
 

 

 
Velkommen til 

AFS-camp avreise 
Fredag 05. april – søndag 07. april 2019  

 

Vi i lokallaget AFS Trondheim har gleden av å ønske deg velkommen til AFS-camp avreise på 

BUL-hytta Trondheim. AFS-camp er en obligatorisk del av AFS-programmet som setter fokus på 

tiden frem mot avreise, og hvilke utfordringer og muligheter som venter deg som utvekslingselev. 

Du vil treffe andre AFSere, og få anledning til å dele dine tanker og forventninger med dem. 

Temaer som gjennomgås på campen er blant annet forventninger, kultur og kulturforskjeller, og 

tilpasning. 

 

Leiren finner sted på BUL-hytta på Lian, Trondheim, helga 5.-7. april. 

Vi møtes ved trappa på Trondheim S, kl. 15:30  

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta i samlet tropp. 

 

Ankomst Trondheim S: 

Trondheim: Vi møter opp nedenfor den store trappa på Trondheim S, for så å dra i samlet tropp 

til BUL-hytta på Lian. For dere som er fra Trondheim kan dere velge å møte opp direkte på 

leirstedet kl. 18:00 eller å møte på stasjonen med de andre klokke 15:30. Dette må dere gi 

beskjed om i påmeldingsskjemaet som ligger vedlagt i denne innkallingen.  

Nord-Trøndelag (generelt): Lokaltog fra Steinkjer kl. 13:28, ankomst Trondheim Sentralstasjon kl. 

15:32. 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Trondheim S til BUL-hytta kl. 15:40, så møt presis! 

Returreise:  

Vi er ferdig på søndag rundt kl. 14:00. Foreldrene til elever fra AFS Trondheim vil få innkalling til 

et foreldremøte som vil finne sted på søndag. Dette vil avslutte samme tid som campen.  

Nord-Trøndelag (generelt): Lokaltog fra Trondheim kl. 17:10. 

 

 

 



 

 

Regler ved refusjon: 

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 til AFS-kontoret senest 30 dager etter reisen 

har funnet sted.  

Ved kjøp av togbilletter til utenfor din region samt alle flybilletter, blir kun 50% av 

prisen refundert om reisen er bestilt mindre enn 30 dager før reisen finner sted. 

Ved avmelding av AFS-programmet etter å ha bestilt billetter til camp, vil ikke billetter 

bli refundert.  

Dette må du pakke: 

 Informasjonshefter fra AFS: Praktisk informasjon og Kultur og tilpasning 
 Studentbevis 
 50 kr x2 for å ta trikken (eller AtB-appen) 
 Sovepose og pute  
 Håndkle og toalettsaker 
 Innesko 
 Skrivesaker 
 Gode sko og klær til å være ute i 
 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 (f. eks frukt eller godterier/brus), så ta med deg 

dette selv.  

Alle AFS arrangement er alkoholfrie. Vi ber deg respektere dette.  

Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 13. mars.   

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra BUL-hytta eller selve campen kan rettes til 

leiransvarlig på e-post: stine.skaufel@gmail.com eller på telefon: 94858383 

 

Med vennlig hilsen 

AFS Trondheim og AFS Nord-Trøndelag  

https://docs.google.com/forms/d/1o1TFuuyRESi6XR-LyZY_MiKIzJW-lyhka9ryUDka3Io/viewform?edit_requested=true
mailto:stine.skaufel@gmail.com

