
                   Dato:  21.06.2021 
          

                     
  
 

 
Artilleriets  offisersforening 

 
         Etablert 1896 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kjære medlem og artillerivenn 
 

REMINDER IFM EN FRISK TUR OPP TIL SKÅLATÅRNET 28-29.07.2021 

1. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på turen til Gaustadtoppen ifjor, og har etter det fått flere friske 
forslag fra medlemmer om å få til flere slike turer. Vi har tatt dette på alvor, og tilbyr derfor en tur opp 
Norges lengste motbakke (Skåla opp til Skålatoppen) 28-29 juli. De som ønsker å delta må være i stand til 
å gå 5 timer i motbakke med 10 kg sekk fra havoverflaten opp til 1848 m.o.h.  
 

2. Vi har fått tak i de 6 siste plassene som var ledig fram til første halvdel av august, og plassene ligger i den 
nye bygningen «Skålabu» snaue 5 meter lavere enn det opprinnelige steintårnet. Vi overnatter i Skålabu. 

                           
3. Egentrening på forhånd: Timeplan for helga 26-27.06: Deltagere tar 1 time egentrening med 10kg sekk  

Timeplan for helga 03-04.07: Deltagere gjennomfører 2 timer egentrening med 10kg sekk ila helga 
Timeplan for helga 10-11.07: Deltagere gjennomfører 3 timer egentrening med 10kg sekk ila helga 
Timeplan for helga 17-18.07: Deltagere gjennomfører 4 timer egentrening med 10kg sekk ila helga 
Timeplan for helga 24-25.07: Deltagere gjennomfører 5 timer egentrening med 10kg sekk ila helga 
 

4. Timeplan for 26.07.2021: Avmarsj fra Oslo til Koppang kl 1800. Framme på Koppang ca 2100.  
Denne «omveien» gjør at vi får kortere reisetid på «klatre-dagen» noe som erfaringsvis er en fordel, slik 
at vi ikke starter turen med støle bein. Kveldsmat hos AOF-medlem på Koppang før vi tar en tidlig kveld.  
 

5. Timeplan for 27.07.2021: Revelje 0600. Avmarsj fra Koppang kl 0700. Yougurt og banan medbringes 
som frokost inkl kaffe på termos samt noe sjokolade og søtt. Turen til Loen tar ca 5 timer inkl et lite 
kvarters rast for å strekke på beina underveis. Framme i Loen ca 1200.  Parkering og en siste sjekk / 
gjennomgang av utstyr og sekker før avmarsj «Skåla opp» ca kl 1300. Vi stresser ikke men går jevnt og 
rolig. Alle må ta med og bære minst 3 liter drikke for oppstigningen. Ta også med noe sjokolade / søtt for 
ekstra energi. Mange bruker å merke at de blir slitne rundt 1500 m.o.h, og da blir de siste ca 350m nokså 
seie om man går tom og ikke har noe energi å fylle på med. Men slikt vet vel du som melder deg på her J 
 
Kostnad for turen: kr 300,- som inkluderer fellestransport til og fra, overnatting på Koppang og oppe på 
Skålabu, samt enkel mat under hele turen. Bruk egnet sekk, og ta med nok vann og energi-blanding til 
oppturen. Vi går ned på 2-3 timer dagen etter (torsdag 29.07) og planlegger med å være ved maxitaxien ca 
kl 1300. Så kjører vi tilbake til Oslo hvor vi med noe pause underveis bør være framme rundt ca kl 2000. 
Påmelding til jan.petter.husebye@gmail.com /mobil 95061496. Førstemann til mølla. Så betaling ila 15.07 
 

Vel møtt!  Mvh Styret 
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