
 

 

 

 

 
Ung kickoff 2022  
01.10.22 – 02.10.22 Fritidsparken Skien 
 

Telemark MS-Forening ønsker å invitere våre medlemmer som er født i 1980 

eller senere til et sosialt og gøyalt arrangement i Fritidsparken. 

 

Arrangementet er gratis og inkluderer overnatting i flotte enkeltrom, lunsj og 

middag lørdag - samt frokost og lunsj søndag. Våre medlemmer dekker 

eventuell alkohol de ønsker selv. Fritidsparken Hotell har flotte tilpassende 

rom. Vi har holdt av 20 rom til arrangementet - og det er førstemann/kvinne til 

mølla som gjelder.  

Vi har bindende påmelding til arrangementet - og vi vil se oss nødt til å 

fakturere den enkelte om de ikke stiller opp som avtalt. 

 

For påmelding kontakt: 

 

 

Torbjørn Laundal 

Mob: 924 50005 Epost: tobben@gmail.com 

 

Påmeldingsfrist er mandag 15.08.2022.  
Gi beskjed om dere har behov for noen tilpasninger / eventuelle mat allergier. 
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Program Ung Kickoff 2022 

 
Lørdag 01.10.22 
 

KL 12.00: Oppmøte ved Fritidsparken Hotell. Vi starter dagen med en bedre 

felles lunsj på Fritidsparken Hotell. Det vil bli servert en deilig lunsj buffet.  

De som har behov for å oppbevare bagasje til vi sjekker inn kan sette på eget 

bagasjerom. Møt opp i klær som egner seg for å være ute i aktivitet.  

 

KL 13.00: Aktivitet Frisbeegolf. Frisbeegolf har hatt en enorm økning i 

popularitet de siste årene i Norge. Ikke så rart da det er rett og slett sabla gøy. 

Vi er så heldige å ha en av de beste banene i Norge i Fritidsparken!  

Det vil bli gitt grundig grunnleggende opplæring også spiller vi så mange «hull» 

vi ønsker selv. Banen strekker seg over et større område gjennom skog og lign – 

så en flott naturopplevelse får du også med på kjøpet. Vi stiller med alt av 

utstyr dere trenger. 

 

KL 15.00: Kaffepause Cafe Pucken. Vi tar oss en velfortjent pause med kaffe, 

forfriskninger og noe å bite i.  

 

KL 15-17: Aktiviteter Minigolf og utendørs Shuffleboard. Etter en deilig pause 

ved Cafe Pucken har vi booket Minigolf og utendørs Shuffleboard til oss. Dette 

er morsomme aktiviteter som helt sikkert mange av dere har vært borte i før. 

 

KL 17.00: Egentid og innsjekk på rom. Vi sjekker inn på rommene og man får 

egentid frem til middag.  

 

KL 18.00: Middag. Vi koser oss med en felles middag på Hotellet. Fritidsparken 

Hotell har også egen Bar med alle rettigheter for de som ønsker å kjøpe 

alkohol.  

 

 



 

 

Program Ung Kickoff 2022 

 
Søndag 02.10.22 

 
 

KL 09.00: Felles frokost på Hotellet. Vi koser oss med en deilig felles frokost på 

hotellet.  Her vil det garantert være noe for enhver smak. Utsjekk før faglig 

seanse (frokosten stenger kl 10.00) 

 

KL 10.30: Faglig. Ønsker å bruke litt tid på å dele nyttig informasjon, erfaringer 

etc med dere. Dette vil være et fora hvor alle som ønsker kan dele – eller bare 

lytte til hva som blir sagt. Torbjørn vil også ha litt informasjon om MS Senteret i 

Hakadal – og erfaringer derfra. 

 

Det er mulig vi også får inn andre eksterne foredragsholdere til å holde noen 

innlegg. 

 

Etter vi er ferdige her, og før lunsj – så blir det utsjekk. De som har behov, kan 

sette bagasje på bagasjerom. 

 

KL 12.00: Felles lunsj. Vi avslutter med en deilig felles lunsj på hotellet.  

 

Generelt for arrangementet:  

Vi forventer en gjensidig taushetsplikt fra de som deltar på dette 

arrangementet. Ønsker heller ikke at folk fotograferer/tagger folk/legger ut i 

sosiale medier – uten å ha sjekket med alle de involverte først.  

 

Man skal kunne føle seg trygg på at det som man eventuelt deler disse dagene 

– forblir mellom oss.  

  

Velkomne skal dere være! 

Mvh Torbjørn, Telemark MS-Forening 
 


