
 
 

Velkommen til «Snøsprut» 
 
ADHD Norge i Innlandet, Hedmark og Oppland fylkeslag har i samarbeid med 
Friskus IL,gleden av å ønske dere velkommen til Vinteraktivitetsdag på ØTS – 
skisenter, Karidalen ved Lena i Østre Toten 14. februar kl 12.00 – 16.00. 
 
 
AKTIVITETER DENNE DAGEN: 
 

• Skiskyting med paintball (Vi bruker fastspente ski, som står ved blinken, så det 
er ikke nødvendig med egne ski. 

 

• Hundekjøring. 
 

• 4 – hjuling( ATV med belter) med "slede" . 
 

• Bluecart. 
 

• Det er også mulighet for å gå på ski i området for den som måtte ha et ønske 
om dette. 
 

• Bålkos 
 
Det er både en varmestue og en lavo med varme tilgjengelig på området 
 
Det blir enkel servering med pølser i brød og/eller lompe, og noe varmt å drikke.  
 
Målgruppe for arrangementet: Alle som har diagnosen ADHD og deres 
nærstående/pårørende  
NB  Alle barn og unge må ha med en ansvarlig voksen. 
 
PÅMELDING innen 01 februar til oppland@adhdnorge.no 
Egenbetaling er kr 50 per person for våre betalende medlemmer. For andre er 
prisen kr 200. Egenbetalingen sendes til VIPPS 96485. merk innbetalingen 
«vinter» og navn på deltager. 
 
Har dere spørsmål utover dette kan dere kontakte Kai på mob 95165310 eller Louise 
90986736 
Velkommen  til en sosial og fartsfylt dag i Karidalen. 
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Smittevern 
 
På grunn av den pågående pandemien Covid 19, anmoder vi alle til å bistå oss til å 
arrangere en trygg vinterdag. 
Dette kan dere gjøre ved å følge FHI's retningslinjer 
*Ikke møt opp på vinterdagen om du har symptomer eller føler deg i dårlig form. 
*Hold  minimum 1 meter avstand. 
*Ha god hostehygiene (bruk papirlommtørkle eller host i albuen om nødvendig . Husk 
vaske deg etterpå. 
*God håndhygiene vask hendene ofte og desinfiser hendene med antiback. 
*Hold avstand, også under aktivitetene. 
*Følg instruksene/anmodningene som blir gitt av tillitsvalgte i ADHD Norge 
Hedmark/Oppland-Innlandet.  
*Det vil bli satt opp antiback stasjoner flere steder i forbindelse med arrangementet. 
Vi håper alle vil benytte seg av disse. 
OBS :Det vil være tillitsvalgte som styrer køen til båtene og sørger at folk overholder 
1 meters regelen. Vær snill å respekter beskjedene som blir formidlet. 
 


