
Guidede turer 
inn i eventyrskogen

Tur 2 - Søndag 16. juni kl.11.00
Oppmøtested: Bommen på Lilloseterveien, parkeringsplassen på Ammerud. 
Tur over Breisjøhøgda, Svartkulp-juvet og Alunsjøflaka.
Poster som besøkes: Mini-o-dilten 21, 22, 23 og evt. 24, 28. Lill-o-dilten post 17, 19 og 20.
Antatt tid: 2-3 timer. Første del av turen er lettgått og besøker Mini-dilt poster. Andre del 
over Svartkulp-juvet vil by på mer krevende terreng.

Tur 3 - Søndag 25. august kl.11.00
Oppmøtested: Bommen på Lilloseterveien, parkeringsplassen på Ammerud. 
Tur til Angstkleiva mellom Breisjøen og Aurevann.
Poster som besøkes: Lill-o-dilten 8, 7, 49, 50 og 9 + Groruddalsturenes post 9.
Antatt tid: 2-4 timer - egner seg for alle som liker å gå litt lengre tur.

Tur 1 - Søndag 26. mai kl.11.00
Oppmøtested: Bommen ved Badedammen. Tur i Røverkoll-lia øst for Steinbruvann.
Poster som besøkes: Lill-o-dilten 1, 2, 3 og 4 + Groruddalsturenes post 10.
Antatt tid: 2-3 timer - passer for alle.

Lillomarkas Venner har i samarbeid med Lillomarka O-lag lagt opp til turorientering og naturopp-
levelser i tre flotte områder som vi regner som eventyrskoger med preg av villmark. Områdene ligger 
forholdsvis nærme utfartssteder. Turene vil gå innom noen poster i turorienteringen Lill-o-dilten.

Postene i de tre områdene vil stå ute like lenge som de andre postene og er når som helst tilgjenge-
lige, men det vil arrangeres egne turer med guiding, for at alle som ønsker det skal få en flott natur-
opplevelse. 

På disse turene vil det også inngå enkel opplæring i bruk av kart og kompass, og felles spise-/drikke-
pause. Turene har litt ulik lengde og vanskelighetsgrad, men vil stort sett passe fint for familier med 
barn og ungdom. Det er ikke meningen bare å fokusere på å finne poster, så det kan tenkes at vi tar 
noen omveier for å vise fram de fineste (villeste?) stedene. Guiden vil fortelle litt om områdene. 

Hensikten med disse guidede turene er å gi turgåere og nye markabrukere muligheten til å oppdage 
og oppleve naturen og skogen utenfor veiene i Lillomarka, og senke terskelen for å begi seg inn i 
skogen utenom stiene. 

Felles for alle turene: Ta med godt fottøy beregnet for terreng, klær tilpasset været, mat og drikke. 
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