
 

Post adresse: Mjølhusvegen 70,  4364 Sirevåg 

Mail adresse: rogaland@imf.no 

Nettside: imfrogaland.no 

Tlf. nr: 51 79 38 80 

Kontortid: Mandag – fredag fra kl. 09.00-15.00 

LEIRER PÅ OGNATUN  

2018 



LEIR ALDER DATO PÅMELDING 

På leir med mor 5-7 år 9-11. febr. frist 15 jan. 

Påskeleir 1 2.-4. kl. 9.-11. mars frist 12. febr. 

Påskeleir 2 5.-7. kl. 16.-18. mars frist 19. febr. 

Sommerleir 1 2.-4. kl. 8.-10. juni frist 14. mai 

Sommerleir 2 3.-5. kl. 15.-17. juni frist 21 mai 

Sommerleir 3 5.-7. kl. 22.-24. juni frist 28. mai 

På leir med far 5-7 år 7.– 9. sept. frist 13. aug. 

Tenleir 8.-10. 14.-16. sept. frist 20. aug. 

Besteleir  1.-4. kl. 5.-7. okt. frist 10. sept. 

Førjulsleir 1 2.-4. kl. 16.-18. nov. frist  22. okt. 

Førjulsleir 2 3.-5. kl. 23.-25. nov. frist 29. okt. 

Førjulsleir 3 5.-7. kl. 7.-9. des. frist 12. nov. 

    

    

    
    

LEIROVERSIKT 

NYTT! Lagsleir 

Vi vil invitere lag til å ta med sine barn og reise på leir til Ogna-
tun. Da kan laget reise med andre lag, eller alene, alt etter hvor 
mange dere er. Er dette noe som hadde vært interessant for ditt 

lag?  

Fristen for å reservere helg er 1.sept. 2018 for Lagsleiren i 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Påmelding: 
Meld deg på på vår nettside: imfrogaland.no 

 

Fyll ut påmeldingsskjemaet for den leiren du vil på, og trykk send. 

Du vil da få opp en beskjed om at din påmelding er registrert. 

 

Vi trekker lodd om hvem som får plass 
Etter at påmeldingsfristen har gått ut, trekker vi lodd om hvem som får plass på 
leir. Vi trekker da rom for rom. Max 4 pr rom. Det vil si at de som oppgir at de 
ønsker å sove på rom sammen, blir trukket som ett rom. 
 
 
Ved spørsmål ring: 
ImF Rogaland 
tlf: 51793880 
Kontortid: 09.00-15.00  

INFORMASJON 

PÅMELDING 

Priser 
På leir med mor: kr. 665/1435 inkludert lage-kostnader 
Påskeleir og Sommerleir: kr. 740 
Tenleir: kr. 875 

På leir med far: kr. 665/ 1435 inkludert lage-kostnader 

Besteleir:  kr. 740/1540 Bestemor og/eller bestefar med barnebarn 

Førjulsleir: kr. 835 

 

Barn/Ungdom med funksjonshemming som trenger assistanse til personlig 

hygiene/ADL må ha med egen assistent.  

 

PS! Dersom du ikke har mulighet til å betale for at barnet ditt skal få reise 

på leir, ber vi deg ta kontakt med oss på kontoret.  

 


