Aktivitetsplan for Camp Asker 2017
Helg

Fredag

3-5 februar

Alltid fast rutine
fredag:
- Middag etter
ankomst.
- Samlingsstund
etter middag med
planlegging av helg
og ønsker fra barn.
- Felles rolig aktivitet
inne på huset før
enkel kveldsmat og
legging.

3-5
Mars

Faste rutiner.

31 mars-2 april

Faste rutiner

28- 30 mai

Faste rutiner

Lørdag

Søndag

Faste rutiner
lørdag: Fokost
0900
Lunsj ca kl 1230
Middag ca kl
1700
Rolige
inneaktiviteter
etter middag.
Kvelds ca kl 2030

Faste rutiner Søndag:
Frokost kl 0900
Lunsj før avreise kl 1300
Aktiviteter:
Ridning

Aktiviteter:
Etter frokost
Mate dyr, være
på tunet. Etter
lunsj
Natursti med
poster.

Faste rutiner.
Aktiviteter:
Ridetur eller
isfisking etter
frokost.
Lunsj i Lavo.
Delta på åpen
gård.
Faste rutiner
Skitur/ gåtur etter
frokost
Skiaktiviteter og
snølek etter lunsj.
Faste rutiner

Faste rutiner.
Stelle dyr.
Delta på åpen gård.

Faste rutiner
Hundekjøring

Faste rutiner
Risenga badeland

Topptur
Kino
26 -28 mai

Faste rutiner

Faste rutiner
Padletur/ båttur
og fisking

Klatresenter

Eventuelt

16-18 juni

Faste rutiner

Båttur i
oslofjorden

Uke 32
Sommerklubb:
Tilbud som kan gis
til alle barn og
spessielt til de i
Camp Asker.

Mandag: start kl
1000
Drøbaktur, barna
skal sove hjemme
etterpå.

Fredag: start kl
0900
Tur til
sommarland bø i
telemark. Barna
skal hjem etter
aktivitet.

Bading, akvariet,
lunsj, julenissehuset
eventuelt tur til
oskarsborg festning.
Uke 32: tirsdag –
torsdag med to
overnattinger.
Sommerleir på
Bergvang.
Tilbud gis (er ink for
medlemmer i Camp
asker og gis som
tilbud til andre i
tillegg?

Helger camp asker
2017:
Program lages i mai
2017. Deltakerne får
påvirke programmet.

Tirsdag:
Start kl 1000 med
frokost.
Bli kjent på
Bergvang og med
hundene.
Lunsj
Hundekjøring
Stelle dyr
Middag
Badetur til semsvann
Kvelds
25-27 august

Ridetur
Cafetur med lunsj i Asker
som sommeravslutning

Onsdag:
Frokost kl 0900
Stelle hest, bli
kjent med hest,
lama og andre
dyr på Bergvang .
Lunsj i lavo.
Ridetur
Middag
Kveldsbad til
semsvann

Torsdag:
Frokost kl 0900
Båttur i oslofjorden med
fisking, bading og
aktiviteter på en
spennende øy.
Middag før avreise fra
øya.

22-24 september

20-22 oktober

Hjemkjøring.

Dersom barnet ikke kan komme eller det er noe annet vi bør vite, ring oss:
Nini, telefon 48073381
Kan gi tilbud i påsken man-ons og deler av høstferien om ønskelig.

17-19 Nov
15-17
Des

