
Fridykking, klatring og padling
Samling for ungdom 12–19 år på Rangøya 7.–9. juni

Samlingen er for deg som har erfaring med enten
fridykking, klatring eller havpadling, eller deg som
har lyst til å prøve fridykking, klatring eller hav-
padling. Vi venter at du liker å være ute på tur.

Alle aktivitetene på samlingen ledes av godkjente instruktører.
Her følger en presentasjon av aktivitetene deltakerne på samlingen kan
være med på:

Du vil få lære om utstyret fridykkerne bruker, og du får selv dykke i det
klare vannet ved Rangøya. Det er utstyr tilgjengelig for alle som deltar
på fridykking.

Klatring foregår et stykke fra Rangøya, på Bremsneshatten. Dit må vi kjøre
bil. Der er det lagt til rette for klatring på boltede klatreruter. Deltakere
som har klatreutstyr bør ta med det. Det vil også være utstyr for utlån.
Området ved Rangøya byr på mange og varierte muligheter for havpad-
ling. Det legges til rette for introduksjon til havpadling, og en tur med
strøm og bølgepadling. Det vil være kajakker og årer for utlån. Deltakere
som har eget utstyr bør ta med det.

Deltakerne overnatter i telt på Rangøya. Her er det gode muligheter for å
slå opp telt. Det må deltakere ha med selv, evnt samordne teltlag. Ta med
sovepose og liggeunderlag.

Vi disponerer to hus på Rangøya; Bryggjeloftet og Løa. Her er det dusj/
toalett og kjøkken. Det er mulig å overnatte på flatseng og plass til å
samles i Løa.

Det vil bli felles mat. Til frokost serveres grovbrød, pålegg og melk.
Deltakerne smører niste. Det er kveldsmat fredag og felles middag lørdag
kveld. Deltakerne må delta i matlaging og rydding. Deltakere med behov
for spesiell mat anbefales å ta med egen mat.

På Rangøya er det sandvolleyballbane og vi har med ball. Det ligger også
godt til rette for å fiske. Vi kommer til å være ute hele helgen. Ta med
gode uteklær. Selv om samlingen er i juni trenger du minst to luer, to sett
ulltøy, varm jakke/genser, vindtett bukse og jakke. Og – husk varme votter
(ikke tynne hansker). De som skal klatre må ha med stor ryggsekk.

Har du helsemessige utfordringer ber vi om å få vite om det på forhånd.
Det er for å kunne legge til rette for trygge aktiviteter.

Du må velge å delta på en aktivitet på lørdag og en aktivitet på
søndag. Du melder deg på samlingen innen 1. juni her:
Påmelding: http://www.vaattkort.no/Event/Booking/3884

Deltakeravgift anslås til mellom kr 850–1000 (mer info kommer)
og må være innbetalt før 1. juni til konto 8643 10 13713.

Har du spørsmål kan du kontakte:
anne.botslangen@himolde.no

Det er frammøte på Rangøya fredag fra kl 18 og utover
kvelden. Søndag må alle hjelpe til å rydde opp og vaske.
Avreise beregnes til kl 17.00.

Samlingen er et samarbeid mellom flere organisasjoner:
Ørlandet froskemannsklubb, Romsdal Tindegruppe, Eide
klatreklubb, Molde kajakklubb, Norges Dykkeforbund,
Norges Klatreforbund, og Norges Padleforbund.
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