
Sommerskolen i Bardu Friluftsuka
Friluftsuke for ungdom 13 til 16 år (7. til 10. klasse) 

OBS Påmelding for hver enkelt dag. Om du vil være med på flere av
dagene må du velge "Legg til deltaker" og melde deg på til neste dag. 

Dag 1, 26.07.

Kanotur nedover Barduelva. Inkludert båling og lunsj

Kl. 10.00    Oppmøte Sørdalen

Kl. 15.00    Avslutning Fosshaugbrua 

NB! Ta med vannflaske, varme uteklær og skift som pakkes vanntett. 

Dag 2, 27.07.

Snorkling, bading, fisking. Salangen. Inkludert båling og lunsj (Limhella)

Kl. 09.45    Oppmøte Busstasjonen bak kommunehuset

Kl. 10.00     Avreise 

Kl. 15.00    Retur Setermoen

NB! Ta med varme uteklær, badetøy og håndkle. 

Vi stiller med våtdrakt og utstyr for snorkling, men ta med eget om
du har.

Dag 3, 28.07.

Jakt-og fangstdag med leirdueskyting, fellefangst, snarefangst inkl. båling
og lunsj

Kl. 10.00    Oppmøte leirduebanen

Kl. 15.00    Avslutning

NB! Ta med vannflaske og varme uteklær.  

Dag 4, 29.07.

Kanotur nedover Barduelva. Inkludert båling og lunsj

Kl. 10.00    Oppmøte Sørdalen

Kl. 15.00    Avslutning Fosshaugbrua 

NB! Ta med vannflaske,  varme uteklær og skift som pakkes
vanntett. 

Dag 5, 30.07.

Snorkling, bading, fisking. Salangen. Inkludert båling og lunsj (Limhella)

Kl. 09.45    Oppmøte Busstasjonen bak kommunehuset

Kl. 10.00     Avreise 

Kl. 15.00    Retur Setermoen

NB! Ta med vannflaske,varme uteklær, badetøy og håndkle. 

Vi stiller med våtdrakt og utstyr for snorkling, men ta med eget om
du har.

Mobil- og godterifritt arrangement.

Det lages mat på bål hver dag og dere trenger ikke ha med egen
matpakke.

 

 

Registreringsskjema

Fornavn

Espen  *

Etternavn

Prestbakmo  *

E-postadresse

undervegs@icloud.com  *

Mobil

Navn Foresatte

 *

Mobil Foresatte

 *

Dag og Aktivitet

Velg  *

Eventuelle allergier eller andre hensyn

Tillates fotografering?

  *

Foto vil kunne bli brukt i promotering av våre lignende aktiviteter. Vi deler
selvfølgelig våre bilder med deltakerne i etterkant!

Jeg bekrefter at deltakeren ikke møter til friluftsskole dersom
vedkommende er syk/viser symptomer på sykdom/smitte. *

Jeg bekrefter at deltakeren er svømmedyktig.  *

Jeg aksepterer Deltager AS' vilkår og betingelser og
personvernerklæringen *

Legg til deltager  Send påmelding

Tidspunkt

Startdato: 26.07.2021 10:00
Sluttdato: 26.07.2021 15:00
Påmeldingsfrist: 25.07.2021 10:00
Legg til i kalender

Antall ledige plasser

20

Sted

Setermoen

Kontaktperson for arrangementet

Espen Prestbakmo
98001213
undervegs@icloud.com

Skal du arrangere? Prøv Deltager.no gratis

https://www.deltager.no/betingelser
https://www.deltager.no/personvern
https://www.deltager.no/event/sommerskolen_i_bardu_friluftsuka_26072021#
https://www.deltager.no/event/sommerskolen_i_bardu_friluftsuka_26072021#
https://www.deltager.no/event/sommerskolen_i_bardu_friluftsuka_26072021#
https://www.deltager.no/event/sommerskolen_i_bardu_friluftsuka_26072021#
https://www.deltager.no/pameldingssystem?utm_source=pameldingsside&utm_medium=click_footer

