
OPPSTARTSLEIR - VOSS  
10-15 AUGUST 2018 

 
Oppstartsleiren i år bor vi på Voss Vandrerheim og trene i det nye Vossabadet.  
Treningen under leiren vil bestå av basistrening, svømmetrening og i tillegg alternativ trening.  
 

 
 

Leiren er kun for svømmere i treningsgruppene A-rekrutt, B-, C- og D-gruppene, samt svømmere i Piraya over 

10 år*, og som klarer seg på leiren uten at foresatte er til stede. (Obs! foresatte må være klar til å rykke ut og 

hente på kort varsel om hjemlengsel blir for stor).  

*Om en svømmer under 10 år, eller andre som har behov for hjelp, har ønske om å være med, må en selv 

sørge for å bestille overnatting og måltider for den voksne og barnet på Voss Vandrerheim (NB! For bestilling 
og betaling av overnatting/mat må dette være utenom de rom som VS har reservert). Barnet må i tillegg 
meldes på til trening innen frist for å få tilgang til basseng og mellommåltider (i felleskapet med gruppen). 
 
Svømmerne (over 10 år) bor gruppevis på 4-5 sengsrom. Romliste blir publisert under aktiviteten før avreise.  
Alle måltider (4 pr. dag) lages på Voss Vandreheim. Vi gjør oppmerksom på at annen type mat eller snop som 
ikke blir servert, ikke er akseptert. Skulle noen ha noe form for allergier, ber vi om at en gir beskjed om dette 
ved påmelding. Oppmøte på Voss Vandrerheim fredag 10. august kl. 11.30 
 
Måltider 
I tillegg til frokost, lunsj og middag, som blir servert via Voss Vandrehiem, vil Annett sørge for frukt og annet 
mellommåltid.  
 
Klatreparken 
For de som ønsker blir det en dagstur til Voss klatre- og ziplinepark den 14.august fra ca. kl 10.00-14.00. Pris 
inkluderer transport t/r (blir hentet ca. kl. 09.30. Tilbake ca. kl. 14.30). Påmelding og betaling ved påmelding til 
leiren.  
 

• Store løyper + Ziplinepark 
Fra 10 år og oppover. Fra 10-14 år må en voksen være med i løyen (maks 5-1). Er du 15 år er det nok 
at en voksen er tilstede i klatreparken (trenger ikke være med i løypen).  
Alle over 16 år må fylle ut og signere erklæringen ved innsjekking i Klatreparken.  
Pris pr. person kr. 450,-  

 

• Liten løype 
For barn under 10 år (minimum 100 cm) er tilbudet liten løype. Følger (en voksen) må være tilstede i 
klatreparken men trenger ikke bli med i løypen. Pris for liten løype kr. 190,- pr. person. Koster ikke noe 
å komme inn i parken om en ikke skal klatre.  

 
Transport t/r Voss: 
Den enkelte må sørge for transport selv. Om en ønsker å ta toget sammen med trenerne, vil de ta toget fra 
Bergen fredag kl. 09.59, med retur fra Voss onsdag 15.august kl. 12.30  
For andre togtider – se togtabell. Svømmerne bestiller og betaler togbillettene selv.  
 
 
Pris (betales ved påmelding): 
Vestkantsvømmerne sponser deler av oppstartsleiren. Egenandel:  

• For svømmer over 10 år:  
o Opphold med overnatting og mat alle dager kr 2900,- 
o Opphold med overnatting, mat + klatrepark kr 3350,- 

 

http://vosshostel.com/
https://vossabadet.no/
http://vosshostel.com/
http://www.vossactive.no/klatre-og-ziplinepark/
https://www.nsb.no/rutetider/rutetabell/_attachment/14722?_ts=160e04237ff


• *Gjelder kun for svømmer under 10 år eller andre med behov for hjelper med: 

o trening i basseng inkl. tilleggs måltider kr 500,-  
o trening i basseng inkl. tilleggs måltider + klatrepark stor løype kr 950,- (barn over 10 år) 
o trening i basseng inkl. tilleggs måltider + klatreparken liten løype kr 690,- (for barn under 10 år. 

Den voksne er kun med for å se på) 
o trening i basseng inkl. tilleggs måltider + klatreparken liten løype kr 880,- (1 barn under 10 år + 

1 voksen som ønsker å være med i løypen) 
 
Bindende påmelding via Aktiviteter INNEN 22. juni 2018. Vi har begrenset plass så her blir det 
«førstemann til mølla». Ved påmelding etter frist, vil det komme, dersom det er plass, et gebyr på kr. 250,- 
grunnet merarbeid. (Kommer i tillegg til egenandel).  
  
Obs! Ingen fratrekk i pris om noen ønsker å være med færre dager. Avmelding etter påmeldingsfrist vil kun 
innbetalt beløp bli refundert der det er for mange påmeldte. Andre avmeldinger må dekkes via egen forsikring.  
 
Etter påmeldingsfrist vil deltakerliste og annen relevant informasjon om reise bli publisert under aktiviteten. 
 
 
Alle må ha med; 

• badebukse/drakt, briller, badehette, håndklær, svømmeføtter og paddels, dersom du har. 

• til basistrening og lek ute: joggesko, treningstøy. Uteklær / sko til å gå tur i  

• drikkeflaske merket med navn – til trening.  

• litt lommepenger 

• De som skal være med i klatreparken må ha klær etter værforhold samt gode sko – type lette fjellsko 
eller lignende.  

•  (NB! Trenger ikke å ta med sengetøy og madrass, da dette er inkludert i prisen) 
 
Husk å merke alle klær. Tøy som ligger igjen etter leiren slutt og ikke er merket, blir levert til Fretex.    
 
Vi ønsker fortsatt en mobilfri leir, og oppfordrer svømmerne om å la alle «elektroniske leker» samt 
mobilen bli liggende hjemme. Har svømmer mobiltelefonen med skal den ikke brukes uten at det er særs 
nødvendig. Trener og reiseleder har mulighet å samle inn mobilene. De vil da bli levert ut etter behov, og 
senest ved avreise. Ta gjerne med andre leker og spill til sosiale felleskap.  

https://vestkantsvommerne.weborg.no/ajax/event/signup/index.php?event_id=235&date=2018-08-10&eid=&minical_id=139&calid=&page_id=71

