
Kjære 4.trinnselev!  Her er litt informasjon og påmelding til Langedrag/Bjørneparken 

Sommerklubben 2018 

AKS Ammerud ønsker å tilby en 3 dagers tur med 2 overnattinger på Langedrag.

Langedrag ligger vakkert til ved Tunhovd; 1000 m.o.h. med utsikt over vann og fjell mellom Hallingdal og 
Numedal. De byr på et flott turterreng ut fra gården. Her har det vært leirskoledrift siden 1981 og 

mange elever har tatt med seg gode minner herfra. 

Vi drar mandag 25.06 2018 og kommer hjem onsdag 27.06 2018. Vi drar fra Ammerud skole 

mandag 25. juni kl. 0800 med egen buss. 

Vi tar en stopp i Bjørneparken ca. kl. 1000. Her skal vi prøve klatreveggen, både innendørs og 
utendørs lekeland samt prøve en av de raskeste "ziplinerne" i Skandinavia. Godt fastspent suser de 

gjennom luften på en høyt hengende line. Den korte linen er 50 meter lang.  For de som er over 7 år 
fristes det med hele 120 meter lang taubane. I tillegg blir elevene med på mating av dyrene som 

fjellrev og bjørn. Vi kjører videre til Langedrag i løpet av ettermiddagen og rekker frem til middag og 
kveldsstell hos dyra. 

Tirsdag 26 juni blir det Seterdag fra 1000-1400.  Vi går til seters med kløvhest.  Der får vi se 
hvordan man lager hvit geitost, spise seterlagde melkelapper og smake på Langedrag`s einerlåg. 

Tilbake på Langedrag får vi med oss kveldsstellet og middag. 

Onsdag 27. juni får vi med oss morgenstell samt rundtur hos alle dyrene som gaupe, ulv, fjellrev, elg 
og mange flere. Vi vender nesen hjem mot Ammerud skole ca. kl. 14.00. Vi er tilbake på Ammerud skole   

ca. kl.1800. 

Ved påmelding blir egenandelen fakturert sammen med oppholdsbetalingen. Tilbakemelding og evt. 

spørsmål gjøres pr. mail til: ali.asghar@ude.oslo.kommune.no. Påmeldingen er bindende med 

egenandel på kr. 500,- (alt inkludert) innen fredag 06. april 2018. 

Ytterligere informasjon kommer etter påmeldingsfristen. 

Sjekk gjerne ut hjemmesiden til Langedrag: www.langedrag.no og Bjørneparken: www.bjorneparken.no    
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