Er du klar for action?
4H Østfold og Norges Jeger- og Fiskerforening
(NJFF) - Østfold inviterer til Berby Action Camp 4.6. mai.
Berby Action Camp er en friluftsleir for 4H-ere og NJFF-ere mellom 10 og 18 år. Hele
helgen fylles med action, friluftsliv, volleyball, jakt og fiske. Det er begrenset antall
plasser, så meld deg på tidlig!
Vi skal blant annet:
•
Gå på skattejakt
•
Skyte med luftgevær
•
Fiske
•
Padle kano
.…og overraskelser kommer selvfølgelig!

Voksenledere
Det må være med en voksen per ti deltagere. (Dvs. ni deltakere krever en voksenleder,
mens elleve deltakere krever to voksenleder). Pris per voksenleder: kr 250,-. Dette betales
av klubben. De voksne som blir med 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!
Huskeliste
• Støvler og ullsokker
• Redningsvest/flytevest
• Varme klær, regntøy og ekstra skift (veldig viktig)
• Sovepose og liggeunderlag (det er kaldt om natta)
• Toalettsaker
• Fiskestang (om du har)
• Telt
• Campingstol/campingbord (avtal med andre, så slipper alle å ha med)
• En liten sekk som du skal ha med deg i aktivitetsløypen, den bør
inneholde: spikkekniv, matboks, termos/drikkeflaske/ kopp, tallerken og bestikk
(ikke engangs), lommelykt eller hodelykt hvis du har.
Det er viktig å huske på at det kan bli nedbør og lave temperaturer. Husk derfor ekstra skift.
Merk klær og utstyr med navn og klubb.

For 14+ gruppa vil det være aktiviteter relatert til jegerprøven; skyting med hagle,
salongrifle, ettersøk etter skadet vilt, flåing og partering. Vi prøver vel også å få til
gjeddefiske i Røsvannet.
Påmelding og pris
Leiren blir mer og mer populær for hvert år, så i år gjelder det å melde seg på tidlig! Det er
kun plass til 50 NJFF-ere og 50 4H-ere. Berby Action Camp koster kr 500,- pr deltager.
•

•

4H-ere melder seg på via kalenderen i høyre marg på nettsiden
www.4h.no/ostfold. Finn korrekt oppstartsdato og arrangement. Trykk deretter
”meld på”. Påmeldings frist er 18. april.
NJFF-ere melder seg på til sin lokalforening eller til Willy på telefon 69 22 20 07
eller e-post wh@njff.org

Praktisk informasjon
Overnatting skjer i medbrakte telt, og alle måltider er inkludert i prisen. Det er ingen butikk
i nærheten, og vi kommer ikke til å ha noen kiosk i leiren. Det vil ikke bli tilgang på dusj
eller bad, men vi har toaletter og tilgang på drikkevann. Dere kan ta med egen primus til å
ha i deres teltområde. Husk da at denne skal plasseres trygt og at det er en voksen som
har hovedansvaret for den.
Oppmøte på fredag fra kl. 17.30, avslutning på søndag kl 15.00.

Veibeskrivelse
Kjør gjennom Halden by, opp mot Fredriksten festning. Følg rv. 22 forbi festningen, Risum
Vgs., Idd kirke og Bakke rehabiliteringshjem. Du skal følge samme vei helt til du kommer til
et skilt hvor det står at du kan svinge til høyre for å komme til Strømstad. Sving inn til høyre
mot Strømstad, deretter skal du til høyre igjen en gang til etter en bro. 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.
For mer info:

4H Østfold: www.4h.no/ostfold
Arthur Olsen 69 24 75 44
arthur.olsen@4h.no

NJFF – Østfold: www.njff.no/ostfold
Willy Henriksen 69 22 20 07
wh@njff.org

Program 2012:
Fredag 4. mai
17.30 – 18.30
17.30 – 20.00
20.00
21.00
21.30
23.00

Oppmøte
Leirbygging
Mat
Åpning av campen
Sosialt samvær
Ro

Lørdag 5. mai
07.45
08.15
09.00
10.00 – 17.00
18.00
21.30
24.00

Vekking
Frokost og lage matpakke
Oppmøte og info
Aktiviteter med innlagte pauser
Middag
Sosialt samvær
Ro

Søndag 6. mai
08.00
08.30
10.00 – 14.00
14.00
15.00

Vekking
Frokost
Aktiviteter
Lunsj
Pakking og hjemreise
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