
 

Program for Sørfold kommunes Friluftsskole 2019.  For elever i 4-7. klasse i skoleåret 2018/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Uke 26  Mandag 24.06 Tirsdag 25.06  Onsdag 26.06  Torsdag 27.06 Fredag 28.06 

 

Aktivitet Skating 

Kurs i skating på 

Rådhusplassen med 

instruktører fra RullNord 

fra Bodø. 

 

Simen og Henriette fra 

RullNord har med seg en 

skapbil med ramper, 

rullebrett, hjelmer og 

sikkerhetsutstyr. 

 

 

Maks 25 deltakere 

 

Turleder: Lena  

Bållunsj: Sylvi 

Skyting, Buvika 
Med instruktører fra 

Fauske og Sørfold JFF.  
 

Du får prøve ulike 

jaktskytegreiner sammen 

med instruktørene fra 

FSJFF. I tillegg blir det  

morsomme aktiviteter på 

skytebanens uteområde. 

 

 
Maks 15 deltakere 

 

Turledere: Lena og Sylvi 

 

Fisketur med Bolga 
Koselig fisketur i fin natur med 

Veteranbåtlaget. 
 
Ship Ohoi! 
Ut å prøve fiskelykken. 

Vi fisker herlig småsei og kanskje 

noen riktig store torsker også. 

Fangsten koker vi om bord og det 

blir servering av et ordentlig 

herremåltid på romluka om bord i 

Blomøy. 

 

 
Maks 12 deltakere 

 

Turleder: Lena  

Topptur til Buviknakken 
Med bading, leker og grilling etterpå. 

 

 

Buviknakken er en lett topptur som gir 

utsikt til alle kanter. Herfra ser vi ut 

fjorden, inn mot Rago og Siso og ned 

mot Straumen.  

 

Når vi kommer ned blir det mulighet 

til å bade hvis været tillater det.  

Litt lek og moro skal vi også ha. 

På slutten av dagen vil vi også legge 

opp til pinnebrød og pølser på bål. 

 

Maks 25 deltakere 

 

Turleder: Lena og Sylvi 

Vannsportdag i Valvatnet  
Fisking, bading, kano, kajakk og 

standup-padle. 

 
Har du prøvd å stå og padle? Det er 

skikkelig kult. Eller å sitte helt i 

vannskorpa mens du padler kajakk. 

Veldig gøy det også. 

På den store vanndagen i Valvatn er 

det mye morsomme aktiviteter å vege 

mellom. 

 

 
 

Maks 12 deltakere 

 
Turledere: Lena og Sylvi 

Opp-

lysninger 

 

  

Oppmøte på 

Helikopterplassen kl 

0930. 

 

RullNord har med seg 

ramper, brett og hjelmer. 

 

Utelunsj med bålmat. 

 

Ferdig kl 1500. 

 

Oppmøte på skytebanen i 

Buvik kl. 10.00 

Vi lager felleslunsj på 

bål/grill.   

 

Ta med eget hørselvern 

dersom du har. 

 

Deltakerne må hentes ved 

skytebanen i Buvika  

kl. 15.00 

Oppmøte på kaia i Røsvik kl 

1000 

 

Ta med egen rednings-/ 

flytevest  dorg, matpakke og 

drikke. 

 

Vi koker også fisk ombord.   

 

Deltakerne må hentes i Røsvik 

kl. 15.00 

Oppmøte på parkeringen ved 

kirkegården på Helland kl 0930.  

 

Ta på gode sko. Ta med vannflaske og 

en liten matpakke til toppturen.  

 

 

 

Deltakerne må hentes på Helland kl. 

15.00 

Oppmøte ved Valvatnet kl. 1000 

 

Ta med redningsvest, fiskeutstyr, 

mat og drikke + håndduk hvis du 

skal bade.  

 

Ta med matpakke og grillmat 

etter eget ønske.  

 

Deltakerne må hentes ved 

Valvatnet kl. 15.00 

 

Klær : Vi gjennomfører turene uansett vær! ☺ Husk derfor å sende med «klær etter vær» ☺ 

Mobiltelefon: Ta gjerne bilder, men husk å få tillatelse før du tar bilde av andre. Bruk av telefon til dataspill, nettjenester ol. er ikke tillatt under aktivitetene. Vi ønsker at 

turopplevelsene og sosialt samvær være i fokus.   

Bor du på Nordsia?: Vi minner om ulighet for å ta sørgående buss som ankommer Straumen hver dag kl. 09.28. Du kan sitte på med en av lederne derfra. 

Noe du lurer på: Kontakt Sylvi Katrin Brandsæther på tlf. 90727655 eller på epost: sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no eller Lena Pedersen Osnes på tlf: 97161771. 


