
 
 

 

HLFU INVITERER TIL 

SUMMERCAMP 27. juni – 1. juli 2018 
 

Hva er SummerCAMP? 
SummerCAMP er en årlig tradisjon i HLFU og en opplevelse DU også bør få med deg. Du får 
en herlig uke på Sørlandet sammen med andre unge som har en hørselsutfordring. Vi har en 
god aldersspredning på deltakerne på SummerCAMP og i løpet av uken får du være med på 
mange spennende aktiviteter! Arrangementet er rusfritt! 

 
For hvem? 

Du som kan være med er mellom 13 og 35 år, medlem av 
HLFU og har en hørselsutfordring. Er du ikke medlem av 
HLFU kan du melde deg inn nå og bli med likevel. 
 
Hvor? 

Årets SummerCAMP er på Sjøstrand ved Kristiansand, et  
vakkert sted rett ved sjøen med egen brygge, vollyballbane 
og mye mer!  

 
Pris og praktisk informasjon 

Prisen for å delta er 1100 kr. Det dekker opphold, mat, aktiviteter og reise etter billigste 
reisemåte. Reisen må du legge ut for selv og du får pengene igjen i etterkant via utfylling av 
reiseregning. Med en gang du har fått beskjed om at du får plass på SummerCAMP må du 
bestille reise slik at du får billigst mulig billett. SummerCAMP begynner onsdag 27. juni, med 
oppmøte hele dagen og helst før kl. 19:00, og avsluttes søndag 1. juli. kl. 13:00. 
 
Påmeldingsfristen er innen 1.mai 

Påmelding er bindene, og kan kun gjøres ved å sende e-post til post@hlfu.no.  
 
I påmeldingen må du skrive følgende informasjon: 

- Navn 
- Fødselsår 

- Adresse 
- Telefonnummer 
- E-postadresse 

- Du som er under 18 år må også ta med kontaktinformasjon 
til foresatte. 

 

Informasjon om allergier eller annet som krever spesiell 
tilrettelegging må gis beskjed om ved å ringe til 97714874 før 
påmeldingsfristen 1. mai.  

 
Ved påmelding samtykker du til at HLFU kan bruke og lagre personinformasjonen du sender 
inn. Personinformasjonen skal brukes til avvikling av SummerCamp 2018, samt til 
innrapportering etter arrangementet er avsluttet. Etter innrapportering vil informasjonen 
slettes.  
 
Har du spørsmål? Kontakt HLFU på post@hlfu.no eller tlf. 977 14 874.  
 
Vi håper å se akkurat DEG på SummerCAMP i år!  
 
Med vennlig hilsen 
HLFU – Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 

 
Glenn E. Storsletten    Malini R. P. Breivega 
Leder      Ungdoms – og organisasjonskonsulent 
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