
Vi feirer 5– års jubileum 

1.— 3. september 2017 

Ridderdagene er en opplevelsesrik aktivi-

tetshelg som arrangeres for femte gang.   

Aktivitetene er tilpasset alle, men meget 

velegnet for funksjonshemmede. Sykkellø-

pet «Erling Stordahls Minneritt» vil bli ar-

rangert   sammen med mange andre fri-

luftsaktiviteter og kulturelle opplevelser. 

 Vårt mål er at deltagerne skal få oppleve 
glede, mestring og begeistring gjennom 
fysisk aktivitet og sosialt samvær. 

www.ridderdagene.no 



Program 

Alle kan delta! 
Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn og 
unge og deres familier. Særlig hyggelig om søsken kan delta! I til-
legg ønsker vi å invitere funksjonsfriske barn/ungdom og deres fa-
milier til en aktivitetshelg hvor inkludering og integrering er i fokus. 

Fredag 1. september 

Ankomst tilreisende. Teaterforestilling «Fra mørke til lys» om      

Erling Stordahl  

Lørdag 2. september                                                             

Offisiell åpning av Ridderdagene med Norske Gardeveteraners 

Drillkontingent, Erling Stordahls Minneritt, laserskyting, yoga, 

«arkeologisk» utgraving for barn, klatrevegg, snekring av fuglekas-

ser, lage ridderskjold og lanse. Trugeløp, hoppeslott, terapiridning, 

kubbestabling og tautrekking, «levende» humlebol, malerkurs for 

barn, Røde Kors med eget «Bamse sykehus». Og ikke minst Tahir-

lekene.  I tillegg har vi teltleir for overnatting, samt sosialt pro-

gram med grilling, konsert med Trond Granlund og klovneshow 

med Brødrene Konk . 

Søndag 3. september           

Vannaktivitetsdag ved Vispen sjøsenter i Skjærviken.  Her blir det 
mye moro med bl.a. seiling, padling, yoga, kubbestabling og gril-
ling. Sarpsborg Røde Kors vil også holde en redningsøvelse i sjøen. 



Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling Stordahls 
filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede gjennom aktiviteter 
i friluftsliv, kultur og natur. 

Storedal Kultursenter ble grunnlagt av Erling Stordahl i 1970.  Han 
var kjent som en ildsjel og foregangsmann gjennom sitt mangeårige 
arbeid for funksjonshemmede. Han grunnla Beitostølen Helsesport-
senter, og ikke minst skirennet Ridderrennet.   

Han sto også bak Ridderrittet, som opprinnelig var et sykkelritt for  
synshemmede med ledsagere.  
 
Under Ridderdagene arrangerer vi Erling Stordahls Minneritt— et syk-
kelritt med 4 forskjellige distanser, åpen for alle, i alle aldre og for alt 
som ruller på hjul! 

Våre samarbeidspartnere er:  Sarpsborg Sykleklubb, Norges      

Cykleforbund, Sarpsborg kommune, Tahirlekene, United World 

College, Skjeberg og Borg Lions Club, KNS (Kongelig Norsk Seil-

forening, Vispen Sjøsenter og Sarpsborg Røde Kors HK. 



Storedal Kultursenter ligger 
ved Erling Stordahl´s farsgård 
i Skjeberg ved Sarpsborg. 
Kultursenteret er et uteanlegg 
med sansehage tilrettelagt for 
synshemmede, helleristnings-
utstilling, lydskulpturen Ode 
til lys, amfiteater og skulptur-
park. Storedalanlegget ligger 
også i et område rikt på forn-
minner. I middelalderen ble 
kong Magnus Sigurdsson den 
blinde født på Storedal. 

Ridderdagene sponses av: Prinsesse Märtha Louises Fond, 

BUFDIR, Stiftelsen Sophies Minde, Blindemissionen IL,  Østfold 

fylkeskommune, Sarpsborg kommune, World Wings International 

          Hovedsponsor: LIONS klubbene i distriktet 

                Løpende påmelding og mer informasjon:                       
                           www.ridderdagene.no  
                      Følg Ridderdagene på Facebook 

Spørsmål meldes til Diane Hanisch: mob.+47 950 49 055  

post@ridderdagene.no eller diane@hanisch.no 
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