
Aktiv Ung
  I januar 2021 starter Aktiv Ung opp igjen

      

                          Hva er Aktiv Ung?
 
              Aktiv ung er et aktivitetstilbud for 
                      deg mellom 13 og 20 år.
           
                    Aktiv Ung organiseres av 
           Sektor for kultur & Ungdommens hus. 



 Hva er aktiv ung?
Aktiv ung er et aktivitetstilbud for deg mellom 13 og 20 år.

Aktivitetene vil variere gjennom året og inneholde ting som klatring, friluftsliv med 
og uten overnatting, stup og lek i svømmehallen, ski 
og skøyte dager, fisketurer, skating, utflukter og masse mer. 

Vi ønsker at deltagere er med å bestemme aktiviteter. Aktiv ung er i utgangspunk-
tet gratis, men noe egenandel ved lengre reiser kan forekomme. 

Målet er å ha det gøy og være i aktivitet. Har du ikke utstyr til aktivitet/turer kan du 
låne gratis fra utstyrsbiblioteket Fritt Fram.  
NB! Lån før aktivitetsdagen, helst i god tid da det kan være utlånt!   

For klatring og svømming er oppmøte direkte på Terningen Arena og  
svømmehallen, eller oppmøte klokken 14.15 på Ungdommens hus. 

NB! Aktivitet i svømmehallen er IKKE svømmeopplæring.  
Du må være trygg i vannet for å delta, eller ha med personlig ledsager.

 Spørsmål og andre henvendelser
Alexandre Remizov tlf. 940 11 656, Alexandre.remizov@elverum.kommune.no

Stian Voldmo tlf. 415 09 369, Stian.Voldmo@elverum.kommune.no

Følg Aktiv Ung på

                        Snapchat:   
                        UngiElverum    

                        Facebook: 
                        Ungdommens hus: www.facebook.com/UngdommensHusElverum
                        Ung i Elverum: www.facebook.com/UngiElverum

                        Instagram: 
                        UngiElverum           
                                           



Program for vinteren 2021

Uke 2
 z Tirsdag 12.01: Klatring i Terningen Arena, kl, 14.55-16.00
 z Torsdag 14.01: Stup, lek og svøm i svømmehallen, 

       kl. 14.55-1600

Uke 3
 z Tirsdag 19.01: Klatring i Terningen Arena, kl.14.55-16.00

Uke 4
 z Tirsdag 26.01: Klatring i Terningen Arena, kl.14.55-16.00
 z Torsdag 28.01: Stup, lek og svøm i svømmehallen, 

kl.14.55-1600
 z Fredag 29.01: Skatekurs miniramp, Ungdommens hus. 

kl.15.00-16.00 

Uke 5
 z Tirsdag 02.02: Klatring i Terningen Arena, kl.14.55-16.00

        UKM, helga uke 5. Være med? https://ukm.no/elverum/
        Begynne å lage plan for nye 8 uker, du kan være med å
        bestemme hva! 

Uke 6
 z Tirsdag 09.02: Klatring i Terningen Arena, kl.14.50-16.00
 z Torsdag 11.02:  Stup, lek og svøm i svømmehallen, 

        kl 14.55-16.00

Uke 7
 z Tirsdag 16.02: Klatring i Terningen Arena, Kl, 14.50-16.00
 z Torsdag 18. 02: Skatekurs miniramp, Ungdommens hus,  

kl. 15.00-16.00

Uke 8 
 z Tirsdag 23.02: Klatring i Terningen Arena kl 14.50-16.00
 z Torsdag 25.02: Stup, lek og svøm i svømmehallen 

        kl 14.55-16.00

Uke 9
        Vinterferie – Annet aktivitetsprogram i Vinterferien. 
        Følg våre kanaler for oppdatering.   

 



1. Last ned appen Spond 

2. Sett opp en profil med navn & 
nummer

3. Skriv inn gruppekode for å bli 
med i gruppen. Skriv inn gruppe-
koden: LOSEN

4. Du vil bli medlem av gruppen og 
se en versikt over aktivitetene.

5. Trykk på skal/aksepter de 
dagene du ønsker å være med. 

I appen er det også mulig å 
sende meldinger dersom 
du lurer på noe.

Hvordan melde seg på Aktiv Ung ?  


