
INVITASJON     
TIL NORDIC 
YOUTH CAMP  
Torsdag 24. juli – torsdag 31. juli 2022 i i Danmark. 

BLI MED PÅ NORDISK LEIR! 

Denne gangen blir den arrangert i Danmark. Her vil det være deltakere fra 
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Det blir tur �l Fårup Amusement 
Park, shopping i Aalborg, ac�on dag på leirstedet og masse annet gøy.  

PRAKTISK INFORMASJON: 

Leiren er for ungdom som har medfødt, gene�sk eller �dlig ervervet 
hjertefeil og som er medlem i foreningen. Du må være født i �dsrommet 
2004-2008. Det er en forutsetning at kon�ngenten for 2022 er betalt når 
leiren starter. På Nordic Youth Camp er det kun 10 deltakere pr land. 
Informasjon om du får plass på leiren eller ikke, kommer i eterkant av 
påmeldingsfristen. Alle som ønsker å delta på denne leiren, må ha deltat på 
Norsk ungdomsleir, enten nå i 2022 eller �dligere år.   
 
For å delta på denne leiren må du kunne snakke engelsk. Hovedspråket på 
leiren er «bad English», men selv om de norske lederne vil være �l stede, må 
man kunne skjønne og gjøre seg forståt på engelsk. Det vil være eget møte 
for de norske deltakerne hver dag, hvor det blir git informasjon på norsk.  
 
Egenandel for å delta på leir er kr. 2500,- pr deltaker. Dete dekker reise, 
opphold, mat og ak�viteter/u�lukter i løpet av leiren. Noen fylkeslag dekker 
egenandel på denne leiren, så ta gjerne kontakt med dit fylkeslag for å 
sjekke muligheten for dete.  

Når det gjelder reisen �l Danmark ser vi på flere løsninger. Det er mulig vi 
går for båt kvelden før så de som melder seg på, må være forberedt på å evt. 
møte dagen før leiren starter. Dete kommer vi nærmere �lbake på når vi 
skal planlegge reisene.  

Frist for påmelding er 28. februar. Det er ikke mulig å melde seg på eter 
fristen.  

Viktige datoer: 
- Frist for påmelding er 28. februar 
- Sikkerhetsskjema sendes ut i mai - 
Faktura på egenandel sendes ut i mai 
- Endelig program sendes ut i juni/juli 
 
 
Sikkerhetsskjema: 
Alle foreldre/foresate �l deltakerne må 
fylle ut et sikkerhetsskjema. Vi trenger 
informasjon om hjertefeilen, medisiner, 
andre hensyn/allergier, lege etc. For denne 
leiren må skjemaet fylles ut på engels.  

 Reise: 
Billeter bes�lles av Foreningen for 
hjertesyke barn. Det vil være ledere som 
møter deltakerne på Gardermoen eller i 
Oslo. 

 
Pandemi: 
På grunn covid-pandemien vil det være en 
usikkerhet rundt det å arrangere denne 
leiren. Merk at det kan komme krav om 
vaksine/vaksinepass for å kunne delta på 
leiren. Dete vil også gjelde for ledere.  

 

Påmelding: 
Du kan enten gå inn på QR-koden eller vår 
hjemmeside:  
www.�b.no/våre �lbud �l 
deg/sommerleir 2022 
 

Bekre�else på plass kommer i eterkant av 
påmeldingsfristen 

 

 
 

For spørsmål, 
ta kontakt på   
e-post 
torunn@ffhb.no 

http://www.ffhb.no/v%C3%A5re%20tilbud%20til%20deg/sommerleir
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