
INVITASJON TIL

VINTERLEIREN 
PÅ STOREFJELL
26. - 30. MARS 2023

Det tas forbehold om endringer 

i gjennomføring av Vinterleiren 

2023.



VELKOMMEN TIL VINTERLEIREN 2023
Viken fylkeskommune ønsker velkommen til den 35. vinterleiren på Storefjell. Vinterleiren er tilrettelagt 
for personer med utviklingshemming, og vi vil gjøre vårt ytterste for at alle, uansett forutsetninger, skal få 
noen fine og trygge  dager med spennende vinteropplevelser. Vi kan love aktive dager ute i vinterfjellet.

Noen av aktivitetene vi tilbyr er friluftsaktiviteter 
som hundekjøring, aking, klatring, langrenn,  
alpint, aktivitetsløype, lysvandring i vintermørket, 
fjellturer, hugge ved, snøscooter, leiker og kon- 
kurranser. Inne har vi dans og musikk, show,  
nydelig mat, afterski, diverse spill og mye mer. 

Leieren arrangeres også i år på Storefjell  
Resort hotell på Golsfjellet. Innsjekking  
etter kl. 16:00 søndag 26. mars og avreise 
etter frokost torsdag 30. mars.

I tillegg til at deltakerne har med egne ledsagere, 
stiller vi med dyktige instruktører som har vært 
med på vinterleieren i mange år. Studenter fra 
Norges Idrettshøgskole og elever fra friluftsliv på 
Hallingdal folkehøgskule og musikkelever fra  
Ringerike folkehøgskole hjelper til. På Storefjell er 
det både basseng, boblebad og vannsklie. Vil dere 
vite mer om hotellet, så  gå inn på  
www.storefjell.no.

Klikk deg inn på www.facebook.com/ 
VinterleirenStorefjell og trykk på “liker”-knappen. 
Her vil det legges ut bilder og oppdateringer før, 
under og etter selve leiren!Endringer i programmet 
kan skje fort - så følg godt med.

Transport
Egen bil til Storefjell hotell eller tog til Gol stasjon hvor det er mulig å bli hentet av hotellets busser.  
Dette må avtales direkte med hotellet senest dagen før ankomst.

Hva koster det å være med?
Dobbeltrom (2 voksne i rommet) kr 1115,-  
pr person pr døgn.

Barn 5-15 år som deler rom med voksne kr 585,-  
pr barn pr døgn i ekstraseng 

Dobbeltrom (1 voksen og barn 5-15 år i rommet)  
kr 1115,- pr voksen pr døgn kr 585,- pr barn  
pr døgn i ekstraseng.

Enkeltrom (1 voksen i rommet) kr 1330,-  
pr voksen pr døgn i hotell Kr 1115,-  
pr voksen pr. døgn i anneks.

Daggjest inklusiv lunsj ute pr måltid kr 245,-  
pr voksen/ kr 150,- pr barn 5-15 år. 

Daggjest Inklusiv middag inne pr måltid Kr 345,-  
pr voksen/ kr 200,- pr barn 5-15 år.

Dagrom som daggjest eller holde rommet til etter 
middag avreisedag kr 600,- pr døgn/pr rom. 

I tillegg kommer leiravgift kr. 500,- pr deltaker.  
Det er ikke leiravgift for ledsager. Betaling for  
overnatting og leiravgift skjer til hotellet før avreise.

Det er mulig å leie alpinutstyr. Vi ønsker at flest 
mulig har med egen hjelm på grunn av smittefare. 
Husk at en også skal ha på hjelm når en fraktes  
med snøscooter.

Vinterleiren og Viken 
fylkeskommune vil 
følge alle nasjonale 
og lokale regler for 
smittevern under 
arrangementet.

http://www.storefjell.no
http://www.facebook.com/VinterleirenStorefjell
http://www.facebook.com/VinterleirenStorefjell


PROGRAM

Søndag
Kl. 16.00 - 18.00  Ankomst Storefjell

Kl. 18.00   Middag

Kl. 19.30   Åpning

Mandag
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost

   Friluftsaktiviteter

   Lunsj ute

   Friluftsaktiviteter/inneaktiviteter

Kl. 18.00   Middag

   Lysvandring i vintermørket

Tirsdag
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost

   Uteaktiviteter m/slalåm, langrenn og aktivitetsløype

   Lunsj ute

   Slalåmrenn

   Afterski

Kl. 18.00   Middag

Onsdag
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost

   Fjelltur, akerenn med kostymer og mye mer

   - I år er tema fri fantasi med friske farger

Kl. 18.00   Festmiddag

Torsdag
Kl. 08.00 - 10.00  Frokost og utsjekk

Det tas forbehold om endringer  
i programmet og gjennomføring  
av Vinterleiren 2023.



PÅMELDING
Bindende påmelding innen 24. februar 2023. Påmelding åpner 15. januar her:  viken.no/vinterleir

Påmelding gjøres fortløpende, og det er ikke satt et tak på antall deltakere. Det vil bli gjort en fortløpende  
vurdering avhengig av antall ledsagere og eventuelle begrensninger på grunn av smittevernsituasjon  
og smittevernregler. De som melder seg på etter en eventuell stopp i påmeldingene, vil bli satt på venteliste  
og varslet. 

Bekreftelse på påmelding vil bli sendt til den som står som kontaktperson etter at  
påmeldings- fristen er gått ut.

 
Spørsmål om priser og overnatting rettes til Storefjell Resort hotell, tlf 32 07 80 00.

 
Spørsmål om selve leiren kan rettes til:

Frode Kibsgaard Larsen      Stig Kleven

99354810      404 65 238

frode.larsen@aldringoghelse.no   stigarildk@viken.no

ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER
Økonomiske støtteordninger varierer mye lokalt, men vi anbefaler å ta kontakt med kommunen  
og lokale humanitære organisasjoner.

For deltagere, fra tidligere Buskerud, er det mulig å søke Buskerud Sanitetsforening om støtte. Støtten er  
behovsprøvd og er ment som en støtte til deltagere som ikke har mulighet til å finne anen finansiering  
til deltakelse. Søkeren må være under 18 år og ikke ha egen inntekt. Søknaden må inneholde begrunnelse  
for støtte, alder og adresse. I tillegg må søknaden inneholde informasjon om kontaktperson med telefon- 
nummer og epostadresse, samt kontonummer for eventuell utbetaling.  
Søknad sendes post@viken.no og merkes «Søknad Sanitetsforening Vinterleiren 2023».

Akershus og Østfold Sanitetsforening har ikke tilsvarende ordninger.

Hvis vi blir kjent med støtteordninger for deltakere, så vil vi legge ut informasjon om dette 
fortløpende på Vinterleiren på Storefjell - facebook.

Vinterleiren arrangeres med støtte fra:
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