PÅMELDING TIL GYMNAESTRADA 2019
UTFYLLING AV EXELSKJEMAET
Foreninger/Turngrupper som har deltakere på flere tropper, må fylle ut
ett ark for hver;
Eksempel; «Bærum Turn og Trim» har 4 deltakere på særtropp og 6 deltakere
på fellestropp.
Det skal fylles ut ett ark for de som skal delta på særtropp og ett ark for de som
skal på fellestropp.
ARKENE MÅ NAVNES:
Bærum Turn og Trim / Særtropp
Bærum Turn og Trim / Fellestropp
OBS! Filen som sendes inn må ha det samme navnet, det letter vårt arbeid betydelig! Den som
dere har fått, har fått navnet «NAVN PÅ GRUPPE», dere må erstatte dette med navnet på deres
gruppe.
De som kun har deltakere til fellestropp, skriver gruppens navn: fellestropp Norge eller NKGV
Koden på særtroppene er ikke satt enda.
Så til selve arket:
Sort = sortering. Du kan bruke den hvis du vil sortere alfabetisk på navn, kjønn etc.
På flere av rubrikkene kommer det opp en pil på høyre side av rubrikken, med alternativer til det
som skal fylles inn.
Gender; (female / male= kvinne/mann)
Rullestolbruker; (yes/no = ja/nei)
Team position er enten Gymnast, group coach, groups leader eller visitor/spectators.
Alle aktive som skal stå på troppen skal ha betegnelsen Gymnast.
Accomodation = innkvartering, enten hotell, skole eller «annet» = ordner selv
Comfort items; Alle som skal ha skoleovernatting må velge, enten No, «de luxe» eller «basic»
(Pris og bilder er vedlagt)
De som ønsker lunsj, velger det. To valgmuligheter, «basic» og «vegetar» - eller «no»
Forsikring; Insurance – alle medlemmer har kollektiv ulykkesforsikring via NGTF fram til de fyller
75 år.
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Et er sikkert mange som ikke har alt klart mht. reise. Fyll ut så mye som dere kan.
Vi kommer med tilbud til felles reiser – charterfly blir det antakelig ikke, men vi kan reservere et
større antall seter på rutefly.
Ankomstdato er 6/7 2019 og hjemreisedato er 14/7 2019
Gymnaestrada World team; Ingen har meldt at de ønsker å delta på denne.
SKJEMAET SKAL LAGRES I SAMME EXCEL FORMAT SOM DET UTSENDTE, OG LEGGES VED
EN MAIL TIL minna.borstad@gymogturn.no SENEST 15. NOVEMBER.
Lykke til!

Med vennlig hilsen
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND
Minna Børstad
Konsulent Stevne og oppvisning
Mailadrese: minna.borstad@gymogturn.no

