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Kongsberg, 27. mars.2017 

 

TIL ALLE KIWANISKLUBBER (world wide). 
 

Vi har nå gleden av å informere dere om den videre utviklingen på Heistadmoen, 
Kongsberg.  
Vårt samarbeidsprosjekt «Ingen på siden – Alle med!» er neste fase i utviklingen av 
Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter og skal sammen med Kongsberg 
Aktivitetspark AS, Rippit Actionsportsenter og Kiwanis Club Kongsberg og Numedal 
danne grunnlaget for etableringen av Kiwanis Ferie- og Fritidssenter. 
 
Prosjektet retter seg først og fremst mot barn og ungdom fra vanskelige kår og skal 
være et helårlig, landsdekkende lavterskeltilbud. Her vil det være et vidt spekter av 
aktiviteter både av fysisk og psykisk art og med spesielt fokus på Integrering, 
Sosialisering og Mestring. For å styrke prosjektet vil det være åpent for alle og det vil 
også satses på å få med foreldrene til målgruppen i prosjektet. 
 
Tanken med henvendelsen til dere er at dere nå kan informere Kommunens etater 
rundt dere om dette unike og flotte tilbudet som vil igangsettes etter den offisielle 
åpningen den 6. mai i år. 
Vi håper at dere vil bidra til å bygge opp under og benytte dere av dette prosjektet, 
og derved være med i videreutviklingen samt danne grunnlaget for en sunn og god 
økonomi for videre drift og utvikling av tilbudene. 
 
Området vil i løpet av året frikjøpes fra nåværende eier slik at forutsigbarheten i 
prosjektet blir godt ivaretatt. Det vil være tett samarbeid med brukergruppen for å 
sikre gode og attraktive aktiviteter til enhver tid. 
 
Rippit Actionsportsenter hvor Kongsberg Actionsportklubb inngår vil til åpningen 
være helt nybygd innvendig med midlene gitt av Sparebankstiftelsen DNB og 
Gjensidigestiftelsen.  
Det er tett samarbeid om søknad om ytterligere støtte fra Gjensidigestiftelsen som 
skal sendes inn innen den 15. september i år. Det vil om kort tid etableres en 
Faceboockside hvor det vil bli mulig å holde tett dialog og orientering om videre 
utvikling. 
 
Skulle dere ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt. 
Håper at vi etter hvert ser flere av dere og de som trenger det fra deres område på 
Heistadmoen til felles glede og nytte. 
 
Velkommen  
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HVA SKJER VIDERE FRAMOVER? 
 

Her kommer det en terminliste fram mot sommeren som burde være både spennende og 
interessant for alle klubbene. Det hele starter med den offisielle åpningen av RIPPIT 
Actionsportsenter som er en av samarbeidspartnerne i prosjektet: Kiwanis Ferie- og Fritidssenter. 
Her er det bygget en helt ny innendørs skatehall med klatre- og buldregrotte med mer. 
 
 

1. 6. mai Offisiell åpning av RIPPIT Actionsportsenter. 
6. mai Kiwanis District Norden har sitt distriktsstyremøte med informasjon og omvisning. 

2. 25 – 28.5 Skate camp for gutter og jenter alder 12 – 18 år. 
Pris kr.1.500,- 

3. 2 – 4.6 Scoot camp (sparkesykkel) gutter og jenter alder 12 – 18 år. 
Pris kr.1.500,- 

4. 9 – 10.6 BMX camp gutter og jenter alder 12 – 18 år. 
Pris kr.1.500,- 

5. 16 – 18.6 arrangement enda ikke fastlagt. 
Pris kr.1.500,- 

6. 23 – 25.6 JENTECAMP – unge damer, voksne. 
Pris kr.1.500,- 

7. 26 – 30.6 Scoot sommercamp alder 12 – 18 år (4 netter). 
Pris kr.3.600,- 

8. 5 – 7.7 Jazz camp (barnepass). 
Pris kr.1.500,- 

9. 17 – 23.7 Feriecamp – Program ikke helt fastlagt enda. 
Pris kr. 3.600,- 

10. 3 – 8.8 Blues camp (barnepass). 
Pris kr.1.500,- 

11. Samtidig avholdes det Mediacamp som vil lage video av det hele som vil bli lagt ut på våre 
hjemmesider m.m. OBS! Dette er en camp som vil bli avholdt sammen med alle de øvrige 
campene på listen. 
Pris kr. 1.500,- 

12. I tillegg vil Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter være åpent med sine aktiviteter. 
Her kan man delta i Lek med farger – blir kunst? Slipp Fantasien løs i vår kreativitetsavdeling. 
Diverse uteaktiviteter. Det vil komme flere alternative aktiviteter etter hvert. 
Pris kr. 200,- 

 
Verd å merke seg: 

ALLE våre arrangementer er alkoholfrie. Prisene er inklusive overnatting og mat. Det vil bli 
lagt stor vekt på Integrering, sosialisering og mestring i aktivitetenes utforming. Det vil bli 
veiledning og opplæring i alle deler av campene. 
ALLE ARRANGEMENTENE ER ÅPNE FOR ALLE! 

 
 
Med hilsen 
Kongsberg Aktivitetspark AS, Rippit Actionsportsenter, Kiwanis Kreativitets- og Mestringssenter. 


