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Kjære Rotaryvenner, 

HANDICAMP NORWAY- Vårt norske flaggskip

HANDICAMP NORWAY- er en sommerleir for fysisk funksjonshemmet ungdom i alderen 18 til 28 år 

sammen med funksjonsfriske ledsagere i samme aldersgruppe fungerer som et team i leiren. Leiren 

finansieres av bidrag fra alle norske rotarianere gjennom kontingenten og er gratis for deltagere med 

ledsager. 

HANDICAMP NORWAY varer i to uker i slutten av juli/begynnelsen av august og arrangeres hvert 

annet år på Haraldvangen i Hurdal, ca. 30 min. kjøring fra Gardermoen Lufthavn. Norsk Rotaryforum 

(NORFO) er ansvarlig for leiren med sterk innsats fra Oslo Nord RK. 

Mål for leiren: 
Å integrere fysisk funksjonshemmet og funksjonsfrisk ungdom gjennom sport og andre aktiviteter
Å bygge internasjonale forståelse og vennskap mellom deltagerne
Å gi internasjonale deltagere kunnskap om Norge og norsk kultur

HANDICAMP NORWAY arrangeres 26. juli - 7. august 2010. Søknadsfrist er 1. februar 2010. Dette er 

et internasjonalt orientert arrangement - men for å nå målene for leiren er det viktig at også norsk 

funksjonshemmet ungdom deltar. Derfor er det ønskelig at det fra hvert distrikt meldes på minst 2 team 

Invitasjon er sendt Presidenten i alle distriktets klubber. Jeg anbefaler også at alle interesserte går inn 

på www.handicamp.no for søknadsskjema og detaljer om opplegget. Påmelding sendes arrangøren 

som angitt på søknadsskjemaet. Det forutsettes at klubben eller deltagere selv dekker kostnaden for 

transport til Gardermoen/Hurdal og i tillegg til lommepenger. For øvrig er kost og opphold og alle 

aktiviteter gratis. 

Dette er en god anledning for klubbene til å synliggjøre Rotary i lokalsamfunnet og jeg håper mange 

klubber vil gjøre en innsats for at en lokal funksjonshemmet kan få en fin opplevelse. 

TAKK FOR I ÅR

Første halvdel av "vårt" Rotary år er tilbakelagt. Det har vært en periode med stor aktivitet og jeg 

takker alle jeg har hatt gleden av å møte for at de har vært med på å gjøre denne perioden til en positiv 

opplevelse. Jeg gleder meg til sammen med dere å ta fatt på et nytt halvår og ønsker dere alle EN 

FORTSATT GLEDELIG JUL OG ET GODT NYTT ÅR. 
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