
Velkommen til norges        
  flotteste speiderhytte!



Speiderbo er ei perle sentralt beliggende på østlandet. 

Hytta er nyrenovert og fremstår i dag som ei moderne 

og tiltalende hytte. Perfekt for speidere og andre som 

ønsker ei hytte som base for spennende uteaktiviteter 

både sommer som vinter. Velkommen!



Speiderbo har 40 sengeplasser fordelt på fire ulike soverom. 
Tre av rommene har enkeltkøyer, mens det siste rommet har 
flatseng. Sovepose må medbringes.

<<

Speiderbo ligger idyllisk til på Lifjell i Telemark, kun 

2,5 timers kjøring fra Oslo. Hytta er de senere år kraftig 

modernisert og fremstår i dag som ei moderne og 

komfortabel hytte med stor kapasitet. Hytta har bilvei 

frem, både sommer og vinter. 



Etter siste oppussing fikk hytta innlagt vann og kloakk og har 
i dag flere toaletter, handikaptoalett og to bad med dobbel 
servant og dusj.

<<

Speiderbo ligger 800 meter over havet. Området innbyr til 

aktivit friluftsliv både sommer som vinter. Lifjell skisenter 

er kun 300 meter unna. Går man oppover kommer man 

raskt inn på Lifjell, et vakkert og flott friluftsområde. Bø 

Sommarland er kun 20 minutter unna.



Speiderbo ble innviet i 1934. Tomta var en gave 

fra familien Raukleiv. Hytta ble bygget på dugnad 

av Larvikspeidere under ledelse av Bjarne Ingjerd. 

Hytta har siden vært pusset opp flere ganger, sist 

gang i 2005.

Kjøkkenet er også nytt og er bygget for å takle 40 
overnattingsgjester. Det er utstyrt med dobbel komfyr, 
oppvaskmaskin og dobbelt kjøle/fryse skap. 

<<



Stua er stor og koselig med god plass til å dekke opp både til 
middag og kaffe. Ekstra koselig blir det selvsagt med fyr på 
peisen.

<<

Hytta koster kun 130 kroner per person per døgn. 

Medlemmer av Norges speiderforbund betaler 

kroner 90. Minstepris pr. utleie er 1000 kroner. 



Hytta er bygget for aktive gjester. Det er god plass til å henge 
fra seg turtøy og tørke våte sko. Det er blant annet varmekabler 
i gangen og på badene.

>>

Hytten eies og driftes i felleskap av Larvikspeiderne. 

For å leie Speiderbo ring Jan Birger Olsen på telefon 

33 11 42 94 eller 908 58 118.



Speiderbo ligger sentralt til på østlandet. I en radius på tre 

timers kjøring nås Oslo, Østfold, alle byene i Vestfold og 

Grenlandsområdet i Telemark. Hytta er lett tilgjengelig både 

sommer som vinter med bilvei helt frem. 

For booking, ring: Jan Birger Olsen -  33 11 42 94/908 58 118.


