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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Oslo, juli 2022 

 

Infoskriv 1 

WORLD GYMNAESTRADA AMSTERDAM  

30. JULI - 5. AUGUST 2022 

World Gymnaestrada, verdens største gymnastikkstevne, med over 50 nasjoner og ca. 20.000 deltakere, 

arrangeres hvert 4. år. Norske utøvere kan delta på særtropp eller stor fellestropp. Nedre aldersgrense for 

deltakere på fellestropp er 16 år. Særtroppene kan ha utøvere på 13 år, men må ha med flere voksne 

ledere. 

 

Deltakelse på tropper 

Deltakere kan kun delta på én tropp på grunn av at trenings- og oppvisningstider kan kollidere. 

 

NGTFs fellestropp 

Fellestropp fra NGTF er «Filmens verden», laget av Vera Rahd Bekken og Janne Rahd som også ble vist på 

Landsturnstevnet i Sandefjord. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside under Fellesprogrammer. 

NKGV fellestropp 

Fellestropp fra NKGV er «Sommer», lagt av Wenche Havnås som også ble vist på Landsturnstevnet i 

Sandefjord. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside under Fellesprogrammer. 

Særtropper 

Klubbene kan melde seg på med særtropper uten å søke godkjenning fra NGTF. 

Alle tropper får 3 oppvisninger.  

https://gymogturn.no/arrangement/gymnaestrada-2023/
https://gymogturn.no/arrangement/gymnaestrada-2023/
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Innendørs oppvisninger har kun 10 eller 15 minutters oppvisningssekvens, så 2 (maks 3) norske tropper skal 

ha samme sekvens. Vi ønsker at hver sekvens blir en helhet, og et samarbeid med troppene. Mer 

informasjon om dette kommer når vi vet hvilke tropper skal være med. 

Nordisk Aften 

I 2023 er det Danmark som har hovedansvaret for aftenen med deltakere fra hele Norden. Norske utøvere 

og tropper vil bli tatt ut etter avtale med koreograf fra Danmark. 

 

Tidsplan (foreløpig) 

Lørdag 29. juli Ankomstdag 

Søndag 30. juli Åpningsseremoni (mulig trening på formiddagen) 

Mandag 31. juli Innendørs oppvisninger, byoppvisninger, nasjonale aftener 

Tirsdag 1. august Innendørs oppvisninger, byoppvisninger, oppvisning store tropper, 

nasjonale aftener 

Onsdag 2. august Innendørs oppvisninger, byoppvisninger, oppvisning store tropper, 

nasjonale aftener  

Torsdag 3. august Innendørs oppvisninger, byoppvisninger, oppvisning store tropper, 

nasjonale aftener 

Fredag 4. august Innendørs oppvisninger, byoppvisninger, oppvisning store tropper, FIG 

Gala 

Lørdag 5. august FIG Gala, Avslutningsseremoni 
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Arenaer 

Oppvisninger 

Særtopper skal ha innendørs oppvisninger i 8 forskjellige haller i RAI Convention Center.  

Store topper (min. 200 deltakere) skal ha utendørs oppvisninger på Olympic Stadium. 

Åpnings- og avslutningsseremoni  

Åpning og avslutningsseremoni vil skje på Olympic Stadium.  

Byoppvisninger 

Utendørs oppvisninger på flere forskjellige arenaer ulike steder. 

FIG Gala/Nordisk Aften/Andre nasjonale aftener 

Showene skal være i RAI Convention Center. 

 

Priser 

Deltakerkort kr. 3500,- 

Inneholder: 

• Adgang til alle oppvisninger unntatt nasjonale aftener og FIG Gala. 

• Gratis tilgang til lokal transport under arrangementet. 

• All service fra arrangør når det gjelder vakthold, tilrettelegging for medisinsk hjelp, organisasjon 

etc.  

 

Innkvartering 

Skoler 

Pris for skoleinnkvartering med frokost i 8 døgn er kr. 2.500,- 
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Hoteller 

Hotellpriser per person for dobbeltrom 8 netter inkl. frokost: 

Kategori A – 85-110€ 

Kategori B – 75-90€ 

Kategori C – 60-80€ 

NB! Om valutakurs overstiger vår beregning, vil prisen bli justert deretter. 

 

Måltider 

Det vil være mulig å bestille lunsj og/eller middag via arrangør. Informasjon om priser kommer på et senere 

tidspunkt.  

 

Antrekk 

Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt. 

 

Påmelding 

Skjema for førstegangspåmelding finner dere her. 

 

Påmeldingsfrister 

15.juli/15.september 

Frist for å melde inn antall deltakere, tropper og ønsket innkvartering er 15.juli 2022.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZtunSvl_IXhKgD7I8cLYkClUQ1FLRlgxWkVUV0pKVEtLVzNZSjNZU1BZOSQlQCN0PWcu
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NB: Påmeldingsfrist er forlenget til 15. september.  

For å bekrefte påmeldingen må dere betale kr. 1000,- av deltakeravgiften. Faktura vil bli sendt ut til 

klubbene etter 15.september. Ved etterpåmelding kommer et gebyr på kr. 250,-. Disse beløpene betales 

ikke tilbake hvis man må trekke seg. 

  

01.november 2022 

Påmelding med navn, innbetaling av resterende av deltakerkortet kr. 2500,- per person og 50% av valgt 

innkvartering. 

 

1. mars 2023 

Innbetaling av resten av innkvartering. I tillegg kommer evt. liggeunderlag, mat, oppvisningsantrekk, reise 

etc.  

  

Ved avmelding: 

Avmelding må meldes skriftlig til NGTF v/Minna Børstad minna.borstad@gymogturn.no. 

Påmeldingsgebyret kr. 1000,- betales ikke tilbake. Bestilt antrekk må også betales og kan ikke leveres 

tilbake. 

Må noen trekke seg, kan en annen fra samme forening gå inn i dennes sted, men det må avklares med 

NGTF i forkant. 

Ved avmelding etter 1. mai 2023 refunderes ikke deltakeravgiften. 

Det er viktig at alle har reiseforsikring som kan brukes hvis man må trekke seg. 

 

Avbestillingsregler hotell 

Informasjon kommer på et senere tidspunkt. 

mailto:minna.borstad@gymogturn.no

