
DELTAKERBREV KRIK BASECAMP 2018

Da er det like før vi skal møtes i flotte omgivelser på Bjorli! Veldig gøy at nettopp du blir med! Og vier 
sikre på at dette kommer til å bli en kjempeopplevelse. Kompetansegruppene stiller som i fjor med 
instruktører til aktivitetene og de er klare til å ta dere med på spennende opplevelser! Etter endt dag 
blir det enda mer hygge. Først rundt middagsbordet, så samles vi sammen om Jesus! Dette blir stas! Vi 
i komiteen gleder oss stort til å treffe deg! 

Det offisielle startskuddet for KRIK Basecamp 2018 går onsdag 9. mai klokka 21:30 med åpningsmøte i 
møtesalen. Fra 18:00 åpner leirkontoret for registrering og innkvartering på Bjorliheimen. Etter møtet 
følger sosialisering og møte med den gjengen du skal på aktivitet med dagen etter. Fristen for å melde 
seg på aktivitet til første aktivitetsdag er før kveldsmøtet første dagen, men meld dere gjerne på 
aktivitet på krik.no/minside før dere kommer på leir. Dette er spesielt viktig for dere som vet at dere 
kommer seinere enn 21:30 første dagen. Det blir suppeservering før møtet på onsdagen. 

Når leirkontoret er åpent vil du her kunne få svar på det meste av dine spørsmål her i livet:) Du vil også 
kunne få kjøpe noen utvalgte KRIKeffekter og betale for evt. leie av utstyr. 

Transport 
Bjorliheimen hotell ligger lett synlig fra E136 som går mellom Dombås og Åndalsnes. Kart finner du på 
www.bjorliheimen.no. Fra Bjorli togstasjon er det ca 10 minutter å gå til hotellet.

Tema
I år har vi valgt tema ”FRIKJØRING”. Det vi i komiteen først og fremst tenker med dette, er at vi ønsker å 
utfordre vårt eget og andre til å tørre å tro, tørre å slippe kontroll og våge å stole på Gud. I dette ligger 
det mye frihet. Salmene 37, 5  ”Legg din vei i Herrens hånd, stol på Han, så griper han inn”, har vært ett 
bibelvers vi har fokusert på under utarbeiding av tema og som vi ønsker å ha fokus på ved årets leir. Vi 
gleder oss masse til hva Gud har for oss og tror dette blir toppers! 

Allergi 
Er du allergisk, eller har noen spesielle dietter er det fint å få vite dette så fort som mulig og innen 
søndag 4. mai. Om du ikke skrev inn dette da du meldte deg på, så send en mail til basecamp@krik.no 
så videreformidler vi det til kjøkkenet på Bjorliheimen. 

Huskeliste
•  Det du trenger av utstyr til aktivitet – se www.KRIK.no/Basecamp for oversikt
•  Bibel og notatsaker
•  Sengetøy
•  Innesko kan være lurt
•  Det du ellers måtte trenge til fem dager på leir med fulle aktivitetsdager, flotte folk, gode møter og 

sene kvelder
•  Mulighetene for å betale sjåfører. Les mer under transport til/fra aktivitet.
•  Jogge- eller tursko om du skal på topptur
•  Egne klatresko om du skal klatre (eller til utlåns)
•  Skredutstyr (gjerne også om du ikke skal på topptur, men til utlåns) 

Er det noe du lurer på så ikke nøl med å sende en mail til basecamp@krik.no, eller så ligger det meste 
du trenger å vite på www.KRIK.no/Basecamp. 
Vi gleder oss til å se deg på Basecamp 2018! 

Mvh
Hovedkomiteen
v/Lene Land
KRIK Basecamp 2018 

www.KRIK.no/Basecamp


KJEKT Å VITE: 
Dagsprogram- dette er programmet for de fleste av dagene på leir. 
0730-1000: Frokost m/nistesmøring 
0730-1900: Aktivitet
1800-1930: Middag 
1900: Frist for å melde seg på aktivitet for neste dag 
2000: Samling i neste dags tur grupper 
2100: Kveldsmøte
2230: Kveldskafé 

Romfordeling 
Vi bor på Bjorliheimen hotell, der vi blir innkvartert på dobbeltrom, eller firemannsrom. Alle rommene 
har eget bad, med dusj og toalett. Du vil bli plassert på gutte- og jenterom, med mindre du er gift. 
Fordelingen skjer når du registrerer deg i leirkontoret ved ankomst. Det er dyne og pute på rommene. 
Sengetøy må du ta med selv. 

Aktiviteter 
Erfaringen fra tidligere år er at KRIK-leirdeltakere er positive og litt romslig innstilte med tanke på at alt 
går som det skal. Og det er akkurat det vi trenger. Vi har et fleksibelt opplegg der du velger ny aktivitet 
for hver dag, og du har i praksis mulighet til å ombestemme deg helt til klokka 1900 kvelden før. Da 
stenger påmeldingen for neste dags moro. 
Du får aktivitetsavgift på fakturaen i etterkant av leir!
Mer informasjon om hva du trenger til hver aktivitet finner du på www.KRIK.no/Basecamp. 
De av dere som skal være med på topptur bør ha med seg et par gode sko, da snømengden er 
varierende, og det kan hende en må gå litt på beina fra bil og til snø. 
Vi har litt lite utvalg på klatresko. Vi ber derfor de som skal klatre og har klatresko selv, ta disse med. 
Det samme gjelder utstyr som tørr/våtdrakt til vannaktivitetene. 

Transport til/fra aktivitet 
Vi ønsker å gjøre transporten til aktivitetene mest mulig effektiv. Tidligere har vi gjort det slik at dere 
som allikevel kjører til Basecamp er med på å frakte folk ut på aktivitet. Det har fungert greit, og 
økonomi bfikset internt i bilene. Vi satser på samme løsning i år. Ved å løse transportøkonomien på 
denne måte, sparer vi KRIK kontoret for masse ekstra arbeid, samtidig som bileierne får dekt utgiftene 
sine. 

Taksten er på 50,- for korte turer og 100,- for lange. Dette kommer turlederne til å ta med dere 
dagen før avreise. Dette er penger som hver enkelt passasjer skal betale til sjåføren. Vi anbefaler 
vipps! Alternativt overføre via mobilbank eller nettbank i løpet av leiren. Hvis du ikke har registrert 
at du disponerer bil på MinSide er det fint om du sender en mail til basecamp@ krik.no så blir 
transportansvarlig blid og fornøyd. 

Lørdag og søndag
Lørdag 12.mai blir det underholdning av et eller annet slag, og søndag morgen kan vi våkne opp til 
felles søndagsfrokost. Basecamp avsluttes med møte etter frokost, med påfølgende grilling før vi sier 
takk og farvel. 

Sikkerhet 
Mange av aktivitetene på KRIK Basecamp kan, hvis vi ikke tar de forholdsreglene vi skal, innebære en 
viss form for risiko. Vi har egne sikkerhetsansvarlige som har hovedansvar for at turlederne tar de 
riktige avgjørelsene under planleggingen, og at de har rutinene i orden. Som instruktører og turledere 
har vi med kompetente folk fra kompetansegruppene som er opptatt av sikkerhet. Hvis det skulle vise 
seg før eller underveis av dagen at aktiviteten ikke er forsvarlig å gjennomføre, ber vi dere vise respekt 
for turledernes avgjørelse. Det er bedre å snu en gang for mye enn en gang for lite.

På de fleste aktivitetene er det mulig å leie utstyr, men om du skal på topptur har du selv ansvar for å
ta med hjelm og skiutstyr. Vi har veldig begrenset med skredutstyr for utleie, så ta med/lån om du har 
mulighet. Mange av aktivitetene vi gjennomfører er avhengige av vær og føre. Vi ber om forståelse 
for at planen blir endret i løpet av leiren om ikke forholdene skulle ligge til rette for å gjennomføre 
aktivitetene på sikkert vis.


