
L:\Brosjyre 2010_PTH\brosjyre.bjodnatore.09.v.08_en_kolonne Folder\Påmeldingsskjema.doc 1 

SLEKTSTREFF - REGISTRERINGSSKJEMA 
fredag, lørdag og søndag 11. – 13. juni 2010 

 
Fyll inn fullt navn, adresse og eventuell  telefon og E-mail for alle deltakere (inkl barn): 
Navn på den som sender påmeldingen 
(hoveddeltaker, vil motta faktura) 

Adresse Postnr Sted/by Land Telefon E-post 

       

 

Navn på andre deltakere Adresse Postnr Sted/by Land Telefon E-post 

       

       

       

       

       

       

 

Hvilken slektsgrein hører dere til? Etterkommer av (se side 2):                                                        Ikke etterkommer (sett  x):                    Vet ikke (sett  x):  

 
Pris pr enkeltarrangement: 
ARRANGEMENT  Oppgitt pris er for voksne i norske kroner, barn under 6 år gratis, barn fra 6 til og med 15 år halv pris (alder pr 11. juni 2010)  

Tur Kjærlighetsstien, fredag 
(maks 40 deltakere) 

Kr 300 - inkluderer buss fra Oanes ferjeleie til Espedal fredag og retur samme dag med buss fra Håland til Lauvvik ferjeleie (de 40 
først påmeldte blir prioritert, resten kommer på venteliste).  

Båttur med Riskafjord, fredag 
(maks 100 deltakere) 

Kr 300 - inkluderer båttur fra Stavanger til Frafjord fredag, buss til Håland og retur med buss samme dag til Stavanger (de 100 
først påmeldte blir prioritert, resten kommer på venteliste).  

Fottur Håland – Hålandsstølen, fredag Det er ingen avgift for dette arrangementet, men forhåndspåmelding er ønskelig (se skjema under)  

Fottur Eikeskog - Måen, fredag Det er ingen avgift for dette arrangementet, men forhåndspåmelding er ønskelig (se skjema under) 

  



L:\Brosjyre 2010_PTH\brosjyre.bjodnatore.09.v.08_en_kolonne Folder\Påmeldingsskjema.doc 2 

Byrkjedalstunet - kulturarrangement 
med lunsj i Gloppehallen, lørdag 

Kr 500 - inkluderer arrangement, lunsj og kaffe med svele 

Slektssamling på Håland, søndag Kr 100 - gjelder kun deltakelse på arrangement 

Parkering av bil, søndag Avgift betales til parkeringsvakt (ingen forhåndspåmelding) 

Pendelbuss mellom parkerings-
plassene og Håland, søndag 

Billett betales ved påstigning (ingen forhåndspåmelding) 

 
 

PÅMELDINGSSKJEMA 
 
Fyll inn alle deltakernavn på nytt, oppgi alder ved påmelding for barn som er under 16 år og kryss av for ønsket arrangement pr deltaker: 

Navn på deltaker  
 
(Pris er for voksne i norske kroner, 
barn under 6 år gratis, barn fra 6 til 
og med 15 år halv pris- gjelder alder 
pr 11. juni 2010) 

Barn  
under  
16 år  
  
(oppgi 
alder) 

Byrkjedalstunet 
på lørdag.  
 
 
Kr 500 
(sett x) 

Slektssamling 
Håland på 
søndag 
 
Kr 100 
(sett x) 

Fottur 
Kjærlighetsstien 
 på fredag 
 
Kr 300  
(sett x) 

Båttur med 
Riskafjord på 
fredag 
 
Kr 300 
(sett x) 

Fottur Håland – 
Hålandsstølen på 
fredag 
 
Gratis 
(sett x) 

Fottur Eikeskog –
Måen  på fredag 
 
 
Gratis 
(sett x) 

        

        

        

        

        

        

        

Regn ut og fyll inn sum i kronebeløp pr kolonne: Kr Kr Kr Kr (Summering pr kolonne og totalt er 
ønskelig for at en skal kunne foreta 
en kontroll av påmeldingen) Summer opp samlet kronebeløp for alle 4 kolonner i raden over:  Kr 

 
Sendes til: PerJostein Haaland, Schancheholsveien 21 A, 4019 Stavanger 
Samme skjema for elektronisk påmelding finner du på www.bjodna-tore.no. 
                                                                                                 Husk påmeldingsfrist: 15 mars 2010 

http://www.bjodna-tore.no/
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