
Skaper resultater gjennom samhandling

INVITASJON TIL

VINTERLEIREN 
PÅ STOREFJELL 
18.- 22. MARS 2018



VELKOMMEN TIL VINTERLEIREN 2018

Vinterleiren er tilrettelagt for utviklingshemmede og vi gjør det ytterste for at alle, uan-
sett forutsetninger, skal få en uke med mange spennende vinteropplevelser. Vi kan love 
noen aktive dager ute i vinterfjellet med fantastiske skiløyper, fine muligheter for aking 
og alpinbakke ved siden av hotellet. Det vil bli friluftsaktiviteter i nærmiljøet, bl.a. ak-
tivitetsløyper, klatring, snøscooter, leiker og konkurranser, fjellturer, hundekjøring og en 
spennende kveld ute i vintermørket. 

Leiren arrangeres i år for 32. gang i tidsrommet 18. til 22. mars 2018 på Storefjell Resort hotell på 
Golsfjellet. Innsjekking etter kl 16.00 søndag 18. mars og avreise skjer etter frokost torsdag 22. mars.

Vi stiller med dyktige ledere og instruktører som har vært med på vinterleiren i mange år. I tillegg vil elever 
fra Ringerike Folkehøgskole være med oss. På Storefjell er det både basseng, boblebad og vannsklie. Vil dere 
vite mer om hotellet så finner dere det på www.storefjell.no.

Klikk deg inn på www.facebook.com/VinterleirenStorefjell og trykk på “liker”-knappen. Her vil det legges ut 
bilder og oppdateringer før, under og etter selve leiren!

Transport
Egen bil til Storefjell hotell eller tog til Gol stasjon hvor det er mulig å bli hentet av hotellets busser. Dette 
må avtales direkte med hotellet.

Hva koster det å være med?
Dobbeltrom (2 voksne i rommet)    kr 940,- pr person pr døgn.
Barn 5-15 år som deler rom med voksne   kr 500,- pr barn pr døgn i ekstraseng
Dobbeltrom (1 voksen og barn 5-15 år i rommet)  kr 940,- pr voksen pr døgn
      kr 500,- pr barn pr døgn i ekstraseng
Enkeltrom (1 voksen i rommet)    kr 1140,- pr voksen pr døgn i hotell
      Kr 940,- pr voksen pr. døgn i anneks
Daggjest inkl lunsj ute pr måltid    kr 200,- pr voksen/ kr 120,- pr barn 5-15 år
Daggjest Inkl middag inne pr måltid   Kr 310,- pr voksen/ kr 180,- pr barn 5-15 år

I tillegg kommer leiravgift kr. 500,- pr deltaker.

Det er ikke leiravgift for ledsager. Betaling for overnatting og leiravgift skjer til hotellet før avreise.

Det er mulig å leie alpinutstyr. Vi ønsker at de som har, tar med seg hjelm da vi har begrenset antall til utlån.

www.storefjell.no
www.facebook.com/VinterleirenStorefjell


PROGRAM

Søndag 
Kl. 16.00 - 18.00  Ankomst Storefjell
Kl. 18.00   Middag
Kl. 19.30   Åpning

Mandag
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost
Kl. 10.30   Friluftsaktiviteter
Kl. 13.00   Lunsj ute
Kl. 14.00   Friluftsaktiviteter/inneaktiviteter
Kl. 18.00   Middag

Tirsdag 
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost
Kl. 10.30   Uteaktiviteter m/slalom, langrenn 
   og aktivitetsløype
Kl. 13.00   Lunsj ute
Kl. 14.00   Slalomrenn
Kl. 15.30   Afterski
Kl. 18.00   Middag
Kl. 21.00   Lysvandring i vintermørket

Onsdag 
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost
Kl. 10.30   Fjelltur m/scooterkjøring, akekonkurranse
   med kostymer og mye mer  
   - I år kler vi oss ut som dyr
Kl. 18.00   Festmiddag

Torsdag 
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost og utsjekk

Det tas forbehold om endringer i programmet.



Vinterleiren arrangeres av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med:

PÅMELDING
Bindende påmelding innen 20. februar 2018 på eget skjema (husk å oppgi fødselsdato)
Påmeldingsskjemaet sendes på e-post til booking@storefjell.no 

Bekreftelse vil bli sendt fra Buskerud fylkeskommune til den som står som kontaktperson etter at påmeldings-
fristen er gått ut.

Spørsmål om priser og overnatting rettes til Storefjell Resort hotell, tlf 32 07 80 00.

Spørsmål om selve leiren kan rettes til: 

Stig Kleven 
tlf: 32 80 89 70 / 40 46 52 38 
e-post: stig.kleven@bfk.no

Lise-Berith Lian  
tlf: 32 80 85 99 / 99 63 47 32    
e-post: lise-berith.lian@bfk.no

STØTTEORDNING FRA SANITETSFORENINGENE I BUSKERUD
Sanitetsforeningene i Buskerud har en støtteordning til deltakelse på vinterleiren i samarbeid med Buskerud 
fylkeskommune. Støtten er behovsprøvd og er ment som en støtte til deltakere eller ledsagere som ikke har 
mulighet til å finne annen finansiering til deltakelse. Søkeren må være under 18 år og ikke ha egen inntekt.

Søknad sendes til:
Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen
Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
eller postmottak@bfk.no

Søknadsfrist er samme dato som påmeldingsfrist, 20. februar 2018. Søknaden bør inneholde en begrunnelse 
for støtte og må inneholde info om kontaktperson med telefonnummer og mailadresse samt kontonummer 
for eventuell utbetaling. Svar på søknad gis fortløpende.

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur%20og%20idrett/Idrett/Kurs%20og%20aktiviteter/Vinterleir%20Storefjell/P%c3%a5meldingsskjema%20til%20Vinterleiren%20p%c3%a5%20Storefjell.docx
mailto:booking%40storefjell.no?subject=P%C3%A5melding%20til%20Vinterleir%202018
mailto:stig.kleven%40bfk.no?subject=Vinterleir%202016
mailto:lise-berith.lian%40bfk.no?subject=
mailto:postmottak%40bfk.no?subject=S%C3%B8knad%20om%20st%C3%B8tte%20til%20Vinterleir%202016

