
Velkommen til ARENA 2022 
Sommeren er her og det er med stor glede vi endelig kan ønske deg 
hjertelig velkommen til ARENA 2022! Vi håper du er klar for noen fantastiske 
sommerdager i Grimstad sammen med KRIKere fra hele Norge. Tema for årets leir 
er TILSTEDE. Vi ønsker å løfte frem Guds tilstedeværelse i våre liv, og hvordan vi er 
tilstede for menneskene vi møter. TILSTEDE bety også å være «på rett plass», noe 
vi håper at ARENA2022 oppleves som.  

Håper du gleder deg like mye som oss til sol, bading, gode møter, mye is, pizza og 
generelt god stemning!

BETALING
Du har allerede betalt leiravgiften på KRIK – Min Side. Dersom du ikke har gjort 
dette må fakturaen betales før du ankommer leir på Min Side. Dersom du plutselig 
ikke kan komme på ARENA, kan du melde deg av på KRIK – Min Side.

TRANSPORT
KRIK-buss: I påmeldingen til ARENA fikk du mulighet for å melde deg opp til 
fellestransport til leir. Fikk du ikke meldt deg på kan du sende mail til 
sibylla@krik.no om du ønsker plass. 

Buss: Kommer du med en annen buss og ønsker å bli hentet på busstoppet 
(Øygårdsdalen busstopp) så kan du sende en mail til sibylla@krik.no om hvilket 
tidspunkt du er fremme i Grimstad, og hvor mange du reiser med som ønsker å bli 
hentet. 

Tog/fly: Det er mulig å ta tog/fly til Kristiansand eller Arendal, men du må selv 
komme deg til Grimstad med buss. 
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REGISTRERING
Registrering starter onsdag 3. august kl. 16:00 på Bibelskolen i Grimstad. 
Ved ankomst må du først registrere deg i leirkontoret. Der får du tildelt telt-/
soveplass. En KRIK-leder vil vise deg vei til der du skal sove. Kommer du med bil 
må denne parkeres på tilvist parkeringsplass. Vis hensyn, så unngår vi kaos. Vi 
gleder oss til å se deg på åpningsmøte kl. 18:00 onsdag kveld. Dette er første 
post på programmet. Det er lurt å være ute i god tid til både registreringen og 
åpningsmøtet.

OVERNATTING OG MAT 
Overnatting på ARENA skjer i telt/hengekøye/bil som dere tar med selv, eller 
rom inne hvis dere har bestilt det. Sover du inne kan du ta med sengetøy selv 
eller betale en kostand på 50 kr for leie. Eget telt til bagasje er dessverre ikke lov 
ettersom vi har begrenset plass på campingen. Gutter og jenter skal ikke sove i 
samme telt. 

Middag torsdag, fredag og lørdag er inkludert i prisen. Det samme er frokost og 
lunsj hele uken. På leirområdet har vi vår egen pizzarestaurant som er åpen med 
mulighet til å bestille nydelig italiensk pizza. Det er også en kiosk på området med 
kioskvarer, is og snacks. Det tar ca. 20 min å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

DUSJ OG DO
Det finnes sanitæranlegg for alle som sover på campingplassen med både do og 
dusj. Dere som har bestilt rom inne mot en ekstra kostnad, vil ha bad tilgjengelig 
på rommene. 

PENGER
Du kan bruke bankkort og VIPPS til å betale på pizzarestauranten, i kiosken og i 
KRIK-butikken. Det er begrenset med muligheter for å ta ut penger på Bibelskolen 
i Grimstad og vi anbefaler derfor at du tar ut de kontantene du evt. måtte trenge 
før du ankommer leirområdet.

FILM OG FOTO / SOSIALE MEDIER
KRIK tar sikkerhet på alvor og har risikovurdert alle sine aktiviteter. Les mer om 
dette på www.krik.no/sikkerhet. Som alltid kan det være lurt å ha reise-/ferie-/
fritidsforsikring. KRIK har ulykkesforsikring som dekker deltakere på leiren og 
under aktivitetene. Denne forsikringen dekker ikke reisen til og fra ARENA.

FILM OG FOTO / SOSIALE MEDIER
I løpet av leir vil du trolig møte på noen fra KRIK Media som filmer og tar bilder 
under leiren. Filmene og bildene vises under møtene på leir, og kan potensielt 
legges ut på Facebook, Instagram og TikTok i etterkant av leir. Når du meldte deg 
på leir godtok du i vilkårene at det er greit for KRIK å evt. ta bilder/filmer av deg. 
Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Dersom du ikke ønsker å bli 
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filmet/bli tatt bilde av må du gi beskjed til kommunikasjonsansvarlig i KRIK, Ole 
Nygaard på: ole@krik.no. Selv om vi har en oversikt over personer som ikke ønsker 
å bli tatt bilde av, må du selv prøve så godt du kan å ta aktivt avstand når KRIK 
Media er i nærheten. 

Merk at bilder/filmer som tas og evt. deles/brukes skal ha som formål å illustrere 
god stemning og godt fellesskap. Vi vil ikke under noen omstendighet publisere 
bilder eller filmer av en sårbar, uheldig eller provoserende karakter.

Følg oss gjerne på Facebook (KRIK, Kristen Idrettskontakt), Instagram (KRIKnorge) 
og TikTok (KRIKnorge) for å se mer av hva som skjer på leir.

TIPS TIL TING Å FYLLE BAGGEN MED!
- Telt, sovepose, og liggeunderlag 
- Treningstøy og annet utstyr du trenger til aktivitet
- Drikkeflaske
- Toalettsaker og håndkle
- Badetøy
- Regntøy (kun i tilfelle)
- Varmt tøy til kvelden og natta (kun i tilfelle) 
- Myggspray
- Lommelykt
- Bibel/Det nye testamentet
- Penger

AKTIVITETER
Noen aktiviteter krever at du har ekstra utstyr med deg på leir:
- Fotball: Fotballsko
- Longboard: Aktiviteten krever at du tar med longboard, hjelm, knebeskyttere  
 – og slidehansker om du har! Mangler du utstyr?
  Send en mail til arena@krik.no. 

For noen aktiviteter er det en fordel om du har med eget utstyr, men det er ikke et 
krav:
- Klatring: Sele og sko
- Frisbeegolf: Frisbeegolfdisker

INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE
Under ARENA er telefonnummeret til leirkontoret 970 15 980.

ORDENSREGLER
ARENA er en røykfri, snusfri og alkoholfri leir. Bruk eller oppbevaring av alkohol 
under leiren vil medføre hjemsendelse for egen regning.
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SPØRSMÅL
Sjekk ut www.krik.no/arena, send en epost til arena@krik.no eller ring KRIK-
kontoret på 22 58 80 20. 

Vi gleder oss til å møte dere og tilbringe en uke sammen! 

KRIK- hilsen fra hovedkomiteen og idrettskomiteen for ARENA 2022,
v/ Synne Anmarkrud Vigane, leirsjef

KRIK Media // Bilde fra ARENA 2021
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