
Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) inviterer i sammarbeid med 
Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus deg til den 12. 
Burn Camp for voksne i Norge på Kragerø Resort ved Kragerøs idylliske 
skjærgård. Torsdag 3.september til søndag 6.september 2015 går årets 
Burn Camp av stabelen!

Målet med Burn Camp er å gi deg en utviklende, oppbyggende og ut-
fordrende opplevelse. Leiren er en arena der du som er brannskadd kan 
treffe andre i samme situasjon og får mulighet til å utveksle erfaringer og 
tanker med andre. 

burn camp 2015
Kragerø 3. til 6. september

Velkommen til voksen

Aktivitetene i løpet av helgen inneholder blant annet 
teambuilding, båttur, utflukt og fri bruk av Kragerø 
Resorts fasiliteter. Det blir også foredrag, sosialt sam-
vær og god mat. Vi ønsker at du skal få en Burn Camp 
full av unike opplevelser og spennende aktiviteter du 
sent vil glemme. 
(Med forbehold om endringer i programmet.)

Staben og lederne i Burn Camp består av en flott gjeng 
frivillige med lang erfaring og ulik bakgrunn. Det er 
ansatte leger og spesial sykepleiere fra Brannskade-
avsnittet BSA Haukeland Sykehus, Brannmenn fra 
Bergen og Oslo, Brannskadeforeningen (Nffb) 
og tidligere deltagere.



Påmelding/kontakt info:
Adresse:
Burn Camp Norge 
Storgaten 12
3260 Larvik

E-post: 
burncamp.voksen@nffb.no

SMS/Telefon: 
458 88 420 (Ingrid Gurine)

Frist for påmelding er 1.juni.
Følgende informasjon må være 
med:

Navn, adresse, fødselsdato,
e-postadresse og tlf.nr. 
Vi må også vite om du ønsker 
enkeltrom.

Egenandelen er på kr 2300,- 
Ønsker du enkeltrom kommer kr 
1080 i tillegg. Egenandelen dekker 
opphold, mat og aktiviteter. 

Betales inn på kontonummer: 
5219.05.05030.

1.juni. : Frist for påmelding og 
innbetaling av depositum på 
kr. 1000.-

20. juli.: Innbetaling av resterende 
beløp av egenandel.

Sjekk også hjemmesidene til Norsk 
Forening for Brannskadde:
www.nffb.no

Transport:
Til Kragerø Resort: Vi anbefaler å 
være tidlig ute med bestilling av 
billett, pga. priser og kapasitet. 
Nærmeste flyplass Sandefjord 
lufthavn, Torp.
 
www.norwegian.no
www.wideroe.no
Busstopp Fokserød v/Torp 
lufthavn.

Fra Oslo/Sørlandet/Torp: 
Kragerø Resorts nærmeste 
bussholdeplass er Tangen busstas-
jon v/E18 Kragerø.

www.nettbuss.no
 – Sørlandsekspressen 
www.konkurrenten.no

Bil: Muligheter for samkjøring 
med bil? Si i fra ved påmelding om 
du ønsker å kjøre og eventuelt kan 
ha med deg noen!

Linker:
www.nffb.no
www.krageroresort.no

Tider:
Oppmøte/start av camp torsdag 
3.sept. kl. 18.00, 
men kom gjerne tidligere på 
dagen :)
Avslutning søndag 6. sept. 
kl.13.00

Det vil bli sendt ut mer informas-
jon i løpet av august. Kontakt oss 
gjerne på mail eller telefon om 
du lurer på noe! 

Velkommen til Burn 
Camp 2015!
Vi gleder oss masse og 
håper å se DEG der!
Vennlig hilsen Ingrid Gurine, 
Ragnhild og resten av 
Burn Camp-gjengen.

Sponses av:


