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FRILUFTS CAMP 5-7 AUGUST 2022 

 
 

Vi i STOFO Ung inviterer til Frilufts camp for unge i Stoffskifteforbundet, 
på vakre Klokkerholmen leirskole, som ligger i Porsgrunn kommune, 5-7 
august. Påmeldingen er nå åpen! Merk at det er begrenset antall plasser. 
 
ALDERSGRUPPE: 
Frilufts campen er for unge mellom 18 og 36 år. 
 
NÅR OG HVOR? 
Vi vil være på Klokkerholmen leirskole. Dette er en liten øy som ligger 
utenfor Brevik i Porsgrunn kommune. Her vil vi ha aktiviteter fra fredags 
ettermiddag til søndags formiddag. Aktivitetene vil starte fredag kl. 18.00 
I Brevik, med ferge ut til Klokkerholmen. Retur på søndag vil starte på 
Klokkerholmen kl. 15.30. Vi vil være tilbake i Brevik kl. 16.00. 
 
HVA GJØR VI PÅ FRILUFTS CAMP? 
På Frilufts campen vil vi få mulighet til å prøve ut morsomme og 
utfordrende aktiviteter. Kajakker skal sjøsettes, klatreselene strammes, 
noen yogaøkter skal testes og rebusløyper skal løses. På ettermiddagen 
og kvelden skal badetemperaturer testes og bålet tennes opp. 
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Fredagen vil vi bruke til bli kjent kveld, og forberede oss til aktivitetene. 
Det skal være et tilbud for alle, så vi har fokus på å tilpasse aktivitetene i 
forhold til ferdigheter og nivå. Aktivitetene vil hovedsakelig være på 
lørdag og søndag formiddag, før vi pakker sammen, vasker oss ut, og 
reiser hjem igjen med forhåpentligvis mange nye venner, og gode 
minner. 

 
HVILKE KRAV TIL FERDIGHETER STILLES AV DE SOM 
DELTAR PÅ FRILUFTS CAMP? 
Dette er et lavterskeltilbud, som kan tilrettelegges. Er det noe du trenger 
tilrettelegging til, så er det fint om du gir beskjed til oss, slik at vi kan 
planlegge dette for å gi deg et best mulig opphold på Frilufts campen. Vi 
kan tilrettelegge slik at alle kan delta på noe. 
 
HVILKET UTSTYR BEHØVER MAN Å TA MED? 
Værmeldingen vil bli styrende, men klær for å være ute, både på land og 
på vann. Utstyr for aktiviteter er på Frilufts campen. 
 
Detaljert utstyrsliste og annen info sendes på e-post én uke før 
campstart. Alle eiendeler tas med på eget ansvar. Gjenglemt vil tas med 
fra øya, og oppbevares i en uke. Eiendeler som ikke er meldt savnet 
innen fredag 12 august, vil bli gitt til veldedighet. 
 



 

Side 3 av 4 
 

REISE: 
Dersom du kommer med fly, kan du fly til Torp 
eller Gardemoen. Deretter tog fra 
Torp/Gardemoen til Porsgrunn togstasjon. 
Toget vil stoppe like ved Porsgrunn terminal. 
 
Husk å sjekke opp togene fra 
Gardermoen/Torp slik at du rekker bussen fra 
Porsgrunn terminal. Siste tog fra Gardermoen 
til Porsgrunn i tide, går 14.13. Siste tog som går 
fra Torp til Porsgrunn i tide, går 16.12. Begge 
disse togene er i Porsgrunn 16.44. 
 
Herfra setter vi opp buss til Brevik, fredag 5 
august. Bussen vil gå fra Porsgrunn terminal kl. 
17.00, videre går den til Skjelsvik terminal før 
den stopper i Brevik ved ferga.  
 
Dersom du kommer med buss, kan du stoppe 
på Skjelsvik terminal. Her vil dere bli plukket 
opp med bussen (ca. 17.15) som kjører dere 
videre til Brevik. Det finnes også 
langtidsparkering i Brevik dersom du kjører. 
Adresse til ferga og parkering: Strømtangvegen 
33, 3950 Brevik. 
 
I Brevik laster vi opp fergen, som fører oss ut til 
Klokkerholmen. I og med at vi er på en liten øy, 
er vi avhengig av ferge fra Brevik for å komme 
oss til Klokkerholmen. Derfor er det viktig at 
deltagere møter opp i tide, slik at vi får benyttet 
fellestransport. Skulle det oppstå noe, så har vi 
en lettbåt tilgjengelig for transport mellom 
fastland og øya.  
 
Reisen hjem vil starte på Klokkerholmen ca. 
15.30. Vi vil være i Brevik ca. 16.00 og bussen 
videre til Skjelsvik og Porsgrunn terminal vil gå 
fra Brevik ca. 16.15. Bussen vil være på 
Skjelsvik terminal ca. 16.40. Den vil deretter gå 
til Porsgrunn terminal. Her vil den være ca. 
17.00. 

Porsgrunn togstasjon -> Porsgrunn 
terminal 

Oppmøteplass i Brevik 

Fergen vi skal kjøre med (Dikkon) 
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Ta kontakt dersom du lurer på noe angående reise. Vi prøver å 
tilrettelegge så godt vi kan! 
 
MAT OG DRIKKE: 
Her vil vi prøve å tilpasse maten til eventuelle allergier så godt det lar 
seg gjøre, og håper at du eventuelt kan ha med deg noe selv hvis vi ikke 
klarer å finne alternativer. Allergier opplyses om i påmeldingsskjemaet. 
 
PÅMELDINGSSKJEMA: 
For å kunne tilrettelegge best mulig når det gjelder allergier, spesielle 
behov etc. Ber vi dere lese påmeldingsskjemaet nøye og fylle ut alle 
punktene som gjelder dere i tillegg til de som er stjernemerket. 
 
KOSTNADER: 
Frilufts campen vil koste: 
Medlemmer: 200kr 
Ikke medlemmer: 400kr 
Pris til ledsager vil være lik som andre deltagere 
 
Har du reisekostnader over 1500kr og er medlem? Da kan du søke om 
reisegodtgjørelse i ettertid. Vi dekker reisekostnader over 1500kr. 
Innenfor rimelighetens grenser og at reisen er bestilt kort tid etter 
påmelding. 
 
Reiser fra hjem til flyplass/togstasjon dekkes ikke. 
 
KJEKT Å VITE: 
Informasjon om pakkeliste og plan sendes på e-post ca. én uke i forkant 
av campstart. 
 
Alle våre instruktører har gjennomgått førstehjelpskurs og kurs for 
redning i vann. 
 
Frilufts campen kan endres og/eller avlyses dersom smittesituasjonen ift. 
Covid-19 eller andre forhold tilsier det. 
 
Husk at påmeldingen er bindende 
 
Har du ytterligere spørsmål? Send en e-post til 
ung@stoffskifteforbundet.org  
 
 


