
14 

Skien fritidspark har 
åpnet en ny attraksjon; 

tilrettelagt zipline!
Tekst og bilder: Vibecke Selliken
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Er du klar for et luftig svev på 220 meter med en høyde 
på ca. 8 meter over bakken?

«En herlig mestringsfølelse!» var tilbakemeldingen fra 
brukerne under åpningen den 5. juni 2021.

Ordfører Hedda Foss Five, samt styreformann Harald 
Haraldsen og daglig leder Jens Petter Wergeland Aas fra 
Skien fritidspark var til stede på åpningen sammen med 
prosjektleder Jan Helge Østensen.

«Frivilligheten nedlegger flere tusen arbeidstimer i 
vårt anlegg hvert år! Vi ønsker at de ulike lagene og 
foreningene både lokalt og nasjonalt skal oppleve at 
Skien fritidspark er en inkluderende og fremtidsrettet 
møteplass. Gjennom vårt samarbeid med Norges 
Handikapforbund og Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, har vi mottatt et sterkt ønske om å 
kunne realisere dette tiltaket, slik at denne målgruppen 
også får mulighet til et fullverdig opplevelsestilbud. 
Vårt motto er at når det er godt tilrettelagt for de 
svakeste kan alle bruke fasilitetene», sier Jan Helge.

Stolte representanter for Norges Handikapforbund, 
Foreningen for muskelsyke, samt Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Skien, var også til 
stede. I tillegg var Norges Rugbyforbund og deres 
elitelag for rullestolrugby på samling i anlegget. 

Anlegget ble realisert med betydelig støtte fra 
SparebankstiftelsenDNB og Høyt & Lavt parksystemer.

Åpningen av zipline-anlegget ble toppet med 
utdelingen av Tilgjengelighetsprisen for 2020 i regi av 
Vibecke Selliken som nestleder i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Ledelsen i Skien 
fritidspark har besluttet å ytterligere styrke satsingen på 
tilrettelagte ferieopphold, aktiviteter og opplevelser for 
para-idretten, funksjonshemmede og deres pårørende 
de neste årene. I den sammenheng er det verdt å merke 
seg de flotte rommene som hotellet har, og sommeren 
2022 vil ytterligere rom være ferdigstilt. For gjester 
med ekstra stort tilretteleggingsbehov, finnes også rom 
med skinne og takheis med overgang fra rom til bad. 
Flotte tilrettelagte fasiliteter også i badeland, samt godt 
utstyrte møterom med teleslynge.

Anbefaler alle å ta en titt på www.skienfritidspark.no/
tilgjengelighet/filmer

Jan Helge beskriver videre at Skien fritidspark sin visjon 
er å bli et fyrtårn i Norge på universelt tilrettelagte 
arenaer, der både lavterskel-tilbud og toppidrett 
kan forenes. «Vi ønsker å motivere til aktivitet 
og lek og være en sosial møteplass uavhengig av 
funksjonsnedsettelse, kultur og etnisitet», avslutter han.


