
 

 
 

 

 

HESTERIDNING 
10. 13. og 18. juli har du mulighet til å bli med på ridetur med Bekken gård. 

Den 10. juli går turen til Hersjøen. Det blir grilling av pølser, og mulighet for 

bading for de som vil det. Om noen blir slitne er det mulighet for å sitte på 

med bil innimellom. Den 13. juli går turen til Mugg gruve. Også her grilles 

det pølser. På denne turen er det ikke mulighet for bilskyss, så her bør 

deltakerne ha litt erfaring fra riding fra tidligere. Den 18. juli går turen til 

Øyungen, med grilling og bading for de som vil. Mulighet for bilskyss også 

her om noen blir slitne. Man må ta med drikke og eventuelt snacks selv på 

alle turene.  

Deltakerne bør være trygg på hester, og helst ha ridd litt tidligere.  

Gratis buss fra Coop Haltdalen kl. 9.45, med retur fra Bekken ca. kl. 17.00. 

Deltakerne må krysse av for hvilken tur de ønsker på påmeldingsarket.  

Velkommen til en hyggelig opplevelse i vakker natur  

på hesteryggen! 

For ungdom i 5. klasse til 18 år.  

 

 

PAINTBALL 
Vi tar turen til Røros paintball onsdag 1. august. Alle får spille en runde hver 

på deres utendørs bane. Ha på klær dere ikke er så redde for, og gode 

sko. Snacks og drikke kan også være lurt å ha med.  

Det går gratis buss fra Coop Haltdalen kl. 10.00, med retur fra Røros etter 

spillet. 

Bli med på en actionfylt utfordring! 

For ungdom i 5. – 10. klasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAMILIEDAG PÅ HESSDALEN SETER 
Fredag 20. juli inviterer Hessdalen seter til en 

aktivitesdag for hele familien på setra på Løbbørsåsen ved Øyungen. Her 

vil det bli forskjellige aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper, mat og stell av 

dyr og grilling. Man kan ta med grillmat/niste og drikke selv, eller kjøpe på 

setra. Gratis buss fra Coop Haltdalen kl. 11.15, med retur fra Øyungen kl. 

15.00.  

Barn under 10 år må ha med foresatt.  

Velkommen til setra! 

Åpent for barnefamilier og ungdom over 10 år 

 

 
 

FAMILIEDAG I LEKELAND PÅ RØROS HOTELL 
Onsdag 25. juli drar vi til lekeland på Røros hotell. Her er det tilpasset for alle 

aldre, og her kan det klatres, krypes, kjøres sklie, hoppes og lekes.  

Gratis buss fra Coop Haltdalen kl. 11.15, med retur fra Røros kl. 14.00. Barn 

under 10 år må ha følge med foresatt.  

Det blir servering av frukt og saft/kaffe.  

Bli med på en morsom og sosial dag! 

Åpent for barnefamilier og ungdom over 10 år 

 

 

 

VANDRING I OLAVSGRUVA 
8. august tar vi en drøy times tur 50 meter ned og 500 meter innover i 

Olavsgruva med guide. Lyd- og lyseffekter gjør dette til en stemningsfull og 

spennende opplevelse. Ta på varme klær og godt 

fottøy! Det er bare rundt 5 grader i gruva.  

Gratis buss fra Coop Haltdalen kl. 11.00, med retur 

etter vandringa, ca. kl. 13.30.  

Barn under 12 år må ha følge med foresatt. 

Bli med på en spennende vandring! 

Åpent for barnefamilier og ungdom over 12 år.  
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