
SOMMERFERIE 
Tilbud til barn og unge sommeren 2015 



Denne oversikten er satt sammen og distribuert av Lillehammer  

kommune. Kommunen har ikke selv ansvar for noen av aktivitetene og 

har heller ikke kvalitetssikret tilbudene. All kontakt må rettes til den  

enkelte aktør.  

Brosjyren gjøres tilgjengelig på kommunens og skolenes hjemmesider.  

Vi gjør oppmerksom på at det kan være andre ferietilbud i Lillehammer 

som vi ikke har fått innrapportert, vi kan derfor ikke garantere at denne 

brosjyren gir en fullstendig oversikt over alle tilbud. 

De aller fleste tilbudene er åpne for alle—også barn og unge fra andre 

kommuner. 

 

 

 INFORMASJON 



Vil du lære å danse på skøyter? Bli med på en morsom og intensiv uke med 

skøyteskolen om sommeren! Skøyteskolen passer for nybegynnere og evt. 

tidligere deltagere på skøyteskolen. På en uke vil du oppleve å bli mye    

flinkere på skøyter. Du får en innføring i grunnleggende skøyteferdigheter 

og noen kunstløpsferdigheter. Det blir to økter om dagen på skøyter og en 

økt med barmarkstrening (dans, balanse, styrke, kondisjon, lek). Varm lunsj 

er inkl. Serveres i kafeen i Kristinshall hver dag. Treneren følger opp gruppa 

hele dagen. Uka avsluttes med et skøyteshow i Kristins hall lørdag 1. august 

kl. 12.00. 

 

Arrangør: Lillehammer kunstløpklubb 

Alder: 7- 13 år (1.—7. klasse) 

Uke:  31 (27. juli—1. august) 

Tid: Mandag- fredag kl. 08.00 - 15.00, lørdag kl. 09.00-12.00. 

Oppmøte: Kristins hall 

Pris: 2.000 pr. deltaker (forbehold om min. 5 deltagere) 

Kontakt:  Toril Jacobsen Tlf: 92 83 10 78 

E-post: post@lillehammerkunstlop.no     

Hjemmeside:  www.lillehammerkunstlop.no 

Påmelding/frist: Elektronisk påmelding på www.lillehammerkunstlop.no 

Senest innen 1. juni. 

Merk: Alle må bruke hjelm (alpinhjelm er best, men sykkelhjelm går også. 

Kunstløpsskøyter er best egnet, men du kan også bruke ishockeyskøyter. Ta 

kontakt om du vil kjøpe gode kunstløpsskøyter. Ha på vanter på hendene 

og klær som er gode å bevege seg i, og joggesko og klær til  

barmarks-trening. Vi er inne og ute. 

 

SOMMERIS SKØYTESKOLE 



LIF’S FRIIDRETTSSKOLE 

På LIF’s friidrettsskole vil alle deltagerne få mulighet til å prøve seg på alle 
grenene innen friidrett; Løping, hopp og kast. Det blir tre dager med  
trening, lek og morro, en dag hvor vi drar til Hunderfossen Familiepark og 
en dag hvor vi arrangerer et stevne på Stampa. Det vil alltid være flinke og 
engasjerte instruktører til stede som sørger for en vellykket uke 
 
Arrangør: Lillehammer Idrettsforening 

Alder: 7- 13 år (2.—7. klasse) 

Uke:  26 (22.-26. august) 

Tid: Mandag- fredag kl. 08.00 - 16.00 

Oppmøte: Stampesletta Lillehammer, Friidrettsbana 

Pris: 1.000 pr. deltaker 

Kontakt:  Maren Rustadstuen Bruset    Tlf: 99 40 51 81 

E-post: marekatten@lmsn.com    Hjemmeside:  www.lillehammer-if.no 

Påmelding: Se påmeldingsskjema på LIF’s hjemmeside  

www.lillehammer-if.no.  

 

NB! Det er maks 50 personer. Førstemann til mølla! 

Ved spørsmål, send e-post eller ring Maren Rustadstuen Bruset. 

 



 FAABERG TINE FOTBALLSKOLE 

Faaberg Tine fotballskole er en aktivitetsuke for barn i alderen 7-13 år. 
Uken inneholder mye fotball, bading en økt og mye sosialt. Vi tilbyr  
dyktige instruktører, lunsj inne på Jorekstad hver dag og meget fine gress- 
og kunstgressbaner. Til lunsj fredag er det planlagt grillmat.  
 

Arrangør: Faaberg Fotball  

Alder: Fra 7 til 13 år  

Uke: 26 (22.-26. juni) 

Tid: Mandag- fredag kl. 09.00 - 15.00  

Oppmøte: Jorekstadhallen, mandag 22.juni klokken 08.45  

Pris: 1.000 pr. deltager, 900 fra og med søsken nr. 2, 900 for medlemmer 

av Faaberg Fotball/ Idrettslag  

Kontakt: Bjørn Karusbakken     Tlf:  97 07 38 30  

E-post: Karius54@gmail.com    Hjemmeside:  www.faabergfotball.no  

 
Påmelding: For å melde på deltagere til Faaberg Tine Fotballskole, går du 
inn på www.faaberg.fotball.no på ”fotballskole”. Følg deretter                  
instruksene. 

Deltakeravgift betales inn til konto 2095.49.06591. Husk å merk  
innbetaling med navn på deltager. 
  

Merk: Alle deltagere må ta med egen fotball og drikkeflaske. Husk å ta 
med bytteklær og kle deg etter været. Siden lunsjen spises inne må alle 
ta med innesko, fotballskoene skal av før deltagerne går inn i hallen. Den 
dagen det skal være bading må badetøy, håndkle, såpe etc. tas med.  



Målet med kurset er å lære barn husflid og håndverksteknikker. Barna 

blir delt inn i fire grupper som skal gjennom postene: 

1. Trearbeid/spikking 

2. Robin Hood 

3. Strikking/hekling 

4. Spinning 

Ungene skal spikke ulike gjenstander i rått virke, fiske med sjøllaga stang, 

lage pil og bue, strikke, hekle, spinne på håndtein, lage snorer og bånd 

med ulike teknikker m.m. Det er også en frivillig overnatting i gapahuken 

på Maihaugens område. Kurset avsluttes  med en dag hvor barna får 

oppleve litt av Maihaugens sommertilbud (bl.a. dyra) og utstilling i     

Maihaugens vestibyle med gjenstandene barna har laget. 

Arrangør: Maihaugen i samarbeid med Norges husflidslag  

Alder: 8 – 13 år (2. – 7.trinn)  

Uke: 33    Tid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00. Mulig å levere barn fra kl. 

08.30. 

Oppmøte: Vestibylen på Maihaugen 

Pris: 1.700 pr. barn inkl. 1 voksen instruktør og 2 ungdomsinstruktører 

pr. gruppe, alt materiell, spikkekniv til å ta med hjem og overnattingstur. 

Varm lunsj og yoghurt/frukt hver dag. 
 

Kontakt: Rune Prøven    Tlf: 612 88 900 

E-post: rune.proven@maihaugen.no    Hjemmeside:  www.maihaugen.no/

unghusflid 

Merk: Kurset passer både for gutter og jenter. 
 
Påmelding: Fram til 18. mai. Loddtrekning dersom det blir mer enn 52 
påmeldte. Evt. restplasser tildeles fortløpende etter fristen. 

UNG HUSFLID PÅ MAIHAUGEN 



Utendørstennis med mye lek og moro med tennis på alle  
ferdighetsnivåer. Dette er noe alle kan delta på, enten som nybegynner 
eller som viderekommende. 
 

Arrangør: Lillehammer Lawn Tennisklubb  

Alder: 6 – 15 år  

Uke: 26, 27 og 33 

Tid: Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.30   

Oppmøte: På nedsiden av Kringsjåhallen  

Pris: 1.450 pr. uke inkl. mat  

Kontakt: Alexander Hinchliffe    

Tlf:  99 47 85 59 

E-post: post@lltk.no  

Hjemmeside:  www.lltk.no  

Merk: Ta med egen racket hvis du har og joggesko med flat såle.        
Klubben har noen racketer til utlån.  Klubben forbeholder seg retten til å 
avlyse campen hvis antall påmeldte blir under 10 personer pr. uke. 

Påmelding: Førstemann til mølla. Vær tidlig ute for å sikre deg plass.   

UTENDØRSTENNIS 



 
Velkommen til en uke med varierte aktiviteter med hovedfokus på  
fotball i fotballskolen på Stampesletta.  
 

Arrangør: LFKF og LFK  

Alder: 7-12 år  

Uke: 26 

Tid: Mandag - fredag kl. 09.00-15.00  (22. til 26. juni) 

Oppmøte: Stampesletta  

Pris: 1.200  

Kontakt: Jørn Skjærvik  

Tlf: 975 35 630 (Jørn)  

E-post: dagligleder@lillehammerfk.no  

Hjemmeside:  www.lkfk.no eller www.lillehammerfk.no  

Merk: Drikke til lunsj (hver dag) og grilling av pølser (torsdag) er inklu-

dert i påmeldingsavgiften  

Påmeldingsfrist: Senest 20. juni eller så fort det er fulltegnet   

 

 LKFK/LFK TINE FOTBALLSKOLE 

mailto:dagligleder@lillehammerfk.no
http://www.lkfk.no
http://www.lillehammerfk.no


Velkommen til en uke med varierte aktiviteter med hovedfokus på  
fotball i fotballskolen på Stampesletta.  
 

Arrangør: LFK og LKFK  

Alder: 7-12 år  

Uke: 33 (10. til 13. august) 

Tid: Mandag - torsdag kl. 09.00-15.00   

Oppmøte: Stampesletta 

Pris: 1.200 inkl + 150,- for billett til Hunderfossen familiepark (torsdag) 

Kontakt: Jørn Skjærvik  

Tlf: 975 35 630 (Jørn)  

E-post: dagligleder@lillehammerfk.no  

Hjemmeside:  www.lkfk.no eller www.lillehammerfk.no  

Merk: Drikke til lunsj og grilling av pølser er inkludert i påmeldingsav-

giften (grillingen blir torsdag på Hunderfossen). 

Påmeldingsfrist: Senest 5. august eller så fort det er fulltegnet  

 

 LFK/LKFK TINE FOTBALLSKOLE 
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COWBOYBYEN PÅ VINGNES 

I cowboybyen får barna lære om hest og utstyr, det blir ridning for alle som 
ønsker det. Vi skal lage egen cowboyfilm (skuespill) som spilles inn på dvd 
som de får med seg hjem, båttur på Mjøsa for å fiske, gullgraving hvor du tar 
med ”gullet” til smeden hvor du kan støpe ditt eget smykke eller  
sheriffstjerne, pil og bue, baking av cowboybrød, leke sheriff og banditt. I år 
har vi dessuten ny båt (vannscooter) og banan (kun de som vil, og i rolige for-
mer sammen med en voksen fra oss). Avslutning på fredag der barna har  
rideoppvisning/skuespill for foreldrene. Vi må sette et lite forbehold om  
endring av aktiviteter (f.eks grunnet vær). 
Varme griller for egengrilling på avslutningen. Gratis kaffe til de voksne.  
 
Alder: Tilrettelagt for barn på barneskoletrinnet, men er man litt eldre, og har 
lyst er det bare å bli med  
Uke: 26 og 33  
Tid: Mandag-fredag. Fleksibel levering fra 07.00- 09.00 og henting fra 15.00-
16.00  
Oppmøte: Cowboybyen på Vingnes, Ravnumsvegen 4 (skiltes) 
Pris: 1.350 inkl. lærbelte, film, smykke, ridning, halstørkle, bakevarer, etc. 
Betales kontant første dag. Vi har ikke terminal.  
 

Kontakt person : Charita/Svein Arne Andersen   Tlf: 995 79 001  
 

E-post: sveinarneandersen@gmail.com   Hjemmeside: www.tombstone-city.com  
 

Påmelding skjer pr e-post:  
Skriv: Barnets navn og alder. Foresattes navn, adresse og telefon som du kan 
treffes på dagtid. Evt. viktige opplysninger. Ønsket uke. 
Begrenset antall plasser. Bindende påmelding. Førstemann til mølla… 
 

Mrk: Ta gjerne med eget kostyme/cowboyutstyr til lek og moro evt. skuespill.  
Ta med mat, drikke og badetøy/håndkle hver dag. Ellers tøy etter været. 



Dette er en femdagers aktivitetsuke hvor du vil møte flinke, kule danse-
lærere og mange nye venner! Du får lære Flashmob, hip-hop, jazzballet  
og musicaler. Vi avslutter hver uke med en feiende flott danseforestilling 
for foreldre, besteforeldre, søsken og venner! 
 

Arrangør: Lillehammer og Gjøvik Dansesenter  

Alder: Passer for barn/ungdom i alderen 1.-7.klasse  

Uke: 26, 27 og 33 

Tid: Mandag-fredag kl.08.00-15.00  

Oppmøte: Lillehammer Dansesenter, Brubakken 2, 2615 Lillehammer  

Pris: 2.000  per uke  

Kontakt: Louise Bothner-By  

Tlf: 930 35 165  

E-post: post@danz.no  

Hjemmeside:  www.danz.no  

Merk: Alle deltagere må ha med seg treningstøy, rene lys-sålet sko og 

mat og drikke for hele dagen.  Vennligst gi beskjed om evt. allergier etc. 

Påmelding:  Påmeldingssiden på www.danz.no  

Påmeldingsfrist:  22.mai  

LILLEHAMMER SUMMER DANCECAMP 



Velkommen til sommerleirene på Livoll. Denne sommeren arrangeres det 
to ulike leirer: På sommerleiren i juni blir det blant annet bruskasse-
klatring, vannsklie, bibelfortellinger, St. Hans feiring, lek og moro. 
På Liv og Lek leiren i august blir det bruskasseklatring, kanopadling,  
bibelfortellinger, overnattinger ute, tur og mye liv og lek! Selv om det blir 
en del friluftsliv på denne leiren, trenger du ikke være veldig sprek for å 
delta. Her er det rom for alle!  

Arrangør: Norsk Luthersk Misjonssamband  

Alder: 4 år t.o.m. 4. klasse.  LL- leir: 5.-10. klasse  

Uke/tid: Sommerleir: mandag 22. juni- onsdag 24. juni.  

LL-leir : mandag 10. august –torsdag 13.august   

Oppmøte: Livoll Ungdomssenter, v/Gålå i Sør Fron  

Pris: Sommerleir: kr. 480  LL-leir: kr. 700 

Kontakt: Inger Melbø Strangstad    Tlf: 99 61 46 42  

E-post: istrangstad@nlm.no    Hjemmeside:  www.livoll.no   

eller se Livoll på facebook 

Merk: Program for sommerleirene finner du på: www.nim.no/leir 

På sommerleiren er det lov å ha med seg en voksen hvis barna ikke ønsker 
å reise alene. De voksne betaler det samme som barna. 
 
Påmelding: www.nlm.no/leir eller ta kontakt med Inger Strangstad innen en 
uke før leirstart.  

SOMMERLEIR PÅ LIVOLL 

http://www.nlm.no/leir


UNG HUSFLID PÅ SUNDGÅRDEN 

Målet med kurset er å lære barn husflid- og håndverksteknikker.  

Barna blir delt inn i to grupper med to voksne på hver gruppe. Totalt har 

vi plass til 16 barn. Teknikkene barna får prøve er: Spikking, spinning på 

håndtein, toving, snorer/bånd, trykking på stoff, andre småaktiviteter og 

enkel matlaging. Kurset avsluttes med bålfest for deltagerne, husflidsquiz 

og utstilling med foresatte som inviterte gjester. Velkommen til ei flott og 

kreativ uke på en vakker og idyllisk plass! 

 

Arrangør:  Lillehammer husflidslag  

Alder: 8-13 år (3.—7. klasse)  

Uke/tid:  Uke 26,    kl. 09.00-15.00  

Oppmøte:  Parkeringsplassen på Fakkelgården (nedenfor Høgskolen i    

Lillehammer). Barna hentes der kl. 09.00, og de blir fulgt tilbake ved     

dagens slutt. 

Pris: 1.200 for medlemmer i Lillehammer husflidslag, andre 1500.     

Medlemsskap koster 100 i året. Foresatte melder inn barna sine på 

www.husfliden.no. Alle materialer og maten er inkl. Alle arbeider barna 

lager får de med hjem. 

Kontakt: Anne Guri Isum   Telefon:  99 29 33 87 

E-post:  aguriisum@gmail.com 

Hjemmeside:   www.husflid.no/lillehammer 

Påmelding: Eget skjema lastes ned fra www.husflid.no/lillehammer 

Merk: Barna må ta med egen matpakke + frukt og drikke, og klær til all 

slags vær. Totalt 16 plasser. Førstemann til mølla! 



Dette skal bli sommerens store høydepunkt. Opplevelser som klatreskole, 
padling, bading, naturstier og klatring både inne og ute vil stå på menyen.  
Dette bør du ikke gå glipp av! Tyrili Klatring ønsker deg mellom 1.-7. klasse 
velkommen til vertikale opplevelser og andre luftige opplevelser.  
 

Arrangør:  Tyrili Klatring  

Alder: 1. – 7. klasse  

Uke: 26 og 33 

Tid: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 (mulig og levere fra kl. 0745 og hente innen kl .1545)  

Oppmøte: Tyrili Klatring  

Pris: 2.200 

Kontakt: Rune Osvold    Tlf: 95 05 79 09  

E-post: klatring@tyrili.no    Hjemmeside:  www.tyriliklatring.no  

Merk: NB! Ha med mat og drikke og to matpakker hver dag bortsett fra fre-
dag hvor vi avslutter med grilling. Ha med klær og sko for å være ute i all 
slags vær: Klatretøy, regntøy og badetøy – alle dager! 

Vi kan stolt tilby en aktivitet der det er mulig og levere barna allerede fra    
kl. 0745 og hente de innen kl. 1545  
 

Påmelding: Påmelding sendes pr. e-post til  klatring@tyrili.no med følgende 
info: ønsket uke, barnets navn og alder, navn på en foresatt, telefon og mail-
adresse. Påmeldingsfrist 14. juni.   
NB!  Begrenset antall plasser.  

 

TYRILI KLATRE– OG FRILUFTSCAMP 

mailto:klatring@tyrili.no


EVENTYRSPILL 

Vi samles ved badedammen og går inn i skogen, som for anledningen har 
blitt en eventyrskog med en landsby. Med kostymer og myke sverd vil 
deltakerne leve seg inn i en middelalderverden. Her finnes det skatter, 
trollmenn og skjulte farer som røvere og skumle krigere. Deltakerne må 
samarbeide for å ordne opp i landsbyen– men vil de greie det, når det ut 
av skogen dukker opp noe skikkelig skummelt?  

 

Arrangør: Skogens Lys Eventyrspill  

Alder: 8-13 år (3.-8. klasse) 

Uke: 27 

Tid: 1. juli kl. 10.00-15.00 

Oppmøte:  Badedammen  

Pris: 250 

Påmelding: På nettsiden www.eventyrspill.blogspot.no  
 

Kontaktperson: Martin Løken   Tlf: 987 67 415  

 

E-post: masosial@gmail.com 

 

Merk: Ta med uteklær og matpakke  

 
 

mailto:vibekebn@hotmail.no


VANNSPRUT m/RS UNG 

Nytt opplegg i år! Lillehammer Vannskiklubb arrangerer aktivitetsuke, 
med vannski, roing, padling, bading og lek. Sikkerhet på, ved og i sjøen 
er en viktig del av  jobben vi gjør så det blir også tilbudt opplæring i førs-
tehjelp, hvordan oppføre seg på vannet og i båt, bruk av redningsvester 
og knuter. 

 

Arrangør: Lillehammer Vannskiklubb  

Alder: 9-15 år 

Uke:  27, 31 og 33  

Tid: Mandag-fredag  kl. 09.00-15.00 (Vi er tilstede 08.00-16.00) 

Fremmøte: Lillehammer Vannskiklubb– Vannsportsenteret v/

Lillehammer Renseanlegg 

Pris: 2000,- 

Påmelding: Via mail til kontaktperson med navn, adresse, fødselsnr. til 

deltager, tlf. til foresatte. Påmelding bekreftes når betaling er registrert.  
 

Kontaktperson:  Vibeke Bruun de Neergaard   Tlf: 98 60 86 41 
 

E-post:  vibekebn@hotmail.no 

Merk: Deltagerne må ha med tøy etter været, badetøy, håndkle og    
gjerne et teppe. Vi tilbyr drikke og frukt  hver dag, grilling på fredag, så 
de må ha med seg matpakke mandag-torsdag. Om barna har allergier, så 
send med egne medisiner. Sørg for at vi får opplyst dette ved oppstart. Vi 
har førstehjelpsutstyr til hverdagsskader.   
 
Påmeldingsfrist:  1. juni. Førstemann til mølla! 

 



 

SOMMERDRILL 

Sommerdrill er en treningsleir hvor vi øver på drilldans, twirling, dans, 
teknikk, enkel koreografi m.m. 
 
Dette er et tilbud til dere som har erfaring med drilling fra før. 
 
Arrangør:  Kringsjå drilltropp 

Alder:  7-15 år 

Uke:  33 

Tid: Mandag-fredag kl. 09.00-16.00 

Oppmøte: Smestad ungdomsskole 

Pris: 1.500 inkl. varm lunsj 

Påmelding: På e-post til anitahoeybakken@yahoo.com 

Kontakt:  Anita Høybakken   Tlf: 468 47 988 

E-post: anitahoeybakken@yahoo.com 

Merk: Begrenset antall plasser 

Påmeldingsfrist: 1. juni 



Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med 
begrenset økonomi, og som ikke selv har mulighet til å finansiere ferie– 
og fritidsopplevelser. Familien må ha minimum ett barn i målgruppen  
6- 13 år, og det er lov å ha med eldre og/eller yngre søsken. Tilbudet 
skal bidra til styrking av familiebånd, til sosial deltakelse og utvikling, 
samt nettverksbygging og inkludering. Ferie for alle arrangeres på  
steder som Merket, Bøkevangen, Eidene, Tanum Strand, Idre Fjell og 
Bokenäs  

 

Arrangør:  Røde kors 

Alder: 6-13 år  

Uke: 26, 27, 28, 29, 30  

Pris: Selve oppholdet er gratis, deltagerne dekker selv transport t/r  

feriested (eller til fellesbuss)  

Kontakt: Laurentiu Calenciuc, Koordinator Ferie for alle   Tlf: 05003  

E-post: ffaostlandet@redcross.no     

Hjemmeside:  www.rodekors.no/ferieforalle  

Mrk: Vi gjør oppmerksom på at familiene ikke kan søke direkte på  
oppholdene selv, men at dette må gjøres i samarbeid med offentlige  
instanser eller lokalt Røde Kors. Offentlige instanser kan være blant  
annet sosialtjeneste, barnevernstjeneste, flyktningetjeneste, NAV eller 
helsesøster. Ansatte i disse instansene er ofte i kontakt med mennesker 
i sårbare og utsatte situasjoner, og vil kunne bistå potensielle deltakere 
til å søke på Ferie for alle oppholdene.  

Ta kontakt med Røde Kors for mer informasjon om de ulike  
ferieoppholdene.  
 
Påmelding: Søknadsskjema finnes på nettsiden www.rodekors.no/
ferieforalle. Skjemaet skal fylles ut av påmelder sammen med foresatte, 
og skrives under av begge parter før det sendes til: Østfold Røde Kors, 
v/Ferie for alle, Vesterheimveien 2, 1712 Grålum 

 

FERIE FOR ALLE 
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FERIE FOR ALLE 
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