
Indre Oslofjord er vårt nærmeste padleområde. Her finnes mange perler som 

du kanskje ikke kjenner til. Havpadlegruppa inviterer til 

 

Overnattingstur til tur til Skogsborg 4. -5. juni 

 

Vi har gleden av å invitere til en overnattingstur i indre Oslofjord. Turen går til Skogsborg. Der har vi 

leid hele Båthuset som leies ut av Oslo Friluftsråd. Om hytta står det beskrevet: 

Båthuset er over 100 år gammelt og har en svært enkel standard. Tar du med deg liggeunderlag og sovepose går det nå an 

å overnatte i dette særegne huset på Skogsborg. Men husk - Båthuset er uisolert og helt uten muligheter for oppvarming, så 

ikke glem varme klær! 

Båthuset på friområdet Skogsborg ligger mellom Åros og Sætre. Det er flere mindre hytter og en liten campingplass i 

området, og er det mange som bruker dette flotte friområdet. På motsatt side av sundet ligger Torvøya, med en rekke 

private hytter. Gressbakken, stranda og bryggene rundt båthuset er mye brukt til dagsutflukter, bading, grilling og andre 

friluftsaktiviteter. Det er satt ut flere store griller som er til felles bruk for alle som bruker området. Det er også et felles 

sanitæranlegg på området som kan benyttes av alle. I og med at området har mange forskjellige brukergrupper er det viktig 

at alle viser hensyn og opptrer slik at de ikke er til sjenanse for andre. Det er ikke anledning til å benytte musikkanlegg i 

båthuset. 

Innredningen i første etasje på Båthuset består av benker og bord, samt en enkel kjøkkenavdeling med kjøleskap, komfyr, 

kaffetrakter, vannkoker og dekketøy til ca. 20 personer. Det er ikke innlagt vann i huset, men det er en vannkran på en 

stolpe rett på utsiden. 

Andre etasje er en stor hems helt uten innredning. Her er det mulig å overnatte med sovepose og liggeunderlag. 

Blir vi flere enn 20, så må noen belage seg på å sove i telt. Hvordan vi løser «romfordelingen» må vi 

komme tilbake til når vi ser hvor mange som melder sin interesse. Men førstemann til mølla vil sikker 

være en fordel (men det garanteres ikke). 



 

Kart: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=59.699281%2C10.583439&spn=0.059241%2C0.202217

&msa=0&iwloc=0004937065b0be9dd2854&mid=1fwIqbp1a8t3koQBmSmsWjUgJEfI 

Det legges opp til 3 turalternativ: 

På lørdag padler vi til Skogsborg fra: 

1. OKK. 30 km. Klar på vannet kl 0900. Turleder er Inge. Krav til deltageren: Grunnkurs og du må 

klare å holde 5 km/t over flere timer.  

2. Holmen (Utsetting av kajakker hos Asker kajakklubb, parker på øvre avsats hos Holmen 

fjordhotell): 20 km. Klar på vannet kl 1200. Turleder er Steinar. Krav til deltager: Grunnkurs. 

3. Sjøstrand (parkering ved badestrand): 13 km. Klar på vannet kl 1200. Turleder er Inger og 

Øivind. Krav til deltager: Introkurs. 

På søndag padler vi tilbake til samme sted vi startet. 

Transport av kajakker må ordnes av den enkelte, og det oppfordres til samkjøring så langt det lar seg 

gjøre. Tips: du bør sette av minimum 1 time til å pakke kajakk.  

Vi legger opp til å besøke Anne og Oluf på hytta på Killingholmen, som ligger 

like ved Skogsborg. 

Ta med mat og drikke, varmt tøy, sovepose, liggeunderlag, osv. 

 

Påmelding til Øivind Hansen havpadling.okk@gmail.com innen søndag 29. mai 2016. 

Kr 100,- per pers overføres til Øivind Hansen, konto nr 1201.37.68690. 

  

 

Mvh Anne W og Øivind Hansen 
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