
 

 

Velkommen til 

AFS-camp hjemkomst 
lørdag 08. september - søndag 09. september 

 
Vi i lokallaget AFS Hamar har gleden av å invitere deg til en sosial AFS-camp 
hjemkomst på Løten Skytterhus. AFS-camp er en obligatorisk del av AFS-
programmet, og i tillegg til å være en sosial avslutning på AFS-året, er campen til 
for å bearbeide de opplevelsene og erfaringene du har gjort deg. Videre vil vi gi 
deg et innblikk i hvordan du kan fortsette å være involvert i AFS videre fremover, 
dersom du ønsker dette. Vi vil gjerne at du tar med bilder, musikk eller andre ting 
du ønsker å vise fram fra året ditt. I løpet av helgen vil du også få utdelt 
deltakerbeviset fra AFS Norge som bekrefter deltakelsen din på AFS-programmet.  
 

Campen finner sted på Løten skytterhus ved Hamar, 08.-09. september. 
Vi møtes på Hamar togstasjon kl. 11:00 lørdag 08. september.  

Vær presis, da vi reiser videre med buss til Skytterhuset i samlet tropp. 
 

Reise 

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

blir refundert ved innsendelse av elektronisk refusjonsskjema sammen med 

originale billetter/kvitteringer 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. 

Alle refusjonskrav må sendes inn via denne linken.  

Ankomst Hamar:  

Fra Oslo og omegn: ta toget R10 mot Lillehammer fra Oslo S kl. 09:34.  

Fra Lillehammer: ta toget som er inne på stasjonen ca. kl. 11:05. 

 

Dersom du blir kjørt eller kommer deg til Hamar på annet vis, møt opp utenfor 

Hamar togstasjon kl. 11:00. Vær presis!  

https://afsnor.formstack.com/forms/refusjondeltakere


 

 

Vi reiser i samlet tropp med fra Hamar togstasjon til Skytterhuset. Dersom noen ønsker 

å møte direkte på Skytterhuset er det fint om man kan gi beskjed om dette.  

Ankomst Skytterhuset: 
Det finnes ikke offentlig transport til Skytterhuset, så husk å møte opp innen kl. 
11:00 da vi reiser videre i innleid buss.  
 
Returreise 

Vi reiser fra Skytterhuset rundt kl. 14:00 søndag 09. september. For de av dere som skal 

reise tilbake med toget mot Oslo, så rekker dere toget som drar fra Hamar kl. 15:07.  

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: 
 

 Informasjonshefter fra AFS («praktisk informasjon» og «kultur og tilpasning») 
 studentbevis 
 sovepose og pute  
 liggeunderlag / madrass 
 håndkle og toalettsaker 
 innesko 
 jakke/klær til å være ute 
 skrivesaker 
 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 svarskjemaet. Er det noe spesielt du ønsker (f. eks frukt eller 

godterier/brus), så ta med deg dette selv.  

Viktig:  

Påmelding er bindende! 

Dersom du planlegger å komme senere eller reise tidligere må du gi beskjed om 
dette. Dette kan ikke gå på bekostning av den obligatoriske undervisningen.  

NB! Husk at ved avbestilling senere enn fem dager før må du selv dekke 
utgiftene knyttet til mat og losji.  



 

 

 
Alle AFS-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også AFS-camp hjemkomst. 
Vi ber deg respektere dette.  
 
Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 17. august! 

 

Vi ser frem til å høre fra deg og håper du har mulighet til å delta Det blir gøy! 

 
Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Skytterhuset kan rettes til 
synvisws@online.no. Spørsmål om selve campen kan rettes til eline.ohr@afs.org. 
 

Med vennlig hilsen,  
AFS NORGE 
V/ AFS Hamar  
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