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I denne brosjyren får du oversikt over det meste av fritidstilbudet for barn og unge i Øyer. Oversikten er laget av 

aktivitetskoordinator i Øyer kommune. Om du kjenner til tilbud som ikke står her, eller har korrigeringer, er det flott 

om du sier fra til aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom på hilde.odden.rom@oyer.kommune. 

Oversikten finnes også på https://www.oyer.kommune.no/ her finner du også et aktivitetskart som viser gode 

aktivitetsområder. 

Hvis du ønsker et fritidstilbud som ikke finnes i kommunen, har Lillehammer mange aktiviteter å tilby. Mer 

informasjon finnes her: https://www.lillehammer.kommune.no/fritidsaktiviteter-i-omraadet.6059513-447203.html 
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Organiserte fritidstilbud 

Alpint  

ØTI-Hafjell Alpint er en alpin- og telemarkklubb som 

holder til i Hafjell Alpinsenter. Her kan man lære 

grunnleggende basisferdigheter i "skileikgruppa" og utvikle 

seg videre i "skiaction - gruppa".  Aktiviteten krever noe 

utstyr. Aktivitetsavgift fra 500,- for sesongen*. 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/alpint 

 

Dans 

Dansehuset Lillehammer har kurs på Solvang skole. Dans 

er en av de eldste uttrykkene for kunst og kultur og 

utfordrer både utholdenheten, kondisjonen, 

kjernemuskulaturen, balansen og koordinasjonen.  

Dans krever lite utstyr. Medlemsavgift 100,-.     

Kurs/semesteravgift fra 1400,-. 

Mer informasjon finner du her: https://dansehuset-

lillehammer.no/ 

 

Fotball 

ØTI Fotball har tilbud for mange deltagere. Fotball passer 

for alle aldre og krever lite utstyr. Aktivitetsavgift fra 350,- 

til 1700,-*. 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/fotball 

 

Friluftsliv / Jakt og fiske 

Barnas Turlag Øyer arrangerer turer for barn mellom 0 og 

12 år, både i nærområdet der du bor og på fjellet. 

Medlemskap 125,-. De fleste aktiviteter er gratis. Ikke-

medlemmer kan også delta. 

Mer informasjon finner du her: 

https://lillehammer.dnt.no/barnas-turlag/ 
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Øyer-Tretten jeger og fisk har egen barne- og ungdomsgruppe. Her kan du delta på forskjellige aktiviteter 

som f.eks. fluebinding, knivmaking, turer, skyting og mye mer. Aktivitetene krever lite utstyr. 

Aktivitetsavgift er 200,- pr. år, i tillegg må en av foreldrene være medlem av Øyer-Tretten jeger og fisk. 

Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/%C3%98yer-

Tretten-Jeger-og-Fiskerforening-122464467818347/ 

 

Håndball 

ØTI Håndball har tilbud til barn i de fleste aldersgrupper. I håndball er det høyt tempo og godt lagspill som 

gjelder. Det kreves lite utstyr. Aktivitetsavgift fra 700,-*. 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/handball 

 

Idrettsskole 

ØTI tilbyr idrettsskole til barn i 1. og 2. trinn. Har du lyst til å prøve ulike aktiviteter? På idrettsskolen kan 

du prøve både fotball, håndball, turn, langrenn, alpint, innebandy, friidrett og terrengløp. All aktivitet i 

idrettskolen er gratis og krever lite utstyr. 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/idrettsskolen 
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Korps 

Øyer-Tretten skolekorps er for barn og unge fra 3. trinn t.o.m. videregående skole. Du får opplæring på 
eget instrument av lærere i kulturskolen eller med annen instruktør. Du får spille sammen med andre i 
aspirantkorpset/hovedkorpset. Aktivitetsavgiften er 700,- for halvåret og inkluderer uniform, instrument 
og opplæring. 
Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/pg/%C3%98yer-Tretten-Skolekorps-

957930347587281/ads/?ref=page_internal 

 

Livssyn 

Connected er et kristent ungdomsarbeid som har samlinger hver fredag. En vanlig samling starter med et 
møte hvor det er musikk, andakt, lek og moro. Etter møtet er det åpen kiosk hvor det er mulig å gjøpe mat 
og snop. 
Mer informasjon finner du her: https://www.tabernakletoyer.no/connected 
 
Enter er et kristent tilbud for barn frta 0-10 år. Her får barna være sammen med trygge ledere og lære om 
kristen tro og verdier. Enter møtet annenhver søndag og foregår i samme lokaler som Hågåsletta 
barnehage.  
Mer informasjon finner du her: https://www.tabernakletoyer.no/enter 
 
Hobbyklubben er for deg som går i 5. -7. trinn. De samles på Tretten Misjonshus annenhver torsdag kl. 
14.00 - 15.30. På samlingene er det mat, en bibelfortelling og hobbyaktiviteter 
Hobbyklubben koster kr, 150,- pr, semester og er innmeldt i NLM. 
Kontakt Inger Strangstad: ims13@online.no for mer informasjon. 
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Klubben er for deg som går i 1.-4.trinn. De samles på Tretten Misjonshus annenhver torsdag kl. 14.00-
15.30. På samlingene er det mat, en bibelfortelling og aktiviteter. Klubben koster kr 50,- pr. semester og er 
innmeldt i NLM. 
Kontakt Inger Strangstad: ims13@online.no for mer informasjon. 
 
Lykkeliten er et møtepunkt for barn i alderen 0-3 år. Annen hver uke kan du og barnet ditt komme for å 
dele kvalitetstid sammen med andre barn og barnehage – litt som en åpen barnehage. Hver gang vil det 
være en samling med lunsj etterpå. Tilbudet er gratis. 
Mere informasjon finner du her: https://www.tabernakletoyer.no/lykkeliten 

 

Ridning 

Stav kjøre- og rideklubb (KRK) har aktiviteter både med og uten hest. På de aktivitetene som krever hest - 

må du i de fleste tilfeller ha med egen. Stav KRK arrangerer stevner i dressur, sprang, kjøring og feltritt, og 

har jevnlige treninger i flere grener. Klubben har også et tilbud hver måned som heter Månedens aktivitet. 

Der har de forskjellige aktiviteter som f.eks. skogdag med hest og tømmerkjøring, kanefart, fysisk trening 

for ryttere, hestemassasje, tur til Biri travbane, mounted games trening, Rideknappen ol. 

Medlemskontingent fra 350,-. 

Mer informasjon finner du her: https://stavkrk.no/ 

 

Ski 

Øyer er perfekt for ski og ØTI Ski har flotte treningsforhold. Ski krever noe utstyr. Aktivitetsavgift fra 500,-* 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/ski-orientering-friidrett 
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Skyting 

Øyer/Dølen skytterlag holder til på skytebanen i Skarsmoen. De har skytetrening på tirsdagskvelder klo 18. 

Skyting passer fra 7-års alderen og oppover. Medlemskap koster 200,-. Aktivitetsavgift på 500,- dekker 

ammunisjon og skivemateriell. Medlemmer låner utstyr gratis. 

Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/%C3%98yerd%C3%B8len-skytterlag-

694756380551166/ 

 

Syngegjengen 

Syngegjengen er et kor for de mellom 4 og 8 år. De øver her torsdag på Tretten Samfunnshus kl. 18.00 - 
18.45. 
Her er det sang, lek og rytmer som er i fokus. Innimellom opptrer de for andre. 
Pris pr. semester kr. 300,- 
Kontakt Inger Strangstad  ims13@online.no for mer info. 
 

Turn 

ØTI Turn tilbyr god grunntrening som krever lite utstyr. Aktivitetsavgift fra 300,- pr. halvår*. 

Mer informasjon finner du her: http://www.oti.no/turn 

 

 

*Felles for all aktivitet i ØTI, med unntak av idrettskolen, er medlemskap i idrettsforeningen. Dette 

koster 115,- pr medlem ved familiemedlemsskap eller 165,- for enkeltmedlem. 
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Ungdomsklubb/Kultur for ungdom 

Øyer Ungdomsklubb er en brukerstyrt klubb for ungdom fra 8. trinn og oppover. Klubben har aktiviteter på 

klubbkvelder, som f.eks. biljard, bordtennis, PS4 Pro m/VR-briller og diverse spill. 

Mer informasjon finner du her: https://www.oyer.kommune.no/ungdomsklubb.433092.no.html 

 

UFO – Ung i Gausdal, Øyer og Lillehammer. UFO lager aktiviteter og opplevelser for ungdom i 

Lillehammer, Gausdal og Øyer. De samarbeider med skoler, festivaler, foreninger, ungdomsklubber og 

enkeltstående aktører for sammen å lage enda bedre tilbud til ungdom. 

Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/ufolillehammer/ 

 

UKM – Ung kultur møtes – er en årlig begivenhet hvor ungdommer møtes for å presentere sine 

kunstneriske ferdigheter. 

Mer informasjon finner du her: https://www.oyer.kommune.no/ukm-ung-kultur-moetes.433093.no.html 

 

Øyer kulturskole 

Kulturskolen er et kommunalt undervisningstilbud i kunstfag til alle interesserte i kommunen. Barn og 

ungdom er hovedmålgruppen. Øyer kulturskole har disse tilbudene: gitar, kor, messinginstrument, musikal, 

musikksprell, piano, rockeverksted, sang, teater, treblåseinstrument, trekkspill og trommer.  

Pris fra 1250,- pr. semester. Leie av instrument 400,- pr. semester. 

Mer informasjon finner du her: https://www.oyer.kommune.no/kulturskole.415250.no.html 
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Åpen skole - Øyer ungdomsskole 

Åpen skole er et tilbud om utvidet skoletid, og er for alle elever i Øyerskolen fra og med 7. til 10. trinn. 

Åpen skole tilbyr et måltid mat, leksehjelp, fysisk aktivitet og ulike formingsaktiviteter. Lærere og 

assistenter fra ungdomsskolen er til stede for å hjelpe til med lekser og aktiviteter. 

Åpen skole foregår mandager og onsdager fra 14.30 til 16.00. Mandager er for 7. trinn og 

ungdomsskoleelever, onsdager kun for ungdomsskoleelever. Tilbudet er frivillig og elever som ønsker å 

delta, melder seg på fra gang til gang. 

7. trinnselever fra Aurvoll som ønsker å delta på åpen skole får buss til og fra ungdomsskolen. Bussen 

stopper i Tretten sentrum. På onsdager brukes rutebuss. 

 

Åpen skole - Aurvoll 

Hver mandag fra 14.00-15.30 har Aurvoll Åpen skole. Åpen skole er et frivillig tilbud for elever i 5. og 6. 

trinn. Åpen skole er et sted å være etter skoletid. Her får du et enkelt varmt måltid, og kan velge mellom 

leksehjelp, fysisk aktivitet eller ulike kurs og aktiviteter. 

 
Noe av det de har tilbudt de siste årene: kurs fra Røde kors, aktiviteter med Gausdal Husflidslag, gitarkurs, 
agility, sykkelverksted, matlaging, radiostyrte biler.  
 



 

 

 

UORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER 

Kommunen har mange arenaer hvor barn og unge kan delta i uorganiserte fritidsaktiviteter.  

De tre skolene i Øyer kommune har nye uteanlegg. Ved barneskolene er det ballbinger, fotballbaner, 

bandybane, klatrevegg, pingpong og bevegelsesparker. Ved ungdomsskolen er det sandvolleyball, 

beachhåndball, pumptrack og frisbeegolf.  

På Øyer idrettsplass ligger Møteplassen med ballbinge, basketballbane og skatepark. Øyer kommune har to 

idrettsplasser med fotballbaner. 

Ved Nermo Hotell ligger Hafjell golfbane. Mer informasjon finner du her: https://hafjellgolf.no/ 

I Tretten- og Øyerhallen er det styrkerom som kan benyttes mot avgift. De under 16 år må ha med seg 
foresatt. Pris fra 30,- kr pr gang, eller 1050,- pr år.  Mer informasjon finner du her: 
http://www.oti.no/trim/styrkerom 

Det er styrkerom og basseng på Scandic Hafjell. Pris fra 1750,- i halvåret, som inkluderer tilgang til 
bassenget. Tilgang til kun bassenget koster fra 65,- pr gang. Tilgang i styrkerommet 125,- pr. gang. 

Det er lysløyper for ski både på Øyer idrettsplass, Mosetertoppen og Musdal. I tillegg har vi et stort 

løpenettverk på fjellet.  

Hafjell har de siste årene delt ut gratis årskort til alle barneskoleelever i Øyer kommune. Kortene må 

hentes før 10.12. Informasjon gis gjennom barneskolene. 

Øyer Ungdomsklubb har rabattordning på sesongkort for ungdom opp til 18 år i Hafjell. Frist for å benytte 

seg av ordningen er starten av november i inneværende sesong. Informasjon gis gjennom 

Ungdomsklubben. 

ØTI tilbyr sesongkort i Hafjell til funksjonærer for 2600,-. En funksjonær må stille minimum 4 

arrangementdager for ØTI. 

For mer informasjon: http://www.oti.no/alpint/funksjonaerer  
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FERIETILBUD  

SFO 

Aurvoll og Solvang tilbyr SFO i skolens sommerferie, fra skoleslutt og ut juni, og i august og fram til 

skolestart. SFO holder stengt i juli. 

SFO har også tilbud i høst- og vinterferie, i samarbeid med de kommunale barnehagene Mosjordet og 

Vidarheim. 

Egen invitasjon/påmelding deles ut på skolene i forkant av feriene.  

 

«Ferie for alle» - Røde kors  

«Ferie for alle» er et gratis ferietilbud 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. Ferie for alle arrangeres flere steder i 

landet. I Oppland arrangeres det et eget opphold for de som er bosatt i Oppland på Røde Kors senteret 

"Merket" i Valdres, med morsomme aktiviteter ute og inne. Ferieoppholdet foregår sammen med frivillige 

fra Røde Kors. Familiene bor på hytter eller egne rom. Oppholdet med aktiviteter og måltider er gratis. 

Påmelding skjer via hjelpeapparatet. Lærere, helsesøster, barnehagens ansatte, NAV, frivillige i Røde Kors 

og andre som jobber tett på familier i målgruppa kan søke på vegne av aktuelle familier. 

Mer informasjon finner du her: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

 

Sommerleir på Strandenga 

Sommerleir på Strandenga er et ferietilbud til ungdom i alderen 12-14 år. Leirstedet er ei perle ved Mjøsa, 

7 dekar stort med strandlinje, brygge og grillsted m/grillbu. Strandenga eies og drives av Lions, og 

ferieoppholdet foregår sammen med frivillige fra Lions. Oppholdet og måltider er gratis. Målgruppen er 

barn som ikke får ferieopplevelser. Påmelding skjer via hjelpeapparatet.  

Mer informasjon finner du her: https://sites.google.com/site/strandenga/home 
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Livollen ungdomssenter 

Livoll ungdomssenter ligger ved Gålå og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Her arrangeres det 

leirer både i vinterferien og i sommerferien for ulike aldersgrupper. I tillegg til Bibelsamlinger er det ulike 

aktiviteter tilpasset alder og årstid. Vi både spiser og sover på Livoll og det er trygge voksne som har fokus 

på å gi barna både gode opplevelser, mestring og erfaringer. 

Leiroppholdene koster, men for de som av ulike årsaker sliter med å betale, finnes det ulike 

støtteordninger.  

Ta kontakt med Inger Strangstad: ims13@online.no for mer informasjon eller se 

https://www.facebook.com/livoll.ungdomssenter/ 
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BUA Øyer 

Alle som er under 20 år og bor i Øyer kommune, kan låne utstyr til tur, lek, spill og moro hos BUA Øyer. Det 

er helt gratis å låne, og du kan låne i 1 uke av gangen. Voksne kan også låne utstyr de skal bruke sammen 

med unge under 20.  Kanskje du trenger telt, hengekøye eller bæremeis til tur med familien? Kanskje du 

ikke går på ski annet enn en gang i året og trenger ski til skolens skidag?  

Ta turen innom BUA Øyer! Kanskje vi har det du trenger? 

Mer informasjon finner du her: https://www.bua.io/utlansordninger/bua-oyer 

eller her: https://www.facebook.com/BUA-%C3%98yer-319038898684228/  

 

 

 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-oyer
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-oyer
https://www.facebook.com/BUA-%C3%98yer-319038898684228/
https://www.facebook.com/BUA-%C3%98yer-319038898684228/


 

 

Øyer folkebibliotek  

Øyer folkebibliotek ligger på Hafjelltorget, i Hundervegen 42. På biblioteket kan man låne gratis bøker, lydbøker, e-

bøker og filmer, eller bestille selv på nettet. Her kan du også komme og bare være, enten alene eller sammen med 

andre. Biblioteket har pc med nettilgang og brettspill til utlån i lokalet og du kan bruke internett på egen telefon, 

nettbrett etc. Tretten bibliotek ligger på samfunnshuset.  

Mer informasjon: http://www.oyer.folkebibl.no/ og https://www.facebook.com/Øyer-folkebibliotek-

181513691960742/ 

 

Sommerles  

Delta i Norges største og kuleste sommerlesekampanje på sommerles.no! Øyer folkebibliotek inviterer 

barn i grunnskolen til den digitale lesekampanjen Sommerles. Dette er en nasjonal lesekampanje for 1.-7. 

trinn 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 sommerlesfortellingen, løse oppgaver og følge med på hva 

vennene dine leser! Har du ikke nettilgang, kan du likevel delta med et vanlig lesepass. Da er det bare å 

stikke innom biblioteket for å få hjelp med det. Følg med på sommerles.no når tiden nærmer seg. Alle som 

deltar blir invitert til fest etter kampanjen er avsluttet. 

Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/%C3%98yer-folkebibliotek-181513691960742/ 
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