
 

 

 
Velkommen til 

ANKOMSTLEIR 2 
fredag 29.september - søndag 01. oktober 2017 

 

Lokallagene i region 4 har gleden av å ønske deg velkommen til ankomstleir del 2. Nå har 
du vært her i noen uker 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 4 som du traff på ankomstleir 1. Vi tar sikte på en innholdsrik helg 
med mye lek og moro. 
 

Orienteringen finner sted på BUL-hytta Trondheim, 29. sept – 01. okt. 

Vi møtes ved Trondheim Sentralstasjon kl. 15:30. Det vil være en leder tilstede ved 

Sentralstasjonen fra kl. 15:00.  

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta kl. 15:40 i samlet tropp. 

 

Ankomst Trondheim Sentralstasjon: 

Molde: Buss fra Molde Trafikkterminal kl. 10:25, ankomst Trondheim Sentralstasjon kl. 14:40.  

Sunnmøre: Buss fra Ørsta Rutebilstasjon kl. 07:10, ankomst Trondheim Sentralstasjon kl. 14:40.  

Kristiansund: Buss fra Kristiansund Trafikkterminal kl. 10:40, ankomst Trondheim Sentralstasjon 

kl. 15:20.  

Surnadal (Kvanne): Buss fra Kvanne kl. 12:55, ankomst Trondheim Sentralstasjon kl. 15:20.  

 

Se nettbuss.no for mer informasjon.  

 

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

15:32. 

Rørvik: Fly Rørvik til Værnes kl. 12:00 – 13:05. Flybuss kl. 13:54. – 14:32.  

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!  



 

 

Prat med lokallaget deres om noe er uklart!  

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Trondheim Sentralstasjon 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 kl. 15:10. En eller flere ledere vil 

kunne følge elevene videre til Trondheim Sentralstasjon.  

 

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): Lokaltog fra Trondheim kl. 17:10.  

Rørvik: Tog til Værnes kl. 17:10. Fly til Rørvik kl. 19:30 - 20:05.   

Snåsa: Hurtigtog til Mo i Rana kl. 16:00-18:40.  

 

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

Sunnmøre: Buss fra Trondheim Sentralstasjon kl. 12:15 - 19:50 

Se nettbuss.no for mer informasjon. 

Namsos: Ekspressbuss til Namsos kl. 14:00 – 17:45.  

 

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

(eventuelt andre holdeplasser) denne formiddagen. 

 

NB! 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 22. september: https://goo.gl/forms/eWvL0KIIjC16s5pE3 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Trondheim Sentralstasjon eller selve 

orienteringen kan rettes til lokallagsleder Sunniva Løwø på e-post: 

trondheimafs@gmail.com eller 907 10 019. 

Kontaktinformasjon til hovedleder kommer senere.  

 

Med vennlig hilsen 

AFS Trondheim 

https://goo.gl/forms/eWvL0KIIjC16s5pE3

