			
  

				
					

Aktiv i friluft

kurs 38b    24. sept - 1. okt

Kurset er for deg som har deltatt på energibalanse i hverdagen (trinn 2) og ønsker å lære mer om friluftsliv
som en kilde til helse og livskvalitet. Kurset passer for deg som ønsker å få kunnskap og trygghet for å
kunne oppleve de positive kvalitetene naturen har å by på.
Din fysiske helse må tillate deg å kunne være i aktivitet i naturen flere timer om dagen. Utover dette
trenger du ingen forkunnskaper eller ferdigheter for å delta. Du kan søke alene eller sammen med en nær
pårørende.
Montebellosenteret ligger flott til med nærhet til både fjell, skog og vann. Her er det mange muligheter for
å oppleve friluftslivets gleder. Det er godt dokumentert at tilgang til natur og naturopplevelser har stor
positiv effekt på helse og livskvalitet (Stortings melding 18. (2015- 2016)
Målet med kurset er å kunne få økt livskvalitet og mestring gjennom friluftsliv og naturopplevelser.
Kombinasjonen fysisk aktivitet i friluft ute i naturen er unik, og utgjør kjernen i friluftsliv. Kurset skal
inspirere og motivere til fysisk aktivitet i friluftsliv, og på den måten oppnå positiv effekt på fysisk og
psykisk helse.
Kursprogrammet vil variere og innholdet har fokus på «det enkle friluftsliv». Eksempler på aktiviteter i
dette kurset kan være: Innføring i grunnleggende praktisk turkunnskap, kart og kompass, turplanlegging,
fjellturer, kano/kajakk padling, fisk og fangst, naturens matfat, turmat, sykling, flora og fauna.
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Send e-post til post@montebello-senteret.no eller ring
på tlf 62 35 11 00. Søknadsskjema finner du på www.montebellosenteret.no.
Søknaden sendes direkte til Montebellosenteret.

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon som har sitt faglige utgangspunkt i Radiumhospitalet
og er organisert som en selvstendig non-profit stiftelse. Senteret ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer, og framstår med god hotellstandard uten institusjonspreg.
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