Aktiviteter
for barn og ungdom
sommeren 2022

Ung Fritid arrangerer turer til
Bø Sommarland, Høyt og Lavt klatrepark,
Bodaborg, Fisketur, Camp Tømmerholen,
Østfoldbadet, Stisykling, Langedrag,
Dresintur, Curling, Romsåsen gruver,
Eventyrfabrikken ...
For deg som begynner i 5. klasse og eldre
(se alder for den enkelte tur).

Aktivitetsoversikt:
Uke 25
Mandag - onsdag 20. - 22. juni: Camp Tømmerholen
Mandag 20. juni: Tur til Eventyrfabrikken
Tirsdag 21. juni: Tur til Østfoldbadet og Töckfors
Onsdag 22. juni: Tur til Romsåsen gruver og Töcksfors
Tordag 23. juni: Tur til Snarøya Curlinghall
Uke 26
Mandag 27. juni: Tur til Bodaborg og Töcksfors
Tirsdag 28. juni: Tur til Eventyrfabrikken
Onsdag 29. juni: Tur til Bø Sommarland
Uke 32
Mandag 8. august: Tur til Bø Sommarland
Tirsdag 9. august: Tur til Bodaborg og Töcksfors
Onsdag 10. august: Tur til Høyt og Lavt klatrepark Vestfold
Torsdag 11. august: Tur til Langedrag
Torsdag 11. august: Dresintur i Numedalen
Uke 33
Mandag 15. august: Fisketur i Oslofjorden
Tirsdag 16. august: Stisykling introduksjonsdag

For mer info., se den enkelte tur

Mandag - onsdag 20 - 22. juni: Camp Tømmerholen
Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6.- 8. klasse.
Overnattingstur til Tømmerholen med mange spennende aktiviteter:
Camp Tømmerholen byr på mange morsomme aktiviteter og opplevelser
du vanligvis ikke får!
Avreise
Ski: fra Kjeller’n Fritidssenter, Idrettsvn. 24 kl 10.00
Langhus: fra P-plassen ved Langhuset kl 10.15
Kolbotn: fra gml. Oppegård rådhus kl 10.30
Retur til Nordre Follo kommune ca kl 18.00
Pris kr 700,- inkl. transport, mat og aktiviteter.
De påmeldte vil få nærmere informasjon på mail.
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Mandag 20. juni: Tur til Eventyrfabrikken

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6.- 8. klasse.
Turen går til Eventyrfabrikken i Vestby, for lek og moro.
Husk matpakke og drikke for to måltider. Ta med lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 9.00
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 09.15
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 10.00
Retur til Nordre Follo ca. kl. 16.00 eller kl 17.00
Pris kr 300,- inkl. transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Tirsdag 21. juni: Tur til Romsåsen gruver og Töcksfors (S)

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6.- 9. klasse.
Gruvetur med spennende omvisning, klatring, zipline og rappellering.
Romsåsen gruver stiller med kvalifisert personell med brattkort til sikring
av de som klatrer. Ta med hansker, overtrekksbukse/regnbukse og sko som
er gode å klatre i til bruk i gruva. Så reiser vi til Töcksfors, hvor du kan
handle godteri. Husk drikke og lommepenger. Det blir servert grillmat.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 8.45
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 09.00
Ski: Avreise P – plass ved Extra/Staples kl. 09.15
Retur til Nordre Follo ca. kl. 17.00
Pris kr 400,- inkl. transport, aktiviteter og grillmat.
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Onsdag 22. juni: Tur til Østfoldbadet og Töckfors (S)

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6.- 9. klasse.
Turen går først til Østfoldbadet for bading, sklier og bølgebasseng, så til
Töcksfors hvor du kan handle godteri. Husk matpakke og drikke for to
måltider. Ta med badetøy, håndkle og lommepenger. Deltaker MÅ være
svømmedyktig, bading skjer på eget ansvar.

Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 8.45
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 09.00
Ski: Avreise P – plass ved Extra/Staples kl. 09.15
Retur til Nordre Follo ca. kl. 17.00
Pris kr 400,- inkl. transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Torsdag 23. juni: Tur til Snarøya curlinghall

Alder: For deg som begynner i 8. klasse - 1 vgs.
Snarøya Curlinghall leverer den beste isen, de beste instruktørene og
masse curlingmoro i flotte lokaler på Snarøya.
Avreise
Ski: P – plass ved Extra/Staples 10.00
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 10:15
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 10.30
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 16:00.
Pris kr 250,- inkl. grillmat, transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Mandag 27. juni: Tur Bodaborg, Karlskoga (S)

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6. klasse - 1 vgs.
Oppgaveløsning i ekte “ Fangene på fortet” stil.
For mer info se: https://www.bodaborg.se/locations/karlskoga
Husk matpakke og drikke for to måltider, lett inntøy og joggesko.
Vi stopper og spiser hamburger før hjemreise.
Mulighet for shopping i Töcksfors. Husk lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 7.15
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 7.30
Ski: Avreise P – plass ved Extra/Staples kl. 7.45
Retur til Nordre Follo ca. kl. 22.00
Pris kr 450,- inkl. transport, aktivitet og hamburger.
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Tirsdag 28. juni: Tur til Eventyrfabrikken

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6.- 8. klasse.
Turen går til Eventyrfabrikken i Vestby, for lek og moro.
Husk matpakke og drikke for to måltider. Ta med lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 9.00
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 09.15
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 09.30
Retur til Nordre Follo ca. kl. 16.00
Pris kr 300,- inkl. transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Onsdag 29. juni: Tur til Bø Sommarland

Alder: For deg som begynner i 6. klasse og 1 vgs.
Tur til Bø Sommarland, Skandinavias største vannpark med mange spennende attraksjoner. Husk matpakke og drikke til 2 måltider. Ta med badetøy,
håndkle og lommepenger. Deltagere MÅ være svømmedyktige, bading skjer
på eget ansvar. Redusert pris for deg med MAXI sesongkort 2022 fra
Tusenfryd , kortet MÅ medbringes på turdagen.
Avreise
Ski: P – plassen ved Extra/Staples kl. 8.00
Langhus: P – plassen ved Langhuset kl. 8.15
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 8.30
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 20:00
Pris u/Tusenfrydkort kr 425,- inkl. transport og aktiviteter
Pris m/Tusenfryd MAXI sesongkort 2022 kr 225,- inkl.
transport og aktiviteter
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Mandag 8. august: Tur til Bø Sommarland

Alder: For deg som begynner i 5. klasse - 1 vgs.
Tur til Bø Sommarland, Skandinavias største vannpark med mange spennende attraksjoner. Husk matpakke og drikke til 2 måltider. Ta med badetøy,
håndkle og lommepenger. Deltagere MÅ være svømmedyktige, bading skjer
på eget ansvar. Redusert pris for deg med MAXI sesongkort 2022 fra
Tusenfryd , kortet MÅ medbringes på turdagen.

Avreise
Ski: P – plassen ved Extra/Staples kl. 8.00
Langhus: P – plassen ved Langhuset kl. 8.15
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 8.30
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 20:00
Pris u/Tusenfrydkort kr 425,- inkl. transport og aktiviteter
Pris m/Tusenfryd MAXI sesongkort 2022 kr 225,- inkl.
transport og aktiviteter
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Tirsdag 9. august: Tur Bodaborg, Karlskoga (S)

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6. klasse - 1 vgs.
Oppgaveløsning i ekte “ Fangene på fortet” stil.
For mer info se: https://www.bodaborg.se/locations/karlskoga
Husk matpakke og drikke for to måltider, lett inntøy og joggesko.
Vi stopper og spiser hamburger før hjemreise.
Mulighet for shopping i Töcksfors. Husk lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 7.15
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 7.30
Ski: Avreise P – plass ved Extra/Staples kl. 7.45
Retur til Nordre Follo ca. kl. 22.00
Pris kr 450,- inkl. transport, aktivitet og hamburger.
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Onsdag 10. august: Tur til Høyt og Lavt klatrepark

Alder: Turen er for deg som skal begynne i 6. klasse - 1 vgs.
Klatreparken tilbyr klatring, balansering, tarzanslynger, ziplines og mye
mer. Ta med drikke og mat for to måltider, tynne hansker og gode sko til
å klatre med. Kle deg etter været. Husk lommepenger. Klatreparken har
høydekrav til de ulike løypene, for flest muligheter anbefaler vi at deltager
er over 140 cm høy, men turen kan også passe for de som er lavere.
For mer info om klatrepark og høydekrav se: https://hoytlavt.no/vestfold/
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 7.15
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 8.15

Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 8.30
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 19.00.
Pris kr 450,- inkl. transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Torsdag 11. august: Tur til Langedrag

Alder: For deg som begynner i 5. - 8. klasse
Langedrag er en naturpark med rundt 350 dyr fordelt på 25 forskjellige arter. På tunet kan du få oppleve nærkontakt og kos med våre mange
husdyr som går fritt rundt. I naturparken kan du på nært hold studere ville
dyr, som ulver, gauper, fjellrev, villsvin, elg og reinsdyr. Ta med drikke og
mat for to måltider og lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 7.30
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 7.45
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 8.00
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 20:00.
Pris kr 500,- inkl. grillmat, transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Torsdag 11. august: Dresintur til Numedal

Alder: For deg som begynner i 6. klasse - 1. vgs
Vi reiser fra Veggli så sykler vi inn i flotte naturomgivelser. Mellom Kjerre
og Kravikfjorden må man passere to tunneler, disse er råe, mørke og kalde,
men er en veldig spennende opplevelse som vil huskes i lang tid. Ta med
drikke og mat for to måltider, lomme- eller hodelykt og lommepenger.
Avreise
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 7.30
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 7.45
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 8.00
Retur til Nordre Follo kommune ca. kl. 20:00.
Pris kr 500,- inkl. lunsj som serveres underveis, transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Mandag 15. august: Fisketur i Oslofjorden!

Alder: For deg som begynner i 5. klasse - 1. vg
Oslo Fjordfiske tar oss med til de beste fiskeplassene i Oslofjorden. Vi
stiller med fiskeutstyr og redningsvester til deltagerne. Kle deg etter været.
Det blir servert mat! For mer info se: https://oslofjordfiske.no/
Avreise
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 11.00
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 11.15
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 11.30
Retur til Nordre Follo ca. kl. 19:00
Pris kr 400,- inkl. mat, transport og aktivitet
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Tirsdag 16. august: Stisykling introduksjonsdag

Alder: For deg som begynner i 5. klasse - 1. vg
Har du lyst til å lære deg stisykling? Nå har du sjansen. I samarbeid med
Sørmarka Stisykkelklubb blir det opplæring og sykkeltur på Siggerud.
Ta med sykkel. Hjelm er påbudt! Husk drikke og klær tilpasset været,
grillmat blir servert.
For mer info se: https://www.facebook.com/sormarkastisykkelkubb
Avreise
Ski: P – plass ved Extra/Staples kl. 9.15
Kolbotn: fra gml.Oppegård rådhus kl 9.30
Langhus: P – plass ved Langhuset kl. 9.45
Eller Oppmøte: Pumptrack bak Siggerudhallen, Siggerudveien 2.
kl. 10:00. Aktiviteten er slutt ca kl 15.00
Pris kr 150,- inkl. grillmat,transport og aktivitet
eller kr 100,- inkl. grillmat og aktivitet.
( Deltegeren må komme seg t/r Siggerud på egen hånd)
Påmelding: https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

Det er begrenset med plasser, så førstemann til mølla!
Tilbudet gjelder barn og ungdom som begynner i 5. klasse
fra høsten og eldre (se alder for den enkelte tur).
Påmeldingen åpner tirsdag 12.05 kl. 18.00.
Bindende påmelding på
https://www.deltager.no/event/sommerturer2022
innen lørdag 10. juni kl. 23.00.
Turene betales på påmeldingssiden.
Ved bestilling påløper påmeldingsgebyr på kr 50,-.
Turene arrangeres av Ung Fritid (fritidssentrene og
ungdomskaféene) i Nordre Follo kommune.
Spørsmål kan rettes til e – post:
Ungfritid@nordrefollo.kommune.no.
På turdagene kan lederne treffes på tlf: 974 18 757.

Påmelding:
https://www.deltager.no/event/sommerturer2022

