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VELKOMMEN PÅ TUR 
TIL SPEIDERHYTTER I ØSTMARKA 

I år er det hele 15 hytter å besøke. I tillegg er det 
en speiderhytte i Lillomarka og kanskje andre 
steder som åpner dørene denne helga. Vi byr på 
enkel bevertning og en hyggelig turprat. Hyttene 
er tilgjengelige fra lørdag 12. oktober kl. 9 og til 
søndag 13. oktober kl. 16. 

Speiderhyttene ligger fint til for mange ulike 
turvalg denne helgen. Det er overnattings-
muligheter i og utenfor de fleste hyttene. 
Vil dere reservere plass, ta kontakt med 
Speiderhytteturen på Facebook eller ved 
å sende melding til Karen Johanne på 952 36 561. 
Planlegg gjerne turen sammen med gode venner 
og lag deres egen «patruljetur».

MERKER: Alle deltakere får årets 
Speiderhytteturen-merke (så langt lageret 
rekker). I tillegg er det mulig å samle 
et merke fra hver speiderhytte dere besøker.

TURFORSLAG:

SYKKEL: Sterkerud, Hallvardbo, Arnebo, 
Bysetra, Tretjernskoia, Kløverrabben, Roland, 
Blåhaug, Torsmosen, Sølvdobla og Oterstua 
kan nås per sykkel. Velg selv hvor mange 
hytter du vil sykle innom løpet av helgen.

KANO: Pølsebua, Totemkoia og Speiderbo 
kan nås med kano. Vi låner ut kanoer på alle 
hyttene, og det er mulig å leie kanoer på Vangen.

EVENTYR: Start på Bysetermosen og besøk 
hyttene Arnebo og Bysetra. Ta turen over 
Kjerringhøgda til Speiderbo og gå eller 
lån kano og padle til Pølsebua og Totemkoia. 
Ta stien tilbake til Bysetermosen. Turen er 
cirka 12,5 kilometer.

FAMILIETUR: Start fra parkeringen på Grønmo. 
Besøk Tårnet, Sølvstua og Oterstua. Eller start 
ved Sandbakken parkering og besøk Torsmosen, 
Blåhaug og Tretjernskoia. 

TEMPO EKSTREM: Sykle Roland – Kløverrabben 
– Sterkerud – Hallvardbo – Arnebo – Bysetra. 
Gå videre til Speiderbo, og padle derfra til 
Totemkoia og Pølsebua. Deretter går turen 
til fots til Tretjernskoia – Blåhaug – Torsmosen
 – Sølvstua – Tårnet og til slutt til Oterstua. 
Hele turen er cirka 42 kilometer.

LØRDAGSTUR: Ta bussen vår fra Skullerud til 
Bysetermosen. Plukk så mange hytter dere vil 
og har tid til på vei tilbake til Skullerud.

HELGETUR: Studer kartet og velg din 
egen variant og overnatt underveis.

SPEIDERLEIRBÅL: Blåhaug er hytta midt
i begivenhetene og byr på speiderleirbål 
lørdag kveld.

Sjekk Speiderhytteturen.no 
for mer informasjon.
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BUSS: Østmarkas Venner setter opp buss 
fra Skullerud lørdag 12. oktober kl. 9. 
Bussen stopper på holdeplassene Brokkenhus 
(nærmest Blåhaug), Sørmarka (nærmest 
Kløverrabben), Fjell (nærmest Hallvardbo), 
og til Bysetermosen (nærmest Arnebo og 
Bysetra). Bussen er gratis, og påmelding finner 
du på ostmarkasvenner.no eller ved å sende 
en melding til Ingunn på 949 82 006.

TIPS: Ta med hodelykt, for det blir tidlig mørkt. 
Ta med kopp. Vi serverer drikke. Eller kjøp vår 
brettekopp på en av hyttene til 50 kroner. 
Vi serverer kjeks, kaker, boller, blåbærsuppe, 
pølser og kanskje noe annet så langt 
lagrene rekker.

Vil du støtte speiderhyttene: Vipps til #124724

Del gjerne opplevelser fra turen på Instagram
#SPEIDERHYTTETUREN

AVSTANDER

Sterkerud – Hallvardbo: 5,8 km
Hallvardbo – Klaverrabben: 5,3 km
Kløverrabben - Roland: 150 meter
Roland – Arnebo: 6,3 km
Arnebo – Bysetra: 350 meter
Bysetra – Speiderbo: 3 km
Speiderbo – Totemkoia: 2,5 km
Totemkoia - Pølsebua: 2,5 km
Pølsebua – Tretjernskoia: 5,8 km
Tretjernskoia – Blåhaug:  2,8 km
Blåhaug – Torsmosen: 1,3 km
Torsmosen – Sølvstua: 3 km
Sølvstua – Tårnet: 0,5 km
Tårnet – Oterstua: 2,5 km

Målestokk: 1: 25 000
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