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Handicamp Norway 2014 

Deltagerne er nå plukket ut 
 

  

50 deltagere og deres assistenter har nå fått bekreftelse på at de får være med på Handicamp 

2014. Av disse er 8 norske, fordelt på 4 distrikter  

 

Handicamp Norway er en internasjonal aktivitetsleir for fysisk funksjonshemmet ungdom i 

alderen 18-28 år som går av stabelen i perioden 20. juli til 2. august i år på Haraldvangen i 

Hurdal kommune 

 

Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom Rotary, Inner Wheel og Rotaract i Norge og med 

Norsk Rotary Forum (NORFO) som den økonomiske og juridiske ansvarlige instans.  

 

Målsettingen med leiren er: 

 

* Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og     

   andre fritidsaktiviteter 

* Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse 

* Å lære deltakerne om Norge og norske forhold 

 

I tillegg har Handicamp Norway som visjon at deltakerne skal lære at de kan tøye sine grenser 

og på den måten oppleve gleden av å:  Gjøre det umulige mulig! 

 

I tillegg til de vanlige aktivitetene i leiren, både i og på vannet, og i naturen, går turen i år til 

Oslo for sightseeing og til Momarken der det vil bli rallycrosskjøring for alle og travløp for 

noen heldige. 

 

Leiren er gratis for deltakerne og er i hovedsak finansiert gjennom et årlig, fast beløp betalt av 

hvert enkelt Rotary medlem i Norge. Deltakernes reiser er ofte betalt av Rotary klubber på 

deltakernes hjemsteder. 

 

Lørdag den 26 juli er det åpen dag. Da ønsker vi alle rotarianere med familie hjertelig 

velkommen til å se hvordan vi har det og hvordan aktivitetene gjennomføres. Lokale Inner 

Wheel klubber sørger for deilige kaker og kaffe. 

 

Dugnadsinnsats. 

Enkelte dager vil vi ha behov for noe dugnadsinnsats. Er du interessert så ta kontakt med 

Vigdis Kittang Ramstad vkiram@online.no eller telefon: 977 64 515 

 

For mer informasjon se følgende link www.handicamp.no eller hvis denne siden ikke åpner 

seg http://rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/550/handicamp-norway . 

 

Færder Rotary Klubb, med Gisle Bjørnstad, Harald Kaasa Hammer, Gunnar Olaussen, Inger-

Britt Zeiner, Vigdis Kittang Ramstad og Gunn Langedrag, har i år hovedansvaret for 

gjennomføringen av prosjektet. 
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Fra venstre leirleder Maria Eline Stigar, leirleder Knut Erling Granaas, leirleder, Ann-Kristin 

Sæther 


