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Den 38. helsesportsuka ble arrangert fra den 5. – 11. 
august 2018 med 33 deltakere og 23 ledsagere. Det 

ble padlet, ridd, skutt, syklet, kjørt med hund og mye 
annet denne uka. Noen hadde prøvd det før, for andre 
var det første gang, men felles for alle var at her skulle 

ingenting være uprøvd.  
 

Søndag 5. august startet den 38. helsesporstsuka (HSU). Målet i år som alle år før var å gi deltakerne fra nær 

og fjern en opplevelsesrik uke. Arrangørpersonellet sto klar til å ta imot de 30 deltakere og 23 ledsagere. 

Hvem skjuler seg bak navnene på deltakere og ledsagere i år? Klarer vi atter en gang og gi dem en opplevelse 

de kan se tilbake på med glede.  

Så er bussen der og ut kommer deltakere fra forskjellige plasser i Norge. Noen er allerede blitt godt kjent, 

etter å ha kjørt buss sammen i mange timer. Rosel Olsen fra Lions Club Hammerfest - er en av våre trofaste 

hjelpere som har sørget for at gjengen har hatt en bra tur fra Kirkenes til Tana, en kjøretur på ca. 160 km. Så 

skal alle ha en plass og sove. Utdeling av nøkler og rom går etter planen og alle er fornøyd. Noen får en 

romkamerat som dem ikke kjenner fra før. Spenningen er bestandig stor om det blir suksess eller fiasko. For 

det meste var det også i år suksess, men noen bytter måtte gjøres. 

Åpningsmiddagen med deltakere, ledsagere, arrangørpersonell og inviterte gjester er en fin start på en 

begivenhetsrik uke. Med tanalaks på menyen var også standarden for maten satt. Deltagere og ledsagere ble 

behørig ønsket velkommen av klubbens president, ukesjef og tilslutt av ordføreren i Deanu gielde/Tana 

kommune, Frank Martin Ingilæ. Han foretok også den høytidelige åpningen av uka. Så var vi i gang med den 

38. helsesportsuka og allerede nå kunne man merke at også denne uka nok ville bli bra, for det var en positiv 

og munter gjeng som inntok uka. 

Mandag startet med aktiviteter. I år hadde vi endret noe på opplegget for vi har hatt noen utfordringer i 

forbindelse med avviklingen av lunsjen p.g.a liten plass i spisesalen. Derfor hadde vi delt deltakerne i fire 

grupper, i stedet for tre. Hver gruppe fikk hver sin gruppeleder. De som skulle til skyting fikk klar beskjed om 

ikke å skyte hull i skyene, for da kunne det bli regn til vi skulle til fjells samme ettermiddag. Dette ble lovet og 

her kan nevnes at det var mange som traff blinker både med luftgevær, miniatyr og pil og bue. Noen 

imponerte stort. Deltakerne fikk også padlet seg en tur med kano. I år var det en kano som veltet og to 

deltakere og en ledsager fikk et ufrivillig bad. Like ved skolen stod hesteridning på programmet og mange 

fikk prøvd å sitte på en hest for første gang. Litt skummelt i begynnelsen, men alle prøvde. Alle fikk den 

gledelige beskjeden at alt de hadde gjort denne mandagen, ville de få lov å gjøre igjen på torsdag. 

Aktivitetene på mandag og torsdag er like.  

Glad og lykkelig over en flott start, dro hele gjengen til fjells og til Harrevann, hvor mangeårige leirsjefer, 

John Øystein Jelti og Ragnar Gakko kunne ønske gjengen velkommen. Alle fikk anvist hvor de skulle sove og 

noen var litt overrasket over at de skulle ligge sammen med mange andre i telt, men heller ikke her var det 

sure miner. Også i år hadde vi investert i to telt. Disse viste seg å være midt i blinken for oss. Vår trofaste 

kjøkkengjeng disket opp med nydelig grillmat og det ble spist med god appetitt rundt bordene. Senere ble 

det fortalt flere gode historier rundt bålet og det var mye latter. Første kveld er bestandig litt mye løping for 

å hente ekstra soveposer, madrasser og oppsett av ekstra telt til folk som enten snorker for høyt eller hoster. 

Her må jeg nevne en ung hjelper som aldri er tung å be, Stein Arnulf Bønå. Han hjalp til slik at alle skulle få 

sove godt om natta. 
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For oss arrangører er været bestandig et spenningsmoment under fjellturen. På grunn av været var det vått 

ute i terrenget og vi fant ut at det var best at vi ble i leiren og ikke dro på utflukt rundt vannet. Vi 

improviserte og laget til aktiviteter ved leiren hvor vi hadde ly for regnet og det ikke var for vått. Noen ble 

med gruppeleder Cecilie Daniloff og meg på topptur, noen dro ut for røkte garnene, noen dro ut i båt for å 

dorge og det var andre små aktiviteter rundt omkring i nærheten av leiren. For oss som arrangerer dette år 

etter år er det viktig at vi ikke er redd for å prøve noe nytt og det er vi ikke. Det er en utrolig god følelse å 

kunne gi deltakerne anledning til å prøve noe nytt. Badestampen var også flittig i bruk på tirsdag. 

På tirsdagskvelden ble det stekt vafler og det ble allsang ved bålet. Rosel hadde laget et helt nytt sanghefte 

med mange fine sanger for enhver smak. 

Onsdagen var det å hjelpe til å rydde i teltene og få madrasser og soveposer på plass i lageret. Her må jeg 

berømme deltakerne og ledsagerne for maken til jobbing skal man lete lenge etter. Denne dagen var siste 

dagen på fjellet. Det ble også tid til natursti med spørsmål relatert til naturen. Etterpå ble det servert 

laksesuppe til lunsj. Så gikk ferden ned fra fjellet. Det ble tid til en snartur til Finland - en opplevelse for de 

som aldri hadde vært i Finland før.  

Etter å ha spist godt med reinkjøtt, var det tid for en av ukas høydepunkter, låvedansen. Det var tydelig at 

gjengen var blitt sammensveiset på fjellturen så dansefoten fikk trimmet seg. Opplegget til DJ Bjørn, hvor 

deltakere fikk bestemme musikken, ble igjen en suksess og dansegulvet var aldri tomt for folk. 

Når jeg gikk og la meg etter dansen så var det skyfritt og flott vær. Neste morgen jeg sto opp var det litt regn, 

men etter hvert ble det bare mer og mer regn. Før lunsj var deltakerne på aktiviteter så godt det lot seg 

gjøre i pøsende regn. Mens dem var ute jobbet vi med å finne ut hva vi skulle gjøre. Løsningen ble å sende 

hele gjengen til Varanger samiske museum etter lunsj. En telefon til varaordfører Oddvar Betten, så var 

besøket også sponset. På kvelden ble quiz og brettspill.  

Fredagen spilte deltakerne bocciaturnering til vill jubel fra publikum. Etter kirkebesøk, som i år var frivillig, 

var det felles fotografering og middag med fest etterpå. Det var tydelig at det også var en kreativ gjeng vi 

hadde på uka i år, for underholdningsinnslagene var virkelig gode. Det ble danset ut i de små timer og det ble 

utvekslet telefonnummer og emailadresser. Det ble snakket om å holde kontakten på facebook, på mail og 

på telefon. Det var tydelig at her var det blitt knyttet vennskapsbånd. Mange begynte allerede å snakke om 

hva de måtte gjøre for å få sjansen til å komme tilbake neste år. Dette er naturligvis som musikk for 

arrangørpersonellet, for da vet vi at atter en gang har vi lyktes med uka.  

Det kan man vel også si at avskjeden på lørdagsmorgen var et bevis på. For det er en kjensgjerning at hadde 

ikke vi fått støtte fra klubbene og andre, så hadde ikke vi klart å gjennomføre denne uka. Svaret på om vi 

lyktes atter en gang, har vi fått fra våre deltakere i form av gode tilbakemeldinger. Vi hviler likevel ikke på 

laurbærene. Vi tenker hele tiden på fornyelse av uka og lytter til ønskene fra deltakerne og ledsagere. Vi 

trenger å fornye noe av utstyret, så den økonomiske støtten fra klubbene kommer godt med.  

Hvert år fyller deltakere og ledsagere ut et evalueringsskjema og det gir oss verdifull tilbakemelding om hva 

vi gjør bra og hvor vi kan forbedre oss.  

Før uka i 2019 så er det mye som skal ordnes. Heldigvis har vi mange aktive medlemmer som bruker av sin 

tid på akkurat det. Jeg ser en utfordring i at vi er mindre folk som kan stå på for uka. Om der er noen som 

kunne tenke seg å ta turen til oss for å hjelpe til under uka, så er det bare å ta kontakt med meg. Dere bor og 

spiser gratis under hele uka. Uka gir mye glede for oss også som arrangerer den.   
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Jeg har sett på søknadene med henblikk på om søknaden kommer via Lions club eller via andre kanaler. Det 

er et fåtall som oppgir at dem kommer via en Lions club. Jeg vet ikke grunnen til det. Det kan være at dem lar 

være å skrive opp det eller så er ikke Lions club involvert i det hele tatt. Det siste ville være veldig synd, for 

dette er en fin mulighet for klubbene og gi noen en fin opplevelse.   

Da gjenstår det å takke alle små og store hjelpere for innsatsen under helsesportsuka 2018 i Tana – vi sees 

igjen på HSU 2019. 

Se bilder fra HSU her: 

 

http://www.hemblem.no/hsutana/?fbclid=IwAR10vYxqaMWpl65RYk3uxlyT8wO6UxSoZwbMaOgs8eIodPWF

TE2KhcDgdkU 

 

 

Britt Elin Hætta Isaksen 

Ukesjef 2018 - LC Tana-Nesseby 

 

 
 

En av de populære aktivitetene på fjellet ☺ 

http://www.hemblem.no/hsutana/?fbclid=IwAR10vYxqaMWpl65RYk3uxlyT8wO6UxSoZwbMaOgs8eIodPWFTE2KhcDgdkU
http://www.hemblem.no/hsutana/?fbclid=IwAR10vYxqaMWpl65RYk3uxlyT8wO6UxSoZwbMaOgs8eIodPWFTE2KhcDgdkU
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UKEPROGRAMMET 2018 
 

 
 

 

DAG FRA TIL PROGRAM Merknader 

SØNDAG  1800 1930 Middag Velkomst, servering, taler, åpning 

 2000 2030 Møte Ledsagere og deltagere uten ledsagere - gruppeledere 

5. august 2100  Sosialt Sov godt 

MANDAG 0730 0850 Frokost   

 0900 1030 Gruppe-aktiviteter 1. Padling - 2.Skyting – 3. Ridning – 4. Hundekjøring 

6. august 1030 1200 Gruppe-aktiviteter 1. Skyting – 2. Padling – 3. Hundekjøring – 4. Ridning 

 1130 1230 Lunsj Gruppe 3 og gruppe 4 

 1200 1300 Lunsj Gruppe 1 og gruppe 2 

 1300 1430 Gruppe-aktiviteter 1. Ridning – 2. Hundekjøring – 3. Padling - 4. Skyting 

 1430 1600 Gruppe-aktiviteter 1. Hundekjøring – 2. Ridning – 3. Skyting – 4. Padling 

 1600 1700 Omvisning På landbruksskolen 

 1800 ------ Avmarsj Fjelltur HUSK ! Toalettsaker, sovepose, varmt tøy mm 

 2000  Middag På fjellet 

 2045 2100 Møte Arr. Personell 

TIRSDAG 0800 0945 Frokost  

 0945 1000 Trim  

7. august 1000 1300 Fjelltur Fiske, båttur, bålkos  

 1300 1400 Lunsj  

 1400 1700 Fjelltur Eget fjellprogram /info på fjellet 

 1700 1900 Middag  

 1900 2200 Fjelltur Bålkos med allsang v/Bjørn     

 2045 2100 Møte Arr. Personell 

ONSDAG 0800 0945 Frokost  

 0945 1000 Trim  

8. august 1000 1100 Natursti Natursti m/oppgaver 

 1100 1200 Lunsj  

 1200  Transport Tilbake til Tana landbruksskole / tur til Finland 

 1600 1815 Dusjing (m/badstu) Kvinner 1600-1715        /       Menn: 1715-1815 

 1900 2000 Middag  

 2000 2400 Låvedans Musikk v/DJ Bjørn! Ev. musikkønsker er innlevert ☺  

 2045 2100 Møte Arr. Personell 

TORSDAG 0730 0850 Frokost  

 0900 1030 Gruppe-aktiviteter 3. Padling - 4.Skyting – 1. Ridning – 2. Hundekjøring 

9. august 1030 1200 Gruppe-aktiviteter 3. Skyting – 4. Padling – 1. Hundekjøring – 2. Ridning 

 1130 1230 Lunsj Gruppe 1 og gruppe 2 

 1200 1300 Lunsj Gruppe 3 og gruppe 4 

 1300 1430 Gruppe-aktiviteter 3. Ridning – 4. Hundekjøring – 1. Padling - 2. Skyting 

 1430 1600 Gruppe-aktiviteter 3. Hundekjøring – 4. Ridning – 1. Skyting – 2. Padling 

 1600 1630 Alle grupper Gruppene finpusser sin underholdning til fredag 

 1630 1830 Dusjing Kvinner 1630-1730      /       Menn 1730-1830 

 1830 2000 Middag  

 1915 2000 Møte arr. personell Oppsummering og evaluering  

 2030 2130 Svar Natursti Gruppeledere/Ukesjef 

FREDAG 0730 0850 Frokost  

10. august 0900 1230 Alle Grupper Boccia. Lek og spill. Alle er med! 

 1300 1400 Lunsj  

 1400 1600 Dusjing Kvinner 1400-1500       /         Menn 1500-1600 

 1630 1745 Transport Til Tana Kirke – andakt (deltakelse er frivillig) 

 1800 1830 Fotografering  

 1830 ------- Middag og dans Avslutning/underholdning, Levende musikk v/Niilo og Gisle! 

LØRDAG 0700 0900 Frokost  

11. august  0800 Bussavgang til Kirkenes 
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De 33 deltakerne + ledsagerne 
 
Deltaker Alder Hjemkommune Ledsager 

Siw-Inger Utsi 44 Tana  
Frode Roger Ramstad 44 Tana  
Emma Klemetsen 54 Nordkapp Ann Elise Kristiansen 

Rolf Hilberg Josefsen 50 Nordkapp Ann Elise Kristiansen 

Marius Mørch Leirbakken 32 Frogn Berit Rønning 

Cato-Andre Helersen 27 Frogn Berit Rønning 

Randi Solgaard 36 Ringsaker  
Atle Kolstad 19 Brummundal  
May-Lis Grov  Brummundal  
Jonas Mathisen 17 Nesseby Kristine Stølen / Clyte G. Johansen 

Thomas Amund Sara Gaup 18 Alta Siv Tanja Gaup 

Ola Skarsæterhagen 18 Oslo Ida Skarsæterhagen 

Thomas Fjellstad 20 Oslo Lisbeth Fjellstad 

Tom-Christian Dirkx 15 Målselv Herdis Alfredsen 

Elisabeth Bjørnevik 24 Stord Marie Bjørnevik 

Håvard Jakobsen EGET ROM 36 Sørreisa Anders Pedersen og Guttorm Bakkehaug 

Keth-Iren Sviland 42 Sandnes Anneli Pohl 

Mikael Park Sem - rullestol 19 Sandnes Jorunn Voll Arnesen 

Marius Brevik 46 Orkdal Rolf Petter Muhle 

Erling Kristensen 56 Balsfjord Tove Munkvold 

Espen Grønaas 40 Balsfjord Tove Munkvold 

Anne Line Owren - rullestol 30 Østre Toten Lisbeth Owren 

Tove Merete Tveter - rullestol 40 Ringerrike  
Anita Hansen - rullestol 41 Jevnaker  
Linn Malin Laitamaa Helander 21 Bjugn Nina Basmo 

Janne Jonnson 48 Klepp Malin Berge Kyllingstad/Henning Wetteland 

Håvard Malmin 22 Klepp Malin Berge Kyllingstad/Henning Wetteland 

Gunnar Stangeland 26 Kleppe Malin Berge Kyllingstad/Henning Wetteland 

Tove Johnsen 43 Alta Cecillie Daniloff 

Torstein Johnsen 40 Tana Vibeke Bønå 

Emily Røed 14 Rasta Elen Røed 

Lisbeth Pettersen 39 Nordkapp  
Aleksander Ihle   Maria Andersson 
 

Hertil kommer besøkende på dagtid. Dette er deltakere fra Tana (6-8 
funksjonshemmede) som med sine ledsagere deltar på aktivitetene – 
og fremfor alt sosialt. 
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Et bilde forteller mer enn tusen ord  .. ☺ 

 

Her pakkes storlavvoen. Arbeidsmaur 😊 
 

 

 

 
 

  

 Hundekjøring er gøy! 
 

 
 

 

Nytt av året var topptur med spreke deltakere. 

 

 

Stampen 😊 

 

 
 

Her skytes det blink 😊 

 
 
 

 
 

    Natursti 😊 
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Pil og bue er ingen problem!  

 

 

 
 

Tøffingen! 

 

 

BLINKSKUDD på reinhornet 
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En av de unge som står på under hele uka, Stein Arnulf. 
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Arrangørpersonellet under HSU 2018 

Britt Elin Hætta Isaksen Ukesjef 2018 

Alf-Erling Isaksen President LC Tana-Nesseby 

Rosel Olsen Gruppeleder gruppe 1 

Viggo Klaussen Bussjåfør 

Cecilie Daniloff Gruppeleder gruppe 3 

Jens Kristian Bønå Bussjåfør 

Annbjørg H. Edvardsen Gruppeleder gruppe 2 

Asta Ueland Gruppeleder gruppe 4 

Kåre Ballari Leder padling 

Solveig Daniloff Padling 

Glenn Klausen Simonsen Padling  

Asbjørn Andersen Redningsbåtkaptein 

Per Andreas Mathisen Leder miniatyrgevær 

Kjell A. Nilssen Leder pil og bue 

Pia Ballari Pil og bue 

Arne Henry Banne Leder Luftgevær 

Odd Johansen  Boccia, luftgevær, båtkaptein, Harrevann 

Bjørg Elverum Ordne i leir / fjelltur 

Ole Elverum Redningsbåt /fjelltur 

Dag Broch / Tana Husky Hundekjøring 

Trude Mathisen Jonas Leder ridning 

Arild Ramstad Ridning mm  

Stein Arnulf Bønå Sykkelsjef – tandemsykling  

Selina Mathisen Kjøkken / pynting / ridebanen 

Inger Elin Hætta Tornensis Kjøkken/ pynting / ridebanen 

Torgeir Jonas Altmuligmann 

Haakon Emblemsvåg HSU-fotograf 

Henry P. Mathisen Boccia / båtkaptein, Harrevann 

John Øystein Jelti Harrevann 

Ragnar Gakko Fjellturleder/kokk mm. 

Bjørn G. Breivik Spellemann ved Harrevann 

Bjørn Kajander DJ låvedansen 

Magne Nilsen Harrevann 

Birger T. Dervo Boccia 

DG 104A1 Jan-Roger Henriksen Gjest – Distriktsguvernør 104 A1 

Frank Martin Ingilæ Ordfører Tana 

Knut I. Store Ordfører Nesseby 
 

 

 



Side 10 av 12 

 

 

 

 

‘  

 

Fotograf Haakon Emblemsvåg 

med sin assistent  
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Regnskapet for HSU 2017-18 
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Lions Club Tana-Nesseby 
Søknadsskjema til Helsesportsuka i Tana i tiden 4. - 10. aug. 2019 
 

Søkers navn:  
 

Mail: 

Adresse:  
 

 

Poststed:  
 

 

Fødselsdato: 

 

Høyde: Vekt: 

Bokommunens navn:  
 

 

Søkers kontaktlege: 

Telefonnummer hjem / nærmeste pårørende: Har søker deltatt på lignende aktiviteter: 
(hva, hvor og når)  
 

Deltagende Lions Club ved hjemsted: 

 

 

Kontaktperson i denne klubben:  (Navn og 

tlf.nr mail) 

 

Kort beskrivelse av funksjonshemningen: 

 

 

Grad av selvhjulpenhet, evne til å bevege seg, personlig hygiene: 

 

 

Sykdommer: (f.eks. allergi, astma, diabetes, hjertesykdom, epilepsi o.l) 

 

 

Medisinbruk: 

 

 

 

Spesiell diett: 

 

 

Annet:  

 

 

Hjelpemidler – VIKTIG ! 

 Alle spørsmålene må besvares med JA el. NEI 
Bruker rullestol  Bruker bleier  Liggeunderlag  Utlagt tarm  

Bruker gåstol  Behov for dusjstol  Kateter  Har hjemmesykepleie (ant. timer)  

Ledsagers navn / adresse:  
Mail adresse: 

 

 

Yrke, telefon og alder: 

 

 

TIL LEDSAGEREN: JA NEI 

Har søker behov for ledsager?   
Kan ledsager hjelpe til der deltaker ikke er selvhjulpen? (f.eks. dusjing)   
Kan ledsager dele rom med deltaker?   
MÅ ledsager dele rom med deltaker?   
Kan søker/deltaker dele rom med andre?   
Har ledsager vært med deltaker eller andre på lignende aktiviteter tidligere?   
Hvor godt kjenner ledsager deltaker? 
(bruk evt. baksiden også!) 

 

 

Søknaden sendes Lions Club Tana-Nesseby, v/ukesjef Britt Elin Hætta Isaksen  

pb. 151, 9846 Tana.     Mail: tana.nesseby@lions.no          mob. til ukesjef  9161 0094  

SØKNADSFRIST: 1. mai 2019                                                                      >>>  Bruk evt. baksiden også! 

mailto:tana.nesseby@lions.no

