
Brukernavn
Presentasjonsnotater
KITING PÅ NYSLÅTT JORDEJonny N Jakobsen. Idrettspedagog med 20 års erfaring fra VHSS. Det meste av tiden med barn og ungdom. Pr. tiden prosjektleder for Arctivity. En ære å få plenumtid i denne sammenhengen



• Landsdekkende 
• Friluftsrettede

idrettsaktiviteter 
og friluftsliv

• For personer 
over 16 år med 
fysiske 
funksjons-
nedsettelser

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Landsdekkende Pilot gjennomført 2015-Svensk påmelding 2016, venter på danskene, nordisk, internasjonalt potensiale!!Friluftsrettede idrettsaktiviteter og friluftsliv.  Det jeg kaller aktivitet for livetVarighet 1 uke! 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
HVOR:Salten Indrefileten  i Nordland. Helgelandskysten i sør  og Lofoten i nordMest kjent for Saltstraumen og Kjerringøy. Og om noen år for ARCTIVITY!Aktivitetsarenaer Innenfor 1 time fra Base Camp VHSS



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Base Camp på VHSS: Rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten.Ligger ved infallsport til Sjunkhatten Nasjonalpark-Barnas nasjonalpark.Kystalpin nasjonalpark med åpning i forvaltningsplanen om mulig tilrettelegging i nærområdet av VHSS.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ytterligere innblikk ved å vise portrettfilm av en av deltakerne.

https://www.youtube.com/watch?v=TQfBN1qmNdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TQfBN1qmNdA&feature=youtu.be


Bakgrunn
• Manglende tilbud 
• Uttalt ønske fra målgruppen

Sterk tro på overføringsverdien mellom fysisk 
mestring, økt selvtillit, personlig utvikling, og å takle 
individuelle hverdagslige barrierer og utfordringer. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Våren 2013 tok Idrettspedagog Anja Helgerud på VHSS med inspirasjon fra ridderrennet initiativ til å bygge opp ett etterspurt barmarkstilbud for målgruppen. Initiativet involverte Norges idrettsforbund med særforbund. Nordland Fylkeskommune tidlig inne i bildet.



Hovedmål
• Like muligheter for deltakelse i idretts- og 

friluftsaktiviteter.
• Økt deltakelse og varig aktivitet "der folk bor". 

Vår visjon baserer seg på mulighetene hver enkelt 
har for å komme i gang med og opprettholde en 
aktiv hverdag, og slik påvirke egen helse. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mål om å bli et årlig arrangement, og et betydelig bidrag til aktivitetstilbudet for personer med nedsatt fysisk funksjonsevneDynamisk arrangement. Eksemplifisere med utgangspunkt i pilot 2015Endringer vi gjør frem mot Arctivity 2016 Og visjoner for fremtiden. Vi jobber ut fr et mulighetsperspektiv! Tenker stort!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oversikt over samarbeidspartnere frem mot pilot 2015:Arctivity eid av Valnesfjord Helsesportssenter.Tett samarbeid med NIF, NFK og Aktiv UngKryssfinansiering mellom NIF og NFKFinansiell støtte fra ExtraStiftelsen og Stiftelsen Sophies MindeFor prosjektperioden 2016/2017 er en av de kritiske suksessfaktorene nye samarbeidspartnere både finansielt og faglig.Etter 2018/2019 mål om å gå fra prosjekt til drift. Noe det skal jobbes intensivt med de neste to årene.



2015                       2016            

Brukernavn
Presentasjonsnotater
DYNAMISK ARRANGEMENT2015 AKTIVITETER SOM DERE SÅ I FILMENAv disse valgte deltakerne en hovedaktivitet. Hvert aktivitetskurs ga over 3 dager en grundig innføring.I tillegg andre aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid.Evalueringen av pilot 2015 er svært viktig for videre utvikling av arrangementet. Alle involverte parter tatt del. Eks: flere deltakere, lengre opphold, flere aktiviteter, flere hjelpere og mer program på kveldene. Spesielt ønske om luftsport!!!!! Alt fra modell, droneflyging til å hoppe fra fjell og fly!!!!! Vannsport og friluftsaktiviteter.2016Alle fra 2015 med…….i tillegg golf og FluefiskeEkstra dag med prøveidretter som i OL-mange særforbund og friluftsorganisasjoner inviteres med i tro om at det blir  kamp om å få være med i 2017!�



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kitegjengen 2015En av de viktigste suksessfaktor: Comboen med at kursene ble gjennomført av: instruktører fra særforbund med spisskompetanse på aktivitetene og VHSS spesialkompetanse på tilpasninger og tilrettelegging og dedikerte frivillige. De sikret sammen profesjonell og trygg organisering og gjennomføring av aktivitetene.Arctivity 2016/2017: MÅL Å NÅ FLEREØkt deltakerantall med alt fra nybegynnere til viderekommendeFlere særforbund og friluftsorganisasjoner. Flere fagpersoner fra andre rehabiliteringsorganisasjoner.Ytterligere samarbeid med utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner for rekruttering av frivillige. Fokus på dokumentasjon og å spre det glade budskap slik at det når så mange som mulig. Hvis alle parter tar ansvar for kompetansespredning i sine nettverk når vi gradvis flere.Dokumentere. Spre skriftlig dokumentasjon, film….. ressurskrevende, effektiv og moderne måte å nå mange, store muligheter….jobbe smart………..



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stående Kiter på jordeOverføringsverdi til vann og snø….. Kiterne var de eneste som ikke ville ha for godt vær!!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
BILDE AV INSTRUKTØR OG SITTENDE DELTAKER I MEDBRAKT TERRENGSTOL/VOGNDrevet utstrakt «grunnforskning» med utprøving av ulike vogner, sykler og stoler……ønske om buggy……



Brukernavn
Presentasjonsnotater
BILDE DELTAKER JOBBER MED SEILFØRINGEN I HAVSEILERLANG KYSTLINJE: Stort potesiale for å tilby aktivitetskurs og opplevelser innen Kystkultur- kystfriluftsliv.  



Brukernavn
Presentasjonsnotater
BILDE AV HAVSEILER PÅ VESTFJORDEN



Brukernavn
Presentasjonsnotater
KompetansespredningDeltakerne de viktigste ambassadørene.Christer: Yngste deltaker. Forrige uke: 2 timers foredrag for avgangselevene ved Hamarøy videregående skole. En av to friluftslinjer i Norge. Han er en svært god og viktig ambassadør. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av nye hjelpemidler for bedre grep på padleårePrøvd ut 2015Importert av padleforbundet fra USA. Nå snart tilgjengelig i Norge via hjelpemiddelfirma: Bardum! Takket være Arctivity?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
BILDE UNDERHÅNDSSTØTTE PADLEÅRE



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utviklingsarbeid. Noen ganger viser det seg at det enkle er det beste…. Bilde av hjemmelaget grepsforsterker laget av 2 strips og bit av sykkelslange. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
BILDE AV KAJAKKBRYGGEEt Eksempel på fysisk tilrettelegging. Lages mange brygger, men svært vanskelig å finne tegninger, tips til enkle eller kompliserte brygger. Behov for økt tilgjengelig til spesifikk og detaljert info om konstruksjoner.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Enkle tilpasninger er ofte de mest anvendelige. Bilde av padler som ved hjelp av planke med gummiert overflate forflytter seg fra land til kajakk utenom spesialtilpasset brygge.Et mål å utvikle løsninger som gjør det enklere å komme til arenaer og i gang med aktivitetene. Noen ganger en større utfordring enn å lære selve aktiviteten.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av gruppe med kajakkpadlere.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktig med god organisering av Base Camp og logistikk på de enkelte arenaene. Storlavvo på tartandekke sikrer god fremkommelighet.Viktig ting å ha på plass er verdige sanitærforhold og tilkomst til arenaer. Portable HC-toalett Parkenfestivalen!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde fra lunsjpause ved Base Camp



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde fra middag i storlavvo



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Teltleir. Valg av telt med stor inngang og store innertelt sikrer god tilgjengelighet. Bruk av militære feltsenger kan sikre komfort og lettere tilgjengelighet og mulighet for overnatting i telt.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av klatrer ute.Mest populære i 2016.Første aktivitet vi måUtvide med nybegynner og videregående grupper?Muligheter for sertifisering-økt egenaktivitet. Eks: Brattkort, lede/sikringskort: Tilgang til innendørs klatrevegger,Våttkort tilgang til leie kajakk.FridykkingGolf



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde klatrer i veggen



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av klatrer som sikres av annen deltaker som har lært sikringsteknikk



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av glad hest som viser tanngardenRidning-multidisipliner.Ryttersport med bueskyting fra hest, til turridning



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde fra turridning under annet arrangement



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pimp my ride.Viktig i formidlingen av aktivitetshjelpemidler å legge vekt på hvor personen ønsker å bruke eks sykkelen. Best tilgang på landeveis- og fritidssykler, men hvordan fungerer den hvis ditt mål/ønske er terrengsykling? Egen utprøvingsøkt der eksternt lager for hjelpemiddelsentralen i Nordland/aktivitetshjelpemidler på VHSS åpnes for at alle som vil skal kunne få prøvd aktivitetshjelpemidler. Eks: Fra tandem til 3 hjuls liggesykkel. Økt trygghet og mestring -økt aktivitet. Dokumentere og gi tilbakemeldinger til forhandlere og hjelpemiddelsentraler for å utvide evt endre utvalget……. Litt pretansiøse



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av utforsyklist som hopper over jordhaug



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av off roadsyklister. En med håndsykkel og en med utforsykkel



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Min personlige favoritt. Frihet i vann, fantastiske naturopplevelser. Dykkerforbundet. Svært positive. Prøvd ut nye tilnærminger og hjelpemidler. Holder også kurs for instruktører og frivillige knyttet til Arctivity. Kompetansespredning!!!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde av fridykkere i overflaten. I 2016 vektlegge billedtaking også under vann.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde presisjonsorienteringSom klatring og padling har orientering en fot i Norsk Friluftsliv og en i NIFPre-O, Temp-O, park, vei og sykkelorientering-aktivitet som kan favne svært mange.NM-Arena 2016?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde fra orienteringsaktiviteten der en av deltakerne har kartet festet på stativ slik de bruker under skiorientering. Har da hendene fri slik at hun kan bruke staver for å avlaste og holdebalansen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde studering av orienteringskart.



Velkommen 10.-15. Juli 2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Billedkolasje av alle aktivitene under Pilot 2015Fram mot Arctivity 2016 har det viktigste delmålet vært å sikre høy kvalitet og stor entusiasme under pilot 2015. Det har vi lyktes med!I prosjektperioden 2016-2017 skal Arctivity som konsept videreutvikles. Vi har mål om en betydelig økning i deltakerantall og utvidelse av aktivitetsporteføljen. I tillegg til rekruttering av flere særforbund i NIF jobbes det med rekruttering av medlemsorganisasjoner i Norsk Friluftsliv. I markedsføringen videre vil vi ha spesielt fokus på rekruttering av ungdom og unge voksne. Vil vi invitere andre fagfolk på banen!

https://youtu.be/2nJ2dOGffDQ
https://youtu.be/2nJ2dOGffDQ


Ta kontakt:
jonny.jakobsen@vhss.no

staben@arctivity.no

Info og påmelding
www.arctivity.no

Følg oss
facebook.com/arctivitynorway

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ta kontakt.Spørsmål, innspill og kommentarer mottas med mange tusen takk!

http://www.arctivity.no/
http://www.facebook.com/arctivitynorway/
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