
 

 

Velkommen til 

AVSLUTNINGSLEIR 
Torsdag 22. – lørdag 24. juni 2017 

 

AFS-året i Norge er snart over og hjemreisen nærmer seg. I den forbindelse har region 2 

gleden av å invitere deg og de øvrige AFSerne i regionen til avslutningsleir. Avslutningsleiren 

er obligatorisk og er en viktig del av AFS-året. Den vil være en viktig akklimatisering før 

hjemkomsten. Alle AFSere må derfor ta med seg all sin bagasje, samt ta farvel med 

vertsfamilie og venner før avslutningsleiren. Vi håper også å få vært en del ute, så du må ha 

egnede klær tilgjengelig. 

 

Orienteringen finner sted på Sandefjord Videregående Skole, 22. – 24. juni. 

 

Det vil bli to oppmøtesteder og to oppmøtetidspunkt: 

Sandefjord rutebilstasjon kl. 11:00 

Fokserødkrysset kl. 12:30. 

 

En leder vil møte dere begge stedene og følge dere til skolen,   

 

 Vær presis, da vi reiser videre til Sandefjord vgs. i samlet tropp. 

 

Ankomst Oslo S: 

Leirstedet ligger like ved Sandefjord rutebilstasjon.  

 

De som kommer fra Asker og Bærum kan ta Timeekspressens linje 14 som er på Sandefjord 

rutebilstasjon klokka 10:51.  

 

De som kommer sørfra kan ta Konkurrenten som går fra Kristiansand klokka 09.00 og er på 

Fokserødkrysset klokka 12.20. 

  

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra rutebilstasjonen kl. 11:00 og Fokserødkrysset kl. 12:30 til 

Sandefjord vgs. Dersom noen ønsker å møte direkte på Sandefjord vgs. må man kan gi beskjed 

om dette til Eline Teige på forhånd. 

 

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- og kun billigste reisealternativ. Husk at det gis 

studentrabatt! Utgiftene blir refundert ved innsendelse av vedlagt reiseregningsskjema 

sammen med originale billetter / kvitteringer. 

 



 

 

 

Bagasje og utstyr: 

Alle må pakke en egen bag / sekk til leiren, da resten av bagasjen blir satt i oppbevaring under 

leiren. Vi har planer om å være mye utendørs, så pakk med deg klær til all slags vær.  

 

Vennligst gå gjennom pakkelisten og vær smart når du pakker. Husk å pakke slik at du har 

passet ditt lett tilgjengelig på avreisedagen! 

 

De første studentene vil ha avreise fra Gardemoen grytidlig lørdag morgen og det vil være 

avreiser utover hele dagen. 

 

Husk å merke deg vektbegrensningen for bagasjen din på flyet. Dersom du ikke vet hvor mye 

bagasje du kan ta med deg, må du kontakte AFS-kontoret i hjemlandet ditt. Det er AFS i 

hjemlandet som har bestilt flybilletten din fra Oslo Gardermoen. Eventuell overvekt er dyrt og 

må betales av AFSeren selv. Alle må dessuten klare å bære sin egen bagasje! 

 

Dette må du pakke: 

Utover interesse og engasjement, bilder fra året dit og mange gode historier vil vi svært gjerne 

at du tar med deg: 

- Studentbeivs 
- Klær for 3-4 dager 
- Toalettsaker 
- Fotokamera 
- Skrivesaker 
- Regntøy 
- Musikk 
- 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 god 

tid. Er det noe spesielt du ønsker (for eksempel frukt, godteri eller brus), så ta med deg dette 

selv. 

 

Alle AFS-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også avslutningsleiren. Vi ber deg 

respektere dette. 

 

Alle må fylle inn svarskjema innen 22. mai. Skjema finner du her: 

https://goo.gl/forms/jA7QGEyPTFm5gKxp2 

 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Sandefjord Vgs. eller selve leiren kan rettes til 

Eline Teige på e-post: eline.teige@afs.org eller tlf.: 21649620. 

 

Med vennlig hilsen 

AFS Asker og Bærum 

 

https://goo.gl/forms/jA7QGEyPTFm5gKxp2

