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Prisliste 

Egne medlemmer 
 Speidere og rovere i Kjølberg Speidergruppe skal betale kr 50,- pr person pr 

døgn (inntil ett døgn) for leie av Ingerhaug. Dette inkluderer også bruken av 
grillhytta. 

 Ved utleie til ledere (lederturer) gjelder den samme satsen som ovenfor. 
 Ledere som er på speidertur sammen med speidere skal ikke betale. 
 Ved utleie av Ingerhaug til ledere i speidergruppa, gruppestyrets medlemmer, 

hyttestyret eller foreldrelagsstyret (i privat øyemed) koster det 750kr første døgn, 
500kr påfølgende. 

 Det skal ikke betales for speidermøter (mandag - torsdag) som legges til hytta. 

NB! Gruppas medlemmer kan ikke leie for lengre periode enn en uke av gangen. Annet 
må avtales med gruppestyret. 

Utleie til andre 
 Minimumssatsen er kr 2.000, - for første natt for å leie speiderhytta Ingerhaug.  

Er det flere enn 10 personer er satsen antall gjester x kr 200,- 
For påfølgende netter er den kr 1.500, - per døgn.  
Er det flere enn 10 personer er satsen antall gjester x kr 150,- per døgn. 
 

 Bakebu 
Leier man speiderhytta har man mulighet til å også leie Bakebua. Ønsker man å 
leie denne koster det kr 500,- for å dekke kostnader som strøm og ved. 
 

 Grillkoie 
Leier man speiderhytta har man mulighet til å også leie Grillkoie. Ønsker man å 
leie denne koster det kr 500,- for å dekke kostnader som strøm og ved. 
 

Firmautleie 
 Avgjøres av utleieansvarlig i Kjølberg speidergruppe. 

 
Særtilfeller 
 Avgjøres av hyttestyret i Kjølberg speidergruppe. 

 
Utleiedøgn regnes fra kl. 1300 ankomstdag til kl. 1300 neste dag. Viktig å være klar 
over dette hvis det for eksempel er flere leietakere i løpet av en helg. Ønsker man å 
sikre seg hytta utover de tidspunktene som er nevnt foran må hytta leies for et ekstra 
døgn.  
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Booking 

Frister 
Det er åpent for å booke 12 måneder i forveien. Ta kontakt med utleieansvarlig ved 
særtilfeller. 
 
Avbestilling 

- Avbestilling inntil en uke før ankomst: Ingen kostnad  
- Avbestilling gjort mellom en uke og en dag før ankomst: Gjesten betaler 50 % 

av avtalt pris for oppholdet.  
- Avbestillinger gjort senere enn en dag før ankomst / no show: Gjesten betaler 

100 % av avtalt pris for oppholdet. 
 
 
Soveplasser 
Det er plass til 24 personer til overnatting. 14 sengeplasser fordelt på to soverom 
nede, og 10 madrasser fordelt på to soverom oppe. 
 
Tilgjengelighet 
Du kan sjekke om hytta er tilgjengelig på ingerhaug.no 
Du kan også ta kontakt med utleieansvarlig. 
 
Booking 
For å booke en dato kan du ta kontakt med utleieansvarlig.  
 
 
 
 
Kontaktinfo 
 
Utleieansvarlig 
Navn: Vidar Marthinsen 
Telefon: 900 65 766 
Epost: booking@ingerhaug.no 
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Ankomst 

Adresse 
Du finner veien til speiderhytta Ingerhaug ved å besøke vår nettside ingerhaug.no. 
Her ligger det diverse informasjon for å finne veien. 

Låst bom 
Bommen kan være låst med kodelås. Koden får du av utleieansvarlig. 

Låst kjetting aktivitetsområde 
Om det er behov for å kjøre til scenen med utstyr kan nøkkel lånes etter avtale 

Parkering 
Det er noen parkeringsplasser tilgjengelig på hytta. Vi anbefaler samkjøring.  
Det er plass til ca. 5 biler innenfor 50m av hytta. Det er kapasitet på nærliggende 
parkeringsplasser for større arrangement.  

Tilgang hytte 
Nøkkel ligger i nøkkelboks. Denne er plassert ved siden av sikringsskapet på boden 
oppe ved hytta. Kode for å få tilgang til hytta får du ved å ta kontakt med 
utleieansvarlig. 
 
Tilgang grillkoie 
Nøkkel ligger i nøkkelboks. Denne er plassert ved siden av sikringsskapet på boden 
oppe ved hytta. Kode for å få tilgang til grillkola får du ved å ta kontakt med 
utleieansvarlig. 
 
Tilgang bakebu 
Kan leies sammen med hytta etter avtale. 
 
Laken og håndklær 
Den enkelte leietaker må selv ta med sengetøy som laken. Det er ikke dyner eller 
puter på hytta, og sovepose eller dyne/pute må selv medbringes. 
Håndklær, kluter og glasshåndkle må også tas med selv av de som leier. 
 
Kjøkkenutstyr og spiseredskaper 
Det skal finnes vanlige kjøkkenredskaper for de fleste behov på kjøkkenet. Har du 
særskilte behov anbefaler vi at du tar med nødvendige redskaper selv. 
Det er dekketøy for 24 personer med tallerkener, glass, bestikk m.m. tilgjengelig på 
hytta. 
Ikke forvent at det står mat, krydder eller annet spiselig for tilberedning på hytta. Ta 
med det som trengs av mat og drikke selv. 
Det er et kjøleskap og en fryser på hytta. Ikke sett igjen mat i kjøleskap eller fryser.  
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Opphold 

Aktiviteter 
 
Bading 
Du kan bade i Børtevann. Pass på vannføring i nærhet av brua. 
 
Bakebu 
Ligger på plassen nedenfor hytta og inneholder bakeovn. Det er også bord som kan 
brukes til både tilberedning og bespisning. Har innlagt strøm og belysning. 
 
Bygdeborg 
Historisk minne. Bygdeborgen kalles også for Trinborg Slott. Best bevarte bygdeborg 
i Skjeberg. Kort tur fra Ingerhaug. 
 
Børtevann 
Det er flere aktiviteter du kan foreta deg ved Børtevann. Kano, fiske, bade, grille 
m.m. 
 
Grillplass 
Det er griller på hytteområdet, samt sitteplasser. Rydd opp etter bruk. 
 
Geocaching 
Det ligger geocacher i området. Se geocaching.com. 
 
Kafé 
Har du lyst til å ta en hyggelig tur på kafé i området anbefaler vi Børtevann Kafeteria. 
 
Kano 
Det ligger kanoer på hytta du kan låne etter avtale med utleier. Du kan også leie 
kanoer og båt (lett tilgjengelig) på kafeterian ved Børtevann. Her er det selvbetjening. 
 
Klatretårn 
Klatretårn på plassen nedenfor hytta. 
 
Scene 
Det er egen scene på hytteområdet som kan benyttes for aktiviteter eller eget show. 
 
Høgnipa 
Det er en fin turløype mellom Høgnipa – Langen – Børtevann. Ca. 10km (3 timers 
tur). På Høgnipa står et utsiktstårn. Se også https://www.ut.no/tur/2.19658/ 
 
Turstier 
Det er flere fine turer, bl.a. Høgnipa og Trinborg. Det er også en kanorute i 
Børtevann. 
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Dusj 
Det er ikke lov å dusje på speiderhytta. Dusjen er kun tenkt til bruk ved 
uhell/ulykke. Erstatningskrav kan påfalle leietager ved feil bruk av nøddusj. 
 
Lys 
Ved ankomst kan hovedlysbryter være slått av (all lys på hytta). Denne bryteren står 
over førstehjelpsskrinet, øverst til høyre med en gang du går inn inngangsdøra. 
Utelys styres automatisk. 
 
Matoppbevaring 
Det er både kjøleskap og en liten fryser på Ingerhaug. Tøm for mat etter bruk. Ta 
med all medbrakt mat hjem. 
 
Mobildekning 
Det skal være god mobildekning for Telenor og Telia. 
 
Toalett 
Det er tre toaletter hvor et av de er litt større for de med behov for mer plass. 
 
Varme 
Hytta styres automatisk med oppvarming. Det kan også benyttes peis for 
oppvarming. 
 
Ved 
Ved leie av hytta finner du ved i nærhet av bod inntil hytta. Ved leie av grillkoie finnes 
ved i bod nede på plassen. 
 
Vann 
Det er innlagt vann i hytta. Vann kan hentes på utekran på sydlig vegg av hytta om 
du leier grillkoie. 
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Branninstruks 
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Nød 

Nødnummer 
Brann  110 
Politi   112 
Ambulanse  113 
Legevakt  116117 
 

Nærmeste legevakt 
Sarpsborg og Rakkestad legevakt 
Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg 
 

Nærmeste sykehus 
Østfold sykehus, Kalnes 
Kalnesveien 300, 1714 Grålum 
 

Adresse Ingerhaug 
Langsholtveien 24, 1730 Ise 
 

Posisjon Ingerhaug 
UTM 32 
Nord   6573259 
Øst      631371 
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Ordensregler 
 Yttertøy og utesko skal henges/settes i gangen 
 Bager og soveposer skal oppbevares på soverommene 
 Laken skal benyttes i sengene. Laken må tas med av den enkelte 
 Lading av mobil/elektrisk utstyr skal ikke skje på soverom.  
 Det er ikke tillatt å røyke inne 
 Det er ikke tillatt med dyr på Ingerhaug 
 Bålbrenning skal kun skje på anvist plass  
 Ildsteder må brukes forsvarlig og det skal ikke sløses med ved 
 Brukerne er økonomisk ansvarlig for skadeverk på inventar, bygninger og 

området 
 Sjekklisten (eget ark) skal fylles ut før en forlater hytta. Ansvarlig leier eller 

foresatt for de som ikke er myndige skal forvisse seg om at alt er gjort 
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Avreise 

Utleiedøgn regnes fra kl. 1300 ankomstdag til kl. 1300 neste dag. Viktig å være klar 
over dette hvis det for eksempel er flere leietakere i løpet av en helg. Ta kontakt med 
utleier for å høre om det kan avtales andre tidspunkter. Ønsker man å sikre seg hytta 
utover de tidspunktene som er nevnt foran må hytta leies for et ekstra døgn. 

Sjekkliste 
Det sendes ut en sms til ansvarlig leier av hytte om utsjekk og sjekkliste. Punktene 
under beskriver hva som må utføres før avreise.  

 Alle redskaper/bestikk som er brukt på kjøkkenet er vasket opp 
 Benker, bord, komfyr er vasket av 
 Kjøkkengulv, gulv på bad og gulv i gang er vasket, alle andre gulv støvsugd 
 Aske fjernet fra peis 
 Vedkurv fylt opp, (husk også opptenningsved) 
 Alt søppel og tomflasker tas med hjem 
 All mat tatt ut av kjøleskap og fryser 
 Alle dører og vinduer låst 
 Alle lys slukket 
 Det er ryddet på områdene utenfor hytta som har blitt benyttet. Flis, søppel 

etc. fjernet 
 Om grillkoia er benyttet: Det er feiet inne, aske fjernet, søppel ryddet etc. 

 
Hyttestyret inspiserer speiderhytta etter leie og brudd på reglement vil medføre 
økonomiske konsekvenser og/eller utestengelse fra fremtidig leie. 
 
Vask 
Ved vask av benker, bord og komfyr finner du kluter, såpe og annet på kjøkkenet og 
teknisk rom. 

Peis 
Du må ikke ha brukt peisen på 6 timer før du tømmer peisen. Du finner tømmeutstyr 
ved siden av peisen. 

Ovner og varme 
Ovner blir satt på ved utleie og skal være satt til å automatisk varme opp hytta. Skulle 
det være behov for mer varme kan peis benyttes. 

Mat 
Det skal ikke stå igjen mat som dere har tatt med dere. 
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Innbetaling 

 
Innbetaling 

Under utleie sendes det ut en sms til ansvarlig leietaker. Denne smsen må besvares. 
Faktura vil bli sendt på den måten som leietaker opplyser de ønsker å motta på sms. 

 
Prisliste 

Dersom noe har blitt knust erstattes dette etter følgende satser (pr stykk) 

Dette meldes ifra på kommentarfelt sammen med sjekkliste og betales inn sammen 
med leie. 

 

Kopp   25 kr 

Glass   30 kr 

Tallerken  150 kr 

Middagstallerken  200 kr 

Fat   100 kr 

Termos  100 kr 

Kaffekolbe  250 kr  

 


