
 

 

 
Velkommen til 

AFS-camp avreise 
Fredag 20. April – søndag 22. April 2018  

 

Vi i lokallaget AFS Asker og Bærum har gleden av å ønske deg velkommen til AFS-camp 

avreise på Blestølen leirsted. 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. 

 

Campen finner sted på Blestølen leirsted, 20.-22. april 2018 

Vi møtes ved Kongsberg togstasjon senest 17:15! 

Vær presis, da vi reiser videre til i samlet tropp til Blestølen i booket buss. 

 

 

Ankomst Kongsberg togstasjon: 

For å komme seg til Kongsberg togstasjon kan man både ta buss, og tog. 

Ved bruk av tog går du inn på www.nsb.no og legger inn din lokale togstasjon, med reise til 

Kongsberg. De fleste togruter har bytte i Drammen.  

Her det viktig å huske at aller siste mulighet for å rekke fellesbussen er linje L13, som har 

avgang fra drammen 16:25, og ankomst Kongsberg 17:11. 

Ønsker du å ta buss, sjekk lokale busselskap i nærheten av der du bor. 

NB: dersom noe skulle skje på reisen mot Kongsberg, som f.eks. innstilling av rute, forsinkelse 

osv. er det viktig å ta kontakt med en gang! 

NB! Husk studentbillett (så lenge du har studentbevis) eller ungdomsbillett. 

 

 

 

http://www.nsb.no/


 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Kongsberg til Blestølen Leirsted i buss. Denne bussen er 

booket kun for oss, da det ikke finnes rutebuss som kjører til Blestølen. Skulle du miste 

bussen må du selv finne en måte å komme deg til Blestølen Leirsted.   

Det er derfor ekstremt viktig at du kommer til Kongsberg i tide. Senest 17:15. 

 

Dersom noen ønsker å møte direkte på leirsted, eller om du har spørsmål angående reise 

til møteplass, er det bare å ta kontakt. 

 

Returreise:  

Vi reiser fra Blestølen Leirsted med buss ca. kl. 14:20 søndag 22. april. Bussen setter alle 

av på Kongsberg togstasjon, samme sted som vi ble hentet fredag.  

Vi vil være tilbake på Kongsberg togstasjon ca. kl. 15:00.  

Første tog til Drammen er regiontog med avgang kl. 15:19. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

         (Fortsetter på neste side) 



 

 

Dette må du pakke: 

 Informasjonshefter fra AFS: Praktisk informasjon og Kultur og tilpasning 

 Studentbevis 
 Sovepose/dyne, pute, sengetøy. Det er senger med kun madrass på leirstedet. 
 Håndkle og toalettsaker 
 Innesko 
 Skrivesaker 
 Badetøy – det blir om mulig tur til lite tjern (valgfritt) 
 Uteklær etter været 
 Godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
 Vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe (valgfritt) 
 Evt. brettspill/kort til kvelden (valgfritt) 

 
 

Mat: 

Vi gjør innkjøp av mat på forhånd, og har du spesielle dietter/allergier/toleranser må du gi 

beskjed om dette i god tid på svarskjemaet som du finner link til under.  

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 20. mars 2018  

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Kongsberg/Blestålen eller selve campen kan 

rettes til hovedleder Vegard Dalen på e-post: dalenvegard@gmail.com eller tlf:  

93627062 

 

Med vennlig hilsen 

Hovedleder Vegard Dalen 

V/AFS Asker og Bærum 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea6O1z7gSrtTNQUP5_YdPLfVE1952_Egnh5jGKc6BJyZ-H0Q/viewform?usp=pp_url&entry.873307038&entry.1933159690&entry.1380167339&entry.267944591&entry.1834880342&entry.1945276269&entry.1454200491&entry.493137815&entry.2005603693&entry.781760790

