
 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Midtårsopphold 
         fredag 27.- søndag 29. januar 2017 

 

Etter julen og rett over nyttår har vi i AFS Trondheim gleden av å invitere deg som AFSer i 

region 4 til midtårsopphold! Leiren vil holdes fra 27.-29. januar og her samles alle dere som 

var sammen på ankomstleirene endelig igjen. Vi har planlagt et fast program for å forberede 

deg på de neste månedene av AFS året ditt. Det vil i tillegg til de obligatoriske aktivitetene bli 

tid til mer enn nok lek og moro både ute og inne. Leiren er en obligatorisk del av AFS 

programmet og vi satser på å gjøre den både minneverdig og innholdsrik. Nå har du opplevd 

norsk jul og nyttår og dermed kanskje blitt enda mer kjent med den norske kulturen? Vi gleder 

oss til å høre om det dere har erfart, både bra og kanskje også det som ikke var fullt så 

positivt, siden vi sist så dere.  

 

Orienteringen finner sted på BUL- hytta i Bymarka Trondheim den 27.-29. januar 2017 

Vi møtes på Trondheim sentralstasjon kl.17:30. 

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

 

Ankomst Trondheim Sentralstasjon: 

• Fra Levanger: Tog kl. 16.06 som ankommer kl. 17.32 

• Fra Steinkjer: Tog kl. 15.28 som ankommer kl. 17.32. Buss fra Steinkjer Skysstasjon: 

http://tronderbilene.no/wp-content/uploads/2015-07-17-H%C3%B8struter-ENDELIG-

nettversjon.pdf 

• Fra Namsos: hvis dere har busskort så er reisen med Trønderekspressen 

(http://tronderbilene.no/wp-content/uploads/S-4-og-5.pdf) inkludert til Værnes, så er det cirka 

70,- frem til Trondheim S. Alternativet er regionalbuss til Steinkjer (rute som kjører til Levanger: 

http://tronderbilene.no/wp-content/uploads/2015-07-17-H%C3%B8struter-ENDELIG-

nettversjon.pdf) og da tog til Trondheim (nsb.no: 15:28 toget ankommer kl. 17.32) 

• Fra Molde: Buss 

◦  http://www.rutebok.no/nriiisstatictables/tables/ruter/t/23-581.htm 

◦  http://www.nettbuss.no/www/resources/nbno/3/3dcd5fb2a45914e3b0d680688f015b3a.

pdf 
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http://www.nettbuss.no/www/resources/nbno/3/3dcd5fb2a45914e3b0d680688f015b3a.pdf


 

 

 

 

• Fra Trondheim/evt. nære områder: Lokale busser, AtB busser osv. 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Trondheim S til BUL- hytta kl. 17:30.  

Dersom noen ønsker å møte direkte på leirstedet er det fint om man kan gi beskjed om dette. 

 

Returreise:  

Vi skal alle sammen ta trikk kl. 14.12 inn til byen (St. Olavs Gate). 

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: 

 

- studentbevis 

- sovepose 
- håndkle og toalettsaker 

- innesko/ tøfler/ ullsokker 
- skrivesaker 
- varme inneklær 

- varmt yttertøy for lek og ski 
- ullundertøy (anbefales) 

- badetøy 
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
 
Vi håper at forholdene er gode nok slik at vi kan få til en liten skitur eller i hvertfall lek ute, 
både med og uten ski. Så ordentlige uteklær anbefales. I tillegg har BUL-hytta badstue 
som man kan varme seg i etter uteaktivitetene så ta med badetøy dersom det høres 
fristende ut. 

 
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. 

 

Svarfrist innen søndag 08. januar 2017 (https://goo.gl/forms/vvupe4zL4pgdpHO02 )  

 

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

Henriette Sofie Strehl på e-post: h.h.strehl@gmail.com eller tlf: 48 35 14 14  

 

 

Med vennlig hilsen 

AFS Trondheim 

 

https://goo.gl/forms/vvupe4zL4pgdpHO02

