
Norsk Forening for 
Brannskadde (NFFB) 
inviterer deg til den 10. 
Burn Camp for voksne i 
Norge på Hotell 
Ullensvang som ligger 
idyllisk til i Lofthus ved 
Hardangerfjorden.

Sett av torsdag 4.september 

til søndag 7.september 2014 

for å bli med på årets Burn 

Camp!

Burn Camp er ment for å 

være en arena der du kan 

treffe andre i samme 

situasjon som deg selv, og 

målet med leiren er å skape 

en utviklende, oppbyggende 

og utfordrende opplevelse.

Aktivitetene i løpet av helgen 

inneholder blant annet 

teambuilding, båttur, fjelltur 

og fri bruk av Ullensvangs 

fasiliteter. Det blir også

foredrag, sosialt samvær og 

god mat. Vi satser på at du vil 

få en Burn Camp full av unike 

opplevelser og spennende 

aktiviteter du sent vil 

glemme.



Transport 

til Hotell Ullensvang i Lofthus, Hardanger: Vi anbefaler og være tidlig ute med bestilling av billett, da prisene 

er rimelige nå og for å sikre deg plass.  www.norwegian.no   www.sas.no

Nærmeste togstasjon:   Voss (50 km) – 45 min med bil fra Lofthus 

Nærmest flyplass:   Bergen Flesland BGO (170 km) (www.flybussen.no) 

Fra Bergen med bil (170 km):  2 – 2.5 t

Fra Haugesund med bil (170 km): 2,5 – 3 t

Fra Stavanger med bil (220 km): 3.5 - 4 t (inkl. 1 ferge)

Fra Oslo med bil (380 km):  5,5 – 6 t (via Geilo eller Haukeli)

Fra Bergen med buss/båt: 

Med buss fra Bergen (avreise kl. 07:30) til Norheimsund og med båt fra Norheimsund til Lofthus

(ankomst kl. 10:10) – sjekk www.norled.no (rute 2095) – (1. mai – 31. oktober)

Fra Bergen med tog/buss:  

Tog til Voss (www.nsb.no), og buss til Lofthus linje 990 (www.skyss.no)

Fra Oslo: Ekspressbuss Haukeliekspressen (www.haukeliekspressen.no)       

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

Hotel Ullensvang har eget P-hus som er fritt for boende gjester. Landeplass for helikopter og sjøfly rett ved 

hotellet :)

Praktisk info
Påmelding og kontakt info:

Burn Camp Norge 

Brannskadeavsnittet,Haukeland Universitetssykehus

5021 Bergen

E-post: burncamp.voksen@nffb.no

SMS/Telefon: 458 88 420

Frist for påmelding er 1.juli. 

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.

Frist for innbetaling av egenandel er 1.august.

Sjekk også hjemmesidene til Norsk Forening for 

Brannskadde: www.nffb.no

Linker:

http://www.hotel-ullensvang.no

Det vil bli sendt ut mer informasjon i løpet av 

august. Kontakt oss gjerne på mail eller telefon om 

du lurer på noe! Velkommen til Burn Camp 2014!

Vi gleder oss masse og håper å se DEG der!

Vennlig Hilsen 

Peter, Ingrid Gurine, Lena og resten av 

Burn Camp gjengen.

Tider:

Oppmøte/start av camp torsdag 4.sept. kl. 18.00, 

men kom gjerne tidligere på dagen :)

Avslutning søndag 7. sept. kl.12.00


