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Invitasjon til LTS 2018 

 
 
Vi vil ønske deg som skal være leder, juniorleder, stab* eller deltager på Youth 
Meeting (16+) velkommen til LTS!  
 
*Det er kun de som skal være stab, men ikke har deltatt på LTS tidligere, som må 
delta på LTS. 
 
 
 
I år arrangeres følgende LTS:  
 
LTS Øst 9.-11. Mars på Bøleråsen skole utenfor Oslo  
 
 

• For alle ledere, deltagere (16+) og stab på Youth Meeting.  
• For barneleirsledere, stab og – JC’er fra følgende fylkeslag:  

Finnmark, Troms, Trøndelag, Oppland, Hedmark, Buskerud, Oslo og Akershus, 
Telemark, Østfold, Vestfold.  

 
 

LTS Vest 16.-18. mars, på Ytterbygda skole utenfor Bergen.  
 

• For ledere og stab for Step Up. 
• For barneleirsledere, stab og –JC’er fra følgende fylkeslag:  

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest Agder.  
 
 

Hva skjer på LTS?  
 
LTS er en forberedelse for deg som skal reise som leder eller juniorleder på  CISVs 
arrangementer i 2018. Seminaret vil dreie seg om ulike temaer som  er viktig for at 
du, og de andre deltagerne skal få en best mulig opplevelse. Du vil få en innføring i 
CISVs ideologi og hvordan vi jobber med fredsutdanning, hva du skal delta på og hva 
din rolle vil være. Vi vil gå gjennom den type leir du skal delta på. Vi til ta for oss 
situasjoner og problemer som kan oppstå, slik at du vil være bedre rustet til å 
håndtere disse. Vi vil også bruke en del tid på aktivitetsplanlegging og hvordan man 
kan jobbe for å få best mulig innhold.  
 
LTS er obligatorisk for deg som skal være: 

• Leder for første gang, eller for et nytt program 
• Juniorleder 
• Deg som skal være stab, men ikke har deltatt på LTS tidligere 
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NB: Nytt i år 

• Deltakere og ledere for IPP og Interchange vil bli invitert til en egen LTS-helg 
senere i halvåret. Mer informasjon kommer. 
 
 

• Deltakere som har vært på LTS i løpet av de to siste årene (2017 eller 2016), 
men i år skal være leder for et nytt program, behøver ikke møte opp på LTS 
før 13.00 på lørdag. Alle andre deltakere møter opp fredag klokka 18.00. Vi 
prøver dette som noe nytt i år for å minske mengden med overlapp for dere 
som har vært på LTS i nyere tid.  

o Hva om jeg vil delta på hele helga allikevel?  
Da er man hjertelig velkommen til å ankomme før fredag klokka 18.00, 
og delta som en fullverdig deltaker på hele programmet. Det er i så fall 
viktig å velge alternativet "fredag" når man informerer om sin ankomst 
i påmeldingen.  

 
 

 
 

Praktisk informasjon for både LTS Vest og LTS Øst: 
 
Alle deltagere forventes å delta aktivt på LTS, fra man ankommer leirstedet til felles 
avreise på søndag. Hele helgen vil bli tilbrakt på leirstedet. Alkoholforbud gjelder for 
LTS.  
 
 
Pakkeliste 
-Sovepose  
- Liggeunderlag/luftmadrass 
-Toalettsaker  
-Håndkle 
-Varmt tøy (til inne og ute)  
-Innesko  
-Skrivesaker  
 
 
Bestilling av reise:  
Billetter må bestilles slik at de passer inn med tidene som er oppgitt for det  enkelte 
LTS. Bestill derfor billetter snarest. Snakk med fylkeslaget om du lurer på noe i 
forhold til billettbestilling, felles transport etc. Fylkeslaget vil dekke deres 
reiseutgifter etter reiseregning. Det er viktig at man reiser så billig som mulig. 
Unødvendig høye priser vil ikke bli refundert.  
 
 
Påmelding:  
Ved påmelding må alle opplyse hvilket fylkeslag de tilhører, om de skal være leder 
eller juniorleder, ankomst og avreisetidspunkt og eventuelle allergier, om man er 
vegetarianer osv. Påmeldingsfristen er 1. mars.  
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Ankomst og avgang:  
 
Ankomst for de som aldri har deltatt på LTS eller i løpet av de to siste årene: 
→ Ankomst er satt til klokka 18.00 på fredag, men det vil være folk der fra klokka 
17.00.  
 
Ankomst for de som har vært deltaker på LTS i 2016 eller 2017:  
→ Ankomst senest klokka 13.00 på lørdag. Da starter programmet hvor alle deltakere 
skal delta på. Kom gjerne litt tidligere på lørdag om dere har mulighet, så får dere tid 
til å legge fra dere tingene før aktivitetene starter.  
 
Avgang (alle):  
→ Programmet slutter 16.00 på søndag. Vi anbefaler derfor at man bestiller fly som 
har avgang etter 18.30. 
 
 
 

Påmelding gjør du via denne linken:  
https://cisvnorge.wufoo.eu/forms/lts-2018/ 
 
 
 
 

LTS Øst - Informasjon 
 
Hvor? 
Helga vil finne sted på Bøleråsen skole, i Ski kommune utenfor Oslo. Adressen er 
Bølerkollen 2, 1405 Langhus.  
 
Hvordan ankomme? 
Det blir ikke arrangert noen fellesmøteplass, det kommer til å være folk på Bøleråsen 
skole i fra 17:00 og utover. Oppmøte er senest kl.18:00 på fredag, og 13.00 på lørdag. 
Bruk gjerne Ruter-appen for å få opp ruteforslag på telefon.  
 
Fra Oslo S: 
Ta toget L2 toget kl.17:05 fra Oslo S mot Ski. Gå av på Vevelstad. Gå deretter to 
minutter til Vevelstad stasjon og ta buss 510 kl.17:38 mot Bøleråsen. Du skal gå av på 
stoppet som heter Bøleråsen Skole. Ankomst 17.45. Bussen fra Vevelstad til 
Bøleråsen skole har hvert 10. Minutt. 
 
 
 
 

 
 

https://cisvnorge.wufoo.eu/forms/lts-2018/
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LTS Vest - Informasjon 
 
Hvor? 
LTS Vest skal i år være på Ytrebygda skole. Adressen er: Skagevegen 38, 5258 
Blomsterdalen.  
 
Hvordan ankomme? 
Det blir ikke arrangert noen fellesmøteplass, det kommer til å være folk på 
Ytrebygda skole fra 17:00 og utover. Oppmøte er senest kl.18:00 på fredag, og 13.00 
på lørdag.  
 
Fra Flesland 
Ta bybanen til Birkelandsskiftet terminal, som går hvert 10. Minutt. Du finner 
bybanen ved å gå ned trappen til venstre når du forlater ankomst terminalen på 
flesland. Det er ikke mulig å kjøpe billett på bybanen, så kjøp billett på billettmaskin, 
eller i Skyss billett-appen. 
 
Fra sør (Os og Kystbussen) 
Bytt til bybanen på Nesttun terminal, og gå av på stoppet Birkelandsskiftet terminal. 
Strekningen er mot flesland og ikke mot bergen sentrum 
Fra Birkelandsskiftet terminal tar man linje 50E. Gå av på stoppet Gomarshaug. 
(Første stopp etter Birkelandsskiftet). 50E går hver hele og halve time. Fra her er det 
ca 5 minutter å gå. Orker du ikke å vente, er det mulig å bare spasere fra 
Birkelundsterminal. Ca. 10-15 min.  
 
Fra Bergen sentrum 
Linje 50E fra busstasjonen kl. 17.15 eller 17.30 til Gomarshaug. Ca. 5 min å gå til 
Ytrebygda skole. 
Alternativt bybanen til Birkelandsskiftet terminal. Reisetid fra Bergen sentrum til 
Birkelandskiftet terminal/Gomarshaug er 35-40 min. 
 
 

Har dere spørsmål? Bare å sende mail til: 
 
education.list@no.cisv.org 
 
 

Med vennlig hilsen, 
Utdanningskomiteen 
CISV Norge 
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