
  

Velkommen til 

 

 
 

tirsdag 14. august til torsdag 16. august 2017 

 

I løpet av tre dager, med valgfri overnatting ute onsdag-

torsdag, vil deltakerne få prøve en rekke lærerike og 

spennende friluftsaktiviteter. Friluftsskolen arrangeres 

av Karlsøy kommune, i samarbeid med Ishavskysten 

friluftsråd og dedikerte ildsjeler. Friluftsskolen er et 

konsept utviklet i samarbeid mellom Friluftsrådenes 

Landsforbund og Den Norske Turistforening. 

 

Friluftsskolens koordinator er Christina 

Solhaug Joakimsen.  

Interessert i å bidra, enten som frivillig 

eller med sponsing? Gi oss beskjed! 

 

Friluftsskolen er gratis. Det er plass til 20 

antall deltakere, og her gjelder 

førstemann til mølla med eventuell 

venteliste. Meld deg på ved å sende e-

post til Friluftsskolens koordinator 

Christina Solhaug Joakimsen, så får du 

tilsendt påmeldingsskjema. Obligatorisk 

deltakelse alle dagene. 

 

Tirsdag: Rundhaugvannet, Ringvassøy.  

Onsdag til torsdag: Hersøya 

Torsdag: Rebbenesøy 

 

Gratis transport vil bli satt opp fra 

fergeleie Hansnes-Mikkelvik t/r, 

onsdag/torsdag. Det er også mulig å 

møte opp direkte. Mer info kommer når 

arrangementet nærmer seg. Barn med 

spesielle behov må ha med seg 

ledsager. Gratis bållunsj onsdag, samt 

middag ved overnattingen. 

 

Påmelding: christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no 

Påmeldingsfrist: fredag 22. juni 2018 

 

 

 

 

Friluftsskolen er et tilbud til barn 

født mellom 2005 og 2008 i 

sommerferien. Det vil bli læring 

gjennom lek og moro, i friluft 

med bål og kos! 
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Vi lærer bl.a. om  

LEIRLIV, FERDSEL OG 

TURER, FISKE, 

ALLEMANNSRETTEN & 

ORIENTERING MED 

KART OG KOMPASS  

mailto:christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no


  

Welcome to (the Outdoors school) 

 

 
 

Tuesday August 14th to Thursday August 16th 2017 

 

During three days, with optional outdoor sleepover 

Wednesday to Thursday, participants will try a variety of 

educational and exciting outdoor activities. The outdoor 

school is hosted by Karlsøy municipality, in collaboration 

with Ishavskysten friluftsråd and dedicated outdoor 

enthusiasts. The Outdoors school is a concept developed 

by The Norwegian Outdoor Board and The Norwegian 

Trekking Association.

 

The Outdoors school coordinator is 

Christina Solhaug.  

Interested in contributing, either as a 

volunteer or sponsor? let us know! 

 

 

The participation fee is free of charge. 

We have a limit of 20 participants, and 

the rule is first come first serve with 

waiting list. Register through e-mail to 

the coordinator Christina Solhaug 

Joakimsen, and you will be given a 

registration form. Obligatory 

participation all days. 

 

Tuesday: 

Rundhaugvannet, Ringvassøy 

Wednesday to Thursday: Hersøya   

Thursday: Rebbenesøy 

 

Free transport from the ferry quay 

Hansnes-Mikkelvik-Hansnes, 

Wednesday/thursday. You can also 

meet up directly at the camp. More 

information will be given closer to the 

event. Children with special needs must 

be accompanied by a companion. 

Free campfire lunch Wednesday, plus 

free dinner during the sleepover.

 

Registration: christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no 

Registration by: Friday June 22nd 2018 

 

 

The Outdoors school is an event for 

children born between 2005 and 

2008 during summer holiday. We will 

learn through fun and games, in the 

outdoors around campfires and 

exciting activities! 
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We will learn about 

CAMPING, HIKING AND 

TRIPS, FISHING, THE 

PUBLIC RIGHT OF 

ACCESS & 

ORIENTATION WITH 

MAP AND COMPASS  
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