
SOMMERSKOLE
2022

SOMMERAKTIVITETER 
FOR BARN- OG UNGE 

MELLOM 6 - 18 ÅR
 I ØVRE EIKER KOMMUNE



 Er du mellom 6 (2016) og 18 år (2004) og vil være
med på noe gøy i sommerferien?

 
 I dette heftet finner du mange spennende ting du

kan være med på.  De fleste tilbudene er helt
gratis og arrangert av frivilligheten.

 
I katalogen finner du også tilbud som koster
penger, les derfor beskrivelsene nøye før du

melder deg på. 
 

På hver side står dato, sted, beskrivelse og hva
som er inkludert. Anbefalt alderstrinn må

respekteres. 
 

Har du spesielle behov med tanke på mat eller
funksjonsnedsettelse må arrangøren få beskjed

ved påmelding. Er du i tvil, ta kontakt med
arrangøren. 

 
All påmelding skjer til hver enkelt arrangør.

Det er lov å melde seg på flere ting, men
påmelding er bindende! Er du forhindret for å

delta, må du gi beskjed i god tid.
 

GRATIS TILBUD: 
 UKE 25, 20-26 juni:

Sommerkvikk-Hokksund, HIL Extra, Pistol klubben, Eiker
Innovation & Makers, Vestfossen Kunstlaboriatorium (VKL)

sommerkurs
Sommerkvikk Ruslebuss. se siste side  

UKE 26, 27/6-1/7:
Sommerkvikk-Vestfossen, 4H, HIL Extra, Musical workshop,

MS Eikern, Forskerfabrikken, Eiker Innovation & Makers,
Buskerud Folkehøgskole, 
Sommerkvikk Ruslebuss  

UKE 27, 4-8/7:
Sommerkvikk-Skotselv, 4H, Musical workshop,

MS Eikern, VKL sommerkurs (onsdag)
Sommerkvikk Ruslebuss

UKE 28, 11-14.juli: 
Eiker Innovation & Makers, MS Eikern, 

VKL sommerkurs (onsdag)
UKE 29, 20 og 21 juli: 

 VKL sommerkurs (onsdag), MS Eikern (Eidsfoss)
UKE 30, 25-31. juli: 

4H, Olsokleir, MS Eikern,
VKL sommerkurs(onsdag)

UKE 31, 1-4 august:
4H, Eiker Innovation & Makers, MS Eikern(Eidsfoss)  

UKE 32,8-12. august: 
Sommerkvikk-Røren, 4H, HIL Extra, Pistol klubben, MS Eikern,

Eiker Innovation & Makers, VKL sommerkurs
Sommerkvikk Ruslebuss

UKE 33, 15-16.august: 
HIL Extra, MS Eikern 

 



Aktivitetsdager med masse ulike morsomme
aktiviteter som passer for alle i aldersgruppen 
 fra 6 år til 15 år. Vannsklie, e-sport, kanopadling,
fotball, tautrekking og mye mer. Flere ulike tilbud
hver dag, og gratis lunsj. Åpen kiosk. Ta med
egen vannflaske.

For påmelding vis Spond, bruk kode: 
Hokksund- Loesmoen uke 25;
https://group.spond.com/GDDBK
Vestfossen uke 26;
https://group.spond.com/OXBQS
Skotselv uke 27;
https://group.spond.com/HOHNZ
Røren - EikerKvikk uke 32;
https://group.spond.com/LHZYH

Mer informasjon om Sommerkvikk 2022 vil
finnes på idrettsforeningenes Facebook sider.

Anvarlig arrangør: Øvre Eiker idrettsråd i
samarbeid med Bakke IF, Vestfossen
idrettsforening, IF Eiker Kvikk, ECT Eagles.

SOMMERKVIKK 
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 Hokksund Turnhall uke 25: Ons-søn. 22-26/6
 RVS Parken, Vestfossen uke 26: Man-fre. 27/6-1/7
 Bakke Idrettsanlegg, Skotselv uke 27: Man. 4-8/7
 IF EikerKvikk, Røren uke 32: Man.-fre. 8-12/8 
 Pris: Gratis! Alle aktiviteter og lunsj er inkludert
 Alder: 6 (2016) -15 år (2007)
 Transport med "Ruslebussen" er inkludert, se  
 idrettslagets Facebook side for rutetider.   

 
Påmelding via spond.no  

 



Sommeraktiviteter for alle barneskoleelever
Du kan være med på mange forskjellige aktiviteter: 
lek, fotball, sjakk, bordtennis, fiske og friluftsliv,
frisbee-golf, kunst og håndverk, sandhåndball,
sandvolleyball, fotball, bordtennis, sjakk og
orientering.

Løpende påmelding fra 1. juni:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/XTRAHOKKSUND
- FINN LENKEN TIL SUPERINVITE

Spørsmål? Ring 908 56 150 
e-post: hokksund-il@hokksund-il.no
 
Les mer på:
https://www.facebook.com/xtrahokksund 

HVOR: LOESMOEN IDRETTSPARK OG NÆROMRÅDET I
HOKKSUND
ARRANGØR: HOKKSUND IL
UKE 25: 22. JUNI -24 JUNI  KL. 08:00 -16:00 
UKE 26: 27. JUNI - 1. JULI KL. 08:00 -16:00  
UKE 32: 8. AUGUST - 12. AUGUST KL. 08:00 -16:00 
UKE 33: 15. AUGUST  -  16. AUGUST KL. 08:00 -16:00 
PRIS: GRATIS - INKL AKTIVITETER OG LUNSJ 
ALDER:  6  ÅR (2016)  - 12 ÅR  (2010)     

, 

SOMMERCAMP HOKKSUND
HIL EXTRA
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Ulike morsomme aktiviteter som har med mat, vitenskap,
teknologi, natur og fly å gjøre!

Åpne LEGO dager, uke 25: 20-23. juni
bygge med Spike Lego-roboten å programmere den med LEGO-
programvaren

Microbit musikkdager, uke 26: 27-29. juni
Pedagog, kunstner, musiker og komponist Daniel Lacey-McDermot
"Captain Credible formidler kunnskap på en kreativ, engasjerende og
morsom måte.  

Laser Cutting, printing av pannekaker og 3D Printing, 11-14.juli

Droner: 2. august. Her får deltakerne opplæring i å fly raske
konkurransedroner. Både teori og praksis.
Bygging og flyving av modellfly: 3. august. Deltakerne vil lære
riktige teknikker for å bygge balsatre modellfly fra "The Blue Ridge
Special"-settet.  Det blir flyging av modellene på Eiker Kvikk på Røren.

Akvaponi og undervannsdrone: 9-11.august 
Akvaponi er et system som kombinerer oppdrett av akvatiske dyr og
produksjon av planter i et felles økosystem. Systemet baserer seg på
å resirkulere vannet slik at næringsstoffer fra f.eks. akvakultur
(fiskeoppdrett), kan bli benyttet til planteproduksjon

Påmelding fra 1. juni /løpende:
Send mail: EIKERINNOVATORS@GMAIL.COM 
Spørsmål? Ring 918 66 725 
Les mer på facebook.com/eikerMakers 
Arrangør: Eiker Innovators & Makers v/ Miguel Valenzuela

EIKER INNOVATORS & MAKERS
INNOVASJONSDAGER
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Hvor: Hokksund Sentrum, Stasjonsgata 64. 
Uke 25: 20-23. juni - Åpne LEGO dager kl. 09:00-15:30
Uke 26: 27 -29. juni - Microbit musikkdager kl 09:00-15:30
Uke 28: 11 -14. Juli - Laser dager kl. 09:00-15:30 
Uke 31: 2. .august - Fly konkurransedroner 
Uke 31: 3. august - Bygging og flyving av modellfly
Uke 32: 9.-11.. august - undervanns drone
Pris. kr. 0,- . Lunsj inkludert 
Aldersgruppe: 10 -14  år (2012 -2008) 



Fram-Sønju 4H gård  ligger i Bingen og arrangerer
sommerskole for barn og ungdom mellom 10 – 16 år med fokus
på natur og matopplevelser med 4H`s motto «LÆRE VED Å
GJØRE» 

NATUROPPLEVELSER
Målet er at barn og ungdom skal få et ferietilbud med fokus på
naturopplevelser med telting, fiske, kanopadling, bading,
skogstur og sosiale opplevelser. Det vil også bli opplæring i
enkel førstehjelp.  

MATOPPLEVELSER 
Matopplevelser med fokus på bruk av råvarer fra naturen.
Tilberede sine egne måltider med brødbaking i vedfyrt
bakerovn, syltetøykoking, tilberede middagsretter m.m. Det
legges vekt på det sosiale og det å inkludere alle.

Deltakerne kommer på mandag morgen og reiser hjem igjen
torsdag ettermiddag, og de overnatter i telt. 

Påmelding til: Oddveig Moen 
oddveig.p.moen@gmail.com 
Tlf. 32759853 / 93012697
Ved påmelding oppgi: Navn, adresse, fødselsdatoer og
fødselsår på deltaker, navn og e-post og tlf. til pårørende. 
 Sykdommer, matallergier og andre allergier må oppgis ved
påmelding. Merk nedre aldersgrense er 10 år (2014). 

Samlingene er sponset av Øvre Eiker kommune , Lions Øvre
Eiker og Gjensidigestiftelsen. 

UKE 26:  27. JUNI KL. 09.00 –  30. JUNI KL. 17.00 
UKE 27:  4.JULI KL. 09.00 – 7. JULI KL. 17.00 
UKE 30:  25. JULI KL. 09.00 –  28. JULI KL. 17.00
UKE 31:  1. AUGUST KL. 09.00 – 4. AUGUST KL. 17.00
UKE 32:  8. AUGUST KL. 09.00 – 11. AUGUST KL. 17.00 
PRIS: GRATIS, INKL ALLE MÅLTIDER

EIKER 4H PÅ FRAM SØNJU I BINGEN 
Mandag - torsdag med overnatting
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Antall deltakere pr samling er maks 15 personer. 
Merk aldersgrense 10 (2012) – 16 år (2006).

mailto:oddveig.p.moen@gmail.com


En dag på skytebanen hvor du får testet ut
forskjellige typer våpen (hagle, rifle, pistol og
revolver) under veiledning av kyndig pedagogisk
personale. Vi byr også på sosialt felleskap med
grilling. Arrangementet er et samarbeid mellom
Hokksund pistolklubb, Eker Skytterlag og NJFF
Buskerud.

Du kan komme en eller flere dager. 
Påmelding på mail til: 
Sekretaer@hokksundpistolklubb.no

Ansvarlig arrangør: Cator Brekke og Linda Iren
Sørvig
Mobil arrangør: 41625633

Web: http://www.hokksundpistolklubb.no/

HVOR: HPK - MYRHESPITEN, RAKKESTADSETERVEIEN 190,
SKOTSELV 
TID: KL. 09:00-11:30 ELLER KL. 12:00-14:30 
UKE 25: TIRSDAG 21/6, ONSDAG 22/6 OG TORSDAG 23/6  
UKE 32: MANDAG 8/8 OG TIRSDAG 9/8 
ALDER: UNGDOMSKOLEELEVER 12 -16 ÅR (2009-06)
PRIS:  GRATIS 

HOKKSUND PISTOLKLUBB 
"EN DAG PÅ SKYTEBANEN"
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Dere skal få jobbe i ensemble med dans og kor
og sang, og det blir jobbet med solister og alt
settes sammen til et fint program til en mini-
konsert på kursets siste dag. Familie og venner
er velkommen til visning kl 1400 fredag  1. juli og
8. juli.  

Petter Anthon Næss er musikalsk leder og det
blir lagt opp til musikk fra mange flotte
forestillinger som dere skal få brynt dere
skikkelig på, og vi lover at det blir gøy. Vi skal
lage en musikal walk-through med masse
humor og slap-stick. Vi har plukket musikk fra
West Side Story, Avenue-Q, Les Miserables,
Phantom of the Opera, Miss Saigon, Chess, Cats,
Sound of Music, Jekyll & Hyde og har flere på lur
når vi få se hvem som har lyst til å være med på
dette.

Ansvarlig arrangør: Øvre Eiker Teaterråd -v/
Petter Anthon Næss 
Påmelding: pan@online.no
Mobil : 95756151 

Hvor: Folkets Hus ,Vestfossen
Uke 26:  Mandag 27. juni - fredag 1. juli
Kl. 10:00 -16.00  
Uke 27: Mandag 4. juli - fredag 8. juli  
Kl. 10:00 -16.00   
Pris: Gratis. Lunsj inkludert
Alder: Fra 7 år (2015) og oppover.

MUSICAL WORKSHOP
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Varierte historiske aktiviteter, husflid, matlaging, historisk
teater, heraldikk, papir- og skrifthistorie, bygging av skigard,
padling i stokkebåt, vikingleiker, oppsetting av
middelaldertelt m.m.

Olsokleir er for barn  og unge mandag - onsdag og
middelalderdager for hele familien fra torsdag til og med
søndag. Her kan deltakerne på sommerleiren vise familie og
venner hva de har lært.

For påmelding og mer info gå inn på hjemmesiden
https://eikerarkiv.no/middelalder-pa-fiskum-2022/ 
Her trykker du på PÅMELDING. Eller bruk QR kode:      

For spørsmål send e-post til: reidunb@gmail.com eller ring:
95253790

Arrangører er Fiskum Kulturminnelag, Barnas Historielag, Eiker
Husflidslag, Vikinglaget Mimir og Fiskum Grendeutvalg 

HVOR: OMRÅDET RUNDT GAMLE FISKUM KIRKE 
NÅR: UKE 30,  MAN. - ONS.  25 -26 OG 27. JULI  
KLOKKA: 10.00-14.30 
PRIS: GRATIS  
MÅLTIDER:  TA MED EGEN MATPAKKE  
ALDER: 6 - 16 ÅR (2016-2006)
FRA TORSDAG TIL OG MED SØNDAG ER DET ÅPEN LEIR, MED AKTIVITETER
FOR HELE FAMILIEN, HÅNDVERKERE, FOREDRAG OG KONSERTER M.M.

OLSOKLEIR PÅ FISKUM
25.JULI - 31. JULI
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4 timer båttur (11-15) hvor vi nyter vannet på
Eikern og Fiskumvannet.  Båttur med teoretisk
og praktisk opplæring i livredning i vann for deg
selv og andre.  Frilek i vannet fra båten.
Muligheter for besøk hos kapteinen i førerhuset. 
Vi serverer enkel lunsj ombord. Kiosken er åpen. 
Husk egen vannflaske, solkrem, tørt tøy, liten
sekk og godt fottøy. Hiv o’ hoi.

Løpende påmelding fra 1. juni på: 
 www.mseikern.no 

Ansvarlig arrangør: MS Eikern Venneforening i
samarbeid med Øvre Eiker svømmeklubb.
Epost: ola.vigdal@hotmail.com 
Mobil: 412 63 965 

Arrangement er mulig med midler fra Øvre Eiker
kommune og Gjensidige stiftelsen. 

HVOR:  OPPMØTE KAIA I VESTFOSSEN  
NÅR: KL 11:00-15:00
DATO: 27/6, 30./6, 5/7, 7/7, 12/7,  28/7,  8/8, 11/8, 16/8. 
Avgang fra Eidsfoss: 21/7 og 4/8 
PÅMELDING PÅ WWW.MSEIKERN.NO 
ALDERSGRUPPE: 10 -16 ÅR  (2012-2006)
PRIS: GRATIS -  LUNSJ INKLUDERT. 
KIOSKSALG OMBORD  
 

MS EIKERN
DEN FLYTENDE LÆRER'N PÅ EIKERN 
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Vår magiske planet
Vet du hvorfor jorda er den eneste beboelige
planeten i solsystemet? I år skal barna bli kjent med
planeten vår og se på hva det er som gjør jorda så
unik. For det er ganske mange spennende grunner til
at det er liv akkurat her og ikke på de andre
planetene i solsystemet vårt.

Nytt, spennende innhold
Årets kurs har helt nytt, spennende innhold. Det blir
kule eksperimenter, samarbeid og fysisk aktivitet
både ute og inne. Barna skal bygge solkokere og
romvesener av resirkulert emballasje, utforske
elektromagnetisme og lete etter liv i en mystisk
jordprøve.

Påmelding til Forskerfabrikkens Sommerlab er
åpen fra 1. til 3. juni. Det er 26 plasser på
Forskerfabrikkens sommerskole. Hvis det er flere
enn 26 barn som melder seg på, blir plassene tildelt
ved loddtrekning. Du vil få en epost fra kommunen i
løpet av 7. juni om dette.  
For mer informasjon om kurset, besøk 
www.sommerlab.no 

Velkommen!

Vestfossen barneskole uke 26
27. juni –1. juli -  kl.09.00-15.00
Pris: Gratis 
Alder:  Elever som skal begynne i 5.-7. trinn
høsten 2022.
Alle deltakere får eget forskerutstyr, t-skjorte og   
solkoker

ØVRE EIKER KOMMUNE INVITERER TIL
 ÅRETS SOMMERLAB.
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Du melder deg på ved å bruke denne lenken:
https://response.questback.com/ovre_ei

ker_kommune/forskerfabrikken 
eller via QR-koden:



Vi inviterer gutter og jenter født 2010–2013 til
morsomme og kreative aktivitetsdager på
Buskerud Folkehøgskole – Heimtun, Darbu.
Vi starter med frokost hver dag. Valgfri
overnatting fra tirsdag–onsdag med eller uten
forelder (alle måltider inkludert).

Aktiviteter: 
Gaming på vår datalab, lek og moro i hagen,
sommerkino i Eiker Scene, kreativitet og
skaperglede på kunstrommet, fysisk aktivitet på
plenen og i gymsalen + mye mer.
Tidligere elever og våre ansatte vil være
aktivitetsledere.
Vi serverer sunn og næringsrik mat laget av vårt
kokketeam. 
Egenandel: Gratis! Leiren er støttet av
Gjensidigestiftelsen.
 
Påmelding via epost: 
post@buskerud.fhs.no 
For spørsmål ring: 31909690 

Buskerud Folkehøgskole på Fiskum/Darbu uke 26
27. juni –29. juni 
Mandag-onsdag kl 09:00-15:00 
Valgfri overnatting tirsdag -onsdag (med eller uten forelder) 
Pris: Gratis -  Inkluderer : frokost, lunsj og middag   
Alder: Barn født i 2010- 2013

AKTIVITETSLEIR OG SOMMERCAMP 
PÅ BUSKERUD FOLKEHØGSKOLE
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Vi inviterer jenter og gutter født 2006–2009 til
morsomme og aktive dager på Buskerud
Folkehøgskole – Heimtun, Darbu.

Aktiviteter:
Få en smakebit av folkehøgskolelivet med gaming
og programmering, kunst- og tegneverksted,
trening, kokkelering, sommerkino og masse sosialt
samvær. Vi inviterer til LAN siste natta!

Tidligere elever og våre ansatte er aktivitetsledere.

Vi serverer sunn og næringsrik mat laget av vårt
kokketeam (frokost, lunsj, middag og kveldsmat).
Egenandel: Gratis! Campen er støttet av
Gjensidigestiftelsen.
 

Påmelding via epost: 
post@buskerud.fhs.no
For spørsmål ring: 31909690 

BUSKERUD FOLKEHØGSKOLE PÅ FISKUM/DARBU UKE 26
30. JUNI – 2. JULI  
TORSDAG KL 11:00-TIL LØRDAG KL 13:00 
OVERNATTING OG ALLE MÅLTIDER INKLUDERT.
PRIS: GRATIS -  INKLUDERER ALLE MÅLTIDER 
ALDER: BARN FØDT I 2006 - 2009 
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AKTIVITETSLEIR OG SOMMERCAMP 
PÅ BUSKERUD FOLKEHØGSKOLE



VKLs sommerkurs for barn og unge i aldersgruppen
9–14 år. Hvert år utvikler formidleren med ansvar for
kurset et nytt innhold der deltagerne både får
oppleve samtidskunsten i Kunstlaboratoriets
utstillinger og skaper kunst selv. Kurset foregår over
tre perioder og avsluttes med en utstilling. Man kan
delta på en eller flere av periodene.

Send påmelding og spørsmål til
post@vestfossen.com
Se hjemmeside for mer info: vestfossen.com 

UKE 25 (21.-24.JUNI) TIRSDAG - FREDAG KL 12:00-15:00 (PÅMELDING INNEN
14.JUNI)
ONSDAGSLABORATORIUM: ALLE ONSDAGER I JULI, KL. 12–14. (INGEN
PÅMELDING)
UKE 32 (9.-12.AUGUST) TIRSDAG - FREDAG KL 12:00-15:00 (PÅMELDING
INNEN 2.AUGUST)

ÅPNING AV SOMMERLABORATORIUM-UTSTILLINGEN: LØRDAG 13. AUGUST. 

PRIS:  GRATIS.  INKLUDERER ALT AV MATERIELL VI BRUKER I DET KREATIVE
ARBEIDE
MÅLTIDER: TA MED EGEN MATPAKKE 
ALDER: 9-14 ÅR    (2013-2008) ANTALL DELTAKERE PR DAG ER MAKS 10
PERSONER

       HVOR: VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM, I VESTFOSSEN

, 

VESTFOSSEN 
SOMMERLABORATORIUM
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Eiker Cheer Team inviterer til
treningscamp for barn som holder
på med Cheerleading og
Cheerdance eller som ønsker å
prøve denne idretten.

Kontakt for påmelding
Invitasjon med påmelding legges i
juni ut på ECT Eagles sin side på
Facebook og www.ecteagles.no

HVOR: HOKKSUNDHALLEN (LYNGVEIEN 48)
NÅR: UKE 32, MANDAG-FREDAG 
KLOKKA: 08.00-16.00 
ALDER:  1.-6. TRINN (2015-2012)
PRIS: 1600,- PR. DELTAGER, T-SKJORTE, SLØYFE,
LUNSJ OG FRUKT ER INKLUDERT I PRISEN!
   
, 

SOMMERCAMP 
EIKER CHEER TEAM
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https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fddec1-0-en-ctp.trendmicro.com.mcas.ms%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.ecteagles.no%26umid%3Ddeaa08d9-1cbe-4d00-8df5-3408da416322%26auth%3D2fdb29eb8f0c72d0829215ac74690e9c59ccdba5-3ad3c3376c803e29a9fd9564e432d761fc9ff756%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=4795e8507f1640759fe05f6d24b1bc7c158a9639b915af55e1333c15af17b850


Eiker Cheer Team inviterer til
treningscamp på kveldstid for
ungdom som holder på med
Cheerleading og Cheerdance eller
som ønsker å prøve denne idretten.

Kontakt for påmelding
Invitasjon med påmelding legges
ut i juni på ECT Eagles sin side på
Facebook og www.ecteagles.no

HVOR: HOKKSUNDHALLEN (LYNGVEIEN 48)
NÅR: UKE 32, MANDAG-FREDAG 
KLOKKA: 17.00-21.00 
ALDER: FRA 7.KLASSE (2012 +) 
PRIS: 1000,- PR. DELTAGER, T-SKJORTE, NOE Å
BITE I OG PIZZA SISTE KVELDEN ER INKLUDERT 
   
, 

SKILL CAMP 
EIKER CHEER TEAM
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Yogaklasser for å strekke, styrke, etter musikk
og uten, med utfordrende yogaøvelser og enkle,
for å ha det gøy og for å finne ro. Vi har mange
forskjellige yogaklasser hver eneste uke og du
kan delta på alle. 

Med vårt sommermedlemskap for ungdom kan
du delta på så mange yogaklasser du ønsker
siste ukene i juni og de første i august. Vi holder
stengt i juli. 

Påmelding til Mette på post@renyoga.no
For mer info renyoga.no 
På hjemmesidene finner du også timeplan.

Mette Grøsland
Eier og driver
Mob 936 13 771
renyoga.no

REN YOGA, HELLEFOSSVEIEN 10, HOKKSUND
 
NÅR: 17.-30. JUNI OG 1.-14. AUGUST

ALDERSGRUPPE: 16 ÅR (2006) ELLER ER ELDRE
PRIS FOR HELE PERIODEN KR 690
PRIS FOR 2 UKER KR 390.

 
 

 YOGA FOR UNGDOM
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https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.renyoga.no&umid=b9304d1e-25bd-4b95-a5dc-33aa8b3c1d21&auth=2fdb29eb8f0c72d0829215ac74690e9c59ccdba5-df2c029a70f0c6249dce24e6a5e07ddb11ccb0ce


Vi fyller dagene med ulike aktiviteter med
hund: lydighet, agility, triks, søk, spor, bading
og masse mer. 
Du kan ha med egen hund eller låne av oss. 

Vårt hovedfokus er gode opplevelser preget
av mestring, sosialt samvær og mye moro
både for barn og dyr. Vi håper at du reiser
herfra med nye venner, positive følelser, ny
kunnskap og et ønske om å komme tilbake. 
Vi er to hundeinstruktører som holder kurset.  
På gården er det hest, katt , høner og flere
hunder. 

Kontakt og påmelding
Heidi Jorem Sollien
heidi@catchhund.no
Tlf 40041646

Hesjabråten Gård | Facebook

STED: HESJABRÅTEN GÅRD, SØNJUVEIEN 157, BINGEN 
 UKE 31

MANDAG, TIRSDAG OG ONSDAG KL 9-16 ALLE DAGER
ALDER: 8- 16 ÅR (2014-2006)

PRIS: 1500,- KR FOR 3 DAGER.  HVIS KUN EN DAG  KR 600,- 
PRIS INKL LUNSJ  

SOMMERCAMP: BARN OG HUND
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https://www.facebook.com/hesjabraaten


Vi leiker, rir, lager land-art, synger, danser, lager eventyr
og spill! 
Det blir eventyrfortelling, dramaleiker, fantasi-øvelser,
teater og sist men ikke minst egenproduserte eventyr.
På lørdag avslutter vi med EVENTYRVANDRING i
skogen kl.14.00. Da får alle vise fram eventyrene sine til
familie og venner som vil komme å se på. 

Vi koser oss masse med dyrene, hverandre og i naturen,
er skapende, kreative og har det gøy! 
Kl. 9-15 hver dag.

Vi er utendørs hele tiden, så ta med solid niste,
vannflaske, godt skotøy, solkrem og klær etter vær.
Hesteutstyr og hjelmer har vi. Hver dag blir det servert
frukt og grønnsaker. Hvis det blir varmt, blir det kanskje
et bad i elva, så ta med håndkle og badetøy. 
Er det noe dere lurer på, så bare ta kontakt. 
Marit Anmarkrud (dramapedagog),  mob; 90191856 

Påmelding: 
marit@perlespire.no 
www.perlespire.no

 

HVOR:  VESTHEIM GÅRD, URMAKERVEIEN 37,
SKOTSELV 
NÅR:  22 - 25. JUNI  KL 09:00-15:00  (4 DAGER) 
ALDERSGRUPPE: 6-13 ÅR  (2016-2009) 
PRIS: 2400,- PER PERSON (SØSKENRABATT 20%).    
 

EVENTYR- OG RIDELEIR
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Deltakerne vil få nærkontakt med hest (og føll),
høner (kanskje kyllinger), hunder og katter. Det blir
generelt gårdsstell med dyrestell som f.eks.  møkke
hos hestene og hønene, og gi de mat. 
Vi lager lunsj sammen i løpet av dagen, mulighet for
å grille pølser eller hamburger på bålpanna, og ved å
bruke grønsaker fra kjøkkenhagen i ulike retter. 
Det blir ridning på ridebane eller tur i skogen, samt
kos og stell med hestene, hundene og kattene på
gården. 
Vi koser oss med is når det er sol og fint vær. Blir
det regn baker vi  noe godt og spiller spill på
varmestua (i tillegg til litt aktiviteter ute) . Type
aktiviteter, og mengde «hest» vil kunne tilpasses
gruppa! 
Gode holdninger rundt dyr og interesse for dyr er
en selvfølge for å melde seg på leir.  
Påmelding til Elisabeth Johansen, mail:
mening.mestring@gmail.com 
Tlf:  48 13 61 01   
Kontakt informasjon - www.menings-
ogmestringsgaarden.com 
  

STED:  MENINGS- OG MESTRINGSGÅRDEN AS, HOLEGATA 75,
VESTFOSSEN 
UKER: 27, 28, 29, 30, 31 OG 32 - MANDAG, IRSDAG,G ONSDAG  KL 09:30-
14:30 
VI LAGER LUNSJ SAMMEN ILA DAGEN, OG ALT AV UTSTYR KAN DE LÅNE
HER PÅ GÅRDEN. MÅ KLES ETTER VÆR!  

MAX ANTALL DELTAKERE PER UKE: 4. DET ER FASTE DELTAKERE ALLE TRE
DAGENE PER UKE.
PRIS PER  DELTAKER: 3.250,- INKLUDERER  MAT OG LEIE AV DIV UTSTYR  I
3 DAGER
ALDER. 10 -17 ÅR  (2012-2005)

RIDELEIR 
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Dette er en introduksjon/opplevelsestur for å kjenne
litt på flyging.   

Opplegget er basert på sertifisert skoleaktivitet i regi
av Norges Luftsportsforbund som er en del av
Norges Idrettsforbund.
Det er høy fokus på sikkerhet og etablerte rutiner for
dette. Det er forsikring som dekker
piloter/elever/passasjerer.  
Dette er en løpende aktivitet gjennom hele
sommersesongen – så sant været tillater flyging. 
 Etter å ha opplevd introduksjonsturen  kan man
registrere seg som elev og starte en pilot utdannelse
med kombinasjon av praktisk flyging og teori.
 
Se hjemmeside:  https://enhs.no
Drammen Flyklubb –  

For påmelding: 
leder@drammenflyklubb.no
For mer informasjon: 
Rolf Kjønnerud, tlf:  90 05 33 13
rolf.kjoennerud@gmail.com

HVOR:  HOKKSUND FLYPLASS - FLYPLASSVEIEN 
NÅR: LØRDAGER FRA KL 10:00, SØNDAGER FRA
12:00, ONSDAGER FRA 17:00
ALDERSGRUPPE: 12 - 18 ÅR  (2010-2004)
PRIS: 400,- INTRODUKSJONSTUR FOR JUNIOR  
 

 SEILFLYGING I HOKKSUND
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https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fddec1-0-en-ctp.trendmicro.com.mcas.ms%3A443%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttps%253a%252f%252fenhs.no%26umid%3D2bd3360f-8b98-4d6b-82fd-f08ec325c0d2%26auth%3D2fdb29eb8f0c72d0829215ac74690e9c59ccdba5-0081bc21448e18d1f2695110d4d71804b45a27d7%26McasPort%3D443%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=4795e8507f1640759fe05f6d24b1bc7c158a9639b915af55e1333c15af17b850
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fddec1-0-en-ctp.trendmicro.com.mcas.ms%3A443%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttps%253a%252f%252fenhs.no%26umid%3D2bd3360f-8b98-4d6b-82fd-f08ec325c0d2%26auth%3D2fdb29eb8f0c72d0829215ac74690e9c59ccdba5-0081bc21448e18d1f2695110d4d71804b45a27d7%26McasPort%3D443%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=4795e8507f1640759fe05f6d24b1bc7c158a9639b915af55e1333c15af17b850
mailto:rolf.kjoennerud@gmail.com


"Sommerkvikk" foregår over fire uker, spredt over fire
steder i kommunen. Vi tilbyr gratis transport  som
gjør det mulig å delta på Sommerkvikk uansett hvor
man bor og hvor aktiviteten foregår i kommunen. 
 Alle kan benytte busstilbudet, uansett alder og 
 aktivitet. Passer tidene og stoppestedene til andre
aktiviteter kan du gjerne benytte bussen.  

NB: Foreldre som melder på barna sine til
Sommerkvikk  er selv ansvarlige for at barna kommer
til arrangementet og tilbake igjen.. Viktig at barna vet
HVOR de skal og HVOR de skal gå av (hva heter
stasjonen jeg skal gå av?)
  
Tider og ruter blir publisert nærmere
sommerskolestart. For mer informasjon må du følge
med på  idrettsforeningenes Facebook sider.    

Øvre Eiker idrettsråd i samarbeid med Bakke IF,
Vestfossen idrettsforening, IF Eiker Kvikk, ECT
Eagles har opprettet en spleis for å finansiere
tilbudet. Bidra gjerne på spleisen: 
spleis.no/sommerkvikk2022-bidratilbuss 

Hvor:  Skotselv skole, Harakollen, Hokksund stasjon,
Eiker Kvikk stadion, Ormåsen, Darbu skole,
Vestfossen-Strandajordet  
Ruterekkefølge og tider kommer nærmere ferien
Når: Uke 25., 26, 27 og 32 
Aldersgruppe: Alle aldre   
Pris: Gratis   
 

 SOMMERKVIKK RUSLEBUSS 
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