
Hei kjære deltaker!
I denne mailen finner du praktisk informasjon om viktige kontakter på leiren og pakkeliste.

Viktige kontakter på leiren:
Felix Volpe
Generalsekretær og deltakerombud. Hvis noe er
vanskelig under leiren, er Felix der for å lytte og
finne løsninger.

Felix har også ansvar for deltakere under bussreisen
til å fra Oslo/Solbakken
Telefon: 469 50 665

Vincent Mainardi
Styreleder, mannskapsombud og leirleder.
Telefon: 414 93 326

Kari K. Djukastein
Aktivitetssekretær og leirleder.
Telefon: 908 93 641

HMS
HMS ansvarlige på leiren er Habiba Stray og Maren Everløff. Telefonnummeret vil kun være brukt
under leiren.

Leirlederne består av de fra sentralt som har hatt ansvar for å planlegge årets sommerleir og derfor har ansvar for gjennomførelsen av alt det
praktiske under og i forkant av leiren.

Hvis du lurer på noe mer, kan du kontakte oss på info@hypercamp.no, så svarer vi deg på
fort vi kan!

Kurs og sideprogram
Hver dag mellom 10-14 blir det avholdt kurs. Det er obligatorisk for alle deltakere å delta på kurs i
dette tidsrommet. Detaljer om hvilke kurs man kommer på til hvilken dag vil bli annonsert på
mandagen etter at deltakerne har ankommet leiren.

Dersom du ikke har meldt deg på kurs enda må du gjøre det innen onsdag 14. juli ved å følge denne
lenken: https://forms.gle/acDkkBcGnq29m3br5.

I tillegg til kurs vil det være forskjellige aktiviteter og program før og etter middag for alle deltakerne. I
tillegg til organisert aktivitet oppfordrer vi deltakere til å spille brettspill og dataspill med nye venner, og
kan fritt benytte seg av utvalget brettspill, dataspill og VR-sett som står ute i fellesarealet.

Mer om programmet for hver dag kan du lese nederst i skrivet.

Oppmøte for buss til Solbakken
Det er oppmøte på parkeringsplassen ved Munch-museet på Tøyen i Oslo på mandag 19. juli mellom
12.00 og 12.30. For å komme deg dit kan du ta T-banen til Tøyen i Oslo og følger skiltingen, det er ca.
3 minutter å gå.
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Deretter kjører bussene innom Gardermoen ca 13:15 og til slutt til Solbakken Folkehøgskole. Dersom
du ønsker å bli plukket opp på Gardemoen istedenfor fra Tøyen må du si ifra om det. Det vil ikke bli
anledning til å bli hentet på veien utenom på Tøyen eller Gardermoen.

Møte direkte på Solbakken Folkehøgskole
De som ønsker å møte direkte på Solbakken Folkehøgskole møter oss der mandag 19. juli med
innsjekk mellom 13:30 og 14:30.
Det går tog til Skarnes stasjon som er ca. tyve minutter unna Solbakken Folkehøgskole, mer
informasjon om det finner du på https://www.vy.no/.

Hvis du planlegger å parkere bil under leiren ber vi deg ta kontakt med oss på info@hypercamp.no.

VIKTIG: Hvis du ba om bussplass fra Oslo i påmeldingen din men likevel ønsker å møte direkte,
trenger vi beskjed om det.

Hjemreise
Bussen hjem går fredag kl. 14.00 og vi venter å være framme på Munchmuseet i Oslo senest 15.30.
Bussen vil stoppe innom Gardermoen ved behov. Dersom man reiser fra leiren på egenhånd, ber vi
om at man drar i tidsrommet 13:00-14:00 fra Solbakken Folkehøgskole.

Smittevern
Med dagens regler fra Regjeringen kan barn- og ungdoms frivillighet i Norge arrangere sommerleir.
For å kunne arrangere en trygg sommerleir har Hyperion satt inn flere tiltak: Noen vanlige aktiviteter
på Hypercamp med mye kroppskontakt eller utstyr nært ansikt som f.eks rumpeldunk eller sminkekurs
vil ikke bli gjennomført på årets leir.

I år vil alle deltakere bli delt inn på relativt store enkelt-, dobbelt- og trippel rom der kun de som sover
vil få slippe inn. På Solbakken har vi en egen spisesal som kun skal brukes til spising, der deltakere
og mannskap vil spise hver for seg for å kunne sikre en meters avstand under måltidene. I tillegg til
dette vil vi dele opp deltakere i kohorter, nærmere informasjon om dette vil bli gitt etter kurspåmelding.

Vi kommer til å ha ekstra fokus på hygiene. Det vil bli plassert ut håndsprit ved matsalen, kursrom,
utstyr som deles og andre kontaktpunkter. Mannskapet kommer til å ha ekstra vaskerutiner på skift.

Vi har ikke lov å teste deltagere, men vi oppfordrer alle til å teste seg før de reiser på leir, og dersom
man har symptomer for covid-19 ber vi deltakere og mannskap om å holde seg hjemme.

Vi følger med på gjeldende retningslinjer, og kommer til å tilpasse oss ved endringer. Mer informasjon
om smittevern på Hypercamp finner du på hypercamp.no. Dersom du har spørsmål eller bekymringer
om smittevernrutinene på årets leir kan du sende oss en mail på info@hypercamp.no.

Sommer, sol og sommerleir
Lenger ned finner du pakkeliste for sommerleiren og mer informasjon om programmet til årets
sommerleir.
Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser kan du ta kontakt på info@hypercamp.no

Vi gleder oss masse til å endelig få gjennomført sommerleir etter en lang pandemi!
God sommer, og så ses vi snart på Hypercamp!

Hilsen leirledelsen,
Vincent Mainardi og Kari K. Djukastein
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Pakkeliste for Hypercamp 2021:

Ting du MÅ ha med:
Klær til 5 dager og all slags vær og aktiviteter
Toalettsaker
Håndkle
Sovepose og pute. Solbakken FHS har enkeltsenger, men ikke dyner, det må du ta
med selv.
Solbriller og solkrem, ingen liker å være solbrent.
Myggmiddel
Mobiltelefon og lader
Komfortable utesko og innesko
Vannflaske
Kontant, kort eller Vipps, det åpnes kiosk under leiren der man kan kjøpe brus og
snacks
Medisiner. Dersom du trenger å oppbevare medisinen din kaldt, har  epi-pen, eller
andre livsnødvendige behov, setter vi pris på at du mailer oss om dette, slik at vi kan
finne en løsning og informere HMS-ansvarlig.

Gøy å ha med:
Kostymer. Solbakken Folkehøgskole har et kostymelager som vi får låne under
leiren, men dersom du har laget noe kult du vil vise fram, må du gjerne ta det med!
Badetøy. Det er ingen badeplasser i nærheten av Solbakken, men vi kommer til å
sette opp en vannspreder på plenen på varme dager. Ryktene sier at det kan bli
vannkrig.
Spill og moro. Ta med ditt favorittspill!

Og sist, men ikke minst:
Masse godt humør, det viktigste av alt!



PROGRAM FOR HYPERCAMP 2021
mandag 19.juli tirsdag 20.juli onsdag 21.juli torsdag 22.juli fredag 23.juli

08:00-09:30 Frokost Frokost Frokost Frokost

09:45-10:00 Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte

10:00-14:00 Oppmøte med buss
fra Oslo på Munch
Museet til
Gardermoen skjer
mellom 12:00 og
12:30

Dagens kurs Dagens kurs Dagens kurs Alle pakker ned
personlige eiendeler og
rydder rommene sine.

Henting av deltakere skjer
i tidsrommet 13:00-14:00

14:00-15:00 Ankomst og registrering
på Solbakken
Folkehøgskole

Lunsj Lunsj Lunsj Felles avreise med buss
til Gardermoen, og Oslo
klokken 14:00

15:00-18:00 Bli kjent leker,
Fantastisk Triatlon og
middag.

Sideprogram*:
Nerf War i teatersalen
& Den Fantastiske
Quizen!

Sideprogram:
Black Box Laiv &
Gaming Turnering

Sideprogram:
Felles show**

Ankomst Munch Museet
ca. 15.30.

Ha en fin sommer!18:00-19:00 Middag Middag Utlevering av t-skjorter

19:00-22:00 Sideprogram: Filmkveld
& Disney Sing-Along

Sideprogram: Capture
the Flag & Musikkbingo

Middag og leirbål!

22:00-23:00 Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat

23:00 Stilletid Stilletid Stilletid Stille fra 00:00

*Sideprogram er ikke satt i stein og nøyaktig tidspunkt kan endre seg i løpet av leiren. Alt sideprogram er valgfritt å delta på, men vi håper at deltakerne blir med på mest mulig.
Det blir også anledning til å fritt benytte seg av brettspill, datamaskiner, konsoller og VR som er satt ute i felles arealene i dette tidsrommet.
**Program for torsdag ettermiddag vil bli annonsert på leiren


