
Heisann
EXPLORE 2014 kommer til å bli en leir og en nyttårsfeiring du sent vil glemme! Vi gleder oss til å 
oppleve dager fylt med aktiviteter, møter, fellesskap og nye venner sammen med deg. Over 300 
ledere kommer til å være med og sørge for at du får en fantastisk leiropplevelse! Brevet du nå 
holder i hånda er det viktig at du leser nøye. Få med deg alt, så blir leiropplevelsen enda bedre.

Betaling
Sammen med dette brevet har du mottatt faktura for innbetaling av leiravgiften. Vi ber deg 
betale den så fort som mulig. Her betaler du også dersom du har en aktivitet som koster ekstra. 
Dette gjelder ikke aktiviteter som koster mer på grunn av heiskort (alpint, jibbing, snowboard og 
telemark). Husk å bruke KID-nummer når du betaler! Inkludert i deltakeravgiften på leiren er det 
tre måltider pr dag: frokost, lunsj (matpakke) og middag. På kveldene vil det være muligheter for 
å få kjøpt mat og snacks i kaféen vår. 

Transport
Det blir satt opp skyttelbuss fra Lillehammer togstasjon til Håkons Hall fra kl 13.00-17.00 den 
28. desember. Det er også enkelt å gå fra stasjonen til Håkons Hall. Dersom du kommer til leiren 
utenom de overnevnte tidene, ring KRIK-telefonen (97 01 59 80), så vil vi prøve å hente bagasjen 
din med bil, mens du går opp. Det blir også satt opp busser fra flere steder i landet som går rett 
til EXPLORE. Sjekk http://buss.krik.no for mer informasjon.

Registrering
Registreringen starter kl. 13.00 den 28. desember. Den vil foregå like innenfor hoveddørene i 
Håkons Hall. Her kontrollerer vi at du har betalt leiren, og du vil få leirbånd og deltakerhefte med 
program for leiren. Husk å ta med deg legitimasjon.

Heiskort
Dersom du skal ha en aktivitet i bakken (gjelder alpint, jibbing, snowboard og telemark) og 
trenger heiskort, betaler du for dette rett etter registreringen. Prisene på heiskort er kr 910,- for 
voksne (f.o.m. 16 år) og kr 720,- for de under 16. I tillegg kommer kr 50,- for KeyCard. (Du kan få 
igjen disse 50,- hvis du leverer tilbake KeyCardet.) Det er ikke mulig å benytte eget KeyCard.
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Overnatting
Når du har registrert deg vil du få beskjed fra ledere om hvor du skal sove. Gutter og jenter sover 
hver for seg. For at alle skal få plass er det viktig at du ikke finner deg plass et annet sted enn der 
du får beskjed om. Ta med deg liggeunderlag eller luftmadrass til å sove på, men ikke ta med deg 
dobbelmadrass; det er det ikke plass til! Husk å sjekke luftmadrassen for hull før du drar på leir, 
og vurder om det er en idé å ha med seg lappesaker. Vi kommer til å selge ørepropper, og vil så 
godt vi kan legge til rette for at du skal få sove godt!

Program
Den 28. desember blir det servert middag kl. 17.00-19.00, og åpningsmøtet begynner kl. 19.30. 
Kom i god tid, slik at du får med deg det. 1. januar er det siste møtet ferdig kl. 11.00. Det vil gå 
transport tilbake til togstasjonen etter dette. Resten av programmet vil du finne i deltakerheftet 
og på krik.no.

Ta med
Varme klær(!), ullundertøy, lue, skjerf og votter, sovepose og et godt (smalt) liggeunderlag, 
toalettsaker og håndkle, treningstøy, innesko, Bibel eller Det nye testamentet, dress/kjole til 
nyttårsaften og litt penger. Ikke ta med unødvendige verdisaker. Det kan hende du trenger å ha 
med deg noe spesielt i forbindelse med din aktivitet. Sjekk under “Aktiviteter på EXPLORE” på 
www.krik.no/explore. Skal du f.eks. i bakken: Husk hjelm!

Ordensregler
EXPLORE er en rusfri leir. Det gjelder også tobakk og snus. Bruk eller oppbevaring av alkohol fører 
til hjemsendelse på deltakers egen regning. Ellers gjelder generelle ordensregler for Håkons Hall. 
Det er ikke anledning til å ta med raketter på leir. Dersom du har med deg annen type fyrverkeri 
må de av sikkerhetsmessige årsaker oppbevares på et egnet sted. Ta kontakt med vaktene ved 
ankomst, så vil de låse det forsvarlig inn frem til nyttårsaften - da får du det tilbake.

Spesielle mathensyn
Har du en sykdom eller en type matallergi som vi trenger å vite om på forhånd, vennligst gi 
beskjed om dette til explore@krik.no innen 15. desember (dersom du ikke gjorde det da du 
meldte deg på leiren).

Mer info
Sjekk www.krik.no/explore eller send en e-post til explore@krik.no. Vi er å treffe på KRIK-
kontoret (22 58 80 20) helt frem til 19. desember. Fra den 27. kan du ringe KRIKtelefonen hvis du 
lurer på noe (97 01 59 80). Det vil bli lagt ut svar på de vanligste spørsmålene på 
www.krik.no/explore 

Før vi sees på leir ønsker vi deg en riktig god jul!

Vi gleder oss til å treffe deg 28. desember!

KRIK-hilsen fra hovedkomiteen
v/Ingunn Hellum
Leirsjef EXPLORE 2014

“Jeg skal på EXPLORE”-bånd

Vedlagt i konvolutten finner du et fancy 

bånd som viser at DU skal på EXPLORE. 

Oppskrift:

1. Ta det ut av konvolutten

2. Plassér båndet rundt håndleddet

3. Klikk det på plass i passende størrelse

4. Smil og vær glad!


