
VinterlesBINGO 
 

Skriv namn og telefonnummer på baksida. Innleveringsfrist: 30. april 2019  

Prisvinnande 

bok 
 

 
 

Ei bok du les 

på ein dag 

Teikneserieroman Historisk 

roman 

Basert på 

ei sann 
historie 

Bok frå året 
du blei født 
 

 
 

 

Handling fra 
en plass du har 
bodd 

 

Ei barnebok Bok av ein 
ikkjevestleg 
forfattar 

Bok frå 
utstilling i 
biblioteket 

 

Ei bok med 

gult omslag 
 
 

 
 

Novellesamling Ungdomsbok Diktbok Nordisk 

krim 
 
 

 

Sakprosabok 
 

 
 

Bok med 
handling frå 

Vestlandet 
 
 

Ein biografi Ei nynorsk 
bok 

Debutant 

Ei bok på 

meir enn 
400 sider 
 

 
 

Filmatisert bok Ei bok av ein 

lokal forfattar 

Anbefal ei 

bok til ein 
venn 

Tittel på 

eitt ord 

 

Ein vinterkonkurranse for vaksne lesarar. 
 

Les bøker som høver inn i skjemaet. 
Kvar rekkje gjev eit lodd i trekninga. 

Fullt skjema gjev ti lodd.  
Kvar bok kan berre brukast i ei rute. 
 

Bli med i trekninga av to premiar med 
kinobillettar og bøker. 

 
 

 



Namn: 

___________________________________________________________  

E-post: 

___________________________________________________________  

Tlf: 

______________________________________________________________  

 

VinterlesBINGO, slik spelar du:  

Les bøker i vinter som høver med vår vinterlesBINGO. Ved å fylle ut og levere 

dette skjemaet er du med i trekninga av premiar.  

Fyll inn forfattar og tittel i bingorutene etter kvart som du les. Ei bok kan berre 

brukast i ei rute. Du kan fylle ut loddrett, vassrett eller diagonalt. Du får bingo 

når du har fylt ut en rad med 5 ruter vannrett, loddrett eller diagonalt. 

Det er også mogeleg å fylle heile brettet, viss du vil det.  

 

Konkurransen er for deltakarar over 12 år.  

 

Viss du treng tips til kva du skal lese i dei ulike rutene, så kom gjerne innom 

biblioteket eller følg oss på facebook. Me gir gjerne boktips og vil jamnleg lage 

utstillingar med bøker som høver i bingorutene.  

 

VinterlesBINGO varer frå 14. februar – 30. april 2019.  

 

For å vere med i trekninga av premiar må skjemaet leverast til Lærdal 

folkebibliotek innan 30. april.  

Du kan levere på to måtar:  

1. Lever skjemaet i biblioteket  

2. Send skjemaet på e-post til lerdal.bibliotek@laerdal.kommune.no  

 


