
 
 
 

Sommercamp for ungdom på ungdomsskolen.  
Dale Oen Experience 22.juni til 25.juni 2020 
 
I år skal vi på tur til Dale Oen senteret på 
Langholmen i Øygard.  
Dale Oen Experience beskriver leiren på 
denne måten: 
«Sammen med oss skal du få oppleve 
mestring i spenstige omgivelser. Vi skal klare 
knalltøffe utfordringer du ikke trodde du 
skulle klare. Vi skal glede oss over det 
naturen kan gi, og glede oss over å bruke 
kropp og bruke hodet. Du skal bli kjent med 
mennesker på ekte og du skal få mulighet til 
å være deg selv. Helt ut. 
Friskt humør i fantastiske omgivelser.» 
 
 
 
Aktiviteter: 
Vi kommer til å prøve oss i kajakk, klatre i enten klatrevegg eller fjell, fiske, dra på 
båttur, samarbeidsøvelser og mye mer. Dersom været tillater det vil vi sove i utecamp 
siste natten.  Det er været som er med på å bestemme aktivitetene, så det kan variere 
noe fra det som er beskrevet. Sammen skal vi skape fine minner. Du trenger ingen 
forkunnskaper J  
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Overnatting og mat: 
Vi skal bo sammen i et hus som hører til Dale Oen senteret. Dette er et nyoppusset hus 
med gode senger og fine bad. Du må dele rom med andre ungdommer. I dette huset skal 
også de voksen bo.  
Det blir servert tre måltider hver dag, i tillegg til snop og diverse kos.  
 
 
Smittervern/Covid-19:  
Alle aktivitetene er i henhold til gjeldende smittevernregler. Alle må signere 
egenerklæring om Covid 19 før avreise. Det er ikke lov å ta med egen mat/drikke, dette 
pga smittevernhensyn.  
 
Transport:  
Det blir transport tur/retur Loddefjord.  
 
Pris:  
Gratis 
 
Påmelding:  
Du melder deg på til den som ga deg dette informasjonsskrivet. Vi kan ikke garantere at 
det er plass til alle som ønsker å delta.  
 
I tillegg til instruktører fra Dale Oen, vil Daniel Andreassen fra Sandgotna Skole og 
Kjersti Bremnes fra Olsvik Skole være med.  
 
Dersom du lurer på noe kontakt: 
Daniel: 97700179 
Kjersti: 92634948 
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