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Kjære klubbpresidenter

Handicamp Norway er et internasjonalt flaggskipprosjekt til å være stolt av!

Arrangementet går av stabelen søndag 20. juli og varer til lørdag 2. august 2014 på 

Haraldvangen Kurs og konferansesenter i Hurdal kommune. 

Et usedvanlig flott Rotary prosjekt som både styrker Rotarys mål, som aktiv aktør på humanitært 

arbeid, bygger omdømme, og kan brukes til styrke klubbene.

Dette er samarbeidsprosjekt, på vegne av NORFO, mellom Rotary, Inner Wheel og Rotaract, som 

annet hvert år samler 100 funksjonshemmede ungdommer og ledsagere, i alderen 18 – 28 år, til 14 

dagers aktivitetsleir. Her kan de, uavhengig av funksjonshemmingen tøye sine grenser og forsøke å 

gjøre ”det umulige mulig”.

For mer informasjon kan du se på linkene lenger nede på siden

Vi har nå plukket ut 50 deltagere og 50 ledsagere fra 16 forskjellige land, og 9 er norske, og nå sparker 

i grusen etter å komme i gang.

Finansiering

Det er hvert enkelt Rotary medlem her i landet som gjennom en årlig andel av Rotary-kontingenten 

(kr.50,- pr. år), i hovedsak finansierer aktivitetsleiren.

Videre har det blitt gitt støtte i form av økonomiske bidrag og sponsing av tjenester og leveranser fra 

Rotary og Inner Wheel systemet, samt fra eksterne aktører.

Etter utvidelsen av innlosjeringskapasiteten på Haraldvangen, med påfølgende økning av leie for

oppholdet, dekker ikke lenger andelen av medlemskontingenten leirens faktiske kostnader. 

Underdekningen siden 2010, og også i år, blir derfor dekket av tidligere leires ”overskudd”, som er 

avsatt i eget fond i NORFO.

Det er imidlertid, naturlig nok, ønskelig å begrense uttaket fra fondet, slik at vi også i år, ville sette stor 

pris på ethvert økonomisk bidrag, tjeneste eller avslag på varer vi trenger til gjennomføringen av leiren.

Hvordan kan så eventuelt din klubb bidra?

§  Vi favner mange yrker og bransjer. Er det noen i klubben som kan bidra med rabatterte varer 

eller gaveartikler.

§  Hva med å gi et vinlotteri?

§  Still opp en avtalt dag og gjør en dugnad!

Vi ønsker før øvrig alle rotarianere velkommen til et besøk, gjerne kombinert med en dugnadsøkt. Se 

vedlagte presentasjon om aktuelle tidspunkt.
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Kontaktinformasjon

Mer informasjon? www.handicamp.no Hvis problemer med å komme inn (kan skje med Internett 

Explorer) gå inn via www.rotary.no

§  Deltagelse/påmelding dugnad til Vigdis Kittang Ramstad, telefon 977 64 515 eller vkiram@online.no

§  Spørsmål om mulighet for bidrag rettes til Gisle Bjørnstad telefon 930 91 

000 eller gisle@bjornstad.biz eller secretary@handicamp.no

§  Kontonummer er: 5081.08.31682,

 Norsk Rotary Forum, v/Ingrid Berget, Ulstrups vei 7, 3960 STATHELLE

Vi har vedlagt en PP presentasjon med informasjon som du kanskje kan bruke, samt en oversikt over 

varer og tjenester vi har behov for.

Se Powerpoint presentasjonen 

På vegne av styret for Handicamp Norway 2014 og vår ”oppdragsgiver” NORFO: Dette går vi sammen

om!

Med vennlig hilsen,

Gisle Bjørnstad

Administrator Handicamp Norway 2014

Fra venstre sekretær Harald Kaasa Hammer, leirleder Maria Eline Stigar, leirleder Knut Erling 

Granaas, leirleder, Ann-Kristin Sæther og prosjektadministrator Gisle Bjørnstad.

Les denne artikkel i brev form (uten bilder)

Relaterte artikler:

Distriktsnytt: Handicamp 2014
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Handicamp Norway 
2014

Et samarbeidsprosjekt, på vegne av NORFO, mellom 
Rotary, Inner Wheel og Rotaract.
Ledende klubb 2014 Færder RK

Presentasjon:
Gisle Bjørnstad,  administrator Handicamp 2014



Handicamp Norway kortfakta

� En internasjonal aktivitetsleir for fysisk 
funksjonshemmede, med eller uten ledsagere.

� Antall deltagere 50 funksjonshemmede og 50 
ledsagere.

� Administrasjon og ledelse, ca 20 personer
� Alder: 18 – 28 år
� Må beherske engelsk, som er 

kommunikasjonsspråket
� Må ha en fysisk funksjonshemming



Tid og sted:
Søndag 20 juli til lørdag 2 august 2014.

Haraldvangen Kurs og konferansesenter i 
Hurdal kommune.



Hvordan kan min klubb bidra?

� Vi favner mange yrker og bransjer. Er det 
noen i klubben som kan bidra med 
rabatterte varer eller gaveartikler.

� Hva med å gi et vinlotteri?
� Still opp en avtalt dag og gjør en dugnad!



Dugnads/hyggekalender
� Lørdag 19:   Rigge leir,          Dag, Dugnad
� Søndag 20:  Transport OSL, Dag,   Dugnad
� Mandag 21:  Åpning,             Kveld, Hygge
� Onsdag 23: Tur til Oslo, Dag,    Hygge
� Lørdag 26:    Åpen dag, 14-17,  Hygge
� Søndag 27? Norsk dag,        Dag,    Dugnad
� Onsdag 30: Momarken,        Dag,   Hygge
� Lørdag 2/8 Transport OSL

Rydding leir   Dag,   Dugnad



Mer informasjon?

www.handicamp.no

Hvis problemer med å komme inn (kan skje 
med Internett Explorer) gå inn via 
www.rotary.no



Kontakt
� Deltagelse/påmelding dugnad til Vigdis 

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

� Spørsmål om mulighet for bidrag rettes til 
Gisle Bjørnstad telefon 930 91 000 eller 
gisle@bjornstad.biz eller 
secretary@handicamp.no

� Kontonummer er: 5081.08.31682,
Norsk Rotary Forum, v/Ingrid Berget, 
Ulstrups vei 7, 3960 STATHELLE


