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PROGRAM FOR ÅRETS FERIEKLUBB 

Informasjon:  

Ferieklubben vil ha sin base på Storjord, «Leitehuset» og her vil det være oppmøte og 

henting for alle dagene. Dersom det skulle bli endringer i programmet som medfører at 

bringe og hentested endres, får dere beskjed om dette fortløpende. Fleksibilitet i 

programmet må påberegnes med tanke på vær og vind. Alle barn må være hentet innen Kl. 

15.30. Nærmere info står innunder dagene i selve programmet. Vi prøver å være tilbake fra 

ekskursjonene våre rundt Kl. 15.00. Dersom barnet skal hentes tidligere enn dette, skal det 

gis beskjed, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte. 

Tidsrom alle dager: KL 08.00 – 15.30   

Ansvarlig og leder for ferieklubben er Martine Leiråmo. I tillegg vil det være to ferievikarer 

med oss denne uken. Beiarn jeger og fisk stiller to dager. Beiarn Grotteklubb stiller også med 

guider til grottetur.  

Transport: Denne uken har vi kommunens «buss» til disposisjon. En av ferievikarene kjører 

også bil. Dersom det skulle vise seg at vi ikke har nok plass, blir skyss hjelp veldig godt 

mottatt. Dersom barnet bruker bilsete/pute må foresatte stille med eget utstyr.  

Fokus: I årets ferieklubb vektlegges turglede, frilufts ferdigheter og opplevelser i naturen. 

Hvor enn vi ferdes skal vi ta vare på søplet vi produserer, og vise omsorg for naturen, dette 

kalles for sporløs ferdsel. Det vil si at vi også skal ta vare på annet «skrot» vi kommer over 

ute på våre ekskursjoner. I tillegg fokuserer vi på kunnskap om artsmangfoldet som finnes i 

norsk fauna. Barnets interesser skal også ivaretas. Den voksne skal være var for barns 

spørsmål og undring.  

 

 

 

 

 

Spørsmål kan sendes til Martine Leiråmo pr. mail eller tlf.  

martine.leiraamo@beiarn.kommune.no 

Mobil: 97657965 
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Dag 1: Mandag 25/6.   

Tur til Finnvali Naturpark 

Oppmøte på Storjord. Vi drar på dagstur til Finnvali Naturpark, et friluftsområde ved 

Kykkelvannet. Her har vi mulighet for å fiske både i fra land og båt, padle kano og mye mer. 

På området er det tilrettelagt for en rekke aktiviteter, det er blant annet en fin badestrand 

hvis det skulle friste med en dukkert. Ungdomsklubben stiller også med utstyr/leker som 

kubb, badminton, krokket og fotball.  

Ta med:  

 Niste og noe å drikke. Mulighet for bål.  

 Klær etter vær.  

 Håndkle dersom du ønsker å vasse/ bade.  

 Ungdomsklubben stiller med fiskeutstyr, men dersom du ønsker å bruke egen 

fiskestang, kan du ta denne med. OBS! med forbehold om eget ansvar for utstyret. 

Dag 2: Tirsdag 26/6. 

Tur til Leirvika Naturreservat  

Vi starter dagen på Storjord, og drar nedover bygda til Soløya, eller nærmere sagt Leirvika 

naturreservat. Her har vi muligheten til å få et innblikk i mange av fuglene som har sin nisje 

her. Vi skal se om vi klarer og artsbestemme noen av disse gjennom å se på fuglene med 

kikkert og artsbestemmelseslitteratur. I tillegg skal vi ha en ryddeaksjon i området.    

Ta med;  

 Niste og noe å drikke. Mulighet for bål.                          

 Klær etter vær.  

 Håndkle dersom du vil vasse.  

 Nett eller pose for å samle skrot og søppel i.  

 Dersom du har en artsbestemmelseslitteratur om fugler, kan du ta dette med    

 Ta gjerne med kikkert om du har. Husk å merke med navn!  
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Dag 3: Onsdag 27/6. 

Tur til Tollådalen 

Oppmøte på Storjord. Turdag i naturskjønne Tollådalen. Turen går til Åsvatnet. I 2017 fikk 

Beiarn jeger og fiskeforening båt i tilknytning til prosjektet «1 nøkkel – hundre båter». Så her 

er det nå mulighet for å fiske både i fra land og fra båt! Vi tar også turen til «gapahukan» i 

løpet av dagen, her er det plassert en Spræking-kasse. Vi tar med assortert litteratur om 

norsk flora og fauna, fugler og eventuelt sopp.  

Ta med:                                                                                                

 Niste og noe å drikke. Mulighet for bål.  

 Klær etter vær.  

 Ungdomsklubben stiller med fiskeutstyr, men dersom du ønsker å bruke egen 

fiskestang, kan du ta denne med. OBS! med forbehold om eget ansvar for utstyret. 

Dag 4: Torsdag 28/6.  

Tur til Grottådalen  

Oppmøte på Storjord, her starter vi dagen sånn smått og drar etter hvert oppover til 

Grottådalen. Her skal vi utforske en eller flere grotter! Beiarn Grotteklubb stiller med guider 

og bestemmer hvilke grotter vi besøker, da de har god kjennskap til vanskelighetsgrad i 

grottene, men også med tanke på sikkerhet. Det kan forekomme litt venting denne dagen. 

Øv gjerne på reglene som gjelder for ferdsel i grotter (Norsk grottevern):  

1. Ta ingenting – bare bilder. 

2. Etterlat ingenting – bare fotavtrykk (og knapt nok det).  

3. Slå ikke i hjel noen ting – bare tid.  

Ta med:  

 Niste og noe å drikke  

 Sko med godt grep og klær som tåler å bli møkkete. Gjerne ekstra skift (klær etter 

vær). 
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 Hodelykt hvis du har   

Dag 5: Fredag 29/6. 

Tur til Kakvika  

I dag tar vi det med knusende ro, etter en uke med nye inntrykk og forhåpentligvis ny 

kunnskap og terpede ferdigheter. Vi tar likevel oss en liten tur til Tarnes/Kakvika, hvor vi 

prøver fiskelykken. Her tenner vi opp bål, og det er mulighet for å grille det du måtte ønske. 

Vi ser an dagen og hva barna ønsker å gjøre. Ferieklubben stiller med fiskekaker i pølsebrød 

til lunsj.  

Ta med:  

 Niste og noe å drikke  

 Klær etter vær 

 Håndkle dersom du ønsker å vasse/ bade.  

 Ungdomsklubben stiller med fiskeutstyr, men dersom du ønsker å bruke egen 

fiskestang, kan du ta denne med. OBS! med forbehold om eget ansvar for utstyret. 


