
HØSTSOPPTREFFET 2014 
Velkommen til årets Høstsopptreff i Oslo 
12.-14. september – med ekstra fagdag i forkant! 

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, Neslekremla, inviterer til langhelg med nonstop sopp på 
Sørmarka litt sørøst for Oslo og med flotte Østmarka som hovedområde for turene. Denne gangen kan 
du bli med på å bygge det første og største slektstreet for sopp som noensinne er laget her i landet! 
Kanskje vi kommer i Guinness’ rekordbok? 

Vi skal få til gode arbeidsforhold for bestemmelse av sopp og lage et godt system for kvalitetssikring av 
funnene. Det skal bli en stor og flott utstilling, som på søndag vil være åpen for publikum fra hele Oslo. 
Det blir eksamensrom med artene i prøven for soppsakkyndige og eget mikroskop-rom. 

Slik følger Høstsopptreffet det tradisjonsrike oppsettet fra tidligere år. Men vi i har også noen nye grep. 
På lørdag blir et miniseminar om Sopp og lukt (begrenset antall plasser!) og for dere som besøker Høst-
sopptreffet for første gang skal vi lage en ordning som gjør at dere raskere kommer inn i miljøet. 

Fagansvarlige for Høstsopptreffet 2014 er Tor Erik Brandrud og Even W. Hanssen. 

Fagdagen
Vi begynner allerede om ettermiddagen torsdag 11. september med en fagdag. Denne blir også litt an-
nerledes enn før. Tema vil være Soppenes taksonomi, altså hvordan vi plasserer enkeltartene i slekter og 
familier. Dette er kunnskap de fleste av oss vil ha enorm nytte av, for å binde sammen alt vi ellers altfor 
ofte bare vet i biter og stykker. En viktig del av fagdagen blir å plukke så mange enkeltarter som mulig 
og plassere alle utover fysisk som ett, stort slektstre. Om det er fint vær, gjør vi det ute på den store 
gressplenen, om det er dårlig finner vi plass inne. Klarer vi å finne over 300 arter? 

Fagdag torsdag 11. og fredag 12. september.
Innsjekking fra 14:00, middag 18:00, åpning kl 19:30 med foredrag og sosialt samvær.
Fredag går turene fra 09:00, og vi arbeider med slektstrærne fram til 16:00.

Høstsopptreffet fredag 12. - søndag 14. september
Innsjekking fra 14:00, middag 18:00, åpning kl 19:30 med foredrag og sosialt samvær.
Lørdag går turene fra 09:00. Etterpå blir det artsbestemmelse og utstilling fram til 19:00. 
Miniseminaret blir kl 15-17 og oppsummering kl 17:15 - 18.
Festmiddag kl 19:00.!

Søndag starter turene fra 09:00, og det blir arbeid med utstilling og slektstre fram til 13:00. 
Da slutter Høstsopptreffet 2014!

Se fullt og alltid oppdatert program på www.neslekremla.no/hostsopptreffet2014 og på 
Forbundets hjemmesider. Vi sender også i posten på forespørsel. 



HØSTSOPPTREFFET 2014 
Her er en oversikt over priser, påmelding 
og alt der praktiske. 

Vi kommer til å lage et eget inforark på hvordan man kommer seg fra og til Sørmarka. Dette sendes ut 
nærmere sommeren. Foreløpig er det god veibeskrivelse på www.sormarka.no. Adressen er Sørmarka 
konferansehotell, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud. 

Deltakeravgift og betaling:
Deltakeravgift Høstsopptreffet: 600,-
Deltakeravgift Fagdagen: 300,-
Påmeldingsfrist 1. Juli. Pakkepris før 15. Mai: kr 800,-

Avgiften kan betales med PayPal via Neslekremlas hjemmeside eller til bankkonto 5081.06.09424. 
Husk å merke med navn, epost-adresse og mobil! 

Påmelding til seminaret Sopp og lukt gjøres også via PayPal eller til kontaktadressen under. 
25 plasser, først til mølla! 

Priser Sørmarka:
Enkeltrom med full pensjon: 1200,- per døgn
Dobbeltrom med full pensjon: Kr 900,- per døgn
Leilighet med full pensjon: kr 900,- per døgn (forutsetter 3 personer) 
Dagpakker hvis du ikke skal overnatte: kr 680,- for Høstsopptreffet og kr 340,- for fagdagen. 

Full pensjon dekker frokost og matpakke, middag og kaffe/te/frukt gjennom dagen. Dagpakkene for 
ikkeboende dekker middag og kaffe/te/frukt. 
På lørdag er det festmiddag. Dette inngår i alle prisene. Drikke kjøper man selv. 

Det vil være åpen kiosk hele tiden og mulighet for á la carte-servering i restauranten fra kl 12. 

Booking gjøres direkte med Sørmarka, på en av disse måtene:
Via nettsidene   www.sormarka.no
Direkte på email  post@sormarka.no
På telefon til sentralbordet  64 85 81 00
Betaling ved avreise. 

Vi håper å se så mange mulig av dere! Alle spørsmål om arrangementet og rettes til 
Tove Jacobsen – 917 22 449 – tove.jacobsen@getmail.no


