
Invitasjon til 13+ tur 25.-26. februar 

Er du født i 1998 eller tidligere? Er du gira på en tur uten stifinnere? Lengter du etter å bli rover? Er 

du klar for en litt annerledes tur? Bli med på 13+ tur helga 25.-26. februar! Ingrid og jeg, Yngvar, er 

rovere fra Gjøvik og vi skal arrangere tur for vandrerne i Vestoppland krets.  

 

Turen vil være i området rundt Skumsjøen. Hvordan vi kommer oss dit blir en overraskelse. Mye av 

turen vil foregå med ski på bena. Oppmøte er i Jernbaneparken ved Gjøvik stasjon kl 10.00 

lørdag. Turen avsluttes ved Osbakken kafé ved Skumsjøen kl 15.00 på søndag. I løpet av turen 

skal vi erobre kjøpesenter, gjennomføre oppdrag, gå så skiene blir slitt, og røyklegge skogen. Siden 

vi skal gå litt, er det en fordel å ikke pakke med mye unødvendig i sekken. Husk varme klær og en 

god og varm sovepose (har du en tynn/kald sovepose, anbefales det å bruke lakenpose eller to 

soveposer). 

 

Det blir felles middag på lørdag. Vi ordner med alt 

som trengs til middagen. Alle må ha med seg drikke 

for lørdag. Det blir muligheter for å koke vann til 

kakao og lignende på lørdag kveld og søndag. Vi ber 

om tilbakemelding om noen har spesielle matallergier.  

Prisen for turen blir derfor 75 kroner for å dekke 

utgifter på mat og utstyr 

. 

Alle gruppene må ha med seg egen 

presenning/haikeduk til å sove under. Det er 

selvfølgelig tillat å sove under åpen himmel hvis du 

foretrekker det. Lavvo og telt er ikke lov! 

 

Vi ber om gruppevis påmelding til Yngvar Amlien 

innen mandag 20. februar. 

Send påmelding på epost: yamlien@live.no eller send 

sms på 950 56 149.  

 

Siden vi bare er to rovere er det ikke ubegrenset med 

plasser på turen. Hvis det blir mange påmeldte trenger 

vi eventuelt hjelp fra andre ledere til 

gjennomføringen. 

 

Vi lederne vil ha med oss telefon på turen, men om du ikke klarer å nå oss, kan du ta kontakt med 

hjemmeleder Erling Onstein på tlf 922 30 497 om det er noe som haster. 

 

 

Vi satser på en spennende tur! 

 

Yngvar Amlien, 95056149 

e-post: yamlien@live.no  

 

Ingrid F Onstein, 48200366,  

e-post: ingrfjon@online.no  
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Kart og veibeskrivelse til Osbakken, Skumsjøen 

 
 

Veibeskrivelse for bil fra Hunndalen til Osbakken Cafe og Pensjonat 

 

  

 1. Kjør 

mot sørvest mot Agmund 

Holes veg 

 

  
54 m 

 2. Sving til venstre og inn 

på Agmund Holes veg 

 

  
71 m 

 3. Sving til høyre og inn 

på Raufossvegen/Fv172 
 

  
140 m 

 4. I rundkjøringen: 

ta 2. avkjøring ut 

påRaufossvegen/Fv110 

Fortsett å følge Fv110 

Kjør gjennom 1 

rundkjøring 

 

  
2,3 km 

 5. Sving til høyre og inn 

på Klinkelinna/Fv150 
 

  
4,3 km 

 6. Hold til høyre ved 

veiskillet 
 

  
140 m 

 7. Fortsett 

på Skumsjøvegen 
 

  
1,1 km 

 8. Ta til venstre for å 

holde deg 

påSkumsjøvegen 

Målet blir på venstre side 

 

  
1,0 km 

 

Osbakken Cafe og Pensjonat Kari Myhre 

 


