
Kultur

Ferieaktiviteter for barn og ungdom

sommeren 2018



velkommen til
KONGESOMMER 2018!

Vi inviterer til mange spennende og kjekke aktiviteter!

I årets brosjyre kan du finne mange aktiviteter du kan melde deg på 
i sommerferien. Vi kan tilby ferieklubb, friluftsaktiviteter, skatekurs 
og mye mer! Vi har også åpnet et nytt tilbud dette året; «Åpen hall» i 
Bogafjellhallen! Stikk innom for å se hva vi gjør her!

Ungdomshuset L54 har åpent hele sommeren. Her kan du stikke 
innom for å treffe venner, eller du kan besøke småjobbsentralen som 
kan gi deg som er over 14 år verdifull arbeidserfaring! 

I brosjyren finner du også mange ferieaktiviteter som arrangeres av 
frivillige lag og foreninger! Vær så god – ta deg god tid til å se 
gjennom brosjyren.

Sandnes kommune ønsker alle barn og unge en flott Kongesommer!

Hilsen 
Tone Strømø
Kultursjef

Nr. 1. Ferieklubb
• Uke 26, 27, 32 og uke 33
• 3. – 7. trinn

Nr. 2. Friluftsuke på Gramstad
• Uke 26, 27 og 32
• 4. – 7. trinn

Nr. 3. Rideleir på islandshest 
• Uke 26, 27, 32 og 33
• 4. – 7. trinn

Nr. 4. Skatekurs
• Uke 26 og 27
• 5. – 10. trinn

Nr. 5. Medie- og animasjonsverksted
• Uke 26 og 27
• 6. – 10. trinn

Søknadsfristen på alle tilbudene ovenfor er 1. mai.

Nr. 6. Åpen hall
• Uke 26
• For alle. Barn under 4. klasse må ha med en voksen
• Drop-in. Ingen påmelding.



GENERELL INFORMASJON

Påmelding:  WWW.SANDNES.KOMMUNE.NO/KONGESOMMER 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet eller mangler internettilknytning,
ta kontakt med Sandnes kommune sitt servicekontor: Tlf. 51 33 60 00.

Generelt:
Det er klassetrinnet barnet går i ved påmelding som gjelder.
For tilbud nr. 1, 2, 3, 4, og 5 sender Sandnes kommune faktura ut i  etterkant.
Når det gjelder de andre tilbudene, ta kontakt med arrangør for opplysninger.

Tildeling av plass:
Plass på aktivitetene tildeles ved loddtrekning.
En gjør oppmerksom på at Sandnes kommune har et antall tilrettelagte plasser og
friplasser som er utenom loddtrekningen.

I påmeldingsskjemaet kan du prioritere uke, og du kan også sette opp ønske for søsken. 
Søskenprioritet gjelder for søsken som søker samme aktivitet i samme uke.
Det er også mulig å søke om friplass i Kongesommer, mer informasjon om dette finnes i 
søknadsskjema.

Svarbrev til de som har fått plass sendes ut på mail siste uke i mai.
Følg med på www.sandnes.kommune.no/kongesommer



NR 1. FERIEKLUBB
Uke: 26, 27, 32 og uke 33
3. - 7. trinn

Ferieklubb er gøy! Base for alle dager er Lura bydelshus.
Mandag er «Bli-kjent-dag» og da brukes hele huset til lek

og moro, sport, hobbyaktiviteter, spill og konkurranser.
De andre dagene blir det tur til Kongeparken, spennende eksperi-

menter på Vitenfabrikken, hopp og sprett i trampolinepark og 
bading på Røyrvik aktivitetsgård.

Idrettshallen og aktivitetsutstyret på bydelshuset kan brukes alle dager 
før og etter turene. Lunsj er inkludert i prisen. Detaljert program sendes 

ut med tilbud om plass, og legges også ut på
www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Sted: Lura bydelshus
Kl. 07.30 - 16.30 (mandag til fredag)
Pris kr. 1000,- pr. uke, inkludert ett måltid pr. dag
Maks antall: 70 deltakere pr uke



NR 2. FRILUFTSUKE PÅ GRAMSTAD
Uke: 26, 27 og 32
4. - 7. trinn

Bli med på en uke fullstappet med utendørsaktiviteter.  Erfarne aktivitetsledere fra 
Stavanger Turistforening sørger for at du får en kjempegøy og sosial uke med kjekke 
aktiviteter. Vi har bl.a. fjelltoppturer, GPS-løyper, kanopadling, bueskyting og bading.

All maten lager vi selvfølgelig ute.
Fra torsdag til fredag overnatter de som vil i gapahuk!

Bussen går fra Sandnes sentrum kl. 08.00 hver morgen, 
og er tilbake kl. 16.00.

Sted: Gramstad
Kl. 08.30 - 16.00 (mandag til fredag)
Torsdag – fredag overnatting i gapahuk for de som vil
Pris kr. 1700,- pr. uke, inkl. 1 måltid og transport 
fra/til Sandnes sentrum
Maks antall: 20 deltakere pr uke



NR. 3 RIDELEIR PÅ ISLANDSHEST
Uke: 26, 27, 32 og 33
4.-7. trinn

Kongesommer har i samarbeid med Tryggvi islandshestgård gleden av å tilby rideleir på 
islandshester. Islandshesten er en sterk og robust rase, med to ekstra gangarter i tillegg til 
skritt, trav og galopp; nemlig tølt og pass. Vi fokuserer på tølt, som er en myk og behagelig 
gangart uten svev. All ridning og omgang med hest foregår under trygge forhold, med kvalifi-
serte ledere. 
Undervisning skjer i ridehall og på tur i skog og mark inndelt etter nivå. Vi beregner ca 1,5 
times ridning pr dag, og i tillegg kommer stell av hest og andre hesteaktiviteter. Vi har også 
mulighet til å ta en dukkert i elva innimellom øktene dersom været tillater det.

Bussen går fra Sandnes sentrum kl. 8.00 hver morgen, og er tilbake kl. 16.00.
Hjelmer kan lånes hos oss, uten ekstra kostnad.

PÅMELDING:
Vi deler deltakerne i to grupper: erfarne ryttere, og ryttere med liten/ingen rideerfaring.
ERFARNE RYTTERE fra 4. trinn og oppover: via www.tryggvi.no/pamelding
UERFARNE/LITT ERFARNE RYTTERE via www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Kl. 8.30 - 15.30 (mandag til fredag)
Pris 2250,- (inkl. transport fra/til Sandnes sentrum)
Maks antall: 20 deltakere pr uke, der 10 stk er erfarne ryttere og 10 
stk er uerfarne/litt erfarne ryttere



NR 4. SKATEKURS
Uke: 26 og 27
5. - 10. trinn

Vil du bygge ditt eget skateboard eller longboard?

designLAB Varatun gård ønsker barn og ungdom 
fra 5. - 10. trinn velkommen til et femdagers kurs 
der alt dreier seg om longboards og skateboards.

Dette er inkludert i kurspakken:
• Deck kit, valgfritt longboard eller skateboard, griptape, truck, hjul og hjullagre.
• Instruktører som hjelper til med bygging, design og montering av utstyr.

Bygg ramper og lær triks av vår skateekspert.
Planlegg kul «skatebattle» på storlåven siste dagen.
Du må ha med litt frokost. Lunsj ordner vi.
Husk hjelm og beskyttelse.

Sted: Varatun gård, Varatunhagen 51
Kl. 10.00 - 15.00 (mandag til fredag)
Pris kr 1700,-
Maks antall: 12 deltakere pr uke



NR 5. MEDIE- OG ANIMASJONSVERKSTED
Uke: 26 og 27
6. - 10. trinn

Vil du være med å lage film- og nett tv, animasjoner og mye mer?
Våre instruktører blander sammen teknikkene som skal til for å lage spennende 
tv-innslag på nettkanalen www.youtube.com/ungisandnes

Vil du være med i crewet? Da får du prøve deg som programleder, filmfoto-
graf, lysmester, lydmann, rigger, manusforfatter, musikkstjerne eller tålmo-

dig skaper av flotte animasjoner?

Meld deg på, og opplev en spennende uke!

Sted: Varatun gård
Kl. 10.00 - 15.00 (mandag til fredag)
Pris kr. 1.200,- pr. uke.
Maks antall: 16 deltakere pr. uke



Nr 6. ÅPEN HALL
Uke: 26
For alle. Barn under 4. klasse må ha med en voksen.

Vi åpner hallen for deg! Her kan du prøve mange forskjellige gøyale aktiviteter!

• Bordtennis 
• Ballspill
• Idrettsaktiviteter
• Brettspill
• Playstation
• Klatrevegg/buldrevegg
• Tegning / hobbyaktiviteter
• Airtracker!

Kaféen er åpen hver dag med salg av ulike kioskvarer og enkel lunsj.
Gratis kaffe og te til de voksne!

 BOGAFJELLHALLEN

Sted: Bogafjellhallen
Kl. 10.00 - 15.00 (mandag til fredag)
Gratis inngang. Drop-in. Ingen påmelding.
Maks antall: 200.



A K T I V I T E T E R  M E D  PÅ M E L D I N G  D I R E K T E  T I L  A R R A N G Ø R4444444444444

FOTBALLAKADEMIET TINE FOTBALLSKOLE

Fotballskole på Hanafjedlet sommeren 2018 

UKE 26: mandag 25. juni til torsdag 28. juni kl 10.00-14.00 hver dag
UKE 33: mandag 13. august til torsdag 16. august  kl 10.00-14.00 hver dag 
(første skoledag er 20. august).

Tilbudet er åpent for spillere fra hele distriktet!

Påmelding med å sende mail til: dagligleder@hana-il.no

PRIS: 4 dager i uke 26 kr 1050,- / 4 dager i uke 33: kr 1050,-
Ved deltakelse på begge kr 1700,-.

Riktig beløp settes inn på konto 3250.24.49108 (merkes med navn på 
deltaker + fotballskole).
150 kr i søskenrabatt for barn nr 2 (eller flere). 200 kr pr uke ekstra for barn som blir levert kl 08:00.

HVEM: Gutter og jenter, 1-7 klasse.

Les mer: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948490919



SKIP O’HOY!

Er du mellom 15 og 25 år og har
lyst til å reise på tokt med Sandnes
flotteste seilskute under
Tall Ships Races i sommer?

• 7. juli avgang Stavanger for 
Sunderland, UK og videre til 
Esbjerg, DK.

• 19 juli avgang Esbjerg for 
Lindesnes, Tananger og 
Stavanger.

For påmelding og
mer informasjon:
www.caroline.no

A K T I V I T E T E R  M E D  PÅ M E L D I N G  D I R E K T E  T I L  A R R A N G Ø R4444444444444



BOGAFJELL FOTBALLAKADEMI
UKE 26, 31, 32 og 33. 

Vi holder åpent for alle fotballglade jenter og gutter mellom 2.– 7. klasse.

Akademiet skal være en fritidsordning med høy sportslig kvalitet. I akademiet skal det legges 
vekt på at barna skal lære fotball gjennom teori og morsomme praktiske øvelser ute på 
kunstgresset på Bogafjell. Det vil i hovedsak bli fokus på fotballteknikk, bevegelighet/
motorikk/koordinasjon og spillforståelse.

Åpningstid er kl. 8.00-16.00 alle dager.
Fotballskolen er mellom kl. 10.00 og 14.00.
Før og etter dette er det frilek med 
voksne ledere.

Skoleringsplanen på akademiet skal 
følge Bogafjell ILs eget treningsopplegg 
for barnefotball.

Pris kr. 250,- for enkle dager
og kr. 1000,- for en hel uke.

Mer info og påmelding:
www.bogafjellil.no



RIDELEIR PÅ STALL FRIHETEN 2018
Stall Friheten tilbyr i 2018 overnattingsleirer uke 26 og 27 og dagsleirer i uke 32 og 33.
Overnattingsleirene starter mandag kl 09.00 og avsluttes med en oppvisning fredag kl 15.00. Aldersgrense 10 år.
Dagsleirene starter kl 08.00 og slutter av kl 16.00 alle dager fra mandag til fredag. 
Aldersgrense 8 år.
Leirene passer for alle fra nybegynnere til de som er erfarne. 
Det er mulighet for å ta med egen hest. Deltakerne blir delt inn i grupper etter ferdig-
hetsnivå og det undervises både i sprang og dressur, samt teori og hestekjennskap.
Flere erfarne ledere og rideinstruktører er valgt ut for å gi deltakerne en lærerik, positiv 
og trygg uke. Leirene er fylt med riding, sosialt samvær og aktiviteter. 
Det vil bli riding to ganger hver dag. Stall Friheten ligger på Bråstein i Sandnes 
kommune og ridingen foregår i en stor ridehall 24 x 66 m.

Pris dagsleirer kr 2950,- pr uke inkludert lunsj hver dag. 
Pris for overnattingsleirer er kr 3990,-.

For mer informasjon ta kontakt med Per Arild Hellevik 90755598
Påmelding på mail : viacom@online.no Hjemmeside : www.stallfriheten.no

TRAVSKOLE PÅ FORUS
Hele sommeren
Vi er på travskolen fra kl. 08.00-15.30 og dere vil da få være med på
daglig stell og trening av ponni. Alle våre ponnier er trygge og gode,
så alle fra skolealder er velkommen, ingen erfaring er nødvendig. 
Man kan velge en dag eller flere dager i uken.
Pris er kr. 500,- pr. dag, dette inkluderer i tillegg til aktiviteter to måltider. 
Mer info og påmelding kan rettes til Kicki på tlf 93820070 / travskolen@rikstoto.no 



SANDNES ULF FOTBALLSKOLE 2018

Sandnes ULF arrangerer fotballskole følgende uker i sommer:

Uke 26 (25-29. juni): fra 10:00-14:00. Barnepass fra 08:00-10:00 og 14:00-16:00.
Uke 33 (13-15. august): Vil gå over 3 dager. Fra 10:00-14:00.

Ytterligere informasjon og link til påmelding vil komme ut ved månedsskiftet mars/april.
Dette gjelder også priser for fotballskolene de ulike ukene.
Informasjon om de ulike fotballskolene finner man på: www.sandnesulf.no



VILLMARKSLEIR 
PÅ SANDSA 

Dato: 9. - 13. juli 2018

Årets kjekkeste sommerleir!

Vi bor i Sandsahytta, et eldorado for 
friluftsaktiviteter, beliggende midt i 
et av Suldals vakreste stølsterreng. 

Her på Rogalands tak har vi et 
perfekt utgangspunkt for mange 
kjekke aktiviteter.

Glem hjemlengsel, du blir raskt kjent 
med mange barn på din egen alder. 

Du kommer garantert til å få noen uforglemmelige dager sammen 
med våre superflinke ledere som sørger for at du får være med på mye 
spennende og GØY.

Alder: 11-13 år. Ses i høyden!

Se stf.no for mer informasjon og obligatorisk nettpåmelding.



TENNISCAMP
Har du lyst til å delta på 5 kjekke og lærerike Tennisdager ? 

Tenniscamp blir 5 aktive dager med opplevelser, kjekke utfordrin-
ger og mulighet for å få nye venner.
I løpet av de 5 dagene vil du bli utfordret på ditt nivå igjennom 
lek, tennisøvelser og spill som inngår i programmet for uka. 
Fredagen runder vi av med turnering.
Gutter og jenter på alle nivå er velkommen, fra 8 til 15 år.

Tid og tidspunkt: 
Uke 26:  25. til 29. juni
Uke 27:  2. til 6. august
mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 14.
Sted: Toppform Treningssenter, Sola, Marknesringen 71,
4052 Røyneberg. 
Pris: kr. 1.600,-. 

Påmelding: Joakim Bjerkelund.
Email: tennis@racket.no innen 1. august.

Husk:
• Treningstøy
• Inne- og utesko
• Vannflaske
• Matpakke



LURA ILs FOTBALLSKOLE
 
Det er fotballfritidsordningen til Lura IL som arrangerer fotball-
skolen like før skolestart. Trenerne hører til klubben eller FFO, og 
har god erfaring med å trene denne aldersgruppen. Vi gjennomfø-
rer treninger som starter omtrent klokken 10:00 og 13:00.
Imellom disse blir det servert lunsjmåltid. Med øktene har vi først 
og fremst som mål å ha det gøy med fotball, men også å kunne 
tilby deltakerne noe ekstra læring innen idretten. Vi legger til rette 
for differensierte grupper og tett personlig oppfølging. Rammene 
vil i stor grad følge opplegget for vår FFO. Før, mellom og etter treningene legges det opp til fri lek, under oppsyn av 
en trener eller leder.

 
Uke 33: mandag 13.-fredag 17. august mellom klokken 10.00 
og 14.00 hver dag. Barnepass utenfor disse tidene er mulig, men 
må varsles om i god tid.

Hvem: Spillere i alderne 2.-7. klasse i distriktet. Trenere fra Lura 
IL og Lura FFO.
Pris: 1150 kr for Lura IL-medlemmer og 1250 kr for øvrige. 
Noe høyere pris hvis barnepass inkluderes. T-skjorte er inkludert 
i prisen.

Påmelding: daglig_leder@lura-il.no. Ta med navn, alder (og 
klassetrinn), e-post, mobilnummer til foresatte, størrelse på 
t-skjorte og eventuelle allergier eller andre kommentarer.



SANDNES IL - FRIIDRETTSSKOLE AUGUST 2018

Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager, 13-17. august 2018. Her får barna lære seg 
friidrettsøvelser og idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser.

Målet med friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet.

Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for idrettsglade unge.

• Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører
• Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus
• Lunch, frukt og vann inkludert
• Deltakergaver

Arrangør: Sandnes Idrettslag Friidrett
Når: 13.-17. august 2018 (kl. 10-14,  
 barnepass 1 time før/etter)
Sted: Sandnes Idrettspark
Alder: 8-14 år
Pris: kr. 1.400.
 (Barnepass mulig og inkludert i pris).

Påmeldingsinformasjon på vår hjemmeside / 
Facebook-side.
www.facebook.com/sandnesilfriidrett/
www.sandnes-idrettslag.no

 

 

Friidrettsskole August 2018 
Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager, 13-17. august 2018. Her får barna 
lære seg friidrettsøvelser og idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser. Målet med 
friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet. 
Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for idrettsglede unge.  

Arrangør:  Sandnes Idrettslag Friidrett 
Når:   13.-17. August 2018 
Sted:   Sandnes Idrettspark 
Alder:  8-14 år 
Påmeldingsavgift: kr. 1.400. (Barnepass mulig og inkludert i pris). 
 

• Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører 
• Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus 
• Lunch, frukt og vann inkludert 
• Deltakergaver 

 

 
 
Påmeldingsinformasjon på vår hjemmeside / Facebookside. 
https://www.facebook.com/sandnesilfriidrett/  
www.sandnes-idrettslag.no  



Ta gjerne kontakt med oss!
Besøksadresse: Langgata 54
Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes
www.sandnes.kommune.no/kongesommer
E-post: kongesommer@sandnes.kommune.no
Kongesommer er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

AKTIVITETSOVERSIKT KONGESOMMER 2018
Aktivitet uke 26 uke 27 uke 28 uke 29 uke 30 uke 31 uke 32 uke 33

1 Ferieklubb Ferieklubb Ferieklubb Ferieklubb

2 Friluftsuke
på Gramstad

Friluftsuke
på Gramstad

Friluftsuke
på Gramstad

3 Rideleir på 
islandshest

Rideleir på 
islandshest

Rideleir på 
islandshest

Rideleir på 
islandshest

4 Skatekurs Skatekurs  

5 Medie-/
animasjon

Medie-/
animasjon

6 Åpen hall
Bogafjellhallen

Småjobb Småjobb Småjobb Småjobb Småjobb

Kultur

 

 

Friidrettsskole August 2018 
Sandnes idrettslag arrangerer friidrettsskole over fem dager, 13-17. august 2018. Her får barna 
lære seg friidrettsøvelser og idrettsglede gjennom lek og enkle øvelser. Målet med 
friidrettsskolen er å gi barn en opplevelse av mestringsglede og interesse for fysisk aktivitet. 
Friidrettsskolen er et sosialt og morsomt tilbud for idrettsglede unge.  

Arrangør:  Sandnes Idrettslag Friidrett 
Når:   13.-17. August 2018 
Sted:   Sandnes Idrettspark 
Alder:  8-14 år 
Påmeldingsavgift: kr. 1.400. (Barnepass mulig og inkludert i pris). 
 

• Instruksjon av erfarne utøvere og instruktører 
• Friidrett, ballspill og andre fysiske aktiviteter med sosialt fokus 
• Lunch, frukt og vann inkludert 
• Deltakergaver 

 

 
 
Påmeldingsinformasjon på vår hjemmeside / Facebookside. 
https://www.facebook.com/sandnesilfriidrett/  
www.sandnes-idrettslag.no  



Småjobbsentral for ungdom 14-17 år
(uke 26, 27, 28, 29 og 30)

I sommerferien kan du møte opp på småjobbsentralen i L54
mandag – fredag kl 9.00 – 14.00

Kom og registrer deg i Langgata 54 i Sandnes fra
mandag 25. juni kl 09.00

Du tjener minimum kr 75,- pr. time.
Vi prøver å skaffe jobb til så mange som mulig. 

Møt opp kl 09.00 og spis gratis frokost sammen med oss. Her kan du også smøre deg nistepakke til å ta med deg på jobb.
Vi kan ikke garantere jobb, men du er velkommen til å være på L54 mens du venter. Vi har PS4, bordtennis, biljard med mer.

HAR DU JOBB TIL OSS?
Småjobbsentralen tar imot oppdrag som eksempelvis

hagearbeid, enkle maleoppdrag, rydding, lufting av hund, vask, pakking og lignende.
Meld inn oppdrag. Vi sender arbeiderne ut til deg.

Kontaktinformasjon: SMAJOBB@SANDNES.KOMMUNE.NO
Tlf. til Småjobbsentralen i åpningstiden fra kl. 9.00-14.00: 959 45 969 

SMÅJOBBSENTRALEN


