Rekrutteringsleir for
fysisk funksjonshemmede
ungdommer

Leiren er åpen for deltakere fra alle fylker.

Haraldvangen
30. juni - 5. juli 2013

Påmelding

Målgruppe

All påmelding skjer elektronisk her.
Påmeldingen er bindende.

Barn og unge i alderen 10-20 år med ulike fysiske
funksjonsnedsettelser (bevegelseshemmede,
synshemmede, hørselshemmede).

Påmeldingsfrist
15. april 2013

Idretter
Du vil få anledning til å prøve deg i mange
forskjellige idretter. Alle må delta på minst 3 økter
pr. dag, i tillegg vil det bli mye tid til sosialt
samvær.
Kveldene vil være spennende med leirliv, disotek og
friluftsliv.

Fysisk funksjonshemmede som vil være aktive og
kanskje finne sin idrett.
Du må være villig til å tøye dine grenser.
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M otor s por t
Bocc ia
Va nns k i
Tu bek j ør ing
Fr iidrett
Or ienter ing
Teppec ur ling

•
•
•
•
•
•

Sk y t ing
Seiling
Ba s ket ba ll
Pa dling
Rulles tolr ug by
Bues k y t ing

Med forbehold om endringer av idretter.

Inv iter g j er ne
med en k a mera t /
venn.

Tir s da g kveld ko mmer
Tho ma s Jaco b s en, tid l .
kjelkehockeys p iller og n å
ha rdts a ts ende a lp inis t .
• Leiren gjennomføres under forutsetning av at vi får den økonomiske støtten vi har søkt om.
• Fullstendig program, info om aktiviteter og utstyr sendes ut senest uke 23.

Opplysninger
Akershus idrettskrets i samarbeid med
Norges idrettsforbund og særforbundene
inviterer til ungdom i alderen 10-20 år til
rekrutteringsleir for fysisk funksjonshemmede.
Leiren arrangeres samtidig med NHFs ungdomsleir.
Mange spennende aktiviteter som vannski,
seiling, tubekjøring, friidrett, boccia,
rullestolrugby, rullestolbasket og skyting.
Besøk fra hjelpemiddelleverandør.

TID
Søndag 30. juni til
fredag 5. juli 2013

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.
Ankomst søndag 30. juni 2013 mellom
kl 1600–1700. Leiren avsluttes m/grilling
fredag 5. juli kl 1700-1830.
Foreldre er velkomne til å være med, pris kr 180,- pr.
forelder. Påmelding ved ankomst til leiren.
Haraldvangen ligger vakkert til ved Hurdalsjøen.
Vi skal bo i hytter og rom som er bra tilrettelagt for alle
grupper. Mer info på www.haraldvangen.no.

STED
Haraldvangen, Hurdal

Leiransvarlige

Pris
Jørgen Støttum
tlf. 91 13 53 71

Silje Bakke

Vibeke Vike

Kr 3.500,- for deltakere
Kr 2.500,- for ledsager
(Dersom det er behov for to ledsagere betaler
den andre ledsageren kr 3.500,-)
Har du spørsmå i forbindelse med leiren, ta kontakt med
Vigdis Mørdre tlf. 66 94 16 08 - vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

