
VELKOMMEN TIL ARENA 2018
Sommeren kommer krypende og det er med stor 
glede vi endelig kan sende ut dette brevet og ønske 
deg hjertelig velkommen på ARENA 2018! Tema 
for årets leir er SANNHET, og vi gleder oss til å 
åpne boka med stor B og løfte opp og frem Guds 
ord. I begynnelsen av august skal vi sammen fylle 
Dvergsnestangen med glede, store smil og gode 
møter. Velkommen til ARENA 2018!

Betaling
Du har allerede betalt påmeldingsavgiften på 
KRIK – Min Side. Sammen med dette brevet får du 
derfor en faktura med restbeløpet for leiren. Denne 
fakturaen må betales før du ankommer leir. Dersom 
du plutselig ikke kan komme på ARENA, kan du 
melde deg av på KRIK – Min Side.

Transport
Buss: Mange distrikter organiserer fellestransport 
med buss til ARENA. Mer informasjon og påmelding 
finner du på www.krik.no/bussarena. Husk å gi 
beskjed om du skal ha tur/retur eller kun én vei. 

Tog: Det er også mulig å ta tog til Kristiansand. 
Billetter kan bestilles på www.nsb.no. Vi organiserer 
henting med buss på jernbanestasjonen klokken 
14.00, 16.00 og 18.00 tirsdag 7. august. Denne 
bussen er gratis.

Registrering
Registreringen starter tirsdag 7. august kl. 14.00 
på Dvergsnestangen. Ved ankomst må du først 
registrere deg i leirkontoret (midt på leirplassen). 
Der får du tildelt teltplass. Vaktene vil vise deg vei til 
riktig sted. Kommer du med bil må denne parkeres 
utenfor leirområdet. Vis hensyn, så unngår vi kaos! 
Vi gleder oss til å se deg på åpningsmøtet tirsdag 
kveld, som er første post på programmet. Det er 
lurt å være ute i god tid til både registreringen og 
åpningsmøtet.

Overnatting og mat
Overnatting på ARENA skjer i telt som dere selv tar 
med. Eget telt til bagasje er dessverre ikke lov. Prøv 
å fylle teltene mest mulig. Vi har begrenset plass på 
campingen! Gutter og jenter skal ikke sove i samme 
telt.

I år som i fjor, har vi et eget leirområde for deg som 
enten reiser alene eller for deg som ønsker å utvide 
vennekretsen ved å bo i nærheten av noen du ikke 
kjenner fra før. Vi stiller med én jentelavvo og én 
guttelavvo hvor det er mulig å sove, eller dere kan 
ta med eget telt. Dersom du/dere ønsker plass på 
dette området, og om dere ønsker å sove i lavvo, er 
det fint om dere sender en epost til arena@krik.no. 
Det er kun plass til et visst antall i hver lavvo.

Middag onsdag, torsdag, fredag og lørdag er 
inkludert i leiravgiften. Husk å ta med kopp, 
tallerken og bestikk. Nytt av året er at du kan 
kjøpe frokost og lunsj for hele uken (inkl. ikke 
kveldsmat). Det koster kr. 250,-. Prisen betales ved 
ankomst, men HUSK at frokostpåmeldingen må skje 
i forkant av leir (på Min Side). Dersom du ikke ønsker 
frokosttilbudet, ordner du frokost, lunsj/matpakke 
og kveldsmat på egenhånd. På leirområdet er det 
en kiosk med en del matvarer, samt et gatekjøkken. 
Her kan det bli noe kø i rushtidene. Vi anbefaler 
derfor at dere kjøper inn noe av maten på forhånd.

Dusj
Det er tre sanitæranlegg på Dvergsnestangen. 
Campingen tar seg noe betalt per dusj. Betaling 
skjer med et dusjkort som man kjøper i kiosken på 
leirområdet. 

Ellers satser vi selvsagt på strålende badevær, slik 
at de som vil kan bruke sjøen til å bade seg rene.

Superlørdag
I år som tidligere år blir det Superlørdag – en dag 
med et noe annerledes program! Gled deg til KRIK-
løp, turneringer og beachparty. Som i fjor blir det 



også i år TA-SJANSEN! Her kan man sette sammen 
egne lag og spleise på en båt. Du og laget ditt kan 
kjøpe og pimpe en båt slik at deres blir den kuleste! 
Sett utfor rampen og bli den raskeste ut i vannet og 
bort til bjella. Påmelding og salg av båter skjer på 
leiren.

Penger
Du kan bruke bankkort til å betale på gatekjøkkenet, 
i matbutikken og i KRIK-butikken. Det er 
begrenset med muligheter for å ta ut penger på 
Dvergsnestangen og vi anbefaler derfor at du tar ut 
de kontantene du måtte trenge før du ankommer 
leirområdet.

Sikkerhet og forsikring 
KRIK tar sikkerhet på alvor og har risikovurdert alle 
sine aktiviteter. Les mer om dette på www.krik.no/
sikkerhet. Som alltid kan det være lurt å ha reise-/
ferie-/fritidsforsikring. KRIK har ulykkesforsikring 
som dekker deltakere på leiren og under 
aktivitetene. Denne forsikringen dekker ikke reisen 
til og fra ARENA.

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.

Tips til ting å fylle baggen med!
 + Telt, sovepose og liggeunderlag
 + Treningstøy og annet utstyr du trenger til aktivitet
 + Drikkeflaske
 + Kopp, tallerken og bestikk
 + Toalettsaker og håndkle
 + Badetøy
 + Regntøy (kun i tilfelle)
 + Myggspray
 + Lommelykt
 + Bibel/Det nye testamentet

Aktiviteter
Noen aktiviteter krever at du har ekstra utstyr med 
deg på leir:
 + Stisykling: sykkel og hjelm må alle ha. Ta gjerne 

også med annet beskyttelsesutstyr om du har.
 + Brettseiling: redningsvest. Dersom du har 

våtdrakt anbefales dette. Ta gjerne med eget 
brett, hvis du har. 

 + Havkajakk: redningsvest
 + Elvekajakk: våtdrakt (hvis du ønsker), 

redningsvest og ullundertøy
 + Watergames: redningsvest. Ta også gjerne med: 

våtdrakt, dykkermaske, svømmeføtter, blybelte, 
vannski og eller wakeboard, hvis du har.

 + Longboard: brett og hjelm. Vi oppfordrer deg til å 
ta med hansker og knebeskyttere om du har.

For noen aktiviteter er det en fordel om du har med 
eget utstyr, men det er ikke et krav:
 + Badminton, tennis og squash: racket
 + Klatring: sele og sko

20+
Er du 20+? Da er dette aktiviteten for deg! Her 
blir det fart og spenning, og du får prøve alt mulig 
av aktiviteter (bl.a. en tur i klatrepark). Alt dette 
sammen med en god gjeng på din egen alder! 
Dersom du ikke alt har gjort det, kan du melde deg 
på 20+ på KRIK – Min Side.

Informasjon til foreldre og foresatte
Under ARENA er telefonnummeret til leirkontoret 
970 15 980.

Ordensregler
ARENA er en røykfri, snusfri og alkoholfri leir. 
Bruk eller oppbevaring av alkohol under leiren 
vil medføre hjemsendelse for egen regning. Det 
forventes at alle følger campingens ordensregler, 
dette gjelder spesielt ro om kvelden.

Spørsmål?
Sjekk ut www.krik.no/arena, send en epost til 
arena@krik.no eller ring KRIK-kontoret på 22 58 80 
20. Telefonen vil ikke være bemannet i uke 26-29. I 
denne perioden må spørsmål tas via epost.  

Vi gleder oss til å møte dere og tilbringe en uke 
sammen! 

KRIK- hilsen fra hovedkomiteen og idrettskomiteen 
for ARENA 2018,
v/ Mette Drivdal, leirsjef


