
Deltakerbrev - KRIK ACTION 2019
Det er en glede å endelig kunne si; Velkommen til ACTION 2019! Nå er det ikke lenge igjen før tidenes uke på Bø 
camping er i gang, og vi håper du gleder deg like mye som oss. 

Ordensregler
Vi bor på Bø camping - derfor må vi rette oss etter campingplassens ordensregler. Dette gjelder spesielt ro 
om natten og all kontakt med rusmidler. ACTION er en røyk-, snus- og alkoholfri leir, i likhet med alle andre 
arrangementer i regi av KRIK. All bruk eller besittelse av alkohol vil føre til hjemsendelse. KRIK ønsker at ACTION skal 
ha et trygt og positivt miljø. Ignorering av advarsler, samt verbal eller fysisk trakassering av andre, vil derfor også 
føre til hjemsendelse på deltakerens egen regning. 

Hva må du ha med deg på ACTION? 
• Bibel eller Det nye testamentet 
• Telt (Merk: gutter og jenter får ikke sove i samme telt) 
• Sovepose og liggeunderlag 
• Kopp, tallerken og bestikk 
• Tørrmat til frokost, lunsj og kvelds (kan evt. kjøpes i butikken på campingplassen) 
• Drikkeflaske 
• Toalettsaker
• Badetøy og håndkle 
• Treningstøy (og evt. spesielt utstyr) til den aktiviteten du skal være med på. Dobbeltsjekk gjerne info i 

aktivitetsoversikten på krik.no/action
• Sommerklær, varmt tøy og regntøy (for sikkerhetsskyld!) Det blir fort kaldt på kvelden/natta, så varmt tøy og ull 

er veldig lurt å ha med!)
• Myggspray, solkrem og solbriller
• Lommepenger 
• Lommelykt 

Merk: Reiser du alene, og ikke har telt, stiller KRIK med en egen deltaker-lavvo. Denne kan du melde deg på ved å 
sende mail til action@krik.no. 

Forsikring og sikkerhet på leir 
Som alltid på reise er det lurt å ha reise-/ferie-/fritidsforsikring. KRIK har en egen ulykkesforsikring for deltakere på 
leiren og aktivitetene. Denne dekker ikke reisen til og fra ACTION. KRIK tar også sikkerhet på alvor og har risikovurdert 
alle sine aktiviteter. Les gjerne mer om dette på www.krik.no (under «ressurser»). 

Klatrepark 
Som nærmeste nabo til Bø camping ligger Høyt og Lavt klatrepark. Denne kan brukes av deltakere på ACTION, men er 
ikke inkludert i leiravgiften. Bruk av denne vil altså medføre en ekstrakostnad på kr 200,- pr. billett. Alle som er under 
18 år må ha samtykke fra foresatte for å være i klatreparken. Samtykkeskjema kan fylles ut på http://hoytlavt.no/
bo/egenerklaeringsskjema i forkant av leir, eller det kan skrives ut og medbringes på leir. Har du spørsmål vedrørende 
dette, vennligst ta kontakt på action@krik.no. 

Transport til ACTION 
En del distrikter setter opp egne busser til/fra leir. Info om bussene samt påmelding finner du på krik.no/action. For 
de som kommer med tog til Bø, går det egne busser fra stasjonen i retning Bø camping hver halvtime. I tillegg vil noen 



av våre busser kjøre innom ved behov. På stasjonen vil du også se noen ledere med KRIK-vest som kan hjelpe deg 
med det du måtte trenge av informasjon.

Program 
Registreringen starter 25. juni kl. 15.00 i leirkontoret på Bø camping. Åpningsmøtet starter kl. 20.00. Det er lurt å 
være tidlig ute til begge deler, slik at teltet er satt opp og er klart til åpningsmøtet starter. KRIK bruker mye ressurser 
på gode møter og aktiviteter og det ønskes og forventes derfor at alle skal delta på alt. Program for de ulike dagene 
finner du på krik.no/action (med forbehold om at små endringer kan oppstå). 

En vanlig dag på leir vil likevel se ca slik ut:

08.00 Vekking 
09.00 Morgenmøte
10.00-14.00 Aktivitet
13.30-15.00 Middag
15.00-17.00 Sommarland
19.30 Kveldsmøte
21:00 Miljøtorg og hengings
23.00 Teltgrupper og leggetid

Viktig info! 
Telefonnummeret vårt på leiren er 97 01 59 80. På dette nummeret kan foresatte få gitt evt. beskjeder til sine 
ungdommer på leir - dersom det skulle være noe viktig og man ikke får kontakt med deltakeren på egen telefon. 
Dersom du har en alvorlig sykdom (eller andre medisinske hensyn av betydning), ønsker vi å kjenne til dette i tilfellet 
det skulle oppstå noe på leir. Informasjon vedrørende dette kan sendes til action@krik.no. All sensitiv informasjon vil 
bli behandlet med forsiktighet. 

Film og foto
I løpet av leir vil du trolig møte på noen fra KRIK Media – som filmer og tar bilder under leiren. Filmene og bildene 
vises under møtene på leir, og legges også ut på krik.no/Facebook i etterkant av leir. Dersom du ikke ønsker å bli 
filmet/bli tatt bilde av; gi beskjed til fotografen – så tar han/hun hensyn til dette.

Har du spørsmål? 
Skriv til oss på action@krik.no eller ring KRIK- kontoret på telefon 22 58 80 20. Her treffer du oss på hverdager 
mellom 09.00 og 15.00. Merk: Fra og med torsdag 20. juni er KRIK-kontoret stengt. Da er det leirtelefonen (97 01 59 
80) eller action@krik.no du når oss på. Sjekk også krik.no/action for praktisk informasjon – kanskje finner du ut av det 
du lurer på der!

Si at du kommer! 
Årets ACTION-event finner du ved å gå inn på KRIKs facebookside (Kristen Idrettskontakt, KRIK). Si veldig gjerne at du 
kommer der og invitér gjerne andre du kjenner!

NB! Dersom du er påmeldt, men ikke kan komme likevel, må du gi beskjed til KRIK- kontoret på krik@krik.no eller 22 
58 80 20 så fort som mulig. 

Vi håper dere får en finfin mai og juni, så sees vi SNART på ACTION! 

De beste KRIKhilsener fra hovedkomiteen og idrettskomiteen for ACTION 2019 – vi gleder oss til leir!


