
 

 

Velkommen til 

PREORIENTERING 

Fredag 21. – Søndag 23. April 2017 på 

Sandefjord Vgs, Sandefjord 

 

Kjære AFSer, hjertelig velkommen til din første AFS-

orientering!  

Vi i AFS Region 2 har herved gleden av å invitere deg til 

en spennende og utbytterik Preorientering som holdes 

på Sandefjord videregående skole i Sandefjord.  

Preorientering er en betydningsfull og viktig del av AFS-

programmet som i tillegg til å være en berikende og 

sosial innledning til AFS-året, er til for å forberede deg på 

hva det innebærer å dra på utveksling med AFS. Her vil 

du også få mer informasjon om hvilke typer opplevelser, 

inntrykk og erfaringer du kommer til å gjøre deg i løpet 

av ditt utvekslingsår. Vi ønsker videre og gi deg et 

innblikk i ulike ting du bør tenke gjennom før du skal på 

utveksling, og du vil få anledning til å stille alle spørsmål 

du eventuelt måtte ha. Leiren ledes av frivillige med AFS-

erfaring, og vi gleder oss alle til å møte deg!  

 

Vi gjør oppmerksom på at preorienteringen er en 

obligatorisk del av AFS-året ditt. 

 

 

 



 

 

Preorienteringen finner sted på Sandefjord Vgs. og starter 

fredag 21. april klokka 17.00.  

Leirstedet ligger like ved Sandefjord rutebilstasjon. De som 

kommer fra Asker og Bærum kan ta Timeekspressens linje 14 

som er på rutebilstasjonen klokka 16.48. De som kommer sørfra 

kan ta Konkurrenten som går fra Kristiansand klokka 13.00 og er 

på Fokserødkrysset klokka 16.20.  

En leder vil møte dere på ankomststed. 

Det er viktig at alle kommer frem i tide. Om noe skulle oppstå er 

det viktig at det informeres med gang til hovedleder(Vegard, 

93627062). 

Returreise:  

Vi avrunder arrangementet på søndag ca. kl. 14.00. Da kan 

deltakere som ikke skal vente på at deres foresatte er ferdige 

med foreldreorienteringen dra hjem.  

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste 

reisealternativ. Husk at det gis studentrabatt. Utgiftene blir 

refundert ved innsendelse av vedlagt reiseregningsskjema 

sammen med originale billetter/kvitteringer.  

Dersom du skal fly, må du gi beskjed om dette snarest til Eline 

Teige på eline.teige@afs.org   

Du kan velge om du vil bestille selv, eller om du trenger hjelp til 

dette. 

 

Dette må du pakke:  

Utover interesse og engasjement, vil vi gjerne at du tar med deg:  

- studentbevis (til bussen)   

- sovepose og pute m/ trekk     

- liggeunderlag eller luftmadrass (vi skal sove på gulv)  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- håndkle og toalettsaker   

- innesko/tøfler   

- skrivesaker   

- musikk, et artig brettspill eller annet til kveldskos (valgfritt)  

- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt)   

Mat:   

Vi gjør innkjøp av mat på forhånd, og har du spesielle dietter 

må du gi beskjed om dette i svarskjema. Er det noe spesielt du 

ønsker (f. eks godterier/brus), så ta med deg dette selv.   

Alle AFS arrangement er alkoholfrie. Dette gjelder også 

preorienteringen. Vi ber deg respektere dette.   

Bekreftelsesfrist innen mandag 3. april til svarskjema 

på linken HER. 

 Vi ser frem til å høre fra deg!  Eventuelle spørsmål angående 

reiser til/fra Sandefjord eller selve orienteringen kan rettes til:   

Eline Teige – eline.teige@afs.org - leir- og orienteringsansvarlig ved 

AFS Norge  

Vegard Dalen – dalenvegard@gmail.com - Hovedleder for 

preorienteringen region 2, 21-23 april. 

 

Med vennlig hilsen,  

AFS Region 2 

V/ Vegard Dalen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvT_fW92f1zwLvKDyzUWpNW6WFQmCgQqSfzuDRseikCDI-fg/viewform
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