Kjære elev på Backpacker/Ekstremsport!
På Elverum folkehøgskule forbereder vi oss på å ta imot deg og dine medelever på Backpacker /
Ekstremsport, og på de andre linjene til høsten. Jeg, Håkon Gromstad, vil være din hovedlærer neste
skoleår.
Takk for at dere var så raske til å sende meg størrelser slik at jeg har fått bestilt opp våtdrakter til alle
sammen, dette gjør at vi vil holde oss varme i vannet gjennom året.
De første ukene av skoleåret reiser vi blant annet på surfetur til Stad, toppturer til Glittertind, og har
mye sosialt opplegg. Vi skal på H2O-uke med blant annet rafting i Sjoa, wakeboard på kabelbane,
juving og mye annet rart.
Andre aktiviteter gjennom skoleåret blir blant annet kiting på snø, klatring, surfing, park og frikjøring
på ski/snowboard. Du skal få planlegge og gjennomføre flere backpackerturer i løpet av skoleåret. Vi
skal reise i Norge, i Norden, til øst-, vest- og sør- Europa på Interrail. Vi skal til Danmark og Portugal
på surfcamp og vi skal dra på masse spennende aktiviteter på dagsturer og todagersturer i området
rundt skolen. Du får sesongpass og masse tid i Trysilfjellet, -Norges største skianlegg.
På Elverum folkehøgskule er vi opptatt av å være bærekraftige, dette gjelder også linja vår. Derfor
reiser vi så klimavennlig som mulig, og har et mål om å oppleve så mange land og steder som vi kan,
uten å måtte fly mer enn vi må.
Skoleåret på Elverum Folkehøgskule skal du få være med å skape, noe som betyr stor deltakelse og
ansvar i forhold til planlegging.
Du må ha: Bekledning for alle årstider som passer aktivitetene, fjellsko/støvler. En ryggsekk (ca 45
liter) for backpackerturer og fjell/skogturer, sovepose, liggeunderlag alpint- eller snowboardutstyr
inkl. hjelm. En hodelykt og en kniv kan være greit å ha. Helt nødvendig er gyldig pass (sjekk
utløpsdatoen), Europeisk Helsetrygdekort (fås på HELFOs nettsider) og gyldig
reiseforsikringsbevis.
Jeg gleder meg til å treffe deg, og til å reise på turer sammen!
Med vennlig hilsen
Håkon Gromstad

Tlf. (+47) 959 90 619

