
                
VMHs Sommertreff  

25.-27. august 2017 
 

Vi tar en pause fra Hårete Mål og inviterer til Sommertreff for alle medlemmer i 

VMH.  Det blir i år en helg fylt med utfordringer for store og små, samt mye sosialt 

samvær.  

Vi tar turen til trivelige Trøndelag og til Rypetoppen Adventure Park hvor vi får 

utfordret våre klatreferdigheter. Her finnes det 17 klatreløyper i trær og fjell og 20 

zipliner med ulike vanskelighetsgrader. Parken er kjent fra 71° Nord!               

Her blir det noe for alle å prøve seg på!  

Sted: Rypetoppen Adventurepark, Meråker (ca 1,5 time fra Trondheim)  

 

Program  

Fredag 25. august:  

Felles transport fra Værnes flyplass. 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 26. august:        

Kl. 10.00: Kurs om sikkerhet (10 min.) og klatring  

Kl. 12.00: Felles lunsj  

Etter lunsj: mer klatring eller ulike turmuligheter i området 

Kl. 18.00: Middag 

Kl. 19:00: kveldsaktiviteter: kano eller SUP (padlebrett)  

 

 



 

Søndag 27. august:  

Kl. 10:00: Sosiale aktiviteter  

Kl. 12.00: Felles lunsj 

Kl. 14:00: Avreise til Værnes 

For nærmere informasjon om leirstedet og aktivitetene, les mer på http://www.rypetoppen.no 

 

Kostnader: 

For kun kr 500,- i egenandel får du: 

• 2 netter med overnatting i lavvo. 

• Frokost x 2, lunsj x 2 og middag x 2 (enkle måltider; for eksempel matpakkelunsj 
og grilling til middag)  

• Dagskort til parken 

• Felles transport til/fra Værnes Lufthavn/Rypetoppen 

(Tilbudet og egenandelpris gjelder for medlemmer av VMH.  Alle er velkomne til å 
være med, men ikke-medlemmer og barn må betale selv.) 

 

Priser for ikke-medlemmer. 
Barn og voksne over 140 cm: Kr. 1430,-  
Barn mellom 110 cm og 140 cm kr. 1400,- 
Barn under 110 cm betaler kr. 1200,- 
Prisen inkluderer felles transport til/fra Værnes Lufthavn/Rypetoppen, opphold, mat 
og aktiviteter 

 
Reise: 
VMH dekker inntil kr. 1000,- for reisen for medlemmer (reiseutgifter under kr. 300,- 
dekkes ikke). Ikke-medlemmer og barn må betale hele reisen selv.   
Flybilletter og eventuelt annen transport må bestilles av deltagere.  Reiseutgifter må 
legges ut for selv, men reisetilskuddet utbetales etterskuddsvis mot kvitteringer og ved 
innsendelse av VMHs reiseregningsskjema (inntil 1000 kr). 

 

VMH dekker ikke:  

Drikke til maten, eventuelle ekstrakostnader under reiser, taxi eller parkering ved 

flyplassen, ekstrautgifter til særskilte aktiviteter som ikke er inkludert i dagskortet.  



 

    

 

 

 

 

 

 

Overnatting: 

Det er bestilt tre lavvoer hvorav en er forbeholdt de som reiser med barn.  Lavvoene har 
tregulv og trevegg. Det er også mulig å bruke eget telt om du ønsker å ta med dette. 

Alle må ha med sovepose og liggerunderlag selv. 

 

FRIST FOR PÅMELDING ER  9. JULI 2017 til e-post anne@vmh.no 

 

I påmeldingen trenger vi følgende informasjon som sendes til anne@vmh.no: 

 

• Navn, full adresse, e-post og telefonnummer til deltaker. 
 

• Allergier/andre hensyn. 
 

• Om du skal være med fellesbussen fra og til Værnes Lufthavn/Rypetoppen 
 

• Hvilken lavvo du vil bo i (med eller uten barn) eller om du har med egen telt. 
 

• Hvis medlemmer kommer med barn, trenger vi å vite alder og høyde på barnet.  
 

Betaling:  

Deltakelsen bekreftes ved å betale egenandelen ved påmelding og innen fristen for 
påmeldingen, den 09.07.17. Frist for innbetaling av eventuelle andre deltagere er 
01.08.2017.  

Dette betales inn på konto 1503 40 36168 og merkes med Sommertreff 2017. Merk også 
innbetalingen med navn på deltagerne.  



 

 

 

Pakkeliste: 

Etter påmelding og når innbetaling av egenandelen er registrert, vil du få en bekreftelse. 

Når turen nærmer seg vil du få mer informasjon om pakkeliste og detaljer om turen.  

 

Merk: 

VMH forutsetter at hver enkelt deltager er selvhjulpen og at det er medisinsk forsvarlig å delta på arrangementet. 

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 vilkårene for påmelding ikke overholdes 

eller dersom en deltaker utgjør en sikkerhetsrisiko på arrangementet.  

 

Det forutsettes at alle hjelper til med å forberede og rydde opp etter måltidene. Foreldre 

som har med barn er selv ansvarlige for sine barn under hele oppholdet.  

 

Velkommen til Rypetoppen og årets sommertreff! 

 

Med vennlig hilsen 

Voksne med medfødt hjertefeil - Region Midt 

         


