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 GOLDEN AGE FESTIVAL 2020 -   
RETHYMNO, HELLAS   

  
Golden Age Gym Festival arrangeres på høsten hvert 2. år i regi av UEG for utøvere fra 

og 50 års alder. Festivalen består av oppvisninger, workshops, forum, kulturelle 

aktiviteter, åpning -og avslutningsseremoni og Galla i løpet av en uke. 

 

Ankomstdag:   Lørdag 3. oktober 2020  

Hjemreisedag:   Lørdag 10.oktober 2020  

Foreløpig program (med forbehold om endringer):  

Søndag 4/10 Mandag 5/10 Tirsdag 6/10 Onsdag 7/10 Torsdag 8/10 Fredag 9/10 

  Morgen 

gymnastikk 

8:30-9:00 

Morgen 

gymnastikk 

8:30-9:00 

Morgen 

gymnastikk 

8:30-9:00 

Morgen gymnastikk 

8:30-9:00 

  Workshop      

9:30-10:30 

Workshop   

9:30-10:30 

Workshop    

9:30-10:30 

Workshop        

9:30-10:30 

  Workshop   

11:00- 12:00 

Workshop 

11:00- 12:00 

Workshop   

11:00- 12:00 

Workshop       

11:00- 12:00 

  Forum for trenere 

12:00-13:30 

Infomøte for 

alle 

gruppeledere 

som deltar på 

Galla 12:30-

13:30 

  

Felles 

informasjonsmøte 

for alle 

gruppeledere 

/kontaktpersoner 

14:00 – 15:00 

    Trening for Galla 

14:00 – 16:00 

Oppstilling til 

parade 16:00 
     

Parede start 16:30      
Åpningsseremoni 

17:00-18:30 

Byoppvisninger 

17:00-19:00 

Byoppvisninger 

17:00-19:00 

Byoppvisninger 

17:00-19:00 

Byoppvisninger 

17:00-19:00 

Galla / 

Avslutningsseremoni 

17:30- 19:00 

  Party 20:30-

00:00 

Presentasjon 

GAGF 2022 

19:30-20:30 

Party 20:30-

00:00 

Farewell Party 

20:30- 00:00 

 

Oppvisninger  

 

Festivalen er åpen for tropper som har et minste antall på 6 utøvere. Programmet bør 

ikke være over 5 minutter, absolutt maksimum er 6 minutter inkludert inn- og utmarsj.  

Alle tropper må være klare 15 min før oppvisningen. Hver tropp vil ha to oppvisninger i 

løpet av uka. I 2020 blir det ikke fellestropper fra NGTF for hverken seniortropper eller 

NKGV. 

 

Oppvisningene skal foregå på to arenaer i byen:  

Mikrasiation square (by senter):  

20 m x 25 m  

Åpningsseremoni and Galla / Avslutningsseremoni. 

Farge på teppet: beige  

Publikum på en side. 

 



Beach front Venue: 

14 m x 14 m  

Byoppvisninger 

Farge på teppet: beige  

Publikum på 3 sider. 

 

Workshops  

Det skal være to ulike typer workshops: 

 

Closed workshops 

Bruke diverse utstyr/redskap.  

Påmelding kreves. 

Hver tropp kan velge 3 closed workshops. LOC vil garantere minst 2 av dem. 

 

Open workshops 

Gymnastikk-, danse- eller gå aktiviteter. 

Påmelding ikke nødvendig. 

Hver deltaker kan være med på 2 open workshops. 

Man kan selv velge tidspunkt og dag som passer best. 

 

Koreografi workshop for trenere Anbefales!  En ekspert i koreografi vil gi tilbakemelding 

til troppen om hvordan denne kan bli enda bedre. Varighet: 60 minutter. 

 

Workshops er fra mandag til torsdag fra kl. 9:30-10:30 og fra kl. 11:00-12:00. 

Deltakerne vil ha 30 min mellom hver workshops. Det blir mer enn 20 ulike typer 

workshops, noen av dem er: aquafitness, CrossFoit, dynamisk gang (dynamic walking), 

Hatha yoga, roing, tabata, lett zumba, aerobic, gymnastikk med redskap, danse, tango, 

pilates, piloxing, sand volley, tennis, lokale danser, fluiball, etc.  

 

Påmelding til workshops vil skje i april-mai 2020. 

 

 

GAGF Village  

Møtepunktet for festivalen gjennom hele uken er på den Public Garden. Her vil dere 

finne:  

• Golden Age Boutique  

• Stand med spesialiteter innen mat og håndverk  

• Mat og drikke  

• Møtepunkt for ulike aktiviteter: leker, sport, musikk, kreative workshops  

• Danseparties  

 

GAGF village blir åpen fra 8:30 til 00:00.  

  
Innkvartering   

Det tilbys 3*, 4* og 5* hoteller. Det anbefales at alle deltakerne fra hver tropp er på 

samme hotell. Registrering av innkvartering blir i desember 2019/ januar 2020 med 

innbetaling av 50%.  Ved kansellering refunderes 50% før 1. mai. 

Priser for 8 dager (7 netter) inkluderer:  

 

- Innkvartering på 3*, 4* eller 5* hotell. 

- Frokost  

- Lokal transport 

- Local city tax (€ 2- 5 pr natt, per rom). 

- Måltider og drikke er ikke inkludert. 

 

 

 

  



  

  

3 * HOTEL     

Triple rom  

(pr person) 

Dobbelt rom   

(pr person) 

Enkelt rom  

Rom med frokost  € 280  € 336  € 490  

Ekstra natt  € 40  € 48  € 70  

Middag/lunsj  € 14 pr måltid   € 14 pr måltid  € 14 pr måltid  

  

  

  

  

4 * HOTEL     

Triple rom  

(per person) 

Dobbelt rom  

(per person) 

Enkelt rom  

Rom med frokost  € 350  € 406  € 595  

Ekstra natt  € 50  € 58  € 85  

Middag/lunsj  € 15 pr måltid   € 15 pr måltid  € 15 pr måltid  

  

  

 

  

5 * HOTEL     

Triple rom  

(per person) 

Dobbelt rom  

(per person) 

Rom med frokost  € 490  € 630  

Ekstra natt  € 70  € 90  

Middag/lunsj  € 20 pr måltid   € 20 pr måltid  

 

   

Akkreditering-/deltakerkort   

Det gir adgang til alle events på festivalen og er obligatorisk for alle deltakerne. 

Pris:  

- € 140 per person for deltakerne som reserverer hotell gjennom LOC. 

- € 190 per person for deltakerne som IKKE reserverer hotell gjennom LOC. 

 

 

Sightseeinger, etc.  

Det tilbys mange turer, (halv eller hel dag). Selv på dager hvor man skal ha oppvisning, 

skal det være mulig å rekke begge deler. Mer info kommer.   

  
Reise  

Alle tropper organiserer sin reise selv. Kreta har to internasjonale flyplasser: 

- Chania (60 km fra Rethymno by) 

- Heraklion (80 km fra Rethymno by) 

 

Transport fra /to flyplassene Chania og Heraklion blir tilbudt fra arrangør for en spesial 

pris for dem som bestiller hotell via arrangør. De som ikke bestiller hotell via arrangør 

må selv ordne transfer fra/ to flyplassen.  

 

Defileringsantrekk  

Målet er å bruke antrekket som ble brukt i GAGF 2018 (mørke blå bukser, hvitt piqué 

t-skjorte og rød jakke). Mer informasjon kommer etter registrering av alle deltakere. 

 

  
Påmelding  

Nærmere informasjon om hvordan dette foregår kommer etter uke 40, når alle forbund 

har deltatt på infomøtet med arrangør.  



  
Preliminær påmelding:             15. oktober 2019 – registrering av antall deltakere, 

                                                  antall tropper, kontaktperson. Forbindet depositum; 

                                                  €14 pr person pluss avgift til NGTF som er NOK 200,-.  

                                                  Ved avmelding blir dette ikke betalt tilbake. 

 

Påmelding med navn:  

  

15. januar 2020 - registrering av hver enkel 

deltaker og innkvartering/mat. Innbetaling av 50% 

av deltakeravgift (€70 eller €95) pluss 50% av 

innkvartering.  

Siste påmelding:  15. mai 2020 – registrering av workshops, forum, 

oppvisninger, turer, informasjon om ankomst og 

avreise, transfer. Innbetaling av resten av 

deltakeravgiften (€56 eller €81) og resten av 

innkvartering.  

 

 

Denne informasjonen og alt med GAGF 2020 legges ut på NGTFs hjemmesider og på 

NGTFs facebook sider. 

 

 Arrangørs facebook side er: https://www.facebook.com/goldenage2020/  

  

 

 

  

Med vennlig hilsen  

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND  

  
Gema Casado 

Konsulent Voksne 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

Grunnlaget legges i gym og turn!   

https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/stevne-og-oppvisning/medlemmeraktiviteterstevne-og-oppvisningmedlemmeraktiviteterstevne-og-oppvisningmedlemmeraktiviteterstevne-og-oppvisningmedlemmeraktiviteterstevne-og-oppvisningmedlemmeraktiviteterstevne-og-oppvisn/
https://www.facebook.com/norgesgymnastikkogturnforbund/
https://www.facebook.com/goldenage2020/

