
Invitasjon til 
Vikentokt 2021

PINSEN 2021, 21. – 24. MAI



 Sjøspeidergrupper i Indre Oslofjord (Svenskegrensen til Langesund) 
har 6 ganger siden 2011 hatt treff i Pinsen eller Kr. Himmelfartshelgen.

 Vikentokt er en samling for sjøspeidergrupper i Indre Oslofjord. Vi har 
noen felles aktiviteter, inkl. regatta og leirbål. Gruppene organiserer 
selv overnatting, matinnkjøp og matlaging. Vi har som regel hatt en 
felles grillkveld hvor vi ordner felles grill(-er), men hver grupper kjøper 
sin egen mat.

 De siste årene har vi vært samlet på Sauholmen i Son.
 Avstandsmessig er Son bra for de fleste, men har liten plass til å slå 

opp telt og begrenset med kaiplass.
 Da det er usikkert mht smittevernregler i mai, foreslås Håøya som 

samlingsted. Der er det mange sletter å sette opp telt på.
 Oslo kommune legger ut et stort bryggeanlegg i vinter, slik at det 

bør være god bryggeplass til store skøyter og mindre båter. 



 Kostnader: Vi har pleid å lage et leirmerke og ha medaljer for noen 
av aktivitetene. Vi har også betalt leie for Sauholmen. Hvis vi holder 
arrangementet på Håøya, så vil kanskje felleskostnaden pr. speider 
være på ca. kr. 60,-.



Håøya, Frogn kommune
eies av Oslo kommune

Nytt bryggeanlegg



 Håøya ligger i Frogn men eies av Oslo kommune. Det går ferge fra 
Aker brygge ned til Håøya i sommersesongen. Det er gratis og tillatt å 
telte på friluftsområdet av Håøya. Det er også flere fine steder og 
brygger for båtfolket.

 Stor og frodig øy
 Friluftsetaten i Oslo klipper og vedlikeholder grøntområdene på 

friluftsområdet av øyen. Det er store områder der du kan sette opp 
telt og du er garantert en privat plass. På øyen er det vann, toaletter 
og søppeldunker. Det er ikke strøm noen steder på øyen, heller ingen 
biler eller butikker/ serveringssteder. Håøya består av et naturreservat, 
et stort friluftsområde og eiendommer og installasjoner for forsvaret på 
sørsiden. Det er fine forhold for småbåter med flere brygger.







Innenfor området tillates offentlig gjestehavn og havn for driftsbåter, inkludert tilstrekkelig skjerming for bølger, for inntil 90 
båter hvorav minimum halvparten av plassene skal være for båter under 33 fot. Det tillates akterfortøyninger etter samråd 
med kommunen og iht. havne- og farvannsloven. 

Anlegget skal være åpent for allmenn ferdsel. Landgang fra offentlig gjestehavn til landfeste skal ha universell utforming. 

Småbåthavnen skal ha ordensregler for å redusere sjenerende støy og for å begrense tillatt liggetid i havnen. 

Deler av bryggeanlegget kan tilrettelegges for renovasjon i form av enkelt-søppelkasser eller dypoppsamlere. Det tillates 
ikke søppelcontainere. 
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