
Haraldvangen 
7.-  12. august 2011

Rekrutteringsleir for 
fysisk funksjonshemmede 
ungdommer 



Inviter gjerne med en kamerat/venn !

Spørsmål kan ret tes t i l  Vigdis Mørdre 
Vigdis t l f .  66 94 16 08 -  v igdis.mordre@idret tsforbundet.no

OPPLYSNINGER

MÅLGRUPPE
Barn  og unge i alderen 
10-25 år med ulike fysiske 
funksjonsnedsettelser 
(bevegelseshemmede, 
synshemmede, hørsels-
hemmede). Leiren er åpen 
for deltakere fra alle 
fylker. 

LEDSAGERE
Alle som trenger personlig 

hjelper/ledsager 
MÅ ha med dette.

Du oppfordres til å søke om 
støtte fra kultur, helse eller 

sosialetaten i din kommune.
   

PRIS  Kr 3.000,- for deltakere (dekker opphold, aktiviteter og sengetøy)
  Kr 2.000,- for ledsager
  (Dersom det er behov for to ledsagere betaler den andre ledsageren kr  3.500,-) 

Leiransvarlig VIBEKE VIKE
tlf. 97 54 27 99

Ankomst søndag 7. august mellom kl 1600–1700. Leiren avsluttes m/spekemat 
fredag kveld kl 1800-2000. Foreldre er velkomne til å være med, pris kr 150,-. 
Påmelding ved ankomst. 
Fullstendig program og info om aktiviteter og utstyr sendes ut senest uke 22.

Haraldvangen ligger vakkert til ved Hurdalsjøen. Mer info på www.haraldvangen.no.
Vi skal bo i hytter og rom som er bra tilrettelagt for alle grupper.

Tid  : Søndag 7. august til fredag 12. august 2011
Sted : Haraldvangen, Hurdal

Akershus Idrettskrets i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité i samarbeid med særforbundene og inviterer til 
REKRUTTERINGSLEIR for fysisk funksjonshemmede ungdommer.

mailto:vigdis.mordre%40idrettsforbundet.no?subject=
http://www.haraldvangen.no/


Navn
Adresse
Postnr./sted
F.dato
E-post foresatte
Telefon foresatte

Spesielle opplysninger (f.eks. medisiner, matintolleranse)

Ønsker å dele rom med _____________________________________________

Rullestolbruker  Ja   Nei
Type rullestol  Manuel  Elektrisk Benytt muligheten 

til å bli inspirert !

Påmeldingssl ipp rekrutteringsleir
Haraldvangen 7. -  12. august 2011

Behov for spesiell tilrettelegging  ______________________________________

Påmeldingsskjemaet sendes: Akershus Idrettskrets, Strømsveien 80, 2010 Strømmen

Påmeldingsfrist mandag 2. mai 2011
Påmelding skjer elektronisk HER eller via dette påmeldingsskjemaet.

Hvis faktura på ledsager skal sendes til en annen adresse en deltakerens adresse  
MÅ dette oppgis ved påmelding, hvis ikke sender vi fakturaen til deltakeren!
Org.navn (f.eks. kommune)
Adresse
Postnr./sted
Referansenr.
Kontaktperson i org.

Navn på ledsager
Adresse
Postnr./sted
E-post
Telefon

https://web.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/bsavjlbym5/


Idretter

Motorspor t

Judo

Boccia

Vannski

Tubekjøring

Teppecurl ing

Golf

Dans

Fri idrett

Sei l ing

Roing

Padl ing

Bueskyting

Presisjons-
orientering

Du vi l  få anledning t i l  å prøve deg i  mange 
forskjel l ige idret ter,  i  t i l legg vi l  det  b l i  mye t id 

t i l  sosial t  samvær.
Det bl i r  forskjel l ige idret ter  hver dag !

Kveldene vi l  være spennende med le i r l iv,  
d iskotek og fr i luf ts l iv.

Idretter


