
 

 

 
Velkommen til 

Midtårsopphold 
Fredag 02. – søndag 04. februar 2018 

 

Etter julen og rett over nyttår har vi i AFS Midt-Troms gleden av å invitere deg som AFSer i 5 til 

midtårsopphold! Leiren vil holdes fra 02. februar og her samles alle dere som var sammen på 

Ankomstleir 2 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 Galtnes Samfunnshus, Finnsnes, 02.-04. februar 

Vi møtes på hurtigbåtterminalen på Finnsnes kl. 18:00 og 19:00 fredag 02. februar. 

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

 

 

Ankomst Hurtigbåtterminalen: 

 Fra Tromsø: Hurtigbåt går fra Tromsø kl. 16:15 til Finnsnes kl. 17:35.  
 Fra Harstad: Hurtigbåt går fra Harstad kl. 13:00 til Finnsnes kl. 14:25 eller fra 

Harstad kl. 17:00 til Finnsnes kl. 18:40.  
 Fra Midt-Troms: Båt får fra Brøstadbotn kl. 18:05 til Finnsnes kl. 18:40.  
 Fra Bodø/Lofoten/Vesterålen: Ta kontakt med lokallaget om dere trenger hjelp.  
 Finnmark og Alta: Elever i Finnmark og Alta vil måtte ta fly til Tromsø og reise 

videre derfra. Det det går buss fra Tromsø Lufthavn kl. 15:42 som ankommer 
Nerstranda (Tromsø) kl. 15:54. Derfra kan man gå til Tromsø Prostneset 
hurtigbåtkai hvor man kan ta Hurtigbåten til Finnsnes kl. 16:15.  

 

 

 

 



 

Viktig info om båten: Det er viktig at alle går rett til båten så snart man ankommer 

Tromsø. Båten er ofte full på fredager og neste båt går først kl. 20:30. Vi har opplevd at 

deltakere har møtt opp seint til båten og ikke fått plass. I tillegg, for å få billigere billetter 

med båten kan man laste ned en app til tromskortet (Troms Mobillett). Det kan også 

anbefales å bestille billett til båten på forhånd for å være sikker på å få plass. 

Viktig info om buss: Også her kan det være lurt å laste ned tromskortet (Troms Mobillett) 

for å få billigere billetter. 

Viktig info om flybuss fra Bardufoss: Det går en flybuss fra Bardufoss forbi leirstedet. 

Man må gå av ved Hemmingsjord kai og gå ca. 400 meter til leirstedet. Eventuelt kan 

lokallaget hente en ved Hemmingsjord kai og kjøre til leirstedet, men dette må i så fall 

avtales på forhånd.  

Snakk med lokallaget! Det er mye logistikk og lange avstander, men det har blitt avholdt 

leirer på Finnsnes i mange år, og lokallagene er kjent med reisemåtene. 

NB! Vi minner om at det ikke er lov for utvekslingselevene å ta Hurtigruten om det 

krever overnatting på båten.  

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Finnsnes til Galtnes Samfunnshus kl. 18:00 og 19:00.  

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

beskjed om dette.  

 

Returreise:  

Tromsø: Hurtigbåt avgang kl. 17:45, ankomst Tromsø kl. 19:00. 

Harstad: Hurtigbåt avgang kl. 17:05, ankomst Harstad kl. 18:45.  

Midt-Troms: Hurtigbåt avgang kl. 17:05, ankomst Brøstadbotn kl. 17:35. 

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 
- badetøy 
- regntøy 
- musikk 
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
- vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe 

 

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.  

 

Fyll ut svarskjema her. Svarfrist innen 02. januar.  

 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Finnsnes eller selve leiren kan rettes til  

Britt-Eva Jakobsen på e-post: br-evaja@online.no eller tlf:  900 99 341, eller 

Rita Jørgensen på e-post: rita@jorgensen.com eller tlf. 901 58 511.  

 

Med vennlig hilsen 

AFS Midt-Troms 

https://goo.gl/forms/A7Wa8lm7m5wXwrEy1

