
 

 

 
Velkommen til 

Avslutningsleir 
Torsdag 20. juni 2019 – lørdag 22. juni 2019 

 

AFS-året i Norge er snart over og hjemreisen nærmer seg. I den forbindelse har region 2 gleden 

av å invitere deg og de øvrige AFSerne i regionen til avslutningsleir. Avslutningsleiren er 

obligatorisk og er en viktig del av AFS-året. Den vil være en viktig akklimatisering før 

hjemkomsten. Alle AFSere må derfor ta med seg all sin bagasje, samt ta farvel med vertsfamilie 

og venner før avslutningsleiren. Vi håper også å få vært en del ute, så du må ha egnede klær 

tilgjengelig. 

 

Leiren finner sted på Utøya, som ligger i Tyrifjorden i Buskerud.  

Vi møtes på Sandvika bussterminal, torsdag 20. juni kl. 12.30.  

Vær presis, da vi reiser videre til Utøya i samlet tropp med innleid buss kl. 12:45. 

 

Ankomst Sandvika:  

Ta tog til Sandvika stasjon eller buss til Sandvika bussterminal. Vi møtes utenfor Sandvika 

bussterminal.  

Tog:  

Fra Kristiansand kl. 07:54, ankomst Sandvika kl. 12:14.  

Fra Tønsberg kl. 11:08, ankomst Sandvika kl. 12:04. 

Fra Kongsberg kl. 11:34, ankomst Sandvika kl. 12:34. 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp med innleid buss fra Sandvika til Utøya. 

Dersom noen ønsker å møte direkte på Utøya er det fint om man gir beskjed om dette. 

Oppmøte er i så fall kl. 13:15.  

AFS organiserer all reise fra Sandvika til Utøya den 20. juni og til Gardermoen lørdag 22. 

juni. Alt dere trenger å tenke på er reisen til Sandvika.  



 

Refusjon:  

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Utgiftene blir 

refundert ved innsendelse av elektronisk refusjonsskjema sammen med originale 

billetter/kvitteringer senest 30 dager etter reisen har funnet sted.  

Ved kjøp av togbilletter til utenfor din region samt alle flybilletter, blir kun 50% av prisen 

refundert om reisen er bestilt mindre enn 30 dager før reisen finner sted. 

Alle refusjonskrav må sendes inn via denne linken.  

Bagasje og utstyr: 

Alle må pakke en egen bag/sekk til leiren, da resten av bagasjen settes til oppbevaring.  

Vennligst gå gjennom pakkelisten og vær smart når du pakker. Husk å pakke slik at du har 

passet ditt lett tilgjengelig på avreisedagen.  

De første elevene vil ha avreise fra Gardemoen grytidlig lørdag morgen og det vil være 

avreiser utover hele dagen. Vi setter opp 3-4 felles busser fra Utøya til Gardermoen 

gjennom dagen. Hvilken buss man skal være med på får man vite når du kommer på 

leiren. Frivillige vil være med dere hele veien fra leirstedet til Gardermoen og hjelpe til 

med innsjekk på flyplassen. 

Husk å merke deg vektbegrensningen for bagasjen din på flyet. Dersom du ikke vet hvor 

mye bagasje du kan ta med deg, må du kontakte AFS-kontoret i hjemlandet ditt. Det er 

AFS i hjemlandet som har bestilt flybilletten din fra Oslo Gardermoen. Eventuell overvekt 

er dyrt og må betales av AFSeren selv. Alle må dessuten klare å bære sin egen bagasje. 

Dette må du pakke: 

 Pass 
 studentbevis til reisen (om du har) 
 toalettsaker 
 klær for tre døgn  
 pysjamas/ klær til å sove i  
 badetøy 
 klær til å være ute i  
 godteri/snacks til kveldskos (valgfritt)  
 dersom du/ vertsfamilien din har gammelt sengetøy og/ eller et håndkle du kan 

ta med setter vi veldig stor pris på at du tar med dette. Dersom du ikke har 
mulighet ordner vi det selvfølgelig slik at alle får soveposer/ sengetøy og 
håndkle, men da må vi vite det på forhånd. 
 

https://afsnor.formstack.com/forms/refusjondeltakere


 

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.  

 

Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet. Svarfrist innen 20. mai.  

 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til Utøya eller selve leiren kan for nå rettes til 

leiransvarlig på AFS-kontoret Laura Franco på laura-franco@afs.org eller 21659622. Vi 

gir beskjed så snart vi har en hovedleder for region 2.  

 

Med vennlig hilsen 

Laura Franco 

V/lokallagene i region 2 

 

https://goo.gl/forms/LigBz8xixqRvzLMx1
mailto:laura-franco@afs.org

