dagstur, brødmat og drikke til maten. 

Maks antall deltakere: 12 (vær rask. Her 

blir det fort fullt!) 

Påmelding: til kontaktpersonen innen 27. 

september. NB! Tidlig påmeldingsfrist av 

hensyn til planlegging av matinnkjøpene. 

Kontaktperson og turleder: 

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Foto: Bjarne Lohmann Madsen 

Turfakta 

Turfakta 
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Åpen dag på Sellanrå med 
skihistorisk foredrag av  
Thor Gotaas 

søndag 2. oktober 

I år, som tidligere år, holder vi Sellanrå 

turisthytte åpen første søndag i oktober 

for servering av vafler, kaker, kaffe, te og 

saft. Høstfargene er på sitt mest intense, 

og med forhåpentligvis klart vær er du 

velkommen til en fantastisk dag her oppe 

i «Maridalsalpene». 

Vi har i år vært så heldige å ha fått Thor 

Gotaas som foredragsholder. Han er 

ekspert på skihistorie, og vil holde et 

foredrag hvor utviklingen av skiturismen 

og skisporten i Nordmarka står sentralt. 

Det hele blir, i følge Thor, presentert med 

et «muntert skråblikk».  

Da kan vi bare glede oss! Arrangementet 

vil også bli annonsert i Aftenposten. 

Foredraget vil starte klokken 13:00, og vil 

vare ca. en time. 

 

Avreise:fra Jernbanetorget med t-bane nr. 

4 – Ringen - kl. 10:37. Den er på Nydalen 

kl. 10:50. Det er bytte til buss nr. 51 mot 

Skar kl. 10:57 som er på Skar kl.11:17. 

Det er ingen påmelding. 

Opplysninger om arrangementet:  

Magne Arentsen, tlf. 936 17 068. 

 

Turfakta 

Friluftsklubben på skitur på Krokskogen. Hvordan vil våre aktiviteter inngå i den fremtidige skihistorien? 

- Foto: Bjarne Lohmann Madsen. 
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 Vannrett 

1 Hyl 

3 Ikke på 

6 Overgang 

7 Heimevernet 

8 Astat 

9 Avholdsorganisasjon 

10 Preposisjon 

11 Uønsket i norsk fauna 

13 Stort vann nord i marka 

16 Attrå 

17 Elv i Italia 

18 Politisk parti 

19 Myntenhet 

20 Vern 

22 Guttenavn 

24 Vann på Krokskogen 

26 Fyr 

28 Vann i Østmarka 

  

  
 

 Loddrett 

1 Klokke 

2 Regel 

3 Overrekke 

4 Trendsetter 

5 Vann i Nordmarka 

6 Geistlig person 

7 Bukk 

8 Verdensdel 

9 Studentorganisasjon 

12 På norske fly 

14 Lang rekke 

15 Infinitivsmerke 

21 Kveg 

23 Rovdyr 

24 Tinn 

25 Måleenhet for volum 

27 Ukjent 

 

 

Friluftskryss 2 / 2011 

Av Morten Eriksen 

Klipp ut siden og send inn ferdig utfylt kryssord til 

adressen på neste side – frist er 15. august 

 

FYLL INN 

Ditt navn :        

Ditt telefonnr:        

 

Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli 

trukket ut to premier: 

1) Turtallerken i tre 

2) Mini LED-lykt på nøkkelring 

 

Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i 

neste Friluft (nr. 3 / 2011) sammen med løsningen. 
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LØSNINGEN SENDES TIL 

 

MORTEN ERIKSEN 

KROKLIVEIEN 34 D 

0584 OSLO 

 

FRILUFTSKRYSS I NR 2 / 2011 

Hornindalsrokken på Sunnmøre - Foto: Hanne Enger 
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Her kommer løsningen på kryssordet i 

forrige «Friluft». Vinneren denne gangen 

ble Geir Wæhle som får et Nordmarka-

kart. 

På neste side følger nytt kryssord – og 

nye muligheter. 

 

 

 

 Vannrett 

1 Serveringssted i  

Nordmarka 

9 By i India 

10 Kom ut av noe 

11 Akademisk tittel 

13 Gjør skituren slitsom 

14 ………….. Connery 

15 Kilotonn 

16 Myntenhet 

17 Romvesen 

18 Arabisk guttenavn 

20 Like 

21 Land 

23 Jentenavn 

24 Omstridt klesplagg 

25 Bilmerke 

26 Høyverdig 

27 Livssyn 

28 Rød planet 

29 Rotfrukt 

30 Fisk 

       

 Loddrett 

1 Riking 

2 Lite vann ved Mariholtet 

3 Fuglelyd 

4 Bydel i Berlin, omvendt 

5 Tilberedingsmetode 

6 Barskt 

7 Lus og lopper 

8 Bopeler 

12 Vaskeprosess 

19 Lyskilde 

22 Medisinplante 

23 Ved Sperillen 

24 For tiden 

26 Struts 

Friluftskryss 1 / 2011 - LØSNING 
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Motbakkeløpet «Sellanrå opp» 

«Vår» hytte på Raudløkkollen, Sellanrå, 

har de siste tre årene vært beæret med å 

være mål for et uhøytidelig, men popu-

lært motbakkeløp. «Sellanrå opp» 

arrangeres normalt første tirsdagen i 

august. I år er løpet lagt til 2. august. 

Løpet inngår i en motbakkecup i 

Maridalsalpene. Andre løp i cupen er 

«Gaupekollen opp», «Rett til værs» 

(Mellomkollen) og «Fagervann opp». 

Initiativtaker for alle løpene er Frilufts-

klubbmedlem og nettredaktør i kondis.no 

Heming Leira, som bl.a. også arrangerer 

det ukentlige mosjonsløpet «Sognsvann 

Rundt Medsols». 

 

«Sellanrå opp» er for alle som er i stand 

til å løpe 3 km i oppoverbakke i ulendt 

terreng - men forvent ikke å vinne. 

Vinnertida sist, og løyperekord, er på 

imponerende 15:40, satt av Stian Remseth 

Andresen fra Team Xtra Personell. 

Starten er nede ved bommen 600 m fra 

Skar. Det er fellesstart, og tidtakingen 

foregår med EMIT elektroniske brikker 

som man kan få leid. 

Løpet har egen nettside: 

http://www.sellanråopp.org  

Her finner du mer info, bilder, reportasjer 

og resultater. 

Smått og stort 

Foto: Øyvind Grandum. Fotografen var tilfeldigvis på Sellanrå med takarbeider, og fikk panoramautsikt til 

arrangementet fra taket. 56 løpere deltok i 2010. 
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Kart som viser løypa – hentet fra nettsidene til 

www.sellanråopp.org 

Foto-jakten fortsetter 

Tema for fotojakten forrige gang var helt 

fritt. Denne gangen etterlyser vi bilder 

som kan passe tittelen «Høyt og lavt» - 

gjerne både og, eller en av dem. 

Blant de som har sendt inn bidrag vil det 

bli trukket ut 2 premier på 4 flaks-lodd. 

Trekningen vil foretas på medlemsmøtet 

21.november. 

Frist for innsending av bilder er 

fredag 14. oktober 2011. 

Bildene sendes inn til: 

epost@friluftsklubben.no 

 

 

Grasrotandelen 

Hender det at du drømmer om å bli 

millionær, eller kjenner du kanskje noen 

med slike ambisjoner? Dersom du tipper 

har du nå anledning til ikke bare å berike 

deg selv, men også Friluftsklubben. 

 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 

Tipping som gir deg som registrert spiller 

anledning til å velge ett lag eller en for-

ening som du ønsker å støtte – din Gras-

rotmottaker. Spiller du hos Norsk Tipping 

vil 5% av innsatsen din gå til Frilufts-

klubben om du velger oss som din Gras-

rotmottaker. Og når du vinner får du pre-

mien fullt utbetalt. Andelen går altså ikke 

ut over verken innsatsen eller gevinsten. 

For å støtte Friluftsklubben må du ha 

Norsk Tipping Spillerkort. Ta med deg 

«Friluft» og spillerkortet ditt til nærmeste 

Tippekommisjonær, vis frem strekkoden 

nedenfor og be om å bli tilknyttet ord-

ningen med Grasrotandeler med Frilufts-

klubben som din mottaker. 

 

 

Du kan også sende sms.  

Send GRASROTANDELEN 989800957 

til 2020 (tjenesten er gratis). 

Mer informasjon kan du finne på 

www.grasrotandelen.no 

 

http://www.grasrotandelen.no/
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Husk Friluftsforum 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta en 

tur innom forumet på nettsidene inni-

mellom. Her er en god anledning til å 

følge med på hva som rører seg i klubben. 

Har du lyst til legge ut bilder fra turer du 

har vært på, diskutere fisketips, delta i 

gjettekonkurranser med markageografi 

som tema, eller følge med på om noen 

arrangerer på-sparket-turer – følg med på 

forum. 

Forumet finner du på nettsidene våre 

under fanen «Friluftsforum». 

 

Bekkefall – Foto: Bjørn Christian Enger 

Har du bilder fra marka eller fjellet som 

inneholder noen flere hint om sted enn 

bildet over, kan du legge ut disse på 

forumet under «Quiz» og invitere andre 

turinteresserte til å gjette hvor det kan 

være.  

Turkake-oppskrift 

Er du med på hyttetur med Ingve 

Dragsnes er det stor sjanse for at han har 

med seg en eller annen hjemmebakt kake, 

og i mengder som kan fôre en hel armé. 

Vi har nå lokket Ingve til å dele en av 

sine gode turkake-oppskrifter med oss. 

Denne kan virkelig anbefales! 

 

Kefirkake – ingredienser og fremgangsmåte 

1 l kefir 

8 dl sukker 

12 dl hvetemel 

200 gram smør 

3 ts kanel 

4 ts natron 

Bland først kefir, sukker og natron. Ha i 

siktet mel og kanel. Smeltet smør røres 

inn i røren til slutt. Pass på å avkjøle det 

noe først. Rør godt slik at det ikke blir 

klumper. 

Kaken stekes i langpanne midt i ovnen på 

175 grader i 45 – 50 minutter. 

Pynt kaken med glasur til slutt. 

 

Glasur 

100 gram smeltet smør 

250 gram melis 

2 ss kakao 

2 ts vaniljesukker 

4 ss kaffe 

 

God turapetitt ! 
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Junikveld 

- Dikt av Hans Børli 

 
Vi sitter i slørblå junikveld 

og svaler oss ute på trammen. 

Og alt vi ser på har dobbelt liv 

fordi vi sanser det sammen. 

 

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt 

av sunkne solefalls-riker. 

Og blankt som en ting av gammelt sølv 

er skriket som lommen skriker 

 

Og heggen ved grinda brenner så stilt 

av nykveikte blomsterkvaster. 

Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, 

- det er som om noe haster… 

 

Å, flytt deg nærmere inntil meg 

her på kjøkkentrammen. 

 

Den er så svinnende kort den stund 

vi mennesker er sammen. 

 

Foto: Bjørn Christian Enger 
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Friluftsklubbens tiende ordinære general-

forsamling ble avholdt mandag 28. mars 

kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Oslo. 

Årsberetningen og regnskap med revisors 

beretning ble gjennomgått. 

Budsjettet ble vedtatt. og inneholder en 

økning i midlene til markedsføring sett i 

forhold til 2010. Flere aktive medlemmer 

skal rekrutteres. 

Det ble på bakgrunn av innkommet 

forslag vedtatt endringer i vedtektenes § 4 

om supplering av styremedlemmer ved 

frafall, og § 8 om valg av revisor. Det var 

ikke kommet inn forslag til andre saker til 

generalforsamlingen. 

Følgende personer ble valgt inn i styret: 

- Magne Arentsen (leder, 1 år) 

- Hanne Enger (medlem, 2 år) 

- Leif Jørgensen (medlem, 2 år) 

- Janne Møller-Stray (varamedlem, 1 år) 

- Aina Grymyr (varamedlem, 1 år) 

Øyvind Grandum og Iver Nicolai Gjersøe 

var i år ikke på valg. 

Morten Eriksen valgte å tre ut av styret. 

Påtroppende styre takker for innsatsen, og 

vi håper å se Morten som turleder også til 

høsten og vinteren igjen. 

Anders Rye og Tulla Grip ble valgt til 

valgkomitéen. Nils Bugge ble gjenvalgt 

som revisor. 

Referat fra generalforsamlingen, inkludert 

vedtatt budsjett kan fås ved henvendelse 

til hanne_enger@hotmail.com. 

Følgende personer sitter nå i styret: 

  

Magne Arentsen, Hanne Enger, 

styreleder nestleder 

  

Øyvind Grandum, Iver Nicolai Gjersøe, 

styremedlem styremedlem 

  

Leif Jørgensen, Aina Grymyr, 

styremedlem varamedlem 

 

Janne Møller-Stray, varamedlem

Generalforsamlingen 2011 
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Friluftsklubbens hytter 

Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua. Her kan medlemmer og andre 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 nettsider (www.friluftsklubben.no), ved å kontakte Friluftsklubben 

på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no. 

En eventuell avbestilling må gjøres pr. epost 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 

 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 gratis gratis 
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 Solstua Turisthytte  

 

 

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua med kort å gå inn fra parkerings-

plass (ca. 800 meter). 

Hytta har 6 sengeplasser fordelt på ett soverom og en stue. Hytta har en koselig 

peisestue med peis og et enkelt kjøkken med alt nødvendig kjøkkenutstyr. 

Det finnes stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et 

meget bra utgangspunkt for turer i området. Severdigheter som Kongens utsikt, 

Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter er ikke langt unna. 

Det er ellers mange fine setervoller i området hvorav Retthellseter er den best bevarte. 

Adkomst til hytta er 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. 
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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 middags-mat 

med tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviant-

lageret.  

Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige 

plasser hvis man ønsker å være alene. 



 

 

 
 

A – POST 
 

Arrangementer 

Måned Dato Tur/arrangement 

Mai 

4. Utemøte med grilling i Tidemandsstuens hage 

7. – 8. Dugnad på Solstua 

15. Dagstur i Østmarka med 17. mai-lunsj 

22. Sykkeltur i Kjekstadmarka 

27. – 29. Dugnad på Sellanrå 

Juni 

5. Dagstur fra Sognsvann 

18. – 19. Sommerfest på Bøvelstad i Østmarka 

26. Dagstur i Østmarka 

Juli 
10. – 20. Sommertur til Lofoten og Vesterålen 

27. Kveldstur med bading og grilling ved Østernvann 

August 

13. – 14. Helgetur med kano i Østmarka 

21. Dagstur på sykkel fra Harestua 

28. Dagstur i Lillomarka 

September 

3. – 4. Høstdugnad på Solstua 

11. Dagstur i Maridalen – gjennom kulturlandskap og skog 

16. – 18. Høstfargetur til Vikerfjell 

25. Dagstur i Sørkedalsalpene – Stuteskallen og Otertjernsåsane 

Oktober 
1. – 2. Fårikålaften på Sellanrå 

2. Åpen dag på Sellanrå med skihistorisk foredrag av Thor Gotaas 

November 21. Medlemsmøte på Tidemandsstuen 
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