
 

Speiderhytteturen 2019 

 

Andre helg i oktober (12-13 oktober) kan du besøke en eller flere av 

speiderhyttene i Østmarka.  

 

Denne helgen vil speiderne og Østmarkas Venner gjerne dele turgleden 

med flest mulig turglade mennesker. 

Arrangementet er åpent for alle, både speidere og andre, men for speiderne legger vi opp til «Patruljen 
på tur». 
 
Speiderne (patruljene) kan velge om de vil starte turen på Bysetermosen parkeringsplass og besøke minst 
11 hytter på rekke og rad via Rausjø, Mosjøen, over mot Blåhaug ved Sandbakken (anbefalt 
overnattingssted- med felles leirbål for speiderne lørdag kveld) og like til Skullerud. Denne turen er på 
rundt tre mil. 
 
Hvis du har lyst på en kortere tur, er det flere alternativer; bl.a. så kan du bruke sykkel og sykle fra hytte 
til hytte, eller man kan velge å padle deler av turen ( f.eks fra Totemkoia til Speiderbo og Pølsebua) 
Turen kan også f.eks starte ved Sandbakken parkering eller ved Skullerud eller Grønmo. Kart og 
deltakermerke deles ut ved starthyttene.  
Sjekk ut: www.speiderhytteturen.no for info om hyttene og turforslag. 
 
Vertskapet på flere av hyttene byr på kaffe og saft, og noen av hyttene byr på boller, kjeks, pølser eller 
annet som er godt når man er på hyttebesøk. Alle hyttene har bålplass der du også kan grille medbrakt. 
 
Det vil være merker for hver hytte man besøker. Hyttene som er mulig å besøke på turen er; Bysetra 
(Bøler), Arnebo (Bekkelaget KFUM/KFUK), Speiderbo (Bryn KFUK), Totemkoia (Nordseter FSK), Pølsebua 
(Manglerud), Blåhaug (Oslospeiderne), Torsmosen (1.Bekkelaget), Søvstua (1. Nordstrand), Tårnet 
(2.Nordstrand 2), Oterstua (1. Nordstrand), Kløverrabben (Oslo KFUM/KFUK), Sterkerud (1.Langhus), 
Tretjernkoia (Siggerud), Hallvardbo (2.Nordstrand 2) og Vennvassbu (17. Oslo Kampianerne). 
 
Hyttene vil være åpne fra lørdag kl.9.00 til Søndag kl.16.00. 
 
For de patruljene som deltar vil det være felles arrangement med leirbål på Blåhaug- der alle patruljene i 
Oslospeiderne vil møtes.  
 
Hver patrulje må ha med:  

- Gode sko 

- Personlig utstyr til overnatting (sovepose, liggeunderlag, klesskift, regntøy, toalettsaker m.m.) 

- Telt/tarp 

- Mat til lunsj + middag lørdag og frokost + lunsj søndag 

- Kokeutstyr 

- Kompass og Kart over Østmarka (Fås kjøpt hos DNT eller ved Start lørdag for kr. 100,-) 

- 1.hjelsputstyr (husk gnagsår plaster) 

  

Det er mulig å levere kokeutstyr og telt/tarp på Blåhaug, slik at man slipper å bære dette utstyret hele 

veien. 

http://www.speiderhytteturen.no/


Patruljene må selv avtale henting på søndag, enten på Bysetermosen (beregn 10 min fra Bysetra) eller 

Skullerud (beregn 30 min fra Oterstua). Herfra går det også T-Bane og buss.  

(Det er også mulig å bli hentet ved Grønmo.) 

Påmelding senest: 30. september med patruljenavn, antall speider i patruljen, gruppe, kontaktinfo til 

leder og hvor patruljen starter fra. 

Påmelding sendes til: monicaholst@live.no 
 
 
Vel møtt til en flott tur i Østmarka. 
Speiderhilsen Kretspatrulje Sør 
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