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Velkommen til 

Midtårsopphold 
                     Fredag 27. - søndag 29. januar 2017 

 

 

AFS Tromsø har gleden av å invitere alle AFSere i region 5 til midtårsopphold fra 27. 

til 29. januar 2017. På midtårsoppholdet samler vi alle elevene som var sammen på 

ankomstleirene. 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. Vi tar sikte på en 

innholdsrik helg med mye lek og moro. Vi minner at midtårsoppholdet er obligatorisk for alle 

AFSere. 

 

Orienteringen finner sted på Breivang Videregående Skole i Tromsø, 27.-29. januar 2017 

De som reiser med fly vil bli møtt av en leder på Tromsø lufthavn. 

Denne gruppen vil reise videre til leirstedet kl 16:35. 

De som kommer med båt møtes av en annen leder foran Tromsø Byterminal kl 16:30. 

Vær presis, da denne gruppen vil reise videre til leirstedet kl 16:45. 

 

Ankomst til Tromsø: 

Se vedlegget som kom med e-posten for reiseforslag.  

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i to forskjellige tropper med vanlig kollektivtrafikk til Breivang Vgs. En tropp fra 

Tromsø lufthavn og en annen fra Tromsø Byterminal.  

Dersom noen ønsker å møte direkte på Breivang Vgs er det fint om man kan gi beskjed om 

dette. 

 

Returreise:  

Se vedlegget som kom med e-posten for reiseforslag. 

 

 

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Husk at det gis 

studentrabatt. Vi anbefaler å bestille billettene på forhånd da det blir mest sannsynlig billigere. 

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 

- 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. 

 

 

Svarfrist innen 15. desember 2016. Klikk HER for å svare 

 

 

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

Gabriel Pitre-Traversy på e-post: gab.pitre-traversy@hotmail.com eller tlf: 991 20 961 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Gabriel Pitre-Traversy 

AFS Tromsø 

 

https://goo.gl/forms/qzRUmgVz3URmVs3d2

