
Aktiv fritid i Øyer!
- en oversikt over

fritidsaktiviteter for barn og unge



VELKOMMEN TIL EN AKTIV FRITID I ØYER KOMMUNE!
 

Det finnes et stort tilbud av fritidsaktiviteter innen idrett og kultur i Øyer
kommune. Samlet gir frivillige organisasjoner og kommunens tjenester barn
og unge mange muligheter til aktiviteter som bygger vennskap, fellesskap og
god helse. Ofte helt gratis eller til en rimelig pris. 

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn lik rett til å delta i fritidsaktiviteter. I
denne folderen finner du en oversikt over hvilke aktiviteter som finnes hvor i
Øyer. Du finner litt informasjon om aktiviteten, hva det koster og hvor du kan
finne mer informasjon. 

Informasjon og lenker til hver aktivitet finnes også i en oversikt på internett: 
https://www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter

Oversikten er laget av kommunen og organisasjonene sammen.
Aktivitetstilbudet forandrer seg stadig og oppdateringer vil skje etter hvert. Vi
tar forbehold om endringer. 

Vi ber alle som kjenner til aktiviteter som mangler eller ikke finnes lenger
fortelle oss det, ved å sende en e-post til:
hilde.odden.rom@oyer.kommune.no

Vi håper oversikten over fritidstilbudet vil bidra til at alle barn og unge i
kommunen, som ønsker å ha en aktiv fritid, får denne muligheten! 

Jon Arne Johansen
Tjenesteleder Kultur 

august 2022
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Bevegelse
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ALPINT
Alpint er en morsom og utfordrende idrett som
passer for barn og ungdom på alle
ferdighetsnivåer. Aktiviteten passer for alle og
krever noe utstyr. Klubben kan være behjelpelige
med utstyr.

 

DANS 
Liker du hip hop, street eller er du bare glad i å
danse? Kulturskolen i Øyer tilbyr dans fra 5 år.
Passer for alle og krever ikke utstyr. 

 

FOTBALL 
Lyst til å bli den nye Messi eller bare ha det gøy
med venner? Fotball er en av verdens mest
populære lagidretter. Fotball passer for alle aldre
og krever lite utstyr.

 

HÅNDBALL 
I håndball er det høyt tempo og godt lagspill som
gjelder. Håndball spilles innendørs, passer for
alle og krever lite utstyr.

 

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 

Øyer kulturskole 

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter

4



IDRETTSSKOLE
Har du lyst til å teste ut ulike aktiviteter? På
idrettsskolen får du prøve de forskjellige
aktivitetene ØTI tilbyr. Idrettsskolen er for 1.
trinnselever, er gratis og krever lite utstyr. 

 

INNEBANDY 
Innebandy er et lagspill som ligner litt på
ishockey. Du spiller innendørs med en plastball
istedenfor en puck. Innebandy passer for alle og
du kan du låne utstyr av klubben.

 

LANGRENN
Bli(d) på ski! Øyer er perfekt for langrennski og
har flotte treningsforhold. Langrenn passer for
alle og krever noe utstyr. Klubben kan være
behjelpelige med utstyr.

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 

Øyer kulturskole 

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 
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SKISKYTING
Har du lyst til å kombinere flere idretter? prøv
skiskyting da vel! Her får du både gå på ski og
skyte på blink . Skiskyting utholdenhet med
presisjon. Du får låne våpen av skiskytterlaget.

 

SKYTING
På skytebanen i Skarsmoen kan du delta på
skytetrening. Skyting passer fra 7-års alderen og
oppover. Medlemmer låner utstyr gratis og
aktivitetsavgiften dekker ammunisjon.

 

TURER OG FRILUFTSLIV
Er du glad i å være ute i naturen? Vil du gå på
turer eller lære mer om friluftsliv? Aktivitetene
krever lite utstyr. Aktivitetene er gratis og passer
for barn frem til ungdomsskolealder.

 TURN
Turn er en allsidig idrett som passer for barn i
alle aldersgrupper. Her fokuseres det på lek,
moro og turning! Turn krever ikke noe spesielt
utstyr.

Tretten skiskytterlag 

Øyer/Dølen skytterlag

Barnas turlag Øyer

Øyer-Tretten idrettsforening (ØTI) 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter
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Kultur
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FRITIDSKLUBB 
Det er flere fritidsklubber å velge mellom i Øyer
kommune. Klubbene har tilbud for barn og
ungdom fra 6 til 18 år. På klubbene kan du
komme og være med venner eller delta på
mange forskjellige aktiviteter, som ungdomskafé,
spill, hobbyaktiviteter, biljard og bordtennis.
Deltageravgiften er lav eller helt gratis.

 

KOR OG SANG
Har du lyst til å synge, opptre og ha det gøy med
andre barn? I Øyer er det mulig å delta i
barnekor og få individuelle sangtimer. 

 
KORPS 
Har du lyst til å spille et instrument sammen
med andre? I skolekorpset lærer du noter og får
låne et eget instrument. Aktiviteten passer for
barn fra barneskole og oppover. 

Connected
Hobbyklubben
Klubben
Tweens

Øyer kulturskole

Øyer/Tretten skolekorps

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter
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UNGDOMSKLUBB 
Øyer Ungdomsklubb er en livssynsnøytral klubb
for ungdom fra 8-klasse og opp til 18 år. Klubben
har lokaler på Tingberg i Øyer og har åpent
tirsdagskvelder. Inngang er gratis for alle.
 
Øyer Ungdomsklubb står som arrangør av
Vinter-Lan og Sommeraktivitetsuka. Klubben
arrangerer turer og workshops og er
medarrangør til UKM. Det er gratis å delta på alt
som er i klubbens regi.  

 

Øyer kulturskole



KULTURSPRELL
I kultursprell er det fokus på dans, drama, sang
og rytme. Sammen skal barna oppleve glede og
mestring, og samtidig bli kjent med de ulike
tilbudene som finnes i kulturskolen. Kultursprell
er et tilbud til barn i 1. trinn og passer alle.

 

MUSIKK
Kulturskolen tilbyr undervisning i en rekke
instrumenter. Her får du lære noter og får låne
eget instrument. Du kan få undervisning både
individuelt og i grupper. Musikk passer for alle
fra 1. trinn.

 

ROCKEVERKSTED
Har du lyst til å spille i band eller lage musikk i
studio? Samle sammen vennene dine eller møt
andre som ønsker å danne band. 

 

TEATER
Har du en liten skuespiller i magen? Når du
spiller teater kan du velge å være en helt annen
person enn den du er i virkeligheten. Aktiviteten
krever lite utstyr og passer for barn på
barneskolen.

Øyer kulturskole

Øyer kulturskole

Øyer kulturskole

Øyer kulturskole

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter
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LYD OG LYSPRODUKSJON
Er du interessert i lys- og lydteknikk?  Dette er et  
spennende kurs, og ikke minst er det lett å skaffe
seg jobber innen dette!

 

Øyer kulturskole



Aurvoll skole
Øyer folkebibliotek
Øyer ungdomsskole

Læring

LEKSEHJELP 
Har du vanskelige lekser? Liker du best å gjøre
lekser sammen med andre? I Øyer kommune er
det flere tilbud for deg som ønsker hjelp med
leksene. Og det beste, alle tilbudene er gratis.

 10



Sosialt
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BABYSANG
Babysang er et tilbud for de minste barna,
sammen med en av foreldrene. Gjennom sang
knyttes kontakt mellom foreldre og barn.
Babysang er også et sosialt fellesskap for de
voksne.

 

SØNDAGSSKOLE
Et kristent tilbud for barn fra 1-10 år. Barna er
sammen med trygge ledere og får lære om
kristen tro og verdier. Samlingene består av
både sang og musikk, filmer, dukketeater,
undervisning m.m. barn under to år må ha følge
med en voksen.

SMÅBARNSTREFF
Møtepunkt for barn i alderen 0-3 år. Her kan
barn i følge med foreldre komme for å leke og ha
det moro, mens det er sosialt for foreldrene. Det
arrangeres andakt, babysang, diverse kurs og
gratis lunsj.

 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter

BARNEAKTIVITETER
Vil du lærer hvordan du kan bruke nærmiljøet
ditt på en trygg og aktiv måte? I Barnas Røde
Kors møter du andre barn akkurat som deg. Vi
lærer masse nyttig og får nye venner.

Den norke kirke

Barnas Røde Kors (BARK)

Lykkeliten

Enter
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FERIEAKTIVITETER
Er du hjemme i ferien og vet ikke helt hva du  skal finne på? Også i feriene
finnes det aktiviteter som du og vennene dine kan være med på. 

Informasjon om ferieaktiviteter finnes på kommunens hjemmeside:
https://www.oyer.kommune.no/ferieaktiviteter

Ferieaktiviteter
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https://www.oyer.kommune.no/ferieaktiviteter.479547.no.html


AKTIVITETSUKA
Aktivitetsuka er et gratis sommerferietilbud som
arrangeres hvert år i sommerferien. Tilbudet er
til for ungdom bosatt i Øyer, som er i alderen  
 13 -15 år (7. trinn til 10. trinn).
 
Terskelen for å delta skal være lav og
aktivitetsuka skal være en god, sosial og
inkluderende møteplass, der ungdommer kan bli
kjent med hverandre, gjøre morsomme og
kanskje litt utfordrende ting sammen.

SOMMERLES
Sommerles.no er en digital lesekampanje for
1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På
sommerles.no kan du registrere bøkene du
leser, samle poeng, få kule premier og lesetips,
lese den eksklusive Sommerles-fortellingen, løse
oppgaver og følge med på hva vennene dine
leser!

 

FERIE FOR ALLE
"Ferie for alle" er et gratis ferietilbud arrangert av
Røde Kors, for barnefamilier som har levd med
svak økonomi over tid, som har minst ett barn i
alderen 6-13 år, og som ikke har andre
ferietilbud. Påmelding skjer via hjelpeapparatet.

 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/ferieaktiviteter

Øyer ungdomsklubb og Øyer-
Tretten frivilligsentral

Aurvoll skole
Solvang skole

Røde kors

Øyer folkebibliotek
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FERIE-SFO
Det tilbys SFO i skolens sommerferie, fra
skoleslutt og ut juni og fra og med august og
fram til skolestart. Det er også ferie-SFO i høst-
og vinterferien. Egen invitasjon/påmelding vil bli
delt ut på skolen i forkant av feriene. 

 

https://www.oyer.kommune.no/ferieaktiviteter.479547.no.html


ALLEMED

ØYER ER EN ALLEMED-KOMMUNE

Vi jobber etter målene i Fritidserklæringen. Det betyr at vi bidrar til å oppfylle barns
rett til å delta i fritidsaktiviteter de selv ønsker å delta i, sammen med jevnaldrende.
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FRIPLASSER
Øyer kulturskole kan gi friplasser til bl.a. barn som lever i familier med
vedvarende lavinntekt. Friplass søkes samtidig som søknad til elevopptak.

 

INKLUDERINGSFOND
Organisasjoner kan søke Øyer kommune om inkluderingstilskudd for å bidra til
at barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens
kulturelle og økonomiske bakgrunn. Målet er å inkludere barn og unge som ikke
deltar i dag eller som står i fare for å falle utenfor, inn i organisasjonens
ordinære aktivitetstilbud.

 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/fritidsaktiviteter

16

BUA ØYER
"Barn-Unge-Aktivitet". BUA er et gratis utstyrsbibliotek som legger til rette for at
barn og unge kan delta i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Har du lyst til å prøve noe nytt? Og det, helst uten at du må kjøpe utstyret først?
Bare stikk innom BUA Øyer!
Hos BUA Øyer kan du låne masse utstyr helt gratis. Sommer og vinter. Prøv
aktiviteter du aldri har gjort før. Eller, kom gjerne igjen, og prøv noe du liker.
Det er enklere enn du tror!
Når du først er i BUA, finner du det utstyret du trenger og avtaler hvor lenge du
ønsker å låne det.

 

OPPLEVELSESKORT
Opplevelseskortet bidrar til inkludering og utjevning av sosial ulikhet mellom
barn og unge, og gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i
aktiviteter de/familien ellers ikke hadde hatt råd eller mulighet til. Ordningen
inkluderer både opplevelser der brukerne er tilskuere/tilhørere og opplevelser
der brukerne er deltagende. Kortet er et målrettet tilbud, det vil si at det deles ut
til de familiene NAV og andre kommunale tjenester mener har størst behov eller
størst nytte av et slikt kort.



TRANSPORT
Informasjon om kommunens kollektivtilbud finner du hos Innlandstrafikk:
rutetabeller, bestillingsruter, priser, mm.
Trygt hjem er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet.
Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom året. Les mer om ordningen
og hvordan du bestiller på hjemmesiden.

 

UNGINN
UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med
året du fyller 13 og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige
kulturtilbud i hele fylket.
Med UngINN gjør Innlandet fylkeskommune det enklere for deg som ungdom å
benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. De jobber med å lage nye avtaler, slik
at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange
ulike kulturformer.
Les mer om UngINN, rabattene og bestilling av rabattkortet hos Innlandet
fylkeskommune.

 

Se lenker og detaljer: www.oyer.kommune.no/allemed
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STØTTEKONTAKT/FRITIDSKONTAKT
Målsettingen med støttekontakt/fritidskontakt er å bidra til at de som ikke selv
klarer å få en aktiv, sosial og meiningsfull fritid kan få assistanse til dette. Mer
informasjon om støttekontakt/fritidskontakt og hvordan du søker finner du på
kommunens hjemmeside.

 
 

ÅPEN HELSESTASJON
Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til sped- og småbarnsforeldre som har
spørsmål om barnets helse, trivsel og utvikling. Dette er en åpen tid der du ikke
trenger timeavtale. Helsesykepleier vil være tilstede. Ta kontakt med Øyer
helsestasjon på tlf.: 94786463.

 
 

https://innlandstrafikk.no/reise/rutetabeller/
https://innlandstrafikk.no/billetter/billetter-og-priser/flex-og-bestillingsruter/
https://innlandstrafikk.no/billetter/billetter-og-priser/
https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/trafikksikkerhet/ungdomstiltak/trygt-hjem/
https://www.oyer.kommune.no/allemed.562881.no.html


Vil du vite mer?


