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BT Junior er Bergens Tidendes digitale nyhetstjeneste
for barn og unge. På BT Junior finner du reportasjer om
å være ung i Bergen, forklaring av dramatiske nyhets
hendelser, kjappe nyheter, quiz og underholdning.
Tips oss på btjunior@bt.no eller ring:
Elisabeth de Lange Gjesdal, prosjektleder
Tlf. 92821801
Reidun Drægebø, journalist
Tlf. 93037788

Se mer på

Vannkrig i kano!

junior.bt.no

Lewis (11) har
vært fire uker
vekke fra
foreldrene
I helgen ble det arrangert
åpen dag på CISV – leiren
på Ytrebygda skole, både
foreldre og tidligere CISVdeltakere kom for å se
hvordan de hadde det.

Kanopadling i sommarvarmen, synes disse er kjekt.

Hva kan du om
Bergen
Klarer du ti rette?
Hver uke kommer det to nye
quizer på BT Junior.

Julie og Johanna elsker å prøve nye ting.

Shenora, Emilie og Christina utviklet det hele til en vannkrig.

På Fløyen kan du padle
kano helt gratis. BT
Junior har sjekket det
ut!

– Vi ble våte, men det var
bare veldig gøy i denne varmen,
ler de.
De er her i forbindelse med
Robin Hood huset, hvor de fra
uke til uke deltar på aktiviteter.
Kano var en av dem.
– Dette var utrolig kjekt,
smiler de.

skal vi klatre, sier Birger.
Dersom de må velge synes
Jørgen og Birger at både klatring og padling er like kjekt.
– Men jeg liker best padling,
forteller Orlando.
De også ble våte, men siden
de hadde badet før i dag, gjorde
det ikke så mye.

Elsker padlling
Birger (11), Orlando (6) og Jørgen (9) har også padlet kano,
noe som ga mersmak.
– Vi skal padle mer etterpå,
sier Orlando bestemt. De har
vært og padlet kano her før, i
forbindelse med et buekorps –
derfor ville de gjøre det igjen.
– Det er ganske gøy, seinere

Får prøve nye ting
Det er ikke bare ved Skomakerdiket at man kan finne på
ting. Julie (11) og Johanna (11)
har vært mye i skogen denne
dagen.
– Vi liker å prøve nye ting, så
derfor er Fløyen perfekt – siden
vi ikke er her så ofte, smiler de.

TEKST OG FOTO SEVERIN TØKJE
severin.tokje@bt.no

Solen skinner i Bergen, og det er
ingen grunn til å frykte at været
skal snu i løpet av de første dagene, ifølge værmeldingene. På
Fløyen, nærmere bestemt ved
Skomakerdiket, strømmer det
av turister og noen bergensere
– mange skal padle kano. Noen
for første gang.
– Hos oss får du låne redningsvester helt gratis i Åre-

stuen, noe som også er påbudt,
sier Egil Furnes til BT Junior.
Ved Skomakerdiket kan man
grille på grill som står der, så
lenge man tar med mat og grillkull selv.
– Stort sett får man padle
så lenge man vil, men er køen
ekstra lang sier vi omtrent 10
minutter i slengen, forteller
Furnes.

Vannkrig
– Vi fant ikke helt ut av dette
kanogreiene, men vi hadde det
veldig gøy, sier Shenora (13),
Emilie (13) og Christina (13). De
har nettopp vært ute på vannet,
der det hele utviklet seg til en
vannkrig.

Lag din egen
vri på isen!
Dette blir garantert suksess
blant gjester og venner!
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