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LÄGERGÅRD 

F.d. Skolhuset 
Stora Kornö, Lysekil 

 

KANSLI 

Friluftsfrämjandet Stora Kornö lokalavdelning 
Slaggatan 16 
791 70 Falun 

E-post: stora-korno@friluftsframjandet.se 
Hemsida: www.friluftsframjandet.se/storakorno 
Facebook: sök på Stora Kornö Lokalavdelning 

Organisationsnr. 802442-1839 
Bankgiro 319-8751 
Utlandsbetalning  BIC: SWEDSESS 
IBAN: SE1980000836839136266831 

 

 

BÅTFAKTA 

 
Längd 4,5 m 
Bredd 1,7 m 
Deplacement 280 kg  
Köl 94 kg 
Segelyta 9,2 kvm 
Storsegel 6,4 kvm 
Fock 2.8 kvm 
Spinnaker 10 kvm 

 
Vi har utrustat våra båtar med storsegel, fock och 
spinnacker. Trots att Giggen inte är avsedd för rodd, 
finns ändå möjligheten med två åror. Man vet ju aldrig 
om vinden står sig ända hem… 
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LÄGERAVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR 

Nybörjarläger ger dig, mellan 10-14 år, grundkunskaper i segling, navigering, 
friluftsliv och naturkunskap. Inga förkunskaper krävs. 

Fortsättningsläger ger dig, som är 11-15 år, fördjupade kunskaper inom det du lärde 
dig på nybörjarlägret. Motsvarande grundkunskaper kan du skaffa utanför Kornö. 

Familj/Vuxenläger ger dig, med eller utan barn, grundkunskaper i segling och 
friluftsliv. Inga förkunskaper krävs. 

Ungdom/långseglingsläger är lägret för dig som är 14-17 år och kanske varit på 
nybörjar- eller fortsättningsläger innan. Men du är även välkommen utan speciella 
förkunskaper. Vi anpassar seglingen till gruppen. 

 

Familjeläger, 6 dagar alla åldrar, lägst 5 år 24-29 juni 4800 kr * 
Nybörjare, 7 dagar 10-13 år 1-7 juli 4550 kr 
Fortsättning, 8 dagar 11-14 år 9-16 juli 5200 kr 
Fortsättning, 8 dagar 
Nybörjare, 7 dagar 

11-15 år 
10-14 år 

18-25 juli 
27 juli–2 aug 

5200 kr 
4550 kr 

Ungdom/långsegling, 9 dagar 14-17 år 4-12 aug 5850 kr 
 

* Barn upp till 14 år på familj/vuxenläger 2550 kr och de betalar 500 kr i 
anmälningsavgift. 

Alla priser inkluderar 800 kr (resp. 500 kr) i anmälningsavgift samt helpension, båtar, 
friluftsutrustning och instruktörer samt båttransport Lysekil-Stora Kornö tur och retur. 

 

VIKTIGT! 
Först när både digital anmälan och anmälningsavgift (800 kr resp. 500 kr) inkommit 
till kansliet, har du en godkänd anmälan och tilldelas turordning. Platserna på lägren 
fylls snabbt! 

Definitivt besked om du har kommit med på läger sänds ut i februari. 

Resterande lägeravgift skall vara inbetald senast 30 dagar före lägerstart.              
Om slutbetalning av lägeravgiften, efter en påminnelse, sker senare än 30 dagar 
innan lägerstart, förbehåller vi oss rätten att ta ut en förseningsavgift på 300 kr. 

Deltagar- och utrustningslista sänds ut senast 30 dagar före lägerstart. 

 

Om du och en kompis anmäler er till samma 
läger, är det viktigt att skriva kompisens namn i 
anmälningsformuläret och att sända in 
anmälningen och betala anmälningsavgiften 
samtidigt med kompisen. Då ökar chansen att 
få turordning nära varandra. 

  



AVBESTÄLLNINGSREGLER 

 
1. Avbeställningsskydd ingår i lägeravgiften, vilket innebär att om du tvingas 
avbeställa lägret på grund av särskilda större händelser, såsom: 
- allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall som drabbar dig eller 
närstående (t ex förälder), 
- större händelse i familjen som omöjliggör deltagande (t ex brand i bostaden). 

I sådana fall återbetalas hela lägeravgiften, med undantag för en expeditionsavgift på 
5% av totala lägeravgiften, dock max 200 kr. Du måste kunna bevisa anledningen till 
avbeställningen genom t ex läkar- eller släktskapsintyg. Du skall göra avbokningen 
så snart som möjligt när den större händelsen inträffar. 

 

2. Vid en avbeställning av andra skäl än ovan, tar vi ut en avbeställningsavgift på  
200 kr, samt innehåller en del av den totala lägeravgiften beroende på hur nära  
lägerstart avbeställningen sker. Återstoden återbetalas.  

 Om du avbeställer mer än 30 dagar före lägerstarten ska du betala 5% av totala 
lägeravgiften.  

 Om du avbeställer mellan 14 och 30 dagar före lägerstarten ska du betala 15% av 
totala lägeravgiften. 

 Om du avbeställer mellan 2 och 13 dagar före lägerstarten ska du betala 50% av 
totala lägeravgiften. 

 Om du avbeställer mindre än 1 dagar före lägerstarten ska du betala 100% av 
totala lägeravgiften.  

 

Hela lägeravgiften skall vara betald senast 30 dagar före lägerstart. Skulle den dock 
inte vara fullbetald vid eventuell avbeställning, förbehåller vi oss rätten att kräva 
mellanskillnaden. 

 

 

  



BETALNING 

 

Anmälningsavgift/Lägeravgift betalas till: 

Bankgiro 319-8751 
Friluftsfrämjandet Stora Kornö lokalavdelning 

Vid utlandsbetalning ange: 
BIC: SWEDSESS   
IBAN: SE1980000836839136266831  

 
Medlemsavgift skall betalas till riksföreningen, med det inbetalningskort du får från 
dem. OBS! Betala inte medlemsavgiften till Stora Kornö lokalavdelning! 

 

Är du inte medlem, kan du bli det här www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-
medlem/  
Vi ser gärna att du som ny medlem väljer Stora Kornö lokalavdelning och därmed 
stöttar vår verksamhet. 

Är du redan medlem men tappat inbetalningskortet eller har andra frågor om 
medlemskapet, kontakta riksföreningens Medlemsservice 
på medlem@friluftsframjandet.se eller ring 08-447 44 40. 

På hemsidan under ”Engagera dig” finner du alla fördelar med att vara medlem 

 

Ett sätt att engagera sig är att vara ledare i vår verksamhet på Kornö. Låter det 
intressant? Markera då på anmälningsblanketten, så kontaktar vi dig. Naturligtvis går 
det också bra att anmäla sitt intresse via mejl till kansliet. 

  

PERSONUPPGUFTSLAGEN (PUL) 

Som medlem i Friluftsfrämjandet Stora Kornö lokalavdelning registreras 
personuppgifter enligt personuppgiftslagens bestämmelser (PUL), dels i 
riksföreningens medlemsregister och dels i lokalavdelningens register.  
Uppgifter som lagras är: namn, adress, telefon, e-postadress, personnummer, 
lägerdeltagande och förtroendeposter. Uppgifter ur registret lämnas inte vidare till 
utomstående, utöver uppgifter som behövs för bidragsansökningar hos 
Studiefrämjandet. 

Genom anmälan till läger och som medlem godkänner du (vårdnadshavare till 
underårig deltagare, vuxen deltagare eller ledare) riksföreningens och 
lokalavdelningens hantering av personuppgifter. Du har rätt att en gång per år få ett 
registerutdrag om dina uppgifter, samt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller 
raderas.  
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