
 

Program for Sørfold kommunes Ferieklubb 2016.  For dere som gikk i 4.,5.,6 og 7.klasse skoleåret 2015/2016 

 

 

 

 

Uke 25  Mandag 20.06 Tirsdag 21.06  Onsdag 22.06  Torsdag 23.06 Fredag 24.06 

Aktivitet Klatretur  

Hamarøyhallen,  
Oppeid   

 

 

Maks 12 deltakere                                

Husmannsplassen 

Kjelvik 
Spennende aktiviteter på 

/omkring plassen.  

 

Maks 15 deltakere 

Fjordtur / fisketur med 

Salten veteranbåtlag  

 

 
 

Maks 12 deltakere 

Rullebrett  
Rådhusplassen,Straumen  

Oppmøte kl. 10  – avslutning kl. 15.   

(maks 20 deltakere)   

 

Alt.2. Stordalshallen,Bodø  
 - maks 13 deltakere. Oppmøte /  

   avslutning avtales seinere. 

 

Fisketur  

Svadvatnan   

Sørfjorden  

 

 
Maks 12 deltakere 

Opp-

lysninger 

 

  

Oppmøte Coop, 

Straumen kl. 08.00 

Kommunens aktivitets-

buss kjører kl. 08.15. 

Ta med mat/ drikke og 

treningstøy. Dere får 

låne klatresko.    

Foresatte må hente 

deltakerne på Coop, 

Straumen kl. 1630.  

Oppmøte busslomme nord for 

Straumen på E6 kl. 08.45  

Kulturkontoret betaler 

bussbillett. Ta med lunsj og 

drikke.  

 

Foresatte må hente deltakerne 

i Kjelvika kl. 15.30. 

Oppmøte i Røsvik kl. 09.30. 

 

Ta gjerne med egen redningsvest, 

dorg, tørrmat og drikke 

Hvis du som forelder ønsker å 

være med som leder:  

kontakt Steinar Strand, 47634955. 

Foresatte må hente deltakerne i 

Røsvik kl.15.   

 

Hvis regn flyttes opplegget til 

Bodø. Kun plass til 13 stk i bussen. 

Hvis en ev. to foresatte kan kjøre 

får inntil 8 flere være med. Kontakt 

Steinar Strand 47634955 hvis du 

kan kjøre (vi betaler kjøregodt-

gjørelse) Uansett sted: ta med 

mat/drikke. Nærmere opplysninger 

seinere om oppmøte- / avslutning.  

Oppmøte ved Kobbelv vertshus  

kl. 09. Ta med mat / drikke og 

fiskeutstyr. Kontakt Steinar,  

tlf. 47634955 hvis det er behov 

for å låne fiskeutstyr av 

kulturkontoret.   

 

Foresatte må hente deltakerne ved 

Kobbelv vertshus kl. 15.   

      

Uke 26  Mandag 27.06 Tirsdag 28.06  Onsdag 29.06  Torsdag 30.06.  Fredag 01.07.  

Aktivitet  Skattejakt i  

Seljeåsen.  

 
 

Maks 15 deltakere  

 Skyting, Buvika.  
- rifle  

- bueskyting  

- natursti  
 

Maks 15 deltakere  

Nordland 

nasjonalparksenter  
-film, omvisning, aktiviteter,  

 klatrejungel, mm. 

Maks 13 deltakere 

Overnattingstur til  

Gjerdalsvatnet  (Kobvatn) 

v/ JFF-hytte  
Maks 16 deltakere.  De som gikk i 

6.- 7. kl. har prioritet, men hvis 

ledig plass kan 4.- 5. kl. få delta.  

Overnattingstur til  

Gjerdalsvatnet  

 

 

 

Opp-

lysninger  

Oppmøte på p-plassen 

ved skistadion i Selje-

åsen kl. 10.00  

Ta med tørrmat og 

drikke.  

 

Foresatte må hente 

deltakerne i Seljeåsen  

kl. 15.30. 

Oppmøte på skytebanen i 

Buvik kl. 10.00 

 

Ta med matpakke og drikke.   

Muligheter for grilling.  

 

Foresatte må hente deltakere 

ved skytebanen i Buvika  

kl. 15.00 

Oppmøte kl.8.45 Coop Straumen 

(Avreise med kommunens 

aktivitesbuss kl. 09) 

 

Ta med drikke og mat.  

Muligheter for grilling.  

 

Foresatte må hente deltakerne på 

Coop, Straumen kl. 1530.  

 

Oppmøte Coop, Straumen kl. 08.15 

Kommunens aktivitets-buss kjører 

kl. 08.30.  

Ta med tørrmat, drikke, grillmat, 

fiskeutstyr, redningsvest,  

sovepose, liggeunderlag, ev. eget 

telt hvis ønskelig.  

Det er ikke mobildekning i 

Gjerdalen.  

Kommunens aktivitets-buss 

henter deltakerne ved hytta kl.14.  

 

Deltakere fra strekninga Kobvatn 

– Straumen kan gå av bussen etter 

avtale med foresatte.  

 

Bussen vil være på Straumen  

ca. kl. 15.30. 

   

 
Kontakt med leder? : Sørfold kommune, tlf.756 85 000, ev. Steinar Strand, 476 34955   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.   

Noe vi som arrangør bør vite om på forhånd? (medisinbruk, allergier ev andre forhold): kontakt Steinar Strand, 476 34955.  
 

 


