
ET KOMMUNALT TILBUD  
TIL BARN OG UNGE I:

DET ER BEDRE Å BYGGE BARN 
ENN Å REPARERE VOKSNE

2012

For deg mellom 6 og 21 år
Er du i aktuell alder og bor i en av de 
samarbeidende kommuner - så er tilbudet for deg. 
Deltakelse gjør sommeren mer spennende og mer 
innholdsrik. 
Du ønskes vel møtt til et ungt og aktivt miljø der 
deltakelse og opplevelser gir inspirasjon og glede. 
Vi sees - og gleder oss til det!



Fjellvandring
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Rondane

FELLESOPPLYSNINGER  
OM FJELLVANDRINGENE  

Prisen dekker alle kostnader i forbindelse 
med selve turen. Det gjelder fra oppmøtet på 
angitt togstasjon (Rakkestad, Mysen, Askim, 
Spydeberg, Hobøl) og tilbake til denne. Du får 
tilsendt ei detaljert reise- og utstyrsliste. Ingen 
av vandringene krever mer enn «normal fysikk» 
- hva nå det er. Det er 2 voksne kvalifiserte 
ledere på alle turene.

RONDANE  6 DAGER 25.- 30. JUNI
Rondane i juni er våren på nytt. Terrenget er 
«snilt» i en vakker og variert natur. Hyttene er 
koselige – flere med seterdrift. 

RUTE
Tog til Dombås og buss til Grimsdalshytta - og 
så går vi 3 timer til Haverdalseter. Videre går 
turen til Nedre Dørålseter, Rondvassbu  
(2 netter) og Brekkeseter. Siste dag tar vi buss 
til Otta og toget hjem. Alle hyttene er betjent.
Daglig gangtid i timer (+ pauser):  
3 - 5 - 5 - Topp - 5 = 18 timer + 1 topp
Dette er turen både for deg som ikke har så 
mye erfaring, og for deg som kan klare deg 
uten de lange dagsetappene. En dag, frivillig, 
opp på en topp over 2 000 meter. 

DELTAKERE: 13-21 år

PRIS: kr 2.780,–   
(rabatt kr 1.000 - se under). Omfatter all 
reise fra oppmøte i Indre Østfold og tilbake 
dit - samt kost/losji fra middag dag 1 og til 
lunsj-pakke dag 6. Egen lakenpose, stort sett 
på 4-6-manns rom. 

PÅMELDING: til fjella@live.no innen  
10. juni med navn, fødselsdato, adresse 
(postnr./sted), samt et telefonnummer hvor 
pårørende kan nås på dagtid.
Medlemmer av DNT INDRE ØSTFOLD får 
trukket fra kr 1.000 ved en av UNG-fjellturene.

I år er det 29 år siden vi startet med 
fjellturer i sommeropplevelser. Kommunene 
Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, 
Eidsberg, Rakkestad, Marker og Rømskog står 
bak tilbudene, og gir et vesentlig økonomisk 
bidrag for å sikre gjennomføringen.  
Kravet er at du har boligadresse i en av disse 
kommunene.

FJELLVANDRING FRA HYTTE TIL HYTTE 
- er en «Naturopplevelse for livet», og - i 
våre tilfeller – masse felleskap med andre 
ungdommer. Har du først prøvd, så kommer du 
sikkert igjen. Det er selvfølgelig motbakker å 
slite i og blaut på beina blir du garantert, men 
den totale opplevelsen er masse glede og mye 
gøy. Sjelden ellers ser du slik fram til en dusj 
og hyggen rundt måltidene. Hva er vel bedre 
enn en TV-fri kveld sammen med venner. 

BLI MED DA VEL - OG PRØV!

ER DU MEDLEM AV DNT INDRE ØSTFOLD? 
Vi SPONSER en av turene med kr 1.000,-  
men medlemskap må være ordnet før avreise. 
Gå inn på www.turistforeningen.no/indreostfold 
- klikk på fanen «Bli medlem» og meld deg inn. 

ØNSKES MER INFO  
Ring Fred på 995 31 967

Sommeropplevelser og ungdomsfjellturer 
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Den Norske Turistforening Indre Østfold støtter 
sine ungdomsmedlemmer med kr 1. 000 for en av 
fjellturene. Er du ikke medlem, så kan du ordner det 

her: http://innmelding.turistforeningen.no/ før avreise.

Medlemskontingent 2012 
     13-18 år (født 1993-1998) kr 175,- 
     19-26 år (født 1985-1992) kr 295,-

Aurlandsdalen

Hardangervidda

Sommeropplevelser og ungdomsfjellturer 

AURLANDSDALEN  5.-11. JULI 7 DAGER 
Aurlandsdalen byr på rike tradisjoner og en 
dramatisk vill natur. Turen strekker seg fra det 
arktiske høyfjellet og ned til den milde fjorden. 
Turen er ikke spesielt tøff, men har et svært 
variert terreng med enkelte lange motbakker. 

RUTE
Tog til Ål og buss til Toviki, og så er det  
2 timer å gå inn til Iungsdalshytta. Videre til 
Raggsteindalen høyfjellstue, Geiterygghytta, 
Østerbø (2 netter) og Aurland fjordhotell.  
Siste dag tar vi buss til Ål og toget hjem.  
Alle hyttene er betjent. 
Daglig gangtid i timer (+ pauser):  
2 - 6 - 5 – 6 - 0 – 5 - 0 = 24 timer 

DELTAKERE: 13-21 år

PRIS:  kr 2.980,– 
(rabatt kr 1.000 - se under). Omfatter all 
reise fra oppmøte i Indre Østfold og tilbake 
dit, samt kost/losji fra middag dag 1 og til 
frokost dag 7. Egen lakenpose, stort sett på 
4-6-manns-rom. Oppredd seng på hotellet 
siste natt.

PÅMELDING: til fjella@live.no innen 14. juni 
med navn, fødselsdato, adresse (postnr./sted), 
samt et telefonnummer hvor pårørende kan 
nås på dagtid.
Medlemmer av DNT INDRE ØSTFOLD får 
trukket fra kr 1.000 ved en av UNG-fjellturene.

HARDANGERVIDDA  7.-13. AUGUST 7 DGR. 
Og så blir det Hardangervidda vest i august. 
«Vestvidda» har et mer spennende terreng 
enn den sentrale delen. Terrenget er ikke tøft, 
men turen kan føles slik for enkelte, da vi 
ikke har noen hviledag. Avslutter gjennom en 
av Norges vakreste daler ned mot Kinsarvik. 
Forrevne fjell og fosser på rekke og rad, før vi 
ender opp ved fjorden. 

RUTE
Tog til Geilo og buss til Fagerheim, og så er 
det 2 timer å gå inn til Krækkja. Videre til 
Kjeldebu, Liseth, Hedlo, Stavali, og avslutter på 
Kinsarvik fjordhotell. Siste dag tar vi buss til 
Geilo og toget hjem. 2 hytter er selvbetjente. 
Daglig gangtid i timer (+ pauser):  
2 - 4 - 6 - 5 - 5 - 5 - 0 = 27 timer 

DELTAKERE:  16-21 år

PRIS: kr 2.980,–

PÅMELDING: til fjella@live.no innen  
30. juni med navn, fødselsdato, adresse 
(postnr./sted), samt et telefonnummer hvor 
pårørende kan nås på dagtid.
Medlemmer av DNT INDRE ØSTFOLD får 
trukket fra kr 1.000 ved en av UNG-fjellturene.



ridekurS
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RIDEKURS I 
SPYDEBERG  
5 DAGER
Åkeberg er et flott 
ridesenter med 12-13 
fine sikre hester. Vi har 
dyktige instruktører som 

vil legge alt til rette for ei fin 
uke. Hos oss får du innføring 

i generelt hestestell og ridning 
i naturskjønne omgivelser, og 

hvis det blir dårlig vær har vi et stort 
ridehus.

Husk matpakke. Vi har også åpen kiosk. Kurset 
avsluttes med oppvisning for familie og venner 
på siste dag kl. 11:00

STED: Åkeberg Ridesenter  
 i Spydeberg

DELTAKERE: fra 8-12 år

PRIS: kr 1250,–   
 betales ved oppmøte 

PÅMELDING: innen 15. juni  
til hans.marius.schie@c2i.net eller  
mobil 952 03 368. Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon og e-postadresse. 

UTSTYR:  Ridehjelm kan lånes hos oss.

RIDEUKE 26 
mandag til fredag  kl. 09:30 - 14:00

RIDEUKE 27 
mandag til fredag  kl. 09:30 - 14:00

RIDEUKE 32 
mandag til fredag  kl. 09:30 - 14:00

Max 20 deltakere på hvert kurs.
Inndeling i grupper etter alder og ferdigheter.
Kursene ble raskt fulltegnet i fjor -
«førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

RIDEKURS I ASKIM 
RIDEKLUBB
Askim Rideklubb er et 
autorisert ridesenter 
med erfarne og 
utdannede instruktører. 
Vi har snille hester av 
forskjellige størrelser 
og utdanningsnivåer, så 
vi har noe som passer for 
alle. Vi underviser i ridning, 
hestestell, stallstell og voltige. 
Vi setter sikkerhet i høysetet.
Ridning gir deg god kontakt med dyr, 
andre hesteinteresserte, mye mosjon og 
nærhet med naturen. Vi ønsker alle velkomne, 
nybegynnere og øvede. Husk å ta med noe å 
drikke og spise. Husk klær etter vær og føre. 
Under ridning skal man ha støvler/høye sko 
med liten hæl. 

TID:  
UKE 26 MANDAG-FREDAG
Kl. 10:00-13:00

UKE 27 MANDAG-FREDAG
Kl. 10:00-13:00

UKE 32 MANDAG-FREDAG
Kl. 10:00-13:00

UKE 33 MANDAG-FREDAG
Kl. 10:00-13:00

STED: Tømmeråsveien 143, 1814 Askim

DELTAKERE: 7 år og oppover

PRIS: kr 1.000 betales kontant ved oppmøte 
første dag. 

PÅMELDING: innen 10. juni til  
rideskolen@askimrideklubb.no.  
Pr. telefon 991 16 198 Post: Askim rideklubb, 
Postboks 221,1801 Askim

UTSTYR: Klær etter vær og føre. Vi rir ute. 
Støvler eller høye sko med liten hæl under 
ridning, noe lettere sko til annen aktivitet (ikke 
gloggs eller sandaler), ha på bukser å ri med. 
Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån.  
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RIDEUKE FOR BARN/ UNGE MED 
BISTANDSBEHOV

På Gjeterud Gård får du oppleve, ridning, stell 
av hest og kjøring med hest og vogn.  
Vi tilpasser opplegget for den enkelte. De som 
har behov for ekstra assistanse må ha med 
egen assistent.

STED:  Gjeterud Gård, 1850 Mysen

DELTAKERE:  fra 8-21 år

PRIS:  kr 1.500,–  
 betales inn til kontonr.: 
 1100.10.13353 

PÅMELDING:  innen 15. juni  
 til kjersti@helhetsterapi.no 

UTSTYR: Møt opp i elastiske klær som ikke 
gnager, selv om det er varmt rir vi i lange 
bukser. Skotøy skal ha en liten hæl. Ta gjerne 
med egen hjelm, men vi har hjelmer til utlån. 

RIDEUKE 26 
25. juni – 29. juni kl. 10:00 - 15:00

HUNDELEIR På KNAPSTAD
For deg som liker hunder og vil lære mer om 
hund! Du kan delta med egen hund eller få låne 
en snill og grei hund av oss. 
Vi koser oss med hundene på tur i skogen, 
leker på banen, lærer om hundens språk og 
trening av hund. Kanskje du har lyst å prøve 
agility, legge godbitspor eller lære hunden 
morsomme sirkustriks?
Dette blir en lærerik uke med fokus på trygg og 
harmonisk omgang med hundene.

STED: Granheim Gård/Knapstad

DELTAKERE:  fra 8-16 år  
 Ingen hundeerfaring nødvendig.  
 To barn per hund.

PRIS:  kr. 1400,-  betales til kontonr. 
 9365 13 87343 

PÅMELDING: senest 15. juni for uke 26 
og 3. august for uke 33 til khandal@gmx.net, 
Knapstad veterinærkontor, tlf  69920000. 

UTSTYR: Mulighet for å ta med egen hund. 
Den må selvfølgelig like barn, være godt 
sosialisert med andre 
hunder og grei å ha i bånd 
og evt. binde/ha i bur, bil 
eller lignende i pausen. 
Foreldre kan gjerne være 
til stede. Ta med godbiter 
til hundetreningen og evt 
leker til hundene.

UKE 26 
25. juni – 29. juni kl. 10:00 – 14:00

UKE 33 
13. aug – 17. aug kl. 10:00 – 14:00
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KEEPERSKOLE I SPYDEBERG 4 DAGER
En keeperskole for gutter og jenter fra  
9 til 17 år. Du får dager med innholdsrik trening 
og kan erfare hvordan en proffkeeper har det 
i hverdagen. Dette gir deg god motivasjon, 
inspirasjon og holdninger for fotball. Du får 
oppleve fire dager med mye moro, spenning og 
læring. 

TID: 25. - 28. juni

STED: Spydeberg Stadion

DELTAKERE: 9 -17 år. 

PRIS: fra kr 990,–  

Inklusiv blant annet drikke til mat, frukt, bag 
og gratis billett til Østfoldbadet. Betal inn til 
kontonr. 1135 04 23771 senest 24. juni, 
eller ved oppmøtet. For mer informasjon se 
hjemmesiden www.barnestudio.no

PÅMELDING: innen 24. juni til  
raymond.malmberg@q-park.no eller ring 
92256537. Oppgi navn, adresse, fødselsdato, 
telefon og e-postadresse. 

UTSTYR: Ta med fotball sko, legg skinn, 
drikkeflaske, keeper hansker og matpakke til 
hver dag. Viktig at instruktører blir informert om 
spesielle behov som for eksempel medisiner.

FOTBALLSKOLE I SPYDEBERG 
4 DAGER
En fotballskole for gutter og jenter i alderen 
6 – 10 år. Du får oppleve fire dager med 
mye moro, spenning, læring og treffer nye 
kamerater. 

TID:  25. - 28. juni

STED:  Spydeberg Stadion

DELTAKERE:  6-10 år 

PRIS:  fra kr 690,–  til kr 890,– 
Inklusiv blant annet drikke til mat, frukt, bag 
og gratisbillett til Østfoldbadet. Betal inn til 
kontonr. 1135 04 23771 senest 24. juni, 
eller ved oppmøte. For mer informasjon se 
hjemmesiden www.barnestudio.no

PÅMELDING:  innen 24. juni  
til raymond.malmberg@q-park.no eller  
ring 92256537. Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon og e-postadresse. 

UTSTYR: Ta med fotballsko, leggskinn, 
drikkeflaske og matpakke til hver dag. Viktig at 
instruktører blir informert om spesielle behov 
som for eksempel medisiner. 

PROFFSKOLE I SPYDEBERG 4 DAGER
”Proffskolen” er et tilbud for gutter og 
jenter fra 10 til 17 år. Camilla Huse vil være 
instruktør og veileder. Du får dager med 
innholdsrik trening og kan erfare hvordan 
hverdagen til en proffspiller er. Dette gir deg 
god motivasjon, inspirasjon og holdninger for 
fotball. Du får oppleve fire dager med mye 
moro, spenning og læring.

TID:  25. - 28. juni

STED:  Spydeberg Stadion

DELTAKERE: 10 -17 år 

PRIS:  fra kr 990,–  
Inklusiv blant annet drikke til mat, frukt, bag 
og gratis billett til Østfoldbadet. Betal inn til 
kontonr. 1135 04 23771 senest 24. juni, 
eller ved oppmøtet. For mer informasjon se 
hjemmesiden www.barnestudio.no

PÅMELDING:  innen 24. juni til  
raymond.malmberg@q-park.no eller ring 
92256537. Oppgi navn, adresse, fødselsdato, 
telefon og e-postadresse. 

UTSTYR: Ta med fotballsko, leggskinn, drik-
keflaske og matpakke til hver dag. Viktig at 
instruktører blir informert om spesielle behov 
som for eksempel medisiner. 

fotballSkole



FOTBALLSKOLE I ASKIM 3 DAGER
Fotballskolen for gutter og jenter. La ikke 
denne sjansen gå fra deg. Askim Fotballklubb 
vil i år legge store ressurser inn i fotballskolen.
Treningen vil bli ledet av klubbens  
I- og II-trenere, og inndeles og legges til rette 
for alle aldre. Hovedansvarlig er  
Jens Petter Langsæther. Mobilnr. 95484284

TID: 25. juni kl. 09:00-15:00 og 
 26 - 27. juni kl. 10:00-15:00

STED: Askim Stadion/ 
 Askim Kunstgressbane. 

DELTAKERE: 6-14 år 

PRIS:  kr 700,–  
 Inkl. fotball, sekk,  
 T-skjorte og mat 

PÅMELDING: innen 17. juni  
til askimfk@online.no eller på 
tlf. 69 88 67 40 kl. 10:00 -16:00.  
Deltageravgiften betales til kontonr. 
1100.07.08684. Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon og e-mailadresse.
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PROFFSKOLE I ASKIM  3 DAGER
Askim Fotballklubb ønsker å arrangere 
proffskole med de beste instruktørene som 
trener yngres lag.  Trenerne har trener I- og 
II utdannelse.  Proffskolen er for deg som er 
aktiv spiller i Indre Østfold. De som ikke spiller 
aktiv/organisert fotball på noe lag, bes melde 
seg på fotballskolen. Hovedansvarlig er  
Jens Petter Langsæther. Mobilnr. 95484284

TID:  25. juni kl 09:00 - 15:00 og 
         26.- 27. juni kl 10:00 - 15:00

STED: Askim Stadion/ 
 Askim Kunstgressbane. 

DELTAKERE: 10 - 14 år. 

PRIS:  kr 900,–  
 Inkl fotball, bag,  
 T-skjorte og mat 

PÅMELDING:  innen 17. juni  
til askimfk@online.no eller på tlf. 69 88 67 
40 kl 10:00-16:00. Deltageravgiften betales 
til kontonr. 1100.07.08684. Oppgi navn, 
adresse, fødselsdato, telefon og e-mailadresse.
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fotballSkole

KNUT DØRUM LILLEBAKKS 
KEEPERSKOLE
Få en artig start på sommerferien ved å 
delta på Knut Dørum Lillebakks keeperskole. 
Tilbudet gjelder for alle som enten er, 
eller har lyst til å prøve seg som keeper i 
aldersgruppen 7 til 18 år. Lillebakk har lang 
erfaring som keeper på toppnivå, og står igjen 
etter endt proffkarriere med både serie – og 
cupgull for Molde FK. Keeperne blir delt inn i 
aldersgrupper, men også etter ferdighet når vi 
kommer til de eldste. For keepere med sone 
– og kretserfaring vil det være en egen økt 
fredag 22. juni. Resterende starter opp den 
23. juni.
Deltakerne vil gå gjennom alle sentrale deler 
av keeperferdigheten i løpet av en helg. Gleden 
og utviklingen av keeperspillet skal være i 
sentrum. 

TID: 22.-24. juni

STED: Mysen Idrettspark KG

DELTAKERE: 7-18 år 

PRIS: kr 1 400,- for deltagere fre – søn
 kr 1 200,- for deltakere lør – søn
Betales inn til kontonr. 1020 07 02757 senest 
19. juni eller ved oppmøte. Husk å merke 
betaling med navn. Prisen inkluderer 4-5 
treningsøkter, lunsj lørdag og søndag, grilling 
lørdag og treningsgenser. 

PÅMELDING: innen 15. juni til  
ojaas@mysenfotball.no. Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon, e-mailadresse, samt evt. 
sone – og kretslagserfaring og derav ønske om 
deltakelse også på fredagsøkten. 

UTSTYR: Ta med fotballsko, leggskinn, 
drikkeflaske, keeperhansker og matpakke 
til måltider utenom dem fastsatte. Viktig at 
det informeres om spesielle behov, som for 
eksempel medisinering.

FOTBALLSKOLE I MYSEN  
FOTBALLSKOLE FOR GUTTER OG JENTER
Fotballskole for gutter og jenter. Få en flott 
start på sommerferien ved å delta på Mysen 
IFs Tine Fotballskole. Dagene skal inneholde 
mye aktivitet og mange ballberøringer. 
Samtidig skal smilet og gleden både ved 
fotballspillet spesielt, og den sosiale arenaen 
spillet representerer, stå sentralt. Instruktører 
vil hentes fra klubbens trenerapparat og 
spillerstall. Fotballskolen organiseres av Knut 
Dørum Lillebakk og Ole Johan Aas. Lillebakk 
har en lang proffkarriere å se tilbake på som 
blant annet har gitt han både serie – og 
cupgull med Molde FK. Aas har blant annet  
5 års erfaring som trener i Oslo Fotballkrets 
og trener i dag Mysens seniorlag. 

TID: 6-9 år: 9. – 10. august 

 10-12 år: 11. – 12. august 

STED: Mysen Idrettspark KG

PRIS: kr 500,– inkl. fotball, sekk,  
 T-skjorte og drikke til mat.  
Betales ved oppmøte eller til kontonummer: 
1020 07 02757 innen 14. august.  
Husk å merke betalingen med navn. 

PÅMELDING: Innen 14.august til  
ojaas@mysenfotball.no. Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon og e-mailadresse.

UTSTYR: Ta med fotballsko, leggskinn, 
drikkeflaske og matpakke til hver dag. Viktig 
at det informeres om spesielle behov som for 
eksempel medisinering.
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SKATEBOARDSKOLE – 2 DAGER
Skateboard4Kids stiller habile skateboard-
veiledere på skateskolen som kan masse tricks 
og som er flinke til å lære bort. 
Skateskolen er for alle nivåer. Ingen er for gode 
eller for dårlige til å delta.
For helt nybegynnere låner vi ut gratis 
skateboard og hjelmer om man ikke har. 
Mer info om opplegg og instruktører på  
www.skateboardskole.no

STED: Nye skateparken i Askim 
Vi har plan B på regnvær, skateskole blir det 
uansett.

DELTAKERE: fra 7 år og oppover

PRIS: kr 550,- 
Prisen inkluderer nye tricks på skateboard, 
diplom, premier og overraskelser. 
Ved spørsmål ta kontakt med Skateboard4Kids 
på tlf.: 954 999 80. 

PÅMELDING: Gå inn på hjemmesiden  
www.skateboardskole.no  
Vi har begrenset med plasser så det blir fullt.

UTSTYR: Ta med skateboard, hjelm og 
annet beskyttelsesutstyr om du har, drikke og 
matpakke. 
Kle deg etter været.

KURS 1 - UKE 26 
25. juni og 26. juni (mandag og tirsdag)  
kl. 10:00-15:00  

KURS 2 - UKE 26
28. juni og 29. juni (torsdag og fredag)
kl. 10:00-15:00 

KURS 3 – UKE 32
6. aug. og 7. aug. (mandag og tirsdag)  
kl. 10:00-15:00 

KURS 4 – UKE 32
9. aug. og 10. aug. (torsdag og fredag)
kl. 10:00-15:00 

KURS 5 - UKE 33
13.aug. og 14.aug. (mandag og tirsdag) 
kl. 10:00-15:00 

KURS 6 – UKE 33
16. aug. og 17. aug. (torsdag og fredag) 
kl. 10:00-15:00 

Maks 12 deltagere pr. kurs – førstemann til mølla!
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trialkurS 4 dager

TRIAL I TRØGSTAD
TID:  25.-28. juni kl. 18.00 til 21.00

STED:  Kirkeskogen trialområde,  
 Trøgstad

DELTAKERE:  9-16 år

PRIS: kr. 800,-  
 betales ved oppmøtet

PÅMELDING:  innen 10. juni til 
cato.busterud@moller.no eller tlf.: 90978679

UTSTYR: Langarmet tøy og langbukse må 
benyttes uansett vær. Ta gjerne med noen 
tynne hansker.

TRIAL I SKIPTVET
TID: 13.-16. august  
 kl18.00 til 21.00

STED:  Fjellshagen trialområde  
 Skiptvet

DELTAKERE:  Fra 9 år

PRIS:  kr. 800,-  
betales ved oppmøte første dag.

PÅMELDING:  innen 30. juli  
til leder@smak-trial.no eller Wenche Remme  
tlf. 92095159

UTSTYR: Kjører må ha på seg langermet 
genser og langbukser. Det er utlån av hjelm, 
støvler og hansker 

Bli med på trial motorsykkelkjøring i 
Trøgstad og Skiptvet trials kjøreområde.  
Ha på deg klær som tåler en trøkk.  
Kiosk på området. Instruktører veileder 
og hjelper med utstyr. Aktivitet i regi av 
trialklubben som holder sykler og alt 
nødvendig sikkerhetsutstyr. 
Prøv en spennende, morsom og actionfyllt 
sport hvor balanse, koordinasjon, spenst og 
kroppsbeherskelse spiller viktige roller.

NB foresatt må være tilstede hele tiden



gokart

GOKART I RAKKESTAD – 3 DAGER
Kurs i regi av KNA Rudskogen. Det blir innføring 
i teori – og du får kjøretrening. Du får et bevis 
som gir deg mulighet for godkjenning som 
fører. Klubben holder alt nødvendig sikkerhets-
utstyr – og påser at deltakerne benytter utstyret 
i henhold til sikkerhetsforskrifter.

STED:
Rudskogen Motorsenter i Rakkestad

DELTAKERE: fra 10 år

PRIS: kr 900,-  inkl. forsikring.  
Betales ved oppmøte på fredag (tar ikke kort)

PÅMELDING:  
helt fram til kursstart til: Unni Aamodt,  
tlf.: 932 19 315 / fax 69 88 94 65  
eller olavaamo@online.no.
Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefon og 
e-postadresse

GOKART 1: 
fredag  22. juni  kl. 18.00-19.30
mandag  25. juni  kl. 10.00-14.00
tirsdag  26. juni  kl. 10.00-14.00

GOKART 2: 
fredag  22. juni  kl. 18.00-19,30
mandag  25. juni  kl. 15.00-19-00
tirsdag  26. juni  kl. 15.00-19.00

GOKART 3: 
fredag  27. juli  kl. 18.00-19.30
mandag  30. juli  kl. 10.00-14.00
tirsdag  31. juli  kl. 10.00-14.00

GOKART 4: 
fredag  27. juli  kl. 18.00-19.30
mandag  30. juli  kl. 15.00-19.00
tirsdag  31. juli  kl. 15.00-19.00
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SOMMERSKOLE MED FORSKERFABRIKKEN
“Stjernestøv, ballongraketter og den usynlige 
verden”
Forskerfabrikken ønsker nysgjerrige barn på  
4.-6. trinn velkommen til sommerskole! 
Deltagerne får gjøre mange forskjellige 
aktiviteter, alt fra å jakte på mikrometeoritter, dyrke bakterier, koble elektriske kretser, lage 
ballongraketter og mye mer.
Alle kursdeltagerne får et mikroskop til odel og eie!
Ved å gå på sommerskolen blir du flinkere i kjemi, fysikk, astronomi og biologi,  
og du får trening i å tenke og forske! For mer informasjon gå inn på www.forskerfabrikken.no 

TID:  25.-29. juni 

STED:  Lokale i Linnea Natur - og gårdsbarnehage, Faugliveien 157, 1850 Mysen 

DELTAKERE: 10-12 år (skal opp i 5. 6. eller 7. trinn) 

PRIS:  kr 2. 900 inkludert alt av utstyr og mikroskop. Betales ved påmelding

PÅMELDING: Logg inn på www.forskerfabrikken.no (Velg område Østfold, velg kurs.)  
Alternativt kan påmelding sendes pr. e-post til pamelding@forskerfabrikken.no.  
Fakturagebyr på kr.s 39 tilløper.   

UTSTYR: Deler av kurset foregår utendørs.  
Ha derfor med klær som passer for været. Ta med niste og drikke hver dag.
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FISKE OG FRILUFTSSKOLE I EIDSBERG

Bli med Norges Jeger og Fiskerforbund-
Østfold på 3 dagers frilufts eventyr med fiske 
i tre forskjellige vann! Vi koser oss ute i skog 
og mark hele dagen. Vi prøver fiskelykken og 
lærer flere forskjellige fiskemetoder. Her får 
du mange nyttige fisketips som gjør deg til 
en bedre fisker! I tillegg blir det kanopadling, 
grillkos, og kanskje bading. Vi sløyer fisken og 
griller den. 

TID:  3 dager. Alle dager:  
 kl. 09:00 til 15:00

Gruppe1:  Mandag 25. tirsdag  
 26. og onsdag 27. juni

Gruppe 2:  Torsdag 28. juni,  
 fredag 29. juni  
 og mandag 2. juli 

STED:  
Dag 1: Lundebyvannet  
Dag 2: Ertevann i Trømborgfjellet. Oppmøte 
ved søndagsskolehytta.  
Husk bombrikke fra G-Sport! 
Dag 3: Skjørshammer brygge, Glomma

DELTAKERE: 9-13 år. Passer for alle, både 
med og uten fiskeerfaring! Max 12 stk.

PRIS:  Kr. 600,- betales inn til  
konto nr. 1050.13.30634 senest 10. juni

PÅMELDING: Innen 10. juni til  
hfh@njff.org eller tlf  98498977  
Husk å oppgi hvilken gruppe du ønsker!

UTSTYR: Ta med klær etter vær, skiftetøy, 
evt. badetøy, matpakke til grillen og drikke. 
Fiskeutstyr og flytevester får du låne av oss. 

fiSke og friluftSliv

FISKETUR I TELEMARK
Ta med deg fiskeutstyret – så vil Askim 
og omegn jeger- og fiskerforening gi deg 
noen muligheter for bra fiskeopplevelser. 
Vi reiser til Rjukan, opp til Møsvatn og tar 
ferge inn til Mogen. Følger så stien opp til 
Gjuvsjå, går videre til Skarvannet og ned til 
Kvennavassdraget på den sør-østre delen av 
Hardangervidda - og overnatter i telt.

TID:  22.-28. juli

STED:  Kvennavassdraget,  
 Hardangervidda sørøst

DELTAKERE:  Deltagere 13 – 19 år 
 (max 15 stk.)

PRIS:   kr 1 000,-  vi sender giro

PÅMELDING:  Bindene innen 15. juni til  
 jarolsen@broadpark.no

INFORMASJON: Det blir to 
informasjonsmøter før avreise. Kontakt  
J.R. Olsen tlf.: 91351120 hvis spørsmål

UTSTYR: Ta med, eventuelt sammen med 
andre: telt, primus og kokekar (kan lånes) og 
sovepose. Du får tilsendt utstyrsliste. Ikke glem 
fiskeutstyret.

Ertevann 2011. Foto, Hanne F. Herland
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ZUMBA FOR BARN
ZumbAtomic er zumba for barn. Dette er en 
morsom dansetrening som passer for alle. 
Vi danser halvannen time om dagen før vi er 
klare for forestilling for foreldre og kjente.
Denne timen krever ingen forkunnskaper innen 
dans.

TID:  25.-28. juni

STED:  Family Sports Club Askim, 
 Haugomgata 20, 1811 Askim

DELTAKERE: 6-8 år kl 12:00 -13:30 
 9-12 år kl 14:00-15:30

PRIS: kr 450,-  
Vi sender giro etter at påmeldingsfristen er 
ute.

PÅMELDING: innen 15. juni på vår 
hjemmeside www.fsc.no der du velger 
treningssenter Askim. Ved spørsmål ta kontakt 
med Øystein på tlf.: 990 40 168

UTSTYR: Innesko, drikke og tøy det er 
behagelig å bevege seg i.

FRILUFTSLIV I LAVVO – 2 DAGER
Her får du delta på friluftsliv i fin natur i lavvo.
På Bergedalsåsen ved Bergatjern i Skiptvet 
skal vi ha aktiviteter som: skogtur, padling, 
bading, klatring og riding. Med andre ord to 
aktive dager.
Oppmøte ved Herredshuset i Skiptvet lørdag 
kl 10.00. Derfra har vi en lederbil som viser 
vei ca 5 km videre. På søndag kl 16.00 er det 
henting på samme stad som du startet å gå.

TID:  1. juni - 30. juli 

STED: Bergedalsåsen i Skiptvet

DELTAKERE: 13-16 år

PRIS: kr. 100,–  
 betales ved oppmøte

PÅMELDING: innen 22. juni

 til roy.sletner@norgespost.no

 eller ring mob. 951 26 096

UTSTYR: Ta med: ryggsekk, sovepose 
og liggeunderlag, samt klær, badetøy og 
toalettsaker. Brødmat og pålegg for 2 døgn, 
saft og te. To middager holdes av oss.

Husk også: kopp, tallerken, bestikk og en 
søppelsekk. Da skulle du være klar for en 
spennende helg. 
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        SirkuS       tegning          tenniS           golf

TEGNE, MALE OG LEKE I SKIPTVET
Dette blir en kreativ uke, hvor det jobbes med 
ulike teknikker. Vi skal innom blyant, pastell 
og kull. Vi skal male med akryl og akvarell, 
vi skal også leke med collage. Det brukes 
kunstnerfarger/utstyr og alt papir er syrefritt. 
Vi jobber mest ute, tegner og maler det vi ser, 
og det blir mye tid til lek i pauser. Daglig lunsj 
er et enkelt brødmåltid. Fredag forbereder vi 
stor utstilling, som åpner kl. 15:00 og stenger  
kl. 16:00. Alle er velkommen og du inviterer 
med hvem du vil. Det blir servert kaffe, kake 
og saft.

STED: Mona Jansen, Smerthuveien 42,  
 1816 Skiptvet

DELTAKERE:  6-16 år

PRIS: kr 1000,–  betales ved oppmøte 
(prisen inkluderer materiell og daglig lunsj)

PÅMELDING: innen 4. juni  
 til pegija@online.no

Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefon 
og e-post. Alle får svar tilbake, med kart og 
dagsprogram, når tildelt plass. Velkommen!

UTSTYR: Ta med caps og støvler og bruk 
klær som det ikke er så farlig med.  
Vi blir møkkete! 

KREATIV UKE 26
25. juni-29. juni kl. 08:30-16:30

KREATIV UKE 33
13. aug.-17. aug. kl. 08:30-16:30

SIRKUSSKOLE – 3 DAGER
Har du lyst til å prøve deg som sirkusartist?  
Du skal få lære litt om: sjonglering, 
enhjulssykkel, diablo, flowersticks, linedans, 
akrobatikk og mye mer. Instruksjon av 
profesjonelle artister fra Cirkus Sibylla. Kurset 
avsluttes med en uhøytidlig fremvisning for 
nære og kjære. For mer informasjon se www.
cirkussibylla.com
  

TID:  25.-27. juni

STED:  Askimhallen

DELTAKERE:  fra 7 år og oppover

PRIS:  kr 800,– 
 betales inn til konto:

 2620 66 62645

PÅMELDING: innen 15. juni til  
 cirkus.sibylla@gmail.com

Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefon og 
e-mailadresse.

UTSTYR: Ta med en god matpakke og godt 
med drikke. Ta også med gymtøy og gymsko.
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        SirkuS       tegning          tenniS           golf

VEIEN TIL GOLF
Instruktører vil lære deg de praktiske 
elementer som kreves, samt teori om 
regler for spill og opptreden. I løpet av 
dagene vil du ha vært igjennom de ulike delene 
som trengs for å få golfkortet. Du får golfballer, 
golfpegger, golfblyant og daglig is. Du får låne 
køller og baller. Alle som tar Veien til Golf  kurset 
får spille på banene resten av sesongen. Mer info 
på www.askimgk.no

TID: 25.-28. juni

STED: Askim Golfpark

DELTAKERE: 6-19 år

PRIS: kr 800,- betales inn til kontonr.: 
1100 42 82428 senest 15. juni

PÅMELDING: innen 15. juni  
til klubben@askimgk.no

UTSTYR: Joggesko, ledige klær, matpakke, 
vannflaske.

 
 
 

TENNISLEIR I ASKIM – 4 DAGER
Askim Tennisklubb og Norsk Tennisakademi 
inviterer til sommerleir i tennis fredagene  
29. juni, 6. juli, 10. august og 17. august.  
Alle dager starter vi opp klokken 10.00. Vi 
starter dagen med trening og instruksjon av 
kyndige trenere frem til klokken 11.30. Ta med 
mat og drikke, vi spiser lunsj fra 11.30-12.00.  
Fra 12.00-14.00 fortsetter vi med spill og 
lek på tennisbanene. Arrangementet kan bli 
avlyst ved dårlig vær. Startkontingenten vil da 
refunderes.

TID: 
fredag 29. juni
fredag 6. juli

fredag 10. august 
fredag 17. august.

STED:  Askim Tennisklubbs
  grusbaner bak Askimhallen

DELTAKERE:  7-12 år  
  Maks 20 deltagere per dag.

PRIS: for alle fire dagene er kr 1.300,– 
Ønsker man å delta kun på utvalgte dager, 
koster samlingene kr. 600,– per dag. Beløpet 
betales inn til kontonr. 9487 05 31480 senest 
15. juni. Man kan også få tilsendt giro dersom 
ønskelig. 

PÅMELDING: innen 15. juni via  
www.tennisakademi.no. Mer informasjon ved 
å ringe Henrik på 99 30 91 55. Oppgi navn, 
adresse, fødselsdato, telefon og e-postadresse.

UTSTYR: Ta med mat og drikke, gymtøy 
og joggesko uten knotter og kraftig mønster. 
Racket og baller får du låne. 

GOLFCAMP
Vi fortsetter suksessen fra tidligere 
år med golfcamp for nybegynnere, 
og med samme mål. Lære deler av 
spillet og kanskje komme gjennom 
kravene til golfkortet (grønt kort) - det er moro 
med golf! Du får utdelt kurshefte og de ballene 
som trengs til trening og spill.
Du låner golfkøller, får fritt spill på den 
banen som passer for deg. Instruksjon av en 
profesjonell trener og noen av våre juniorer.  
De er med dere hele dagen.

TID: Uke 33 man.13. - tor.16. aug. 
alle dager kl. 09:30-15:00

STED: Mørk Golf, Spydeberg

DELTAKERE: 10 – 15 år

PRIS:kr 800,- betales med kort eller kontant 
ved første kursdag.

PÅMELDING:innen 10. august til  
post@morkgolf.no Oppgi navn, adresse, 
fødselsdato, telefon og e-postadresse.

UTSTYR: Klær til å være ute i og godt fottøy. 
Matpakke for lunsj, eller du kjøper i kafeen.



2012

Sommeropplevelser er en brosjyre utgitt av 
samarbeidskommuner i Indre Østfold der det 
tilbys en rekke aktiviteter for unge i sommerferien. 
Brosjyren deles ut til skolene, kan hentes på 
servicekontorer og er tilgjengelig på Askim 
kommune sin hjemmeside. Virksomhet kultur 
er prosjektleder. Nye arrangører til 2013 kan 
henvende seg til Askim kommune ved virksomhet 
kultur.
Vi ønsker dere en god sommer.
www. askim.kommune.no


