
                                                                      Ferieklubben 2019
                       i ukene 26, 27 og 28

Elverum kommune

Ferieklubben  er et aktivitetstilbud for barn og unge og 
arrangeres av Elverum kommune, sektor for kultur, fritid. 

Nytt for sommeren 2019
I år er det mulig å kjøpe hele uker - uke 26 og 27-  i tillegg til enkeltdager 
i uke 26 -28. Påmelding ved kjøp av hele uker vil prioriteres foran kjøp 
av enkeltdager. 
Bestilling av hel uke (26 og/eller 27) innen 23. april gir 30 % rabatt. 
Etter denne fristen gis det 20% rabatt på bestilling av hel uke.

Påmelding
Frist for påmelding er 10 mai. Hvis du skal benytte rabatten for bestilling 
av hel uke, må påmeldingen gjøres innen 23. april.

Påmelding gjøres på eget vedlagt skjema som kan leveres på biblioteket
eller send e-post: ferieklubben@elverum.kommune.no.



Program uke 26

Oppmøte på Ungdommens Hus fra kl.0800 eller senest 15 min før avreise. 
Henting senest kl.1600 (Hunderfossen kl. 1700)
Ved bestilling innen 23. april er pris for hel uke kr. 920,-  
For bestilling etter 23. april er pris for hel uke kr. 1060,-     
Alder: født 2011 og eldre.

Mandag 24. juni - Hunderfossen         
Avreise kl. 0900 tilbake i Elverum kl. 1700. Pris enkelttur kr. 450,-
Ta med grillmat/matpakke, drikke og badetøy.

Tirsdag 25. juni - Revelberget seter
Avreise tur: kl. 1000, tilbake i Elverum kl. 1500. Pris enkelttur kr. 250,-
Ta med grillmat/matpakke og drikke. Klær etter vær!

Onsdag 26. juni - Klatring, turn, uteaktivitet i Terningen Arena
Pris enkelttur kr. 175,-
Felles sykling fra Ungdommens Hus kl. 0930. Tilbake kl. 1500.
Ta med mat og drikke, sykkel og sykkelhjelm.

Torsdag 27. juni - Frisbeegolf & Bowling. 
Lek & skating på nytt anlegg ved Elverum ungdomsskole.      
Avgang fra Ungdommens Hus kl. 0930. Tilbake kl. 1500. 
Pris enkelttur kr. 200,- Ta med mat og drikke. Klær etter vær!

Fredag 28. juni - Ung Husflid, lek, spill på Ungdommens Hus og kino  
Kino avsluttes ca kl. 1500. Pris enkelttur kr. 250,-
Ta med mat, drikke og 3D briller om du har.



Program uke 26

Oppmøte på Ungdommens Hus fra kl.0800 eller senest 15 min før avreise. 
Henting senest kl.1600 (Hunderfossen kl. 1700)
Ved bestilling innen 23. april er pris for hel uke kr. 920,-  
For bestilling etter 23. april er pris for hel uke kr. 1060,-     
Alder: født 2011 og eldre.

Mandag 24. juni - Hunderfossen         
Avreise kl. 0900 tilbake i Elverum kl. 1700. Pris enkelttur kr. 450,-
Ta med grillmat/matpakke, drikke og badetøy.

Tirsdag 25. juni - Revelberget seter
Avreise tur: kl. 1000, tilbake i Elverum kl. 1500. Pris enkelttur kr. 250,-
Ta med grillmat/matpakke og drikke. Klær etter vær!

Onsdag 26. juni - Klatring, turn, uteaktivitet i Terningen Arena
Pris enkelttur kr. 175,-
Felles sykling fra Ungdommens Hus kl. 0930. Tilbake kl. 1500.
Ta med mat og drikke, sykkel og sykkelhjelm.

Torsdag 27. juni - Frisbeegolf & Bowling. 
Lek & skating på nytt anlegg ved Elverum ungdomsskole.      
Avgang fra Ungdommens Hus kl. 0930. Tilbake kl. 1500. 
Pris enkelttur kr. 200,- Ta med mat og drikke. Klær etter vær!

Fredag 28. juni - Ung Husflid, lek, spill på Ungdommens Hus og kino  
Kino avsluttes ca kl. 1500. Pris enkelttur kr. 250,-
Ta med mat, drikke og 3D briller om du har.

Program uke 27

Oppmøte på Ungdommens Hus fra kl.0800 eller senest 15 min før avreise. 
Henting senest kl.1600. (Tur til Tusenfryd kl. 1900)
Ved bestilling innen 23. april er pris for hel uke kr. 990,- 
For bestilling etter 23.april er pris for hel uke kr. 1140,-     :
Alder: født 2010 og eldre.

Mandag 1. juli - Tusenfryd       
Avreise tur kl.0900 tilbake i Elverum kl.1900. Pris enkelttur er 550,-
Ta med 2-3 matpakker og mye drikke!

Tirsdag 2. juli - Ankerskogen svømmehall og badeland    
Avreise kl.0930 tilbake i Elverum kl.1500. Pris enkelttur kr. 300,-
Ta med badetøy, mat og drikke. NB! Deltakere må være svømmedyktige.

Onsdag 3. juli - Klatring, turn og uteaktivitet i Terningen Arena   
Felles sykling fra Ungdommens Hus kl.0930. Tilbake kl.1500. 
Pris enkelttur kr. 175,- Ta med mat og drikke, sykkel og sykkelhjelm.  

Torsdag 4. juli - Frisbeegolf & Bowling.
Lek & skating på nytt anlegg ved Elverum ungdomsskole.      
Avgang fra Ungdommens Hus kl.0930. Tilbake kl.1500. 
Pris enkelttur kr.200,- Ta med mat og drikke. Klær etter vær!

Fredag 5. juli - Teaterlek, rollespill, spilldag & kino   
Kino avsluttes ca kl. 1500. Pris enkelttur kr. 200,-
Ta med mat og drikke, og 3D briller om du har.



Program uke 28

NB!  Denne uka kan man kun kjøpe enkeltturer.

Mandag 8. juli - Tusenfryd 
Alder: født fra 2010 og eldre. Pris kr. 550,-
Oppmøte Ungdommens Hus kl. 0900, tilbake i Elverum kl. 1900.
Ta med 2-3 matpakker og mye drikke!

Tirsdag 9.juli - Hunderfossen 
Alder: født fra 2011 og eldre. Pris kr. 450,-
Oppmøte Ungdommens Hus kl. 0900. Tilbake i Elverum kl. 1700.
Ta med grillmat/matpakke, drikke og badetøy.

Onsdag 10. juli - torsdag 11. juli - Camp Bergesjøen 
Overnatting i telt. Kano, fiske, bading og mulighet for sykkeltur. 
Alder: født 2009-2003. Pris kr. 500,-
Oppmøte Ungdommens Hus onsdag kl. 1100.
Tilbake i Elverum torsdag kl. 1500.
Egen pakkeliste sendes ut i forkant av turen.

Fredag 12. juli - Domkirkeodden klatrepark 
Deltaker må ha fylt 12 år. Pris kr.450,-
Oppmøte Ungdommens Hus kl. 1000, tilbake i Elverum kl. 1630.
Mulighet for grilling. Kiosk med is, brus, kaffe/te, sjokolade og annet 
småsnacks. Klatrehansker kan kjøpes for 40,- pr stk. 


