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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Infoskriv 2 
 
 

Påmelding 

Det er nå klart for påmelding med navn. Påmeldingsfristen er flyttet til 30. november 2022. 

Alle kontaktpersoner skal legge informasjon selv inn i arrangørens database FLIP. 

Kontaktpersoner har fått invitasjon til FLIP samt veileder til å bruke FLIP.  

Faktura 

Første faktura på kr. 1000,- pr. person har sendt ut. Fakturaen går på mail til klubbens 

adresse med 14 dagers betalingsfrist. Vi sender kopi av faktura til kontaktperson. 

Faktura på kr. 2500,- for resten av deltakeravgift vil bli sendt etter 30.november.  

Hotell 
 

Hvis dere ønsker å bestille hotell via arrangør, må det være minimum 8 netter fra 29. juli til 6. 

august (skal dere være 7 netter f.eks., må hotellet bestilles på egen hånd). Dere kan lese om 

dette i Bulletin på side 54. 

 
 

Måltider 

Det er mulig å bestille både lunsj og middag via arrangør. Vi gjør oppmerksom på at 

matprisene er i stadig forandring og arrangør tar derfor forbehold om prisendring som følge av 

endrede priser fra leverandører. 

Lunsj 7 dager - kr. 1250,-  

Middag 7 dager - kr. 1250,-  

Både lunsj og middag 7 dager – kr. 2350,-  

Frist for bestilling av måltider: 30. november 2022 via påmeldingskjemaet. 

 

Oppvisninger 

Utendørs oppvisning:  

NGTFs fellestropp «Filmens verden». 

De fleste påmeldte har deltatt på samme program i Sandefjord (Landsturnstevne 2022). 

Noen små endringer på programmet og ny film kommer i oktober. 
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Mer informasjon om fellestropp sendes til kontaktpersonene for de foreninger som har 

deltakere på denne. 

Innendørs oppvisninger: 

2 – 3 tropper blir satt sammen i én oppvisningssekvens, og vi ønsker at hver sekvens blir en 

helhet, og et samarbeid med troppene. Vi kommer tilbake til dette om ikke altfor lenge. 

Aftenforestillingen Nordisk Aften torsdag 3.august: Denne gang er det Danmark som er 

hovedansvarlig for innholdet. Norske tropper som er tatt ut til å delta er: Fredrikstad 

Turnforening, Bardufoss Gymnastikk- og Turnforening samt Oslo Turnforening. 

 

Aftenforestillinger 

Det holdes flere aftenforestillinger i løpet av uka, disse er ikke inkludert i deltakerkortet. 

Billettsalget starter i november, og det blir da mulig å forhåndsbestille billetter via NGTF. 

Foreløpig vet vi ikke hvilke aftener som blir satt opp på hvilke dager.  

 

FIG Galla 

Aftenforestilling med «de beste av de beste» utvalgte tropper fra utvalgte land. 

3 forestillinger: Fredag 4/8 kl.18.00 og kl. 20.30, og lørdag 5/8 kl. 10.00. 

 

Akkrediteringskort 
 

Alle akkrediteringskort skal ha bildet av deltaker. Bilder skal lastes opp på et senere tidspunkt. 

Bildekrav: farget passbildet med hvit bakgrunn. Størrelse: 300 x 300. Godkjent format: jpeg, 

png. Filstørrelse: maks 1 mb.  

 

 

Sleeping set 

Frist for bestilling av madrasspakke: 30. november 2022 via påmeldingskjemaet. 
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Antrekk 

 

 
Antrekket består av tre deler: T-skjorte (se bildet), jakke (avbildet jakke er kun et eksempel) 

og sekk. Alle må kjøpe jakke og T-skjorte, også trenere og ledere. Vi ønsker også at alle skal 

ha sekk, men de som har NGTF sekk fra før, trenger ikke å kjøpe ny.   

 

Priser:  

Totalpakke vil koste kr. 850,- for jakke og T-skjorte (pluss NGTFs sekk kr. 400,- for de som 

har ikke sekk fra før). Ekstra jakke vil koste kr. 650,- og t-skjorte kr. 250,-. 

 

Bestillingsfrist er 10. november 2022 (se eget bestillingsskjema). Skjemaet sendes til 

minna.borstad@gymogturn.no  

 

I defilering må alle supplere antrekket med svarte benklær (tights, bukser og shorts). Her kan 

gymnastene bruke noe de allerede har, så lenge det er svart og uten stor logo.  

 

 

Forsikring 

Den kollektive ulykkesskadeforsikringen som NGTF har, gjelder deltakere fram til 75 år. De 

som er over 75 år, må ha egen ulykkesskadeforsikring. I tillegg må alle ha reiseforsikring og 

Europeisk reisetrygdekort. 

 

Frister 

 
30. november – påmelding med navn og innbetaling av resten av deltakeravgift kr. 2500,- 

Januar 2023 – alt informasjon må være på FLIP (transport) samt innbetaling 50% av valgt 

innkvartering samt defileringsantrekk 

Mars 2023 – innbetaling 50% av valgt innkvartering, bestilt mat, transport, madrasspakke og 

billetter.  
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Avmelding 

 
Vi minner om at gebyret på 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 refunderes ikke noe av deltakeravgiften.  
 

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

 

Avbestillingsregler hotell  

 

Info kommer senere.  

 
  
Avbestillingsregler felles transport   
 

Info kommer senere.  

 

Hjemmesiden til arrangør: https://worldgymnaestrada2023.com/en/ 

Vi legger informasjon på terminliste: https://gymogturn.no/arrangement/gymnaestrada-2023/ 

Følg WG-2023 på Facebook: World Gymnaestrada Amsterdam 2023 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND 

 

Minna Børstad 

Breddekonsulent 

Minna.borstad@gymogturn.no 

 

Vedlegg:  

• Påmeldingsskjema 

• Veileder til påmeldingskjemaet 

https://worldgymnaestrada2023.com/en/
https://gymogturn.no/arrangement/gymnaestrada-2023/
mailto:Minna.borstad@gymogturn.no

