Litt info rundt Camp 2015 og
utsending av studenter 2016

Hei med dere, gode Lions venner
Her kommer litt info som er viktig for dere å vite.
Den første saken er Campen som vårt distrikt skal ha sommeren 2015. Nedenfor ser dere hvilken dag din sone
har ansvaret for ungdommene og nå ønsker vi en tilbakemelding på hvordan dere legger opp programmet og
hvem som har ansvaret. Jo flere detaljer, desto bedre. Husk ungdommene kjører fra Follo kl 9.00 og skal være
hjemme kl 16.30 om intet annet avtales. Vi ønsker en tilbakemelding senest i slutten på april 2015 da vi må
sette programmet.
Husk også på at vi trenger 5 vertsfamilier fra hver sone. Navne på disse vertsfamilier sendes til undertegnede
så raskt som mulig, da vi i løpet av mars får oversikten over alle ungdommer som kommer. Ungdommene
ankommer Gardermoen søndag den 12. juli og skal leveres på Follo Folkehøyskole mandag 20. juli, mellom kl
1500 - 1700.
Onsdag uke 30 (22/7)
SONE 1 har ansvaret.
Fredag uke 30 (24/7)
SONE 2 har ansvaret.
Lørdag uke 30 (25/7)
SONE 3 har ansvaret.
Mandag uke 31 (27/7)
SONE 4 har ansvaret.
Tirsdag uke 31 (28/7)
SONE 5 har ansvaret.
Torsdag uke 31 (30/7)
SONE 6 har ansvaret.
Fredag i uke 31 (31/7)
SONE 7 har ansvaret.
Husk på at man trenger 3 – 6 personer som kan stille opp denne dagen.
Den andre saken vi ønsker å informerer om, er at dere allerede nå kan begynne å tenke på om dere vil sende ut
ungdommer sommeren 2016. Start arbeidet nå og finn kandidater og hør hvilke land de evt ønsker som
destinasjon, så kan dere sende oss en melding etter sommer så vi får reservert plassen. Vår frist er 15.
september så gi oss en tilbakemelding før det. Husk, vi må ha et konkret navn til reservasjonen.

Med vennlig hilsen
Stefan Trygve Soos, YCEC D-104J
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