
 

 

 
Velkommen til 

Midtårsopphold 
Fredag 2. februar– søndag 4. februar 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 2-4. februar og her samles alle dere som var sammen 

på Ankomstleir del2 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 noe 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. Når leiren finner sted 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 du 

har erfart, både bra og kanskje også det som ikke var fullt så positivt, siden vi sist så deg. 

 

Orienteringen finner sted på BUL-hytta i Trondheim, 2-4. februar 

Vi møtes ved Trondheim Sentralstasjon kl15:30. Det vil være en leder til stede ved 

stasjonen fra kl15:00  

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta i samlet tropp kl15:40. 

 

Ankomst Trondheim Sentralstasjon: 

 Molde: Buss fra Molde Sentralbanestasjon kl. 10:25, ankomst Trondheim kl. 14:40. 
 Sunnmøre: Buss fra Ørsta Rutebilstasjon kl. 07:10, ankomst Trondheim kl. 14:40.  
 Kristiansund: Buss fra Kristiansund Trafikkterminal kl. 10:40, ankomst Trondheim 

kl. 15:20. 
 Surnadal (Kvanne): Buss fra Kvanne kl12:55, ankomst Trondheim kl15:20.  

 
(Se nettbuss.no for mer informasjon) 
 

 Nord-Trønderlag (generelt): Lokaltog fra Steinkjer kl. 13:28, ankomst Trondheim 
Sentralstasjon kl. 15:32. 

 Rørvik: Fly Rørvik til Værnes kl. 13:50-14:25. Flybuss kl. 14:50-15:25. 
 Namsos: Rutebuss til Steinkjer kl. 11:30-12:55. Tog fra Steinkjer 13:28-15:32.  
 Trondheim: Møt ved Trondheim Sentralstasjon mellom 15:00-15:30. Ikke vær sen! 

 
Ta kontakt med deres respektive lokallag om noe skulle være uklart.  

 



 

 
 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Trondheim Sentralbanestasjon til BUL-hytta kl. 15:40. 

Dersom noen ønsker å møte direkte på BUL-hytta er det fint om man kan gi beskjed om 

dette.  

 

Returreise:  

Vi reiser i samlet tropp fra BUL-hytta til St. Olavs Gate kl14:00. Elevene blir fulgt til 

Trondheim Sentralstasjon av en eller flere ledere.  

 Molde: Buss fra Trondheim Sentralstasjon kl. 16:35-21:35.  
 Kristiansund: Buss fra Trondheim Sentralstasjon kl. 16:15-20:00. 
 Surnadal (Kvanne): Buss fra Trondheim Sentralstasjon kl. 16:35-19:30 

 
(Se nettbuss.no for mer informasjon) 

 Nord-Trøndelag (generelt): Lokalltog fra Trondheim kl. 17:10.  
 Rørvik: Tog til Værnes kl. 15:50-16:25. Fly til Rørvik kl. 17:35-18:10. 

 

Tidligere avreiser for to elever med lengre reisevei/færre reisealernativer: 

 Sunnmøre: Buss fra Trondheim Sentralstasjon kl. 12:15-19:50. 
 Namsos: Ekspressbuss til Namsos kl. 14:00-17:45.  
 

En leder på leiren vil kunne følge elevene det gjelder til Trondheim Sentralstasjon denne 

formiddagen.  

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: 

Vi skal alle gå et stykke fra trikken opp til leirstedet. Anbefaler derfor at alle pakker så lett 

som mulig, og unngår bruk av trillekofferter. Noe man kan bære med seg på ryggen er det 

mest praktiske! 

 

 

 



 

- studentbeivs 
- sovepose 
- håndkle og toalettsaker 
- innesko 
- skrivesaker 
- regntøy 
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
- vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe 
- Skiutstyr/akebrett 
- Klær til å være ute i allslags vær 

 
OBS: Trikken opp til leirstedet tar bare kontant eller bruk av AtB-appen. De av 

dere som ikke har denne appen må derfor huske å ha med TO 50lapper (en til hver 

vei) for å betale for trikken.  

 

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 05.01.18, PÅMELDING: 

https://docs.google.com/forms/d/1_IIkaUX0XTURYFHWemeYTA7AOH3Kf6SjeAKwGZ

CvNpI/prefill 

 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Trondheim S. eller selve orienteringen kan 

rettes til Kristin Thorvik Thue på e-post: kristin_thorvikthue@hotmail.com eller tlf: 

90840775 

 

Med vennlig hilsen 

AFS Trondheim 
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