Program for Sørfold kommunes Friluftsskole 2018. For dere som gikk i 4-7. klasse skoleåret 2017/2018.
Uke 26
Aktivitet

Mandag 25.06
Husmannsplassen
Kjelvik

Tirsdag 26.06
Skyting, Buvika.

Onsdag 27.06
Fisketur med Bolga

Torsdag 28.06
Hall og bassengaktivitet

Fredag 29.06
Kanosafari Valvatnet

m/ Fauske og Sørfold
jeger – og fiskerforening

Koselig fisketur i fin natur

Bli med på en aktiv og morsom dag
i Sørfoldhallen 😊

Fisking, bading og kanopadling i
Valvatnet.

Maks 16 deltakere

Maks 15 deltakere

Maks 12 deltakere

Maks 20 deltakere

Avreise Coop Straumen
kl. 0915 med
kommunens minibuss.
Andre møter i Kjelvika
kl.10. Ta med mat og
drikke. Buss tilbake på
Straumen kl. 15.
Andre hentes i Kjelvika
kl. 1430.

Oppmøte på skytebanen i
Buvik kl. 10.00
Vi fyrer opp grillen og
griller pølser mm.

Oppmøte i Megården kl 09.30
Ta med egen rednings-/ flytevest
dorg, tørrmat og drikke.
Vi koker fisken ombord.

Oppmøte ved Sørfoldhallen
kl. 09.00
Ta med gymsko, badetøy,
drikkeflaske, og tøy til både inneog utebruk.

Deltakerne må hentes ved kaia i
Megården kl. 15.00

Deltakerne må hentes ved
Sørfoldhallen kl. 15.00

Spennende aktiviteter på
/omkring plassen.

Opplysninger

Foresatte må hente deltakere
ved skytebanen i Buvika
kl. 15.00

Maks 12 deltakere
Oppmøte ved Valvatnet kl. 09.00
Ta med redningsvest, fiskeutstyr,
mat og drikke + håndduk hvis du
skal bade.
Deltakerne må hentes ved
Valvatnet kl. 15.00

Kontakt med leder under aktivitetene ? Ring Sørfold kommune, tlf.756 85 000. Klær : Vi gjennomfører turene uansett vær! ☺ Husk derfor å sende med «klær etter vær» ☺
Bruk av mobiltelefon: Fint for å ta bilder, men ikke til dataspill og nettjenester. Her skal turopplevelser og sosialt samvær være i fokus.
For dere som bor på nordsida av kommunen: Mulighet for å ta sørgående buss som ankommer Straumen hver dag kl. 09.28
Noe vi som arrangør bør vite om på forhånd? (medisinbruk, allergier ev andre forhold): kontakt Ingrid Bjørknes på tlf: 46787712,
eller på epost: ingrid.bjorknes@sorfold.kommune.no

