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Fillan den 17. november 2016 
 
 
Kjære bruker av Opplevelseskortet! 
 
Gratulerer med ditt nye Opplevelseskort, som gir deg og 1 person til adgang til en rekke 
aktiviteter og opplevelser her på Hitra. Vær oppmerksom på at du ikke kan få fri adgang flere 
ganger enn det som er markert på kortet, og du kan heller ikke bruke kortet til å få med deg 
flere venner samtidig. 
 
Opplevelseskortet er personlig, og det er bare du selv som kan bruke det. Husk at ditt 
Opplevelseskort er et verdikort, og du må ta godt vare på det. 
 
Ordningen med opplevelseskortet er et kulturprosjekt som startet 2013 og nå er vedtatt som 
en fast ordning i Hitra kommune. Ditt kort gjelder for 1 år av gangen. 
 
I denne brosjyren finner du informasjon om de stedene du kan bruke kortet. I tillegg må du 
følge med på når det legges ut forhåndssalg på kulturarrangementer som du kan ha lyst til å 
gå på, slik som festivaler, konserter etc. Følg med på hva som skjer! 
 
 
Har du spørsmål eller problemer knyttet til bruk av kortet, så snakker du med din 
kontaktperson på NAV. 
 
 
Vi håper at du får mye glede av kortet! 
 
 
Hilsen 
 
 

 
 
 
NAV Hitra      Hitra kommune, kulturenheten 
Cathrine Strøm Røvik     Omar Pleym  
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1. KLIPPEKORTET 
 

  

1.1 Hitrahallene - Svømmehall  

Adresse : Fillan, 7240 HITRA 
Telefon : 72 46 52 37 / 92 09 27 01  
Epost  : akkw@hitra.kommune.no  
Internett : www.hitrahallen.no  
 
Åpningstider 

Mandag - Tirsdag  Stengt 
Onsdag - Torsdag - Fredag Kl. 16.00 – 20.00 
Lørdag - Søndag Kl. 12.00 – 16.00 

 
Egne åpningstider i høytider og ferier. For nærmere informasjon og åpningstider; besøk våre 
nettsider. 
 
Slik bruker du kortet hos oss 
Vis Opplevelseskortet i resepsjonen og vi ordner resten! 
 
 
 

  

1.2 Hitrahallene - Bowlingen 
 
Adresse : Fillan, 7240 HITRA 
Telefon : 72 46 52 37 / 92 09 27 01  
Epost  : akkw@hitra.kommune.no  
Internett : www.hitrahallen.no  
 
Åpningstider 

Mandag og tirsdag Stengt 
Onsdag, torsdag og fredag Kl. 15.00 – 21.00 
Lørdag og søndag Kl. 12.00 – 18.00 

http://www.hitrahallen.no/
mailto:akkw@hitra.kommune.no
http://www.hitrahallen.no/
mailto:akkw@hitra.kommune.no
http://www.hitrahallen.no/
http://www.hitrahallen.no/
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Egne åpningstider i høytider og ferier. For nærmere informasjon og åpningstider; besøk våre 
nettsider. 
 
Slik bruker du kortet hos oss 
Vis Opplevelseskortet i resepsjonen og vi ordner resten! 
 
 
 

  

1.3 Hitrahallene - Treningsstudio 
 

Adresse : Fillan, 7240 HITRA 
Telefon : 72 46 52 37 / 92 09 27 01  
Epost  : akkw@hitra.kommune.no  
Internett : www.hitrahallen.no  
 
Åpningstider 

 

Mandag - Fredag Kl. 08.30 – 21.00 
Lørdag - Søndag Kl. 13.00 – 17.00 

  
Egne åpningstider i høytider og ferier. For nærmere informasjon og åpningstider; besøk våre 
nettsider. 
 
Slik bruker du kortet hos oss 
Gjelder bare for brukere i alderen 16 – 18 år. 
Vis Opplevelseskortet i resepsjonen og vi ordner resten! 
 
 
  

mailto:akkw@hitra.kommune.no
http://www.hitrahallen.no/
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1.4 Kystmuseet - Utstillingen 
 

Adresse : Museumsplassen, 7240 HITRA 
Telefon : 72 44 40 10 
Epost  : post@kystmuseet.no 
Internett : http://www.kystmuseet.no/  
 
Visninger 
Åpningstider: 

Tirsdag - Fredag Kl. 10.00 – 15.00 
Lørdag Kl. 12.00 – 16.00 
Søndag Kl. 12.00 – 20.00 

 

Høysesongen begynner 20. juni – 20. august med åpent hver dag fra kl. 10.00 – 18.00 
 
Slik bruker du kortet hos oss 
Vis Opplevelseskortet til billettselger og vi ordner resten! 
 
 
 

  

1.5 Kystmuseet - Besøk et oppdrettsanlegg 
 

Adresse : Museumsplassen, 7240 HITRA 
Telefon : 72 44 40 10 
Epost  : post@kystmuseet.no 
Internett : http://www.kystmuseet.no/  
 
Åpningstider: 
 

Mai og juni Juli og august September og oktober 
 Tirsdager kl. 11.00 og 13.00  
Torsdager kl. 11.00 og 13.00 Torsdager kl. 11.00 og 13.00 Torsdager kl. 13.00 
Søndager kl. 13.00 Søndager kl. 11.00 og 13.00  

 
Slik bruker du kortet hos oss 
Vis Opplevelseskortet til billettselger og vi ordner resten! 

mailto:post@kystmuseet.no
http://www.kystmuseet.no/
mailto:post@kystmuseet.no
http://www.kystmuseet.no/
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1.6 Hitra kino 
 

Adresse : Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museumsplassen, 7240 HITRA 
Telefon : 72 44 40 10 
Epost  : post@kystmuseet.no  
Internett : http://program.filmweb.no/Kinoprogram/Kinoprogram.aspx?location=Hitra  
 
Åpningstider 
Det vises 4 forestillinger hver uke:  

Onsdager kl. 19.00 (V) 
Fredager kl. 19.00 (B og/eller V) 
Søndager kl. 17.00 (B) og kl. 20.00 (V) 

 
Slik bruker du kortet hos oss 
Vis Opplevelseskortet til billettselger og vi ordner resten! 
 
 
 

2. ANDRE TILBUD 
2.1 Lokale arrangementer 

Brukere med «Opplevelseskortet» gis gratis adgang på inntil 5 lokale arrangementer i året.  
Billetter må kjøpes på forhånd på Kystmuseet, Hitra kommunes Servicetorg eller Biblioteket. 
Det gis inntil 2 gratisbilletter til arrangementet ved framvisning av kortet. 
Ved andre arrangementer uten forhåndssalg av billetter, kontaktes NAV veileder. 
 
Eksempel på arrangementer med forhåndssalg (inntil 5 lokale arrangementer i året):  
 

 Kulturuttrykk Hva Beskrivelse 
A Arrangementer –  

lokale aktører 
Lokale konserter og forestillinger Alle konserter og forestillinger arrangert av og 

med lokale lag 
B Arrangementer – 

eksterne artister 
Konserter og forestillinger 
arrangert på Hitra 

Arrangementer med tilreisende artister 

C Festivaler Deltagelse på lokale festivaler SommerFillan, Hopsjødagene, Maren – dømt til 
døden 

D Frøya kultur- og 
kompetansesenter* 

Arrangementer 2 ulike arrangementer med lokale og eksterne 
artister 

 
*Vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter: Det gis refusjon av utlegg til inntil 2 billetter. 

mailto:post@kystmuseet.no
http://program.filmweb.no/Kinoprogram/Kinoprogram.aspx?location=Hitra
http://www.hitrahallen.no/
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2.2 Medlemsavgift 
Brukere med «Opplevelseskortet» får 50 % moderasjon på medlemsavgift i lokale lag og 
foreninger som mottar kommunale kulturmidler.   
Oppgi til laget at du har «Opplevelseskortet». 
 

 

2.3 Kulturskoleavgift 
 

Brukere med «Opplevelseskortet» får 50 % moderasjon på 1 elevplass i Hitra kulturskole for 
et helt skoleår.  
Oppgis i søknaden på elevplass at du har «Opplevelseskortet». 
 

2.4 Kjentmannsprøven 
Brukere med «Opplevelseskortet» får et gratis eksemplar av heftet «Kjentmannsprøven» for 
Hitra. Må hentes på Hitra bibliotek. Oppgi til skranken at du har «Opplevelseskortet». 
 
 
 

3. TRANSPORT 
Det gis transportstøtte til aktiviteter i «Opplevelseskortet» også til arrangementer hvor det 
ikke kan benyttes offentlig transport.  

• Ved bruk av offentlig transport (buss) refunderes bussbilletten 
• Ved bruk av privat bil gis selvangivelsestakst (p.t. 1,50 kr pr. km) fra hjemstedet til 

opplevelsen (tur/retur), for kjøring ut over 4 km en vei 
• Refusjon av privat kjøring skjer en gang pr. kvartal  
• Leveres inn til din lokale NAV kontakt  
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