PROGRAM
Fredag 6.
17.00
19.20
21.00
22.00

Innsjekking starter (for de som kommer med buss)
Vi etablerer oss i teltleiren i Litjvika
Hurtigbåt fra Bodø
Innsjekking fortsetter. Teltleir i Litjvika
Kveldsmat etterfulgt av ledermøte
Leirkos og god natt

Lørdag 7.
08.00
09.00
10.0013.00
13.00
14.0017.00
18.00
22.00

Opp av soveposen
Frokost på Feskbrukè

Aktivitesøkt nr.1
Lunsj
Aktivitesøkt nr.2
Middag
Leirkos og god natt

Søndag 8.
08.00
09.00
10.0013.00
13.30
14.30

Opp av soveposen
Frokost på Feskbrukè

Aktivitesøkt nr.3
Lunsj på Feskbrukè
Opprydding og pakking
Avreise

AKTIVITETSTILBUD

 Kano
 Stand up paddle / Livreddning
 Fotosafari/fotokurs (husk å ta med eget speilreflekskamera)
 Rappellering
 Pistolskyting
 Paintball
 Fjelltur
 Havfiske
 Ferskvannsfiske
 Førstehjelpskurs
 Grottetur
 Mesternes mester

Alle får være med på tre ulike aktiviteter. Mange av aktivitetene har
begrensninger på antall deltakere, men hvis du melder deg på fem
forskjellige ting, vil du helt sikkert få noen av dine ønsker oppfylt! Husk og
skriv opp dersom det er noe du ikke vil være med på.
Det vil ikke bli anledning til å bytte aktiviteter underveis.

PRAKTISK
Nordskot?
En gang var stedet siste stopp for fiskeflåten som skulle på Lofotfiske. I
dag er det et lite, men aktivt kystsamfunn med maritimt preg. Stedet har
vært brukt som location for flere TV-produksjoner; «Oppdrag Nord-Norge»,
«Drømmeturen» og «Monsen på villspor».

Hvordan komme til Nordskot?
Med buss/bil: Du tar av E6 til Tømmernes, ca. 1 time kjøring på RV 835 til
Nordskot.
Med hurtigbåt (NEX): Fra Bodø terminal. Avgang fredag kl.18.00. Tilbake i
Bodø søndag kl. 16:00.

Mat?
Nordskot Grendelag sørger for frokost og lunsj på Feskbrukè (nær
teltleiren).
NB! Meld fra om matallergi på forhånd!
Mesterkokk Roderick Sloan står for middag på lørdagskvelden, basert på
lokale råvarer og ute i det fri (hvis været tillater det).

Aktivitetene?
Aktivitetstilbudet inneholder noe for enhver smak. Her finner du både
actionfylte tilbud, samt mer rolige. Du vil kanskje få oppleve ting du ikke
har vært med på før. Flinke instruktører vil gjøre basecampen både trygg
og inspirerende.

Utstyr?
Vanlig turutstyr, sovepose, liggeunderlag, gode klær og skotøy. Alt av
sikkerhetsutstyr ordner basecamp. Ta med kopp, bestikk, tallerken og
matboks.

Hvem er Basecamp Salten beregnet på?
Ungdommer fra 8.klasse-18 år fra hele Salten-regionen.

Hva koster det?
Kr.300.- pr deltaker

Påmelding?
Lokal kontakt:

Basecamp Salten
Påmelding leveres din egen kommune.
Sjekk påmeldingsfrist!

Deltakers navn:
Alder:
Tlf.nr:
E-postadresse
Foresattes navn:
Foresattes tlf.nr:
Foresattes
e-postadresse:
Kryss av her hvis deltakeren IKKE kan fotograferes under Basecampen:

Aktivitetsønsker:
1.
2.
3.
4.
5.
Ønsker ikke å være med på:
1.
2.
Annen info til arrangøren (allergier, spesielle behov etc.):

