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Noe som passer for deg?

Lyst til å oppleve Hovden, treffe nye (og kanskje noen gamle) venner, mens du blir utfordret på noen spennende vinteraktiviteter?
Vårt mål er å gi deg som deltager en opplevelse av mestring og glede, via aktivitet.

Hovdenmesterskapet er et høyde- På Hovd
en har v
i det...
punkt for mange. Her har vi
GØY!!!
langrenn, alpint og akeaktiviter. De
som ønsker deltar, resten heier og skaper liv og
røre. På vårt mesterskap er ikke det viktigste å vinne, men
å DELTA:) På kveldstid blir det dans og underholdning. Da
har vi det utrolig morro! Folk sier at Hovdenleiren ikke kan
beskrives... den må OPPLEVES:)
Et minne for livet!

Slik fungerer leiren:

En tradisjonsrik leir

Hovdenleiren arrangeres for 34. gang og er
åpen for deltakere over 16 år. Hensikten med
leiren er å tilby vinteridrettslige aktiviteter til
ungdom og voksne, som ikke på egenhånd kan
skaffe seg av et slikt ferietilbud. Vi bor på hotell (Hovdestøylen) og unner oss litt luksus. Vi
får god middag hver kveld, med deilig dessert.
Uteaktivitetene du kan delta på er bl.a. langrenn, alpint, aking, samt trim og mosjonsaktiviteter.
Vi besøker også HOVDEN BADELAND og SPA
(frivillig), aker masse og hvis været tillater det
tar vi oss en ”topptur” med stolheisen for å
nyte den fabelaktige utsikten over dalen.

• Leirsjef
• 11 hovedledere
• ca. 40 elevinstruktører
• 2-4 lærere
• ca. 60 deltagere
Hovedlederne har ansvar
for hver sin gruppe med
elevinstruktører både idrettslig og sosialt.
Hovedlederne har lang fartstid fra leiren og er drevne aktivitetsledere. Elevinstruktørene er hovedsaklig 3. års
videregåendeelever som utdanner seg på Idrettsfag. På
leiren får de verdifull erfaring
og deltagerne flotte opplevelser.
Deltagerne våre har svært ulik
bakgrunn og motivasjon.
På leiren er både den superspreke og den litt dovne like
velkommen.
Vi tar utfordringen:)

Leiravgift

Hotell dobbeltrom eller flermannsrom: 4690,Hotel enkeltrom: 5550,4-manns rom (2 rom): en dobbeltseng og en køyeseng (kan ønskes)
6-manns leilighet (3 rom): en dobbeltseng og to køyesenger og kjøkken (kan ønskes)
8-manns leilighet (4 rom): to dobbeltsenger og to køyesenger og kjøkken (kan ønskes)

Leiravgiften dekker opphold m/kost & losji, instruksjon , t-skjorte,
samt aktiviteter som topptur, badeland og kveldsaktiviteter.

Praktisk informasjon

Vi forutsetter at alle deltakere som
kommer alene er selvhjulpne ift.
hygiene og medisiner. Du må
også kunne utføre en
eller flere av de nevnte uteaktivitetene. Hvis ikke så må
det gjøres avtaler med noen av
dem som har med seg ledsager.
Er du førstegangsdeltakere MÅ du ha med ledsager, eller ha
gjort en avtale med noen andres ledsagere om litt oppfølging.
Dette for å ha en støtteperson å forholde seg til, da det er mye
nytt på leir. Dette skaper trygghet og trivsel.
Det er mulig å ta med akebrett og annet vinterutstyr. Du vil få
hjelp til å teste det ut. Husk å sjekke at ski, binding og støvler
passer sammen.
Alpint (de som ønsker dette)
Utstyr må medbringes. Du dekker selv skikort til heisen.
HUSK: MERK ALT UTSTYR MED NAVN!
For de som ønsker det, vil det også i år bli satt opp buss tur/retur Arendal- Hovden. En hyggelig start
på reisen.
Prisen for buss kr. 470,- pr. person.

Gratis utlån utstyr

Frivillige og penge-støtte

Det finnes en rekke ordninger
med lån av utstyr. Oppfordrer til
å benytte dette om du ikke har
privat. For de som skal på alpint,
må dette lånes og medbringes
privat (Skattekammeret og BUA).

Meld deg på via vår nettside
Leiren er nonprofitt. Vi søker tilwww.hovdenleiren.no
skudd og støtte ulike plasser, som
brukes til å redusere deltageravTrenger du hjelp med påmeldingen?
giften. Vi er heldige
-ring, så hjelper vi deg.
og ha mange som
Frist: 15. mars (eller til det er fullt)
jobber frivillig! Dette
Lurt å være tidlig ute og sikre seg plass
holder prisene nede.

Påmelding

