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                              Velkommen til 

             Midtårsopphold 
              Fredag 27.- søndag 29. januar 2017 
 

 

AFS Bergen har gleden av å invitere alle AFSere i Region 3 til midtårsopphold fra 27. 

januar til 29. januar. På midtårsoppholdet samler vi alle elevene som var sammen på 

ankomstleir del 2. Vi vil gå gjennom hvordan den første halvdelen av året har gått, og 

har et fast program for å evaluere SA-uka og forberede alle til neste del av AFS året. 

Midtårsoppholdet er obligatorisk for alle AFSere. 

 

Orienteringen finner sted på Lønningsstrand 27.-29. januar. 

Vi møtes på Bergen busstasjon 18:15 

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

 

Ankomst Bergen busstasjon: 

Elevene tar selv buss, tog, eller annen transport til Bergen. AFS dekker billigste 

alternativ. 

 

Reise til leirsted: 

Leirstedet har adressen Fleslandsvegen 72, og ligger en halvtime utenfor Bergen. 

Vi tar sammen buss:  

Fra Bergen busstasjon til Birkelandskrysset: linje 50E / 51 

Fra Birkelandskrysset til Flesland / leirstedet: linje 57. 

Det finnes holdeplass like ved innkjørselen til leirstedet. 

 

Dersom noen ønsker å møte direkte på Lønningsstrand er det fint om man kan gi 

beskjed om dette. 

 

Returreise:  

Vi tar buss fra leirstedet rundt klokken 14. 

 

Dersom noen ønsker å dra rett hjem fra Lønningsstrand er det fint om man kan gi 

beskjed om dette. 
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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. 

 

Dette må du pakke: 

 

- studentbeivs 

- sovepose og pute  
- håndkle og toalettsaker 

- innesko 
- godt humør 

- skrivesaker 
- badetøy 

- 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 (f. eks frukt eller godterier/brus), så ta med 

deg dette selv.  

 

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

 

Du må svare på dette skjemaet og svarfrist er innen 2017! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXJbmgiiM8MeR4CTpPZ8H5F

O7-Jf-lLlCyD-ht1uyc-Y-iHQ/viewform 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Bergen eller selve orienteringen kan rettes 

til Svein Olav Sæter på e-post: kisssveinolav@gmail.com eller tlf: 91168037 (send 

melding ved mangel på svar) 

 

Med vennlig hilsen 

AFS Bergen 

 


