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Tradisjon tro inviterer Voksne med medfødt hjertefeil alle våre medlemmer til årets hårete mål!  

Denne gangen blir det en helg fylt med friluftsliv, aktiviteter, kos rundt leirbålet og mye moro. Tidligere har vi 
gått over Besseggen/båtur i fantastiske Jotunheimen, gått over Svartisen, løpt eller gått ulike distanser i Oslo 
Maraton og gått opp til Preikestolen/båt i Lysefjorden. Denne gangen skal vi utvide vårt bekjentskap med det 
våte elementet og du kan også teste dine klatreegenskaper om du ønsker det. På denne turen melder du deg på 
de aktivitetene du ønsker å være med på.

Én helg i året utfordrer vi medlemmene til å teste egne grenser. Dette har allerede rukket å bli en godt etablert 
tradisjon i Voksne med medfødt hjertefeil.
Vi satser nå på å få den siste helgen i august som en fast helg for våre «Hårete mål».
Vi har i år som tidligere lagt opp til et variert program der alle kan finne noe de synes er spennende,
utfordrende og morsomt – tilpasset slik at alle kan finne en aktivitet de kan være med på. Helgen skal være for 
alle – uansett utgangspunkt. Ønsker du ikke å være med på noen av aktivitetene, men vil likevel være med på 
tur med denne supre gjengen – ja, så er det også lov! VI trenger også noen til å ta bilder, så da kan kanskje du 
være en av dem?

Sted: Evje (1 time nord for Kristiansand) 
Dato: 28.-30. august 2015

Program

Fredag 28. august:
Felles transport fra Kristiansand sentrum/flyplassen. Tidspunkt må vi komme tilbake til, når vi ser hvem som 

melder seg på og i forhold til fly- og togtider.

Middag. Når alle har kommet seg på plass i leiren.

Lørdag 29. august:
Kl. 09.00: Fjellklatring og rappellering. Varighet 3 timer.

Kl. 09.00: Kanotur (minimum 6 personer må delta på denne for at det skal gjennomføres). 

Kl. 15.00: Rafting. Varighet 3 timer.

Kl. 20.00: Middag.

(Du kan med andre ord ikke delta på både fjellklatring/rappellering og kano)

Søndag 30. august:
Kl. 10.00: SUP/Elvebrett. Varighet 3 timer.

Kl. 14.00: Rask lunsj og avreise til Kristiansand.

For nærmere informasjon om leirstedet og aktivitetene, les på www.trollaktiv.no.
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For kun kr 1100,- i egenandel får du:
 – Reise med billigste alternativ til Evje (utgifter til/fra hjemsted til fly/tog/buss dekkes av hver  
    enkelt). Vi prøver å samle flest mulig til felles transport om mulig.
 – 2 netter med overnatting i lavvo (helt i tråd med Friluftslivets år).
 – Frokost x 2, lunsj x 2 og middag x 2.
 – Inntil 2 valgfrie aktiviteter. Ønsker du å være med på 1 aktivitet til, må du betale dette selv  
    i tillegg til egenandelen.

I påmeldingen trenger vi følgende informasjon som sendes til torunn@vmh.no:
 – Navn, full adresse, e-post og telefonnummer til deltaker.
 – Hvilke aktiviteter ønsker du å delta på. (Ranger aktivitetene som 1, 2 og 3.
    Aktivitet 1 og 2 dekkes av VMH, nr 3 er valgfri og denne må du betale for selv.)
 – Allergier/andre hensyn.
 – Gi beskjed om du har mulighet for å kjøre bil og ta med passasjerer.

FRIST FOR PÅMELDING ER 10. JULI 2015

Betaling av egenandel:
Deltakelsen bekreftes ved å betale egenandelen ved påmelding og innen fristen for påmeldingen.  
Dette betales inn på konto 1503 40 36168 og merkes med Aktivitetshelg 2015. Merk også innbetalingen 
med ditt navn. Husk å betale din ekstra aktivitet.

Pris for aktivitetene:

Fjellklatring  kr 470,-    
Rafting   kr 470,- 
Kanotur  kr 350,-
Sup/Elvebrett  kr 370,-

Voksne med medfødt hjertefeil vil stå for bestilling av aktiviteter og flybilletter.

VMH forutsetter at hver enkelt deltager er selvhjulpen og at det er medisinsk forsvarlig å delta på arrange-
mentet. Vi har ikke medisinsk personell til stede, og den enkelte deltar på eget ansvar. Alle deltakere på et 
arrangement skal informere om spesielle behov ved påmelding. Dette gjelder allergier, medisinske behov, 
kognitive eller fysiske begrensninger eller andre ting. Deltakere som behøver ekstra assistanse enten i form 
av ledsager eller medhjelper, plikter å oppgi dette ved påmelding. Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe 
ledsager/assistent. Dersom ledsagerbevis eller annen dokumentasjon kan fremvises, dekker VMH utgiftene 
for denne personen. VMH vil i ytterste konsekvens kunne sende deltakere hjem på egen regning dersom vil-
kårene for påmelding ikke overholdes eller dersom en deltaker utgjør en sikkerhetsrisiko på arrangementet.
 


