
 

Vil du delta på ferieaktiviteter med Ungdomskontakten i sommer? 
Meld deg på da vel! 

  
I nesten alle skolens ferier arrangerer Ungdomskontakten aktiviteter som alle 
ungdommer i Ringsaker i alderen 13-23 kan delta på. Denne sommeren blir noe 
annerledes enn vi er vant til. Vi har likevel planlagt 22 aktiviteter; overnattingstur i 
hengekøye, Klatreparken på Helgøya, Tangen Dyrepark, kanotur på Næra og besøk 
på Hunderfossen. Fullstendig liste over aktiviteter finner du lenger ned i dokumentet. 

Hver aktivitet ledes av minst 2 ansatte fra Ungdomskontakten. Meld deg på så mange 
aktiviteter du vil, men det er ikke sikkert alle ønskene oppfylles. Dette fordi alle skal 
få delta på noe i løpet av sommeren. Du får beskjed fredag uke 25 hvilke aktiviteter 
du har fått plass på. Alle aktivitetene er gratis. 

Påmelding skjer ved å sende SMS eller ringe tlf. 952 513 46. Du kan også nå oss på 
Facebook (Ungdomskontakten i Ringsaker). Påmeldingen må inneholde hvilke 
aktiviteter det ønskes å delta på, ungdom og foresattes navn og telefonnummer, samt 
evt. allergier. Frist for påmelding er 18.06. 

Grunnet covid-19 må ungdommene i enkelte tilfeller møte opp direkte der hvor 
aktiviteten finner sted. Vi tar smittevernhensyn ved å holde avstand underveis, og ved 
felles transport fra UK. Lederne sørger for håndsprit til alle deltakere.  

Vil du lese mer om Ungdomskontakten finner du oss på kommunens hjemmeside, 
Instagram, Snapchat og Facebook. Søk på «Ungdomskontakten i Ringsaker» J 

Alle aktiviteter er med forbehold grunnet Covid-19, og endringer kan forekomme. 

Håper vi ses til sommer’n! 

Hilsen Line, Ida, Marianne, Mariann, Frank, Martin og Simen 



 

Ungdomskontaktens sommeraktiviteter 2020 
Ta kontakt med Ungdomskontakten for påmelding, mobil: 95251346 

Våre lokaler er i Møllabygget i Brumunddal. Inngang rett overfor Sønes. 
 

Uke 
26 

Mandag 22.06.20  

  

Bowling på Hamar med pizza og brus 

Vi starter årets sommeraktiviteter med 
bowling! Hvem kan slå lederne på UK? 

Oppmøte på Bowlingen kl. 12.00 
Avsluttes på Bowlingen kl. 14.30 

Med Marianne og Frank    

 

 

Tirsdag 23.06.20 
 

 

Tur til Paradisbukta i Moelv med 
grilling, aktiviteter og quiz 

Ta på deg klær etter været. Det kan være lurt 
å ta med seg ekstra tøy i sekken. UK ordner 
grillmat, ta med drikke selv.  

Oppmøte ved Båthavna i Moelv kl. 
15.00 
Avsluttes kl. 17.30 

Med Frank og Line  

 

 

Onsdag 24.06.20 
 

 

Tangen Dyrepark 

Vi besøker de eksotiske dyrene i Tangen 
Dyrepark! Her får vi se de på nært hold og 
kan ta fine bilder! Kle deg etter været og ta 
med drikkeflaske. UK står for grillmat!  

Oppmøte på UK kl. 10.30 
Avsluttes på UK kl. 15.00 

Med Line, Ida og Martin  

 

 

Torsdag 25.06.20 
 

  

Kino i Hamar 

Vi tar turen til Hamar for å se en spennende 
film! 
UK ordner godteri til filmen :) 

Informasjon om tidspunkt og film gis de 
som melder seg på aktiviteten. 
 

 



 

Oppmøte på  Hamar Kino 
Avsluttes på Hamar Kino 

Med Line og Ida  
 

Fredag 26.06.20 

 

Grilling og aktivitet i Mjøsparken  

Her skal vi kose oss med grilling, kubb, 
ballspill og SUPbrett, for de som vil prøve! 
UK tar med grillmat, ta med drikke selv. 
Husk å kle deg etter været. 

Oppmøte utenfor hotellet kl. 12.00 
Avsluttes i Mjøsparken kl. 14:30 

Med alle oss på UK 
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Mandag 29.06.20 

 

Snilsberg Familiepark 

I parken skal vi hilse på mange fine dyr og 
kose oss med is. Underveis blir det quiz og 
vinnerne får selvsagt premie!  

Oppmøte på Snilsberg kl. 11.30 
Avsluttes på Snilsberg kl. 14:00 

Med Simen og Ida  

 

 

Tirsdag 30.06.20 

 

Kanopadling og fisking på Næra  

Vi tester fiskelykken på fine Næra. Husk 
klær etter vær og ta med drikkeflaske. Vi 
lager mat på stormkjøkken! 

Oppmøte ved Kiwi Næroset kl. 15.00 
Avsluttes samme sted kl. 18.00 

Med Frank og Simen  

 

 

Onsdag 01.07.20 Tur til Koigen på Hamar med 
boblevaffel 

Vi reiser til Hamar for å kose oss på Koigen. 
Vi tar med kubb og crocket, slik at de som vil 
kan spille det. På veien til stranda kjøper vi 
boblevaffel!  
 
Kle deg etter været og ta gjerne med 
drikkeflaske.  

 



 

 

 
Oppmøte utenfor Hamar kino kl. 15:00 
Avsluttes på Koigen kl. 17.30 

Med Simen og Ida  

 

Torsdag 02.07.20 

 

Klatreparken på Helgøya 

Her kan du utfordre deg selv og teste egne 
grenser! Klatreparken har løyper som passer 
alle, med ulik vanskelighetsgrad. Kle deg 
etter været. UK griller pølser! Ta med egen 
drikkflaske. 

Oppmøte i klatreparken kl. 14.00 
Avsluttes i klatreparken kl. 17.45 

Med Martin og Frank  

 

 

Fredag 03.07.20 

 

Frisbeegolf i Ankerskogen Hamar 

Frisbeegolf er en uteaktivitet hvor poenget 
er å treffe kurven med færrest mulige kast! 
Vi avslutter dagen med å kjøpe is i 
Ankerskogen. 

Husk klær etter vær. 

Oppmøte utenfor Ankerskogen 
svømmehall kl. 11.00 
Avsluttes utenfor Ankerskogen 
svømmehall kl. 14:30 

Med Frank og Ida  

 

Uke 
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Mandag 27.07.20 

 

  

Ingen aktivitet denne dagen.  



 

 

Tirsdag 28.07.20 

 

Ingen aktivitet denne dagen. 
 
 

 

 
 

 

 

Onsdag 29.07.20 

 

Tangen Dyrepark 

Vi besøker de eksotiske dyrene i Tangen 
Dyrepark! Her får vi se de på nært hold og 
kan ta fine bilder. Kle deg etter været og ta 
med drikkeflaske. UK står for grillmat!  

Oppmøte på UK kl. 10.30 
Avsluttes på UK kl. 15.00 

Med Line og Ida  

 

 

Torsdag 30.07.20 

  

 

Minigolfturnering med vafler og brus 
på Mjøsa Ferie og Fritid 

Vi spiller minigolf og koser oss på 
campingplassen. Det er fine bademuligheter 
her for den som ønsker det! Ta med klær 
etter vær og drikkeflaske. 

Oppmøte på campingens 
parkeringsplass kl. 12.00 
Avsluttes kl. 14.30 

 Med Line og Ida  

 

 

Fredag 31.07.20 

 

Ingen aktivitet denne dagen. 
 
 
 
  

 

Uke 
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Mandag 03.08.20 Klatreparken på Helgøya 

Her kan du utfordre deg selv og teste egne 
grenser! Klatreparken har løyper som passer 
alle, med ulik vanskelighetsgrad. Kle deg 
etter været. UK griller pølser og serverer 
drikke! 

 



 

 

Oppmøte i klatreparken kl. 14.00 
Avsluttes i klatreparken kl. 17.45 

Med Frank og Marianne  

 

Tirsdag 04.08.20 
 

  

Kino i Hamar 

Vi tar turen til Hamar for å se en spennende 
film! 
UK ordner godteri til filmen :) 

Informasjon om tidspunkt og film gis de 
som melder seg på aktiviteten. 
 
Oppmøte på Hamar Kino 
Avsluttes samme sted 

  Med Line og Frank   

 

 

Onsdag 05.08.20 

 

Topptur til Høsbjør 

Vi tar en ettermiddagstur opp til Høsbjør 
med utsikt over Brumunddal. 
UK smører med baguetter og arrangerer 
quiz/konkurranse med premie til vinner! 
Kle deg etter været og ta med egen 
drikkeflaske.  

Oppmøte på Høsbjør Hotel kl. 16.30 
Avsluttes på Høsbjør Hotel kl. 18.30 

Med Simen og Marianne  

 

 

Torsdag 06.08.20 

 

Tur til Hunderfossen 

På Hunderfossen skal vi kose oss med 
mange morsomme aktiviteter. Her finnes 
det noe for alle, enten du liker å få 
adrenalin, bruke hodet eller høre historier. 
Kle deg etter været og ta med egen 
drikkeflaske. UK griller!  

Oppmøte på UK kl. 09.00 
Avsluttes på UK kl. 16.00 

Med Simen og Ida 

  

 



 

 

Fredag 07.08.20 

 

Tur til Helgøya og bakt potet på Øya 
Maritim  

Vi møtes på Skurven, Helgøya, hvor vi kan 
spille kubb og crocket. Den som vil kan også 
bade. Vi avslutter med bakt potet og brus i 
båthavna. Kle deg etter været. 

Oppmøte på den første parkeringa på 
Skurven kl. 12.00 
Avsluttes på båthavna kl. 15.00 

Med Simen og Ida 

  

 

Uke 
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Mandag 10.08.20 

 

Kjøring på Motorsenteret 

På Motorsenteret i Brumunddal kan vi kjøre 
trialsykkel på en variert bane. Ta på 
bevegelige klær og ha med drikkeflaske. UK 
ordner grillmat! 

Oppmøte på Motorsenteret kl. 11.00 
Avsluttes på Motorsenteret kl. 13.30 

Med Marianne og Frank 
 

  

 

 

Tirsdag 11.08.20 

 

Biljard på Hamar med pizza og brus 

Hvem er mest treffsikker? Vi spiller biljard 
på Bowlingen på Hamar. Bli med enten du 
har spilt før eller vil prøve noe nytt! Vi 
spiller en time og koser oss med mat 
etterpå.  

Oppmøte utenfor Bowlingen 16.00  
Avsluttes 18.30 

Med Simen og Ida  

 



 

 

Onsdag 12.08.20 

 

Overnattingstur i telt/hengekøye 

Vi tar turen til Skurven på Helgøya! Her slår 
vi opp telt, hengekøyer og spiller kubb. På 
kvelden koser vi oss rundt bålet.  

UK kan være behjelpelige med utstyr. Ved 
deltakelse kommer nærmere informasjon.  

Oppmøte på Skurven kl. 17.00 
Avsluttes på Skurven torsdag kl. 11.00 

Med Simen, Line og Marianne  

 

 

Torsdag 13.08.20 

 

Pizzakveld med quiz 

Vi spiser pizza på Peppes i Brumunddal og 
fortsetter kvelden med quiz på UK! Premie 
til vinnerlaget.  

Oppmøte på UK kl. 16.00 
Avsluttes på UK kl. 19.00 

Frank og Mariann  

 

 

Fredag 14.08.20 

 

Bowling på Hamar med fries og brus 

Vi avslutter årets sommeraktiviteter med 
bowling!  Hvem kan slå lederne på UK? 

Oppmøte på Bowlingen kl. 12.00 
Avsluttes på Bowlingen kl. 14.30 

Med Simen og Line  

 

 


