
 

  

Berby Action Camp 

8.-10. mai 2015 
 

4H Østfold og NJFF Østfold 
 

Program 2015: 
 

Fredag 8. mai 

17.30 – 18.30 Oppmøte 

17.30 – 20.00 Leirbygging 

20.00  Mat 

21.00   Åpning av campen 

21.30   Sosialt samvær 

23.00  Stille i leiren 

 

Lørdag 9. mai 

07.45   Vekking 

08.15   Frokost og lage matpakke 

09.00  Oppmøte og info 

10.00 – 17.00 Aktiviteter med innlagte pauser 

18.00   Middag 

21.30   Sosialt samvær 

24.00  Stille i leiren 

 

Søndag 10. mai 

08.00  Vekking 

08.30  Frokost 

10.00 – 13.00 Aktiviteter 

13.00   Lunsj 

15.00   Pakking og hjemreise 

 

4H Østfold og NJFF Østfold 
 



 Endelig er det Berby action camp! 
Friluftsleir for 4H-ere og NJFF-ere mellom 10 og 18 år. 

For de mellom 14 og 18 år blir det blant annet leirdueskyting, 

fisking og skyting med rifle. De mellom 10 og 13 år skal bygge 

gapahuk, skyte med pil og bue, padle kano og mye mer. Dette blir 

en helg full av spennende aktiviteter! 

Sted:  Enningdalen i Halden (veibeskrivelse nedenfor) 

Oppmøte: Fredag 8. mai klokken 17.30 

Avslutning: Søndag 10. mai klokken 15.00  

Påmelding: 4H: Via 4h.no/ostfold (Klikk på 8.mai i kalenderen). Innen 1.mai! 

                    NJFF: Til Willy på wh@njff.org eller 69222006 (Skriv: navn, adresse,  

                    telefon, e-post, fødselsdato, forening og t-skjortestørrelse)                                                

Pris:  650,- per deltaker 

Huskeliste 

Klær: Støvler, ullsokker, varme klær, regntøy og ekstra skift! 

Til overnatting: Telt, sovepose og liggeunderlag, toalettsaker, 

campingstol/campingbord (avtal med andre), lommelykt hvis du har 

Til aktiviteter: Fiskestang hvis du har og redningsvest/flytevest! En 

liten sekk til aktivitetsløypen med: matboks, termos/drikkeflaske/ kopp.  

 

Praktisk informasjon 
Alle måltider er inkludert i prisen. Engangstallerken osv. deles ut til alle måltider. Det er 

verken kiosk i leiren, eller butikk i nærheten. Det vil ikke bli tilgang på dusj eller bad, men 

vi har toaletter og tilgang på drikkevann. Overnatting skjer i medbrakte telt. Det er viktig å 

huske at det kan bli kaldt om natten, og vått om dagen, så husk varme og vanntette klær, 

en god sovepose og gjerne et teppe. Det er IKKE lov å fyre i telt eller lavvo! 

Voksenledere 

Det må være en voksen per ti deltagere. (Dvs. ni deltakere krever en voksenleder, mens 

11 deltakere krever to voksenledere). Pris per voksenleder er 250 kroner som betales av 

klubben. De voksne får ulike oppgaver i løpet av helga, det kan være å hjelpe til på 

aktiviteter eller å dele ut mat. Vi lover god tilgang på kaffe og en sosial helg med moro 

også for de voksne! 

 Veibeskrivelse 

Kjør gjennom Halden by, opp mot Fredriksten festning. Følg rv. 22 forbi festningen, 

Risum Vgs., Idd kirke og Bakke rehabiliteringshjem. Følg veien videre en god stund, og 

ta til høyre mot Strømstad. Det settes opp skilt merket med Jeger- og fiskerforbundets 

logo fra avkjøringen mot Strømstad og helt fram til leirplassen. Avstanden er målt til 1,8 

mil fra Idd kirke. 

Kontakt: 4H: Mari Johannessen på 906 53 785/mari.johannessen@4h.no 
    NJFF: Willy Henriksen på 69 22 20 06/913 96 578/wh@njff.org 

 


