
AKTIV PÅ BYGDA - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsetting: 
Øke selvtilliten og aktiviteten blant unge med hørselsutfordringer i Nordland, slik at disse også kan ta del av 
andre fritidsaktiviteter, utvide kontaktnettet, få nye venner og dermed bryte mye av ensomheten og få opp 
aktivitetsnivået sitt til tross for store avstander og tidvis utfordringene med å nå ut til medlemmene i de ulike 
kommunene. 
 
Målgruppe: 
Ungdom og unge voksne mellom 13 og 35 år i Nordland fylke. 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

HLFU Nordland ønsket å sette fokus på både sosial og fysisk aktivitet, på et uformelt nivå, med den positive 
effekten dette kan gi både den fysiske og psykiske helsen til unge med hørselsutfordringer. Mange av våre 
medlemmer opplever det som vanskelig å delta i sosiale sammenhenger og sitter mye alene hjemme. 
Utfordringen er gjennomgående og vi ser at en del ungdommer og unge voksne trenger hjelp og veiledning for 
å lære seg å delta og være en del av det samme sosiale miljøet som jevnaldrende og forholde seg til andre 
ungdommer. HLFU Nordland har derfor avholdt følgende tre samlinger for fokus på sosial og fysisk aktivitet; 
Samling 1; Helgen 16.-17. september 2017 
Sosial hygge med brettspill, kortspill, god mat samt også en tur i fjellet i Sandnessjøen. 
Samling 2; Helgen 14.-15. oktober 2017 
En aktiv dag i treningsstudio med presentasjon- og et individuelt tilpasset treningsopplegg for hver enkelt 
person fra personlig trener som kan brukes for videre trening. Det ble selvfølgelig også et spennende sosialt 
opplegg, kino og hyggelig middag. 
Samling 3; Helgen 9.-10. desember 2017 
En aktiv og utfordrende dag på Bodø Spektrum Badeland. Selvfølgelig også sosialt med middag og lunch. 
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 
Skriv antallet deltakere 

14 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Alle samlingene ble holdt av det frivillige styret i lokallaget. Vi hadde samtidig fokus på frivillig innsats, 
informerte- og forsøkte å rekruttere nye frivillige til styret i forbindelse med samlingene. 
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Vi hadde på forhånd regnet med å få fler aktiv ungdom og unge voksne med ulike hørselsutfordringer, samt at 
de ble mer vant til ulike sosiale settinger og situasjoner med disse samlingene. Dette håper vi at vi har fått til 
og at flere har fått nye kontakter og venner de kan finne på ting med og ha en mer aktiv hverdag med mindre 
isolasjon. Det har blitt gitt positive tilbakemeldinger på samlingene og med hvor viktig dette er for 
ungdommen. 
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

10 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
 
 



Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 383 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 30 383 

Utgifter 

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 25 352 

Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 5 031 

Sum 30 383 
 


