
Dale Oen senteret
17. - 20.september gikk turen til
Dale Oen senteret i Øygarden
utenfor Bergen med 5 spente
gutter. 

Da vi ankom senteret ble vi møtt
av fantastisk flinke og engasjerte
instruktører og Robin Dale Oen
selv.

Allerede etter lunsj første dag var 
det full aktivitet med fisking både
i båt og på land, samt klatring i
klatrevegg, noe guttene syntes var 
kjempekjekt. 

Etter middag fikk vi høre historien
om senteret, hva de har fått til
fram til nå og andre prosjekter
Robin har vært engasjert i og
guttene lyttet fascinert.

Så var de alle med da det skulle
settes ut krabbeteiner.



Fredag startet dagen med å
hente krabbeteinene. 34 krabber
hadde latt seg lokke og ble
dagens middag.

Deretter fulgte tur med 
kajakk/båt, noen prøvde
tube/vannski og alle fisket de 
fra brygga. Litt regn i lufta var 
ingen hindring.

Etter lunsj ble det en tur til det 
nye hønsehuset på omvisning og
sanking av egg til frokost neste
dag.

Etter krabbemiddag ble dagen
avsluttet med litt spilling og kos.



• Lørdagen gikk det meste av dagen til tur med seilbåt
i det strålende været. Det ble motor og ikke seil, da det 
var lite vind, men like stas for det. Vi dro til øya Fedje 3 
timer lenger nord og gikk i land, kjørte øyas kabelferje
over til en kafe og koste oss med is i sola før vi vendte
skuta hjemover.



Søndag gikk turen til Skogsøy med båt og opp på
fjelltoppen Skogstuo, innom et juv på 30 meter
rett ned i havet og grilling av Marshmallows på
bål, da vi var nede ved båtene igjen.

Alle var enige om at dette var en fantastisk plass
med mange kjekke aktiviteter og flinke
instruktører, og at vi burde arrangere tur hit 
igjen hvor flere kan delta.

Stedet passer både for barn og ungdommer og
det er mulig å dele inn i grupper som kan ha hvert
sitt opplegg.


