
 

 

 
Velkommen til 

ANKOMSTLEIR 2 
Fredag 13. – søndag 15. oktober 2017  

 

Lokallagene i din region har gleden av å ønske deg velkommen til Ankomstleir 2. Nå har du 
vært her i rundt en måned og er godt i gang med AFS-året ditt i Norge. I løpet av denne 
tiden har du rukket å bli bedre kjent med vertsfamilien, startet på skolen og fått utforsket 
litt av lokalmiljøet du bor i. Du har helt sikkert fått mange inntrykk av hverdagslivet i Norge 
og har mange ulike spørsmål. Disse ønsker vi å bearbeide sammen med deg på ankomstleir 
del 2. Leiren er en obligatorisk del av AFS-programmet og det blir hyggelig gjensyn med 
alle AFSerne fra region 2 som du traff på ankomstleir 1. Vi tar sikte på en innholdsrik helg 
med mye lek og moro. 
 

Orienteringen finner sted på Speiderhytta Borgen ved Elverum 

Vi møtes på Hamar Stasjon kl 14:50 

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

 

Ankomst Hamar Stasjon: 

For flere vill det enkleste være å ta tog fra Oslo S til Hamar. Siden alle ikke bor i Oslo er 
det naturlig at det er andre reisemåter som passer akkurat deg. Vi kan være behjelpelig 
med å finne disse, så ta bare kontakt med spørsmål om hvordan man skal komme seg til 
Hamar Stasjon. Toget fra Oslo går kl 13:34 og er der 14:50 

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Hamar Stasjon til Speiderhytta Borgen ved Elverum med egen 
buss. Dersom noen ønsker å møte direkte på Speiderhytta Borgen er det fint om man 
kan gi beskjed om dette i svarskjema. 

 

 

 



 

Returreise:  

Hjemreise søndag vil bli med buss til Hamar Stasjon, og for de som skal mot Oslo vil toget 

gå kl. 15:07. Det betyr at de som ikke skal ta toget vil være på Hamar Stasjon samme 

tidspunkt. 

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. 

Dette må du pakke: 

- studentbevis 
- sovepose og pute  
- håndkle og toalettsaker 
- innesko 
- skrivesaker 
- 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 02. oktober: Klikk her for svarskjema 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Hamar Stasjon eller selve orienteringen kan 

rettes til Kjell Magnus Rivera-Høgberg på e-post: afs@hogberg.ws eller tlf: 47331134 

Med vennlig hilsen 

Kjell Magnus v/AFS Oslo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_U6zQPQec0-C3K6-nYkiJrCJ7vystYIKvhCVZFO43Zx1epQ/viewform

