
 
 

                                    

   

 

 

 

 

 

 

Informasjon om glutenfri Familiecamp på Elverum 24.-28. juni 2020. 
 

Skolen og fasilitetene 
Elverum folkehøgskule ligger ca 1,4 km fra Elverum sentrum, den er omgitt av flotte grøntområder og har 

blant annet fotballbane, skateboardrampe og utendørs volleyballbane. Det er kort vei til Sagtjernet med 

badeplass. Det er gode turmuligheter, og det er opparbeidede stier og veier som er ypperlig egnet for 

løping, terrengsykling og fotturer. I tillegg til de mulighetene som er på og rundt skolen, kan voksne få trene 

gratis på Karma Fitness under familiecampen etter avtale med leirsjef Per Egil Andersen. 

 

I tråd med NCF sine etiske retningslinjer er arrangementet alkoholfritt. 

 

Reise 
Elverum ligger snaue to timer fra Oslo og litt over en time fra Lillehammer i kjøreavstand hvis man velger å 

reise med bil. Velger man kollektivt kan man reise med buss eller tog til Elverum fra Oslo. Reiser man med 

fly går det flybuss direkte fra Gardermoen til Elverum. Har dere behov for å bli hentet på stasjonen i 

Elverum? Gi beskjed til Per Egil Andersen, mail: rektor@elverumfhs.no  

 

Maten 
Alt som blir servert er selvfølgelig glutenfritt. Det benyttes mel som inneholder hvetestivelse som standard, 

men ved behov vil det bli bakt brød og kaker uten hvetestivelse og melk. Alle oppgitte allergier/intoleranser 

blir ivaretatt. Dersom dere har spørsmål vedrørende maten tas dette opp med kontaktperson for 

kjøkkenet, Trine Davidsen tlf: 926 27 678 eller kjøkkensjefen på Elverum, Ketil Larsen tlf: 957 43 902. 

 

Juniorklubben 
Barn født i 2010 eller tidligere kan være med i Juniorklubben, som til tider vil ha eget opplegg. En av 

postene på Juniorklubbens program er «blåtur» med overnatting. Ungdommer fra NCFU vil være med i 

juniorklubben som aktivitører. 

 

Glutenfri matmesse 
Det vil også i år bli arrangert glutenfri matmesse med mange ulike utstillere på ankomstdagen. Noen har 

bankterminal, noen bruker Vipps mens andre har kontantsalg. Det er mulig å fryse ned varer som man 

kjøper på matmessa og ta med seg når man drar. 

 

mailto:rektor@elverumfhs.no


 
 

Dette er lurt å ta med seg på familiecampen 
• Klær til fint vær og ikke fullt så fint vær – litt ull eller fleece kan være godt å ha 

• Badetøy og badehåndklær 

• Regntøy og gummistøvler (ved dårlig vær-prognose) 

• Joggesko/tursko og eventuelt fotballsko til fotballkampen 

• Treningstøy hvis du vil trene litt 

• Forkle, innesko og hårstrikk (ved langt hår) til bakekursene 

• Juniorer som skal på overnattingstur må ta med sovepose og liggeunderlag 

• Ta gjerne med deg skateboard, sparkesykkel, sykkel eller tilsvarende. 

• Fiskeutstyr hvis du vil fiske 

• Redningsvester hvis du har med barn under 6 år som vil ut i kano. Vi har vester til de andre. 

 

Innkvartering og pris 
På familiecampen kan man velge mellom to ulike innkvarteringsalternativ: 

1. 1-3 sengs rom eller leilighet med toalett/dusj på gangen. 

Pris per voksen kr 3770 barn kr 2290 og barn som fyller 4 år i 2020 eller yngre kr 570. 

2. Rom med eget toalett/dusj. 

Pris per voksen kr 4630, barn kr 2810 og barn som fyller 4 år i 2020 eller yngre kr 570,- 

 

De som ønsker å bo hjemme under leiroppholdet betaler halv pris av alternativ 2. 

 

Familier med flere enn tre medlemmer kan få to rom ved siden av hverandre eller ekstra madrass på 

rommet. det er sengetøy og håndklær på rommene. Skolen har dessverre ikke senger til småbarn. Under 

oppholdet disponerer dere skolens fellesrom som gymsal, styrketreningsrom, peisestue, tv-stuer etc. 

 

Påmeldingsinformasjon og -frister 
• Frist for påmelding er 1. mai. 2020. Påmeldingen er bindende! 

• Etter fristen den 1. mai sendes det ut betalingsinfo, oppdatert program, infoskriv og deltakerliste. 

• Deltakeravgiften skal betales i sin helhet innen 1. juni 2020 til Elverum folkehøgskule, 

kontonummer: 3000.32.14830. 

• Ved avmelding etter 1. juni blir ikke deltakeravgiften refundert og må da eventuelt dekkes av 

reiseforsikringen.   

 

Ønskes ytterligere informasjon kan du ta kontakt med folkehøyskolen ved Per Egil Andersen: 

rektor@eleverumfhs.no, NCF ved  Lise Friis Pedersen lise.pedersen@ncf.no  eller se nettsidene: 

www.elverumfhs.no og www.elverum.kommune.no 

 

Velkommen til Elverum!!  Vi gleder oss til å treffe dere! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Egil Andersen     Lise Friis Pedersen 

Elverum folkehøgskule     NCF sekretariatet  
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