
 

 

UTLEIE   SPEIDERLY 

         

SPEIDERLY 

TILBUD TIL  SKOLER –     BARNEHAGER – 

SPEIDERGRUPPER – FRILUFTSGRUPPER   

OG FORENINGER 

DAGS- WEEKENDTURER 

OM HYTTA: 
 Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppe er 

en av Buskeruds største speidergruppe med over 
130 medlemmer. På slutten av 1960-tallet bygget 
vi vår egen speiderhytte i Drammen Nordmark. 
Gjennom årene har hytta blitt bygget til å ha 2 
etasjer. Hytta har sengeplass til ca. 40 personer. 
Det er ikke en moderne hytte, men du kommer 
tilbake til «de gode gamle dager». Du ligger på 
skumgummi-madrasser i sovepose. Toalett 
besøket er ute i en god gammeldags utedo. Det er 
ikke strøm innlagt, men vi har satt opp noen 12v 
solcellepaneler som gir oss litt lys. Parafinlamper 
og stearinlys skaper hygge og romantikk. Maten 
lages på en propankomfyr. Hytta varmes opp med 
peis i stua, vedovn i soverom nede og gassovn 
oppe og nede. Gassovnene skal kun brukes 
under tilsyn og skal slokkes om natten. Det er ikke 
innlagt vann, men en bekk ca. 200 meter fra hytta 
har flott drikkevann. Vannet er nylig kontrollert og 
er godt egnet til drikkevann. Hytta ligger i 
inngangen til Drammen nordmark/Finnemarka. 
Det finnes kopper,tallerkner og bestikk til ca 40 
personer. Det er også gass og ved tilgjengelig. 
Kluter, oppvaskhåndklær og toalettpapir skal også 
være tilgjengelig, men kan ha gått tomt. Ta derfor 
med dette for sikkerhets skyld. 
 

 
  

ANKOMST: 
Hyttenøkkel mottas som avtalt med 

hytteeier. Parkeringsplass er ved Drammen 
skisenter, både sommer og vinter.  Dersom dere 
kommer i turheisens åpningstid, kan denne tas 
opp til toppen Se http://www.drammen-
skisenter.no for åpningstider og priser. Dersom 
dere kommer utenom heisens åpningstider må 
dere gå opp til toppstasjonen, ca 1,5 km. Følg 
heismastene. Fra toppstasjonen går dere ca 100 
meter nordover langs grusvei, for deretter å gå til 
høyre ved første skogsbilvei. Følg skilt. Det er ca 
400 meter å gå til hytta. GPS Koordinatoren til 
hytta er :N59,7728 – E10,1269  Adressen er ; 
Klemmehøgda 1, 3029 Drammen. 
 

AKTIVITETER: 

- Grillhytte med plass til 15 pers. 

- Utendørs bålplass 

- Frisbeegolf med 6 poster 

- Pil og bue 

- Orientering men kart/kompass 2 løyper 

- Det finnes geocatcher i nærheten 

- Aktivitetsløype for barn 4-16 år 

- Lekeborg med klatrevegg m.m. 

- Liten svevebane for de minste 

- Store utearealer for kreativ utfoldelse 

- Natursti om dyreliv, planter og naturen 

- Rappellering nedenfor hytta. Må ha utstyr 
og godkjent instruktør. 

-  

-  
-  

- Ca 500 m fra hytta ligger Gamledammen, 
der vi har 2 kanoer med vester til rådighet 
for de som leier. Bade og fiske også i 
Gamledammen. For de over 16 år som 
ønsker å fiske, må fiskekort kjøpes. Dette 
kan gjøres via nettsiden: 
https://www.inatur.no/fiske/50ed7b05e4b0
92f33faf5178/fellesfiskekort-for-
finnemarka  

- Et av landets beste turterreng med milevis 
av stier og veier og utallige fiskevann, 
bare man går litt. 
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