Norges Gymnastikk- og Turnforbund
0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73
Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no

Til alle kontaktpersoner World Gymnaestrada 2019
Oslo, 3. september 2018
Første faktura som dere skulle fått før sommeren, blir sendt ut i disse dager.
Den er på kr. 1250,- pr. person. Fakturaen går på mail til klubbens adresse. Vi sender kopi til
kontaktpersonen. 14 dagers betalingsfrist.
Det er klart for påmelding med navn, FRISTEN ER 15. NOVEMBER 2018.
Vedlagt følger et Excel skjema for påmelding. Skjemaet skal returneres til oss, og vi
legger det inn i arrangørens database. Det må IKKE endres til en annen excel
utgave, og skal du skrive det ut, må du passe på å be om bare de sidene du
trenger, ellers kommer det 1600 sider….
TILBUD OM FLY
Ca. 150 av de påmeldte har meldt sin interesse for felles transport.
Det blir antakelig ikke charterfly, men vi kan reservere et større antall seter på rutefly t/r Zürich.
Vi kommer tilbake med mer info om dette, til alle.
Ankomstdato er Lørdag 6/7 2019 og hjemreisedato er søndag 14/7 2019.
INNKVARTERING
Skole: Ca. 250 norske skal bo på skole. Vi har fått tilbud om Wolfurt, en liten by nord for Dornbirn,
men det kan bli endret.
Madrasspakke:
Det er to type «pakker», eller man kan velge å ta med seg alt hjemmefra.
Madraspakke DELUXE; Oppblåsbar madrass, teppe, pute og putetrekk; Kr. 1100,Madrasspakke BASIC; Oppblåsbar madrass, teppe, pute og putetrekk; Kr. 800,Dette kommer i tillegg til prisen på skoleovernatting, som er kr. 2100,Hotell: Ca. 120 har bestilt hotell. Vi er i kontakt med arrangør ang. hvilke hoteller det blir.
MÅLTIDER
Frokost serveres på skolene og på hotellene fra søndag 7/7.
Lunsj i messeområdet fra søndag 7/7 til lørdag 13/7.
Det er en «basismeny» og en vegetarmeny. Pris: kr. 1000,- (Pris endret siden info nr. 1)
Frist for bestilling av lunsj: 15. november 2018 via påmeldingskjemaet.
FORSIKRING
Den kollektive ulykkesskadeforsikringen som NGTF har, gjelder deltakere fram til 75 år. De som er
over 75 år, må ha egen ulykkesskadeforsikring.
Arrangøren tilbyr en forsikring som gjelder behandlingsutgifter for skade eller sykdom som
inntreffer, innenfor Østerrikes grenser (Maksimum tidsrom 1.juli-1.august). Forsikringen gjelder
også utenfor landets grenser når man deltar på sightseeing via arrangør (7.-14. juli)
Denne kan benyttes av de som er over 75 år og som ikke har egen forsikring.
Pris kr. 200,-. Bestilles via påmeldingsskjemaet.
I tillegg må alle ha reiseforsikring og Europeisk reisetrygdekort.

Grunnlaget legges i gym og turn!

NORSKE DELTAKERE
Utendørs oppvisning:
NGTFs fellestropp «Finnes det spøkelser»: 175
Nivå 1: 29, Nivå 2: 69, Nivå 3; 77
De fleste påmeldte har deltatt på samme program i Haugesund (Landsturnstevne 2017)
Noen endringer på programmet og ny film kommer i september.
Mer informasjon om fellestroppen sendes til kontaktpersonene for de foreninger som har deltakere
på denne.
Innendørs oppvisninger:
2 – maks. 3 tropper blir satt sammen i én oppvisningssekvens, og vi ønsker at hver sekvens blir en
helhet, og et samarbeide med troppene. Vi kommer tilbake til dette.
Aftenforestillingen Nordisk Aften:
Denne gang er det Norge som er hovedansvarlig for innholdet. Vi er veldig glade for at Gry
Fredriksen har tatt på seg den store koreografijobben.
Norske tropper som er tatt ut til å delta:
Kongsberg Team Kangaroos
Stabekk Turnforening
Bardufoss Gymnastikk og Turnforening
Fredrikshalds Turnforening
Nordisk Aften er tirsdag 9/7 kl. 20.30.
PÅMELDINGSSKJEMA MED NAVN:
Påmeldingsfristen er 15. november 2018.
Vi vil ikke ha alle opplysningene klare til da, dette gjelder spesielt ankomsttidspunkt og
flightnummer for charterflyene. Fyll ut alt annet.
AFTENFORESTILLINGER
Det holdes flere aftenforestillinger i løpet av uka, disse er ikke inkludert i deltakerkortet.
Billettsalget er åpent for deltakerne, og det blir mulig å forhåndsbestille via NGTF. Foreløpig vet vi
ikke hvilke aftener som blir satt opp på hvilke dager
Det er 2 haller, nr. 6 (stor hall) og 9 (mindre hall)
Billettprisene er: Kategori 1: Ca Kr. 290,-/ Kategori 2: Ca. Kr. 250,Kategori 3 (Hall 6, ståplasser); Ca.kr. 190,Forestillinger mandag, tirsdag og torsdag;
Hall 6: kl. 18.00 og 20.30
Hall 9: 18.30 og 21.00
FIG GALLA
Aftenforestilling med «de beste av de beste», utvalgte tropper fra utvalgte land. Fredrikstad TF er
blitt utvalgt til å delta!
3 forestillinger: Fredag 12/7 kl.18.00 og kl. 20.30, og lørdag 13/7 kl. 10.00.
Billettpriser: Kategori 1: Ca. Kr. 360,- /Kategori 2: Ca. Kr. 320,- /
Kategori 1(ståplass): Ca. kr. 260,ANTREKK
Vi kommer med informasjon når vi vet noe mer.
NÅR PÅMELDINGSSKJEMAENE ER KOMMET INN 15. NOVEMBER, BLIR DET SENDT UT
FAKTURA PÅ FØLGENDE:
Resten av deltakeravgiften:
Halvparten av skoleinnkvartering:
Halvparten av valgt madrasspakke
Del av hotellinnkvartering:
Bestilt antrekk:
Depositum fly:

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1850,1050,550,- eller 400,2250,- (likt for alle, da det kan skje endringer)
1900,- her kan det bli endringer
500,- mer info kommer

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73
Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no

Påmeldingsskjemaet skal returneres til minna.borstad@gymogturn.no senest 15. NOVEMBER.
FØLG WG-2019 PÅ FACEBOOK: World Gymnaestrada 2019 Dornbirn
WEB sider https://www.wg2019.at/
Vi legger alle informasjoner på nyhetssider Stevne og oppvisning:
https://www.gymogturn.no/medlemmer/nyheter/stevne-og-oppvisning

Med vennlig hilsen

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Vedlegg:

Torill Aas Sundby
Adm.konsulent
Tlf. 930 89 815

Minna W. Børstad
Konsulent Stevne- og Oppvisning
Tlf. 907 12 373

Torillaas.sundby@gymogturn.no

Minna.borstad@gymogturn.no

Påmeldingsskjema
Veileder til påmeldingskjemaet
Bilde av madrasspakkene for skoleinnkvarteringen

Grunnlaget legges i gym og turn!

