
NFOIs familieleir 2020 
 

Familieleiren arrangeres i år på Scandic Nidelven i Trondheim, 6. – 9. august 2020. Vi 

oppfordrer alle som ønsker å delta på leiren å melde seg på så raskt som mulig og innen 

påmeldingsfristen som er 1. juni.  

Leiren vil som vanlig starte torsdag ettermiddag og avsluttes på søndag. 

 

                    

Om hotellet 
Scandic Nidelven har en flott og sentral beliggenhet rett ved Nidelven i Trondheim. Hotellet ligger 

ved siden av broen over til Solsiden, et av Trondheims mest populære områder. Nidarosdomen, 

Bakklandet og Gamle Bybro er alle innen gangavstand til hotellet. Hotellet ligger omtrent 200 meter 

fra sentralstasjonen, og Trondheim Lufthavn Værnes ligger en halvtimes kjøretur unna. 

Ekstra tilpasninger på hotellet utover det som blir omtalt i påmeldingsskjemaet (f.eks. barneseng o.l.) 

må den enkelte deltaker selv avtale med hotellet. Som tidligere år blir det et kort informasjonsmøte 

før middagen på torsdag kveld. Dette møtet forventer vi at alle deltar på. 

 

Aktiviteter 
NFOI legger opp til en helg med fokus på felles aktiviteter og samvær. Programmet er ikke klart, men 

det blir adgang til både Rockheim og Pirbadet som begge deler er i gangavstand. I tillegg til 

organiserte aktiviteter vil det bli satt av tid til egne ønsker og aktiviteter i Trondheim slik som 

byvandring, shopping, kino, bowling osv. Vi prøver å få til en egen aktivitet for de litt eldre 

ungdommene en av dagene. Nærmere informasjon om programmet vil bli sendt til deltakerne i 

forkant av leiren.  

Påmeldingsfrist 1. juni 
Meld deg på så snart som mulig og senest 1. juni. Det er begrenset med plasser og ”først til mølla-

prinsippet” gjelder. Det betyr at du ikke er garantert plass selv om du melder deg på innen fristen. 

 

Hvem kan være med på barneleir? 
NFOIs familieleir er et tiltak for barn med OI i alderen 0-18 år. Familier som har barn med OI i denne 

aldersgruppen kan delta. I tillegg til barnet/barna med OI kan det delta inntil to voksne (ledsagere over 

18 år). Dvs at dersom søsken over 18 år ønsker å delta på familieleiren som en av ledsagerne, må en 

av foreldrene være hjemme. Friske søsken (0 til og med 17 år) kan delta, men må betale en høyere 



egenandel. Dette er fordi vi kun har anledning til å bruke midlene til å dekke utgifter for barna med OI 

+ voksen ledsager. 

 

Man regnes som barn til og med det året man fyller 18 år. 

 

Alle som skal delta, må være medlemmer i NFOI og ha betalt medlemskontingent for 2020 før 

påmelding.  

 

Egenandeler 
Vi gjør oppmerksom på at det er ulike egenandeler for barn med OI, ledsagere og friske søsken, og at 

egenandelen for friske søsken er høyere enn tidligere år. 

 

Barn med OI (0-18 år): 400 kr 

Voksne (ledsagere over 18 år): 600 kr 

 

Friske søsken 0-4 år: 400 kr 

Friske søsken 5-17 år: 1600 kr 

 

Det gis ikke reduksjon for uføretrygdede eller studenter. Egenandel må betales senest en uke etter 

du har fått bekreftelse på påmelding. Du får ikke tilsendt egen giro for egenandel. Egenandelen 

betales til konto 8240.01.10332. Husk å merke innbetalingen med «Egenandel familieleir». 

 

VIKTIG informasjon om reiseregning 
Vi refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med samlingen. Vi ber dere om å hjelpe oss med 

å holde reisekostnadene nede ved at du velger billigst mulig reisealternativ der det er mulig.  

For å få refundert reiseutgifter må du fylle ut reiseregningsskjema. Dersom reiseregningsskjemaet 

ikke medfølger vil pengene ikke bli utbetalt. Skjemaet finner du på www.nfoi.no. Skjemaet og bilag 

(kvitteringer) skal sendes i PDF-format på mail til kasserer@nfoi.no. Man kan, men kun etter avtale 

med kasserer, sende reiseregningsskjema i vanlig post.  

Merk! Du kan ikke forvente å få refundert utgiftene dine før 2 uker etter NFOI har mottatt 

refusjonskravet. 

Reisen til Trondheim 
Trondheim Lufthavn ligger ca en halvtimes kjøring fra sentrum. Det går flybuss fra flyplassen til 

sentrum. Flybussen tilbyr avgang hvert 10. minutt store deler av døgnet, og betjener alle hotellene i 

Trondheim sentrum. Turen tar omlag 30 minutter.  

 

Når du skal fra flyplassen og til hotellet må du velge den transporten som er rimeligst for NFOI.  

 

NFOI dekker reise og opphold, men du må selv bestille og legge ut for tog, buss, fly osv. Utgiftene 

refunderes etter innsendt reiseregning. For å få dekket reise og opphold må medlemskontingent for 

2020 være betalt for alle som ønsker å delta.  

 

http://www.nfoi.no/
mailto:kasserer@nfoi.no


Ved behov for flybestilling 

OBS: Vent med å bestille flybilletter til du får beskjed fra 

påmeldingsansvarlig!  
 

Flybilletter må bestilles av hver enkelt etter du har fått klarsignal fra påmeldingsansvarlig. For at du 

skal få refundert utgiftene fra NFOI, må du bestille flybilletter så fort du får klarsignal og senest en uke 

etter at du jar fått bekreftelse på påmeldingen. De som bestiller flybilletter etter denne datoen kan 

risikere å ikke få refundert utgiftene.  

 

Du må selv legge ut for flybilletten. Det er viktig at du velger billigst mulig reisealternativ. Dersom du 

ønsker å være noen dager ekstra i forkant av eller etter arrangementet er dette ok, så lenge det ikke 

fordyrer flybillettene for NFOI. Reiseforsikring må ordnes av hver enkelt.  

 

Dersom du har kredittkort, kan du legge ut for billetten og få refundert pengene før regningen må 

betales (mot å sende reiseregning til kasserer). Har du flere utlegg etter dette, anbefaler vi at du sender 

inn egen reiseregning på disse.  

  

Påmelding 
Påmelding gjøres ved å fylle ut skjemaet på internett: https://bit.ly/31FE3KE  

 

Spørsmål? 
Les informasjonen i invitasjon og påmeldingsskjema grundig først! Har du fortsatt spørsmål kan disse 

rettes til påmeldingsansvarlig Jan Helge Meland på e-post jan.helge@nfoi.no eller mobil 901 12 266.  

 

 

Vi sees i Stavanger! ☺ 

 

Hilsen NFOI v/Jan Helge Meland  

https://bit.ly/31FE3KE
mailto:jan.helge@nfoi.no

