
Aktivt 2022
For barn, ungdom, unge voksne og foreldre



BarneleirAktiv vinter  Ungdomsleir
For deg mellom 6 og 12 år
Tid: Fre 24. juni - tor 30. juni
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Egenandel: Kr. 3.400 
E-post til arrangør: 
bua@blindeforbundet.no   
Påmeldingsfrist: 1. mars 

Barneleiren er årets høydepunkt, 
og er en begivenhet som mange 
av deltagerne gleder seg til i lang 
tid på forhånd. Barna kommer fra 
hele landet og mange av dem er 
den eneste synshemmede på 
hjemstedet. Samvær med andre 
barn i samme situasjon er viktig.  

Hurdalsenterets flotte 
omgivelser danner rammen 
rundt friluftsliv til lands og til 
vanns. Alle får prøve seg på ting 
som hinderløype i trærne, Tusen-
fryd, vannski, bading, tube etter 
båt og mye mer. Deltagerne vil, 
noen ganger sammen med en 
annen deltager, få sin egen 
ledsager under hele oppholdet.  

Egenandelen dekker reise, 
opphold og aktiviteter. 
BUA organiserer reisen til 
og fra leiren.

For deg mellom 13 og 35 år 
Tid: 
Ons 23. februar - søn 27. februar 
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Egenandel: Kr. 2.200
E-post til arrangør: 
bua@blindeforbundet.no   
Påmeldingsfrist: 20. januar 

Elsker du å stå på ski? Er du 
nybegynner eller øvet i alpint, 
snowboard eller langrenn? Er du 
over 13 år og ikke trenger hjelp 
utover vanlig synsledsaging/en 
arm? Ja, da garanterer vi at dette 
er noe for deg!  

Vi er ute på ski hver dag, så du 
bør være glad i å være mye 
ute. Av andre aktiviteter kan vi 
nevne aking, lek i snøen, truger, 
lydgevær, spark og haugevis av 
sosialt samvær. 

Vi ønsker at de som har lyst til 
å prøve seg både i langrenns-
løypene og i alpinbakken skal få 
lov til det, så ta med utstyr til 
begge deler hvis dere har. BUA 
har alt som behøves av utstyr 
til aking. 

Egenandelen dekker reise, opp-
hold, heiskort samt ledsagere og 
instruktører i både bakken og i 
langrennssporet. Leie av alpint 
utstyr må betales selv.  

For deg mellom 13 og 18 år
Tid: Fre 1. juli - tor 7. juli
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Egenandel: Kr. 3.400 
E-post til arrangør: 
bua@blindeforbundet.no   
Påmeldingsfrist: 1. mars 

Action er stikkord for ungdoms-
leiren med spennende aktiviteter 
fra morgen til kveld; hinderløype 
i trærne, zipline over vannet, 
vannski, tube etter båt, goalball, 
lydgeværskyting, kanotur, 
ridning, tur til Tusenfryd, Oslotur, 
dans, sang og musikk – for å 
nevne noe, men også god tid til å 
være sammen, pleie vennskap og 
møte nye venner.  

Mange reiser hjem fra en uke på 
leir med økt selvfølelse og styrket 
motivasjon. Deltagerne får på 
forhånd tildelt ledsager/kontakt-
person etter behov. 

Egenandelen dekker reise, 
opphold og aktiviteter. BUA 
organiserer reisen til og fra 
leiren. 

For mer informasjon om leirene, send en e-post til: 
bua@blindeforbundet.no 
eller ta kontakt med oss på telefon: 23 21 50 00 



Ung uke Aktiv familie Aktiv høst
For deg mellom 18 og 35 år
Tid: Fre 8. juli - tor 14. juli
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Egenandel: Kr. 3.400 
E-post til arrangør: 
bua@blindeforbundet.no   
Påmeldingsfrist: 1. mars 

Ung uke er for deg over 18 år. 
Her vil du få tilbud om mange 
av de samme aktivitetene som 
på ungdomsleir, men samtidig 
få nye utfordringer. Kom gjerne 
med forslag til aktiviteter. 

Aktivitetene spenner fra de 
rolige som drama, musikk og 
matlaging, til de litt mer action-
fylte som hinderløype i trærne 
og forskjellige vannaktiviteter 
som tube etter båt, seiling, den 
årlige padlekonkurransen og 
selvfølgelig bading – både i 
Hurdalsjøen og i innendørs 
basseng. I tillegg vil du få mulig-
het til å bli med på tur til bl.a. 
Oslo eller Tusenfryd, samt å spille 
bowling og goalball. Det legges 
vekt på friluft og fysisk aktivitet. 
Det sosiale står i sentrum; være 
sammen, pleie vennskap og bli 
kjent med nye.

For familier med 1 eller flere 
synshemmede medlemmer 
Uke 1: Fre 15. juli - tor 21. juli
Uke 2: Fre 22. juli - tor 28. juli
Uke 3: Fre 29. juli - tor 4. august
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Kontaktperson/tlf.: 
Astrid Winge: 47 40 04 76 
E-post til kontaktperson: 
aktiv.familie@live.no    
Påmeldingsfrist: 1. mars 

I løpet av uken vil det være 
mange aktiviteter for store og 
små. Noen aktiviteter vil være for 
barna delt i aldersbegrensede 
grupper, mens andre aktiviteter 
vil være for hele familien. 

Aktivitetsledere, som er engasjert 
av BUA, har ansvaret for barn og 
aktivitet når barna er i gruppe. 
Når det er familieaktivitet har 
foreldrene ansvaret for sine barn, 
mens lederne har ansvar for 
aktiviteten. 

Eksempler på aktiviteter under 
Aktiv familie er: klatring, bading, 
padle kano, fiske, overnatte i 
lavvo, sole seg, kjøre tube, båttur, 
seile, dra på utflukter, sykle, leke, 
spise is, danse og synge.  

Bli med og treff igjen gode 
venner og bli kjent med nye. 

For deg mellom 13 og 35 år  
Tid: 
Ons 5. oktober - søn 9. oktober 
Sted: Solvik syn- 
og mestringssenter
Egenandel: Kr. 2.200 
E-post til arrangør: 
bua@blindeforbundet.no   
Påmeldingsfrist: 15. august 
 
Er du over 13 år og ikke 
trenger hjelp utover vanlig 
synsledsaging/en arm? Ønsker 
du å ha en kul ferie ved sjøen i 
vest? Solvik syn- og mestrings-
senter på Askøy utenfor Bergen 
er stedet med mange muligheter.   

Turen i starter i år i Oslo / Voss 
med rafting og vi fortsetter 
med ulike friluftsaktiviteter når 
vi kommer til Solvik syn- og 
mestringssenter. Det blir også 
bowling, shopping, tur til bade-
land og lunsj på Peppes. I tillegg 
til de vanlige aktivitetene som 
showdown, lydgevær, forming 
og basseng. Sosialt samvær i 
peisestua er også en selvfølge 
på Solvik. 

Noe for deg? Egenandelen dekker 
reise, opphold og aktiviteter.



Dansekurs 
Tid: Fre 28. januar - søn 30. januar   
Deltagere: 
Åpent for alle medlemmer i NBfU 
Sted: Kommer  
Egenandel: Kr. 600 
Påmelding: Skjer via lenke 
som blir tilsendt på mail til 
alle medlemmer 

28. - 30. januar arrangerer NBfU 
tidenes kuleste dansekurs! Dette 
er et kurs som passer for alle, 
uansett nivå! Vi skal lære flere 
dansestiler, men fokuset blir på 
pardans. Bli med å sving deg en 
helg sammen med oss da vel!

Skoleringshelg 
for utvalgene

Spark VM  

Tid: Fre 14. januar - søn 16. januar 
Deltagere: 
Alle som sitter i et utvalg i NBfU 
Sted: Oslo

Tid: Fre 11. februar - søn 13. 
februar 
Deltagere: 
Åpent for alle medlemmer i 
NBfU, førstegangspåmeldte 
og medlemmer under 26 år 
vil prioriteres 
Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter 
Egenandel: Kr. 600 
Påmelding: Skjer via lenke 
som blir sendt på mail til alle 
medlemmer 

Hvert år deltar NBfU på Spark VM 
Utfor i Hurdal, og i februar 2022 
gjentar vi suksessen. Blir du med? 
NBfU stiller i klassene for funk-
sjonshemmede: «Ledsager som 
pilot, begge kjønn, alle aldre» og 
«Ledsager som påsitter eller uten 
ledsager». Det kreves ingen 
ferdigheter utenom at man kan 
sparke eller sitte på en spark, liker 
å være ute og er klare for å ha det 
moro sammen. 

Medlemsaktiviteter i NBfU 2022

Følg NBfU på sosiale medier!
Instagram: Norgesblindeforbundsungdom
Facebook: Norges Blindeforbunds ungdom 
Følg med på sosiale medier og nbfu.no for
informasjon om sted, tid og påmelding



Nordisk leir
Nordisk leir arrangeres hvert
år, og i 2022 er det Finland sin 
tur! Hvert nordisk land får fem 
plasser hver på denne leiren 
så det er viktig å være raskt 
ute hvis man vil melde seg 
på. Medlemmer under 26 år 
og som ikke har deltatt før 
vil prioriteres. Dato og sted 
kommer vi tilbake til. 

Landsmøte NBfU-konferansenTillitsvalgts-
konferansen

Tid: Fre 2. september - søn 04. 
september 
Deltagere: I 2022 forsøker NBfU 
seg på medlemsmøte

Tid: Fre 11. november - søn 13. 
november 
Deltagere: Åpent for alle 
medlemmer i NBfU 

Vært år avholder vi NBfU 
konferansen hvor vi tar opp 
ett eller flere temaer som er 
viktig for våre medlemmer. 
Mer informasjon om kurset 
kommer.

Tid: Fre 22. april - søn 24. april 
Deltagere: Alle tillitsvalgte i NBfU 
Sted: Scandic Fornebu

Hvert år arrangerer NBfU en 
tillitsvalgtkonferanse for alle 
tillitsvalgte i organisasjonen. Her 
blir de skolert i styrearbeid, 
organisasjon og kommunikasjon. 
I løpet av mars vil alle regioner 
avholde sine årsmøter og det er 
på disse årsmøtene som styrene 
til regionene velges. 

Ta kontakt med din region eller 
kontoret@nbfu.no for mer 
informasjon.

Goalballturnering
I løpet av oktober eller 
november arrangerer NBfU 
goalballturnering! Mer 
informasjon om kurset 
kommer på mail.
Deltagere: Åpent for alle 
medlemmer i NBfU
 

Kontaktinformasjon: 
kontoret@nbfu.no 
www.nbfu.no  
Postboks 5900, Majorstua, 
NO-0308 OSLO 
Kontortelefon 23 21 50 57 

Vi er en organisasjon av og for 
unge synshemmede mellom 14 
og 35 år. Vi jobber for full sam-
funnsmessig likestilling og sosial 
inkludering av unge synshemme-

de, og arrangerer aktiviteter for 
synshemmede nasjonalt og lokalt. 
Det er viktig for synshemmede og 
møte andre i samme situasjon og 
utveksle erfaringer. 

NBfU sentralt arrangerer hvert år 
flere kurs med ulike temaer for 
medlemmer fra hele landet. 
Kursene har fokus på habilitering 
av unge synshemmede. I tillegg vil 
det arrangeres ulike aktiviteter i 
regionene våre. Informasjon om 
kurs og aktiviteter publiseres på 
våre hjemmesider og sende ut på 
epost til alle medlemmer. 



Familiekurs
For familier der ett eller flere 
medlemmer i familien har 
nedsatt syn 

Sted: 
Evenes syn- og mestringssenter 

Tid: Tors 24. februar - tirs 1. mars  
Kurs for familier med 
synshemmede ungdom 13-18 år 

Tid: Tors 5. mai - tirs 10. mai  
Kurs for familier med 
synshemmede barn 0-6 år 

Tid: Tors 6. oktober - tirs 11. 
oktober  
Kurs for familier med 
synshemmede barn 7-12 år 

Tid: Tors 17. november - tirs 22. 
november 
Kurs for familier med 
synshemmede foreldre 

Kursene er gratis for deltakerne 
og godkjente som rehabilite-
ringskurs i henhold til Lov om 
Folketrygd § 10-6 og § 10-7. 

Personen som har nedsatt syn 
i familien må innfri kravene 
til definisjonen på svaksynthet 
av WHO. Det er de samme 
kriteriene som gjelder for å 
få innvilget synstekniske 
hjelpemidler.

Vi har lenge sett behovet for at 
hele familien skal kunne delta 
sammen på opplæringskurs. 
Hele familien, både ektefelle, 
samboer, barn, søsken, evt. 
stesøsken eller andre nære 
relasjoner blir inkludert og 
får møte andre familier i 
liknende situasjon. Hvert 
kurs har program etter hvilken 
fase familien er i, småbarn før 
skolealder, i småskolen, ung-
dommer og synshemmede 
foreldre.

Vil du vite mer, ta kontakt med:  
Rehabiliteringsavdelingen i Nord-Norge, tlf. 76 98 48 30 
E-post: rehab.evenes@blindeforbundet.no   

Ingeborg Lønneberg, rehabiliteringsleder, tlf. 23 21 50 00 
e-post: ingeborg.lonneberg@blindeforbundet.no  

 

Vi har forskjellige fagpersoner 
til stede under kursene: 
mobilitetspedagog, familie-
terapeut og rådgivere. 

Offentlige instanser: 
StatPed, hjelpemiddelsentral, 
familievernkontor og øyelege 
er også involvert. Aktivitører 
foruten våre egne rehabilite-
ringsassistenter (likepersoner), 
tilbyr aktiviteter for barna. En 
viktig del av kurset er også 
erfaringsutveksling med andre 
familier.



Foreldrekurs IKT-kurs 
For foresatte til synshemmede 
barn og synshemmede foreldre  

Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter  
Tid: Fre 25. november - søn 27. 
november 
Arrangør: Foreldreutvalget 

 

For foresatte til 
synshemmede barn

Sted: Hurdal syn- 
og mestringssenter  
Tid: Søn 22. mai - ons 25.mai
Arrangør: Hurdal syn- og mest-
ringssenter ved Kari-Margrethe, 
kmt@blindeforbundet.no 
Tlf.: 63 98 80 04

 

Velkommen til foreldrekurs 

Foreldreutvalget i Norges Blinde-
forbund inviterer til foreldrekurs 
helgen 25. - 27. november på 
Hurdal syn- og mestringssenter. 
Foreldrekurset er for foresatte til 
synshemmede barn, og for 
synshemmede foreldre. 

Denne helgen møter du andre 
foreldre i liknende situasjon som 
deg selv. Her kan man dele 
erfaringer, få «faglig påfyll» og 
knytte sosiale kontakter. Vi har 
ulike foredrag og utstilling av 

Har du behov for opplæring i 
mobiltelefon og nettbrett for å 
hjelpe barnet ditt med å mestre 
hverdagen? Det vil være fokus på 
blant annet innstillinger av 
skjermleser, høykontrast, zoom, 
mobildata/wifi, dikteringsfunk-
sjon, tilgjengelighetssnarvei, lupe, 
virtuell assistent (Siri og Google 
assistent), epost, sikkerhetskopi-
ering, streame musikk, nedlasting 
av e-bøker og gjennomgang av 
aktuelle apper og spill.

Kursene er gratis for deltaker og 
godkjente som rehabiliteringskurs 
i henhold til Lov om Folketrygd § 
10-6 og § 10-7. Barnet med ned-
satt syn må innfri kravene til 
definisjonen på svaksynthet av 
WHO. Det er de samme kriteriene 
som gjelder for å få innvilget 
synstekniske hjelpemidler. 

aktuelle produkter og tilbud for 
synshemmede. Vi ønsker å få til 
en sosial og lærerik helg. 

I tillegg vil det være tid til å 
benytte seg av Hurdal syn- og 
mestringssenter sine fasiliteter, 
vi kan friste med basseng, 
turterreng, besøk i gammen og 
andre sosiale aktiviteter. Vi ser 
fram til å se både kjente og nye 
ansikter på foreldrekurs!

Påmeldingsskjema vil også bli 
lagt ut på Norges Blindeforbund 
sine hjemmesider, under fanen 
foreldre og barn. 

Er du forelder og ikke mottar 
nyhetsbrevet fra foreldregrup-
pen, meld deg på og motta 
ytterligere informasjon rettet 
mot foreldregruppen.

For ytterligere informasjon, send e-post til 
konferanse@blindeforbundet.no



For påmelding til 
Aktiv familie: 

https://forms.gle/KzqL7xG7PGqjuKcY7

Kontaktinformasjon: 
Norges Blindeforbund 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) 
Postboks 5900, Majorstuen, 0308 Oslo
 
Tlf.: 23 21 50 00 
bua@blindeforbundet.no  
www.blindeforbundet.no 

For påmelding til 
Aktiv vinter, Barneleir, Ungdomsleir, 
Ung uke og Aktiv høst: 

https://forms.gle/q9bK7ntK9LUXnRKx8
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Påmeldingskjema BUA-arrangement:


