
 
ÅRSBERETNING  2017  

Barne-/ungdomskomiteen ved Listranda Familiecamping 2017 

Barne-/ungdomskomiteen har hatt et møte på våren hvor de som var tilstede ble enige om 

aktiviteter som vi ønsket å gjennomføre i løpet av 2017. (Ikke alle i komiteen kunne møte).  

 

Hovedarbeidsområder i denne perioden har hovedsakelig vært:  

✓ Følge opp og gjennomføre de tiltak som ble bestemt gjennomført for denne 

perioden. 

✓ Planlegge leker/aktiviteter 

✓ Å arbeide med å opprettholde de aktivtetsmidlene vi har og arbeide med nye 

satsingsområder for de neste årene. 

 

Arrangementer 

 

Påske aktivitet.  

Påskeaktivitet ble avholdt torsdag 13 april med ulike aktiviteter for barna.  

Leker som blant annet: Potet og sekkeløp, ringspill, kaste på blikkbokser, gjette konkuranse, 

osv.  

Avsluttet med felles grilling utenfor kiosken. Barne- og ungdomskomiteen sto for grill, mens 

beboerne selv hadde med grillmat.  

 

Det var 17 barn med på aktivitetene. Alle fikk premie for å delta 

 

Pinse lekene.  

Pinselekene ble avholdt samme dag som jubileumsfesten. Mange av de samme leken ble 

benyttet som påsken, men også muligheter for kanopadling. Lørdagen avsluttet lekene med 

skattejakt. Denne gangen ble premien et gavekort i kiosken på 30 kroner. Og vinneren av 

gjette konkurransen vant en flaske med riktig gjettet antall karameller. I år var det 

førstegangen med skattejakt og de som fant skatten vant en større premie. Søndag var det også 

mulighet for kanopadling. Det var også lagt opp til bruskasse klatring men PGA mangel av  

godkjent sikringskurs avlyste vi dette på grunn av barnas sikkerhet. Det var ca. 14 barn 

tilstede begge dagene. Søndag fikk barna en vannpistol i premie. 

 

Sankthansaktiviteter.  

Denne dagen hadde vi krabbefiske hvor vi kåret hvem som fikk den største, minste og flest 

krabber. Vinnerne fikk 60 kroner i form av gavekort i kiosken. De andre barna som deltok 

fikk gavekort på 30 kroner i kiosken + en liten vannpistol. Denne gangen var det ca. 20 

deltagende barn. Kanopadling var også en aktivitet. Dessverre var det sterk vind så det var få 

som benyttet seg av tilbudet.  

Avsluttet med fellesgrilling utenfor kiosken der beboerne selv hadde med egen mat.  

 

Utgiftene for de tre aktivitetene koster ca  2500 kr; premier, innkjøp av div lekeutstyr og 

premier. 

Venter på fakturaen for leie av kanoene.    

 

 

Tilbakemeldinger.  

• Fått tilbakemeldinger på at det neste år også ønskes både påskeaktiviteter og 

Sankthansaktiviteter for barna, med felles grilling for alle. 



• At informasjon/plakater blir hengt opp i god tid i forkant, da flere ikke hadde fått med 

seg at det skulle være aktiviteter.  

Dette skal vi selvfølgelig prøve og imøtekomme, så neste år kommer informasjonen ut 

tidligere så flere som ønsker for mulighet til å delta. 

 

   

 

Handlinger 

✓ Ny spesial sand til volleyballbane.  

✓ Reparasjon fotballmålnett 

✓ Utsetting av flåte har Fred og Jørgen gjort.   

✓ Lekeapparatene har blitt sjekket og reparasjoner blitt utført av vaktmester.  

 

 

Vi ønsker å takke alle som stiller opp for barne-/ungdomskomiteen, samt styret ved Listranda 

Familiecamping for at de stiller med økonomiske midler til gjennomføringen av våre 

prosjekter og for en generell positiv dialog. 

 

En spesiell takk går også i år til Inge Steinli for hjelp til lånet av kanoer. Roger, Lars, Mona 

og Hege som gladelig hjelper til under aktivitetene.  

 

Vil også takke alle som deltar på aktiviteten og de som kommer med konstruktiv 

tilbakemelding, slik at vi kan få et godt og hyggelig miljø her på Listranda familiecamping.  

 

 

 

På vegne av Barne-/ungdomskomiteen    Fredrikstad 05.07.17. 

 

Nina Jensen  

leder 

 

 


