26.august—28.august 2022

Ridderdagene er en opplevelsesrik aktivitetshelg der aktivitetene
er tilpasset alle, velegnet for funksjonshemmede. Sykkelløpet
«Erling Stordahls Minneritt» vil bli arrangert sammen med mange
andre friluftsaktiviteter 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

Fredag 26. august
Ankomst tilreisende. Teaterforestillingen «Jeg trodde jeg var alene
om å være annerledes» med Bjørn Skagestad i hovedrollen.
Lørdag 27. august
Offisiell åpning av Ridderdagene med Norske Gardeveteraners
Drillkontingent. Erling Stordahls Minneritt, klatrevegg, snekring av
fuglekasser, levende humlebol, trugeløp, terapiridning, malerkurs
for barn. I tillegg har vi teltleir for overnatting, grilling, hundeshow
m. mer.
Søndag 28. august
Alle aktivitetene våre flyttes noen få km til Vispen sjøsenter i
Skjærviken. Her kan deltagerne bl.a. få være med på seiling og
kanopadling. I tillegg arrangeres hundeløpet «DogRun», som er et
Alle kan delta!
Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn
og unge og deres familier. Særlig hyggelig om søsken kan delta! I
tillegg ønsker vi å invitere funksjonsfriske barn/ungdom og deres
familier til en aktivitetshelg hvor inkludering og integrering er
fokus.

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 Helsesportsenter, 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 sykkelritt med 4 forskjellige distanser, (5km-10km-20km og 40 km). Åpen for alle, i alle aldre og for
alt som ruller på hjul!

Våre samarbeidspartnere er:
Sarpsborg Sykleklubb, Norges Cykleforbund, Norges Klatreforbund, Sarpsborg kommune, United World College, Skjeberg og
Borge Lions Club, KNS (Kongelig Norsk Seilforening,
Vispen Sjøsenter, VOM Dogrun.

www.ridderdagene.no

Løpende påmelding og mer informasjon: www.ridderdagene.no
Spørsmål meldes til Diane Hanisch: mob.+47 950 49 055
post@ridderdagene.no eller diane@hanisch.no
Følg Ridderdagene på Facebook
Ridderdagene sponses av: BUFDIR, Stiftelsen Sophies Minde,
Blindemissionen IL, TUBFRIM, Eckbos Legat, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, World Wings International, Skjeberg
Rotary og Norsk Friluftsliv.
Hovedsponsor: LIONS klubbene i Østfold

www. ridderdagene.no

Av Ingebjørg Guslund, Jan Arne Dammen og Diane S. Hanisch

Storedal Kultursenter ligger ved Erling Stordahls farsgård i
Skjeberg. Kultursenteret er et uteanlegg med sansehage tilrettelagt for synshemmede, helleristningsutstilling, lydskulpturen Ode
til lys, amfiteater og skulpturpark.

