
Tilmeldingsblanket
HAVLEIKUR 2022

Forenings-/gruppenavn:
Dennes kontaktperson:

Personlige oplysninger
Deltagers personlige oplysninger:
Fornavn(e):
Efternavn:
Fødselsdato:
Deltagers bopæl:
Gadenavn og -nr.:
Postnr.:
By:
Land:
Deltagers kontaktoplysninger:
Mobil (m/landekode):
E-mail:
Deltagers rolle i stævnet:
Rolle:

(her anføres om deltageren er danser, spillemand, instruktør, gruppeleder, 
ledsager, o.s.v. Der må gerne anføres flere roller, såfremt dette er relevant)

Rejseoplysninger
Ankomst
Ankomstdato: Ankomsttidspunkt:

Ankomst med:
eller

Flynummer: 
Ankomst fra:
Airportshuttle:  

(DKK 175 pr. person, dog DKK 150, hvis minst 20 rejser sammen)

Afrejse
Afrejsedato: Afrejsetidspunkt:

Afrejse med:
eller

Flynummer: 
Afrejse til:
Airportshuttle:  

(DKK 175 pr. person, dog DKK 150, hvis minst 20 rejser sammen)

Færge (Norröna)

Fly

Færge (Norröna)

Fly



Stævnetilmelding
Stævnegebyr:

Det ordinære stævnegebyr (DKK 2600) inkluderer deltagelse i stævnet, 
besøg hos lokale danseforeninger torsdag, gallamiddag lørdag samt kost 
og skoleindlogering fra og med aftensmad tirsdag aften 12. juli til og med 
morgenmad søndag morgen 17. juli.
Det reducerede stævnegebyr (DKK 1600) inkluderer deltagelse i stævnet, 
besøg hos lokale danseforeninger torsdag samt gallamiddag lørdag. Kost 
og logi er ikke inkluderet til denne pris.

Sommerlejren: Pris: DKK 500
Der er mulighed for at op til 8 unge i alderen 15-25 år (begge inklusive) fra 
hvert land kan deltage i sommerlejren på Sandø inden stævnet med 
ankomst til Sandø søndag 10. juli 2022 og afrejse fra Sandø til Havleik-
stævnet 13. juli 2022.

Sovesæt:  Pris: DKK 500
Sovesæt til skoleovernatning – dette inkluderer luftmadrasse (76 cm x 191 
cm x 22 cm), dyne, hovedpude, lagen, dyne- og pudebetræk

Ekstra overnatninger
Ekstra overnatinger på skolen kan bestilles, som udgangspunkt med ankomst tidligst 10. juli og 
afrejse senest 18. juli. 

Ekstra overnatinger: Natten mellem 10. og 11. juli 2022, pris: DKK 125 pr. person
Natten mellem 11. og 12. juli 2022, pris: DKK 125 pr. person
Natten mellem 17. og 18. juli 2022, pris: DKK 125 pr. person

Ekstra måltider
Der kan tilkøbes ekstra måltider på skolen – måltiderne fra og inklusive aftensmad 12. juli 2022 til og 
inklusive 17. juli 2022 er inkluderet i det ordinære stævnegebyr. De måltider, som er inkluderet i det 
ordinære stævnegebyr er markeret med grønt, mens de måltider, som ikke er inkluderet i det 
ordinære stævnegebyr, er markeret med rødt. Hvis du har valgt det ordinære stævnegebyr, så skal 
du ikke markere de grønne måltider, som allerede er inkluderet.

Morgenmad, DKK 80 Frokost, DKK 85 Aftensmad, DKK 90
søndag 10. juli 2022
mandag 11. juli 2022
tirsdag 12. juli 2022
onsdag 13. juli 2022
torsdag 14. juli 2022
fredag 15. juli 2022
lørdag 16. juli 2022 Gallamiddag
søndag 17. juli 2022
mandag 18. juli 2022



Udflugter fredag 15. juli 2022
Udflugterne er ca. i tidsrummet mellem kl. 9 og kl. 14.

 Landsbytur på Østerø (Eysturoy)  Pris: DKK 520
 Panoramisk køretur på Vågø (Vágar)  Pris: DKK 470
 Gjógv & pandekager  Pris: DKK 447
 Vestmannas fugleklipper  Pris: DKK 560

Andre tilkøb
 Færøsk balladedans fredag 15. juli 2022  Pris: DKK   50
 Foredrag fredag eftermiddag 15. juli 2022  Pris: DKK 100
 Færøsk kulturaften, fredag aften 15. juli 2022  Pris: DKK 125
 T-shirts med HAVLEIK 2022 logo, pris DKK 125 pr. stk. 

Antal: 

Størrelser: 

Oplysninger om eventuel indlogering anden end skoleindlogering
Hvis deltageren er indlogeret helt eller delvist andet steds end på skolen Eysturskúlin bør dette 
anføres her:

Eventuelle bemærkninger
Eventuelle andre bemærkning – f.eks. særlige behov/hensyn, allergi, madallergi eller andet, som 
stævnearrangørerne bør vide eller forholde sig til:



Vejledning
Mere information om stævnet forefindes på stævnets hjemmeside, som løbende bliver opdateret 
på:

https://sr.fo/havleikur-2022/?menuid=5250

Tilmeldingsprocedure
Hvert lands nationale komité eller nordlekrepræsentant koordinerer landets tilmelding – heriblandt 
aftaler med de enkelte foreninger/grupper, hvor mange hver forening/gruppe kan tilmelde. 
Landenes kontaktpersoner i denne henseende er:

• Danmark: Hanne Holse Christensen, hanneholse@gmail.com 
• Finland:

◦ Finland: Annette Westerholm, tette.lasse@gmail.com 
◦ Suomi: 

• Færøerne: Ólavur Lydersen, olavur@elektron.fo 
• Grønland: 

◦ Ilulissat Kalattuuat 91: Nuka Maline C. Petersen, nukacp@hotmail.com 
◦ N.A.I.P.: Ane Bertelsen, naipnuuk@gmail.com 

• Island: Elín  Svava Elíasdóttir, elinsvav@simnet.is 
• Norge: Solveig Brekke Hauknes, solveig@ungdomslag.no 
• Sverige: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@folkdansringen.se 
• Åland: Berit Lindholm, beritmargita@gmail.com 

Den enkelte gruppeleder indsamler disse pdf-dokumenter i udfyldt stand fra gruppens/foreningens 
deltagere. Her er det yderst vigtigt, at:

• Hver enkelt deltager udfylder dokumentet fyldestgørende og korrekt samt ved at udfylde 
dette dokument i en almindelig pdf-læser, og siden gemmer det igen som et pdf-dokument, 
som bærer deltagerens navn. Eet dokument pr. person.

• Der må ikke foretages andre ændringer i dokumentet end at udfylde de felter, der allerede 
forefindes. 

Når gruppelederen har indsamlet tilmeldingsblanketter fra samtlige deltagere i gruppen, så sender 
vedkommende disse som attachments via e-mail til: sr@sr.fo hvor emne-feltet er udfyldt 
”Tilmelding” gerne efterfulgt af gruppens/foreningens navn. I samme mail skal gruppelederen oplyse
stamoplysninger om gruppen/foreningen – heriblandt:

• Navn og kontaktinfo for foreningen/gruppen
• Kontaktperson samt dennes stam- og kontaktoplysninger
• Hvilken landsorganisation i hht. Nordlekregi denne gruppe/forening er medlem af
• Om gruppen/foreningen medbringer egen fane
• Eventuelle andre ting af betydning

Samtidig skal gruppelederen indberette til landets koordinator ifm. tilmelding til HAVLEIK 2022 (se 
ovenover), hvor mange tilmeldte der er. Gruppelederen vil senere modtage en samlet oversigt fra 
Sláið Ring over gruppens tilmeldinger i et regneark. 

Gruppelederen bør ikke dele detaljerne om de enkelte deltagere med andre end 
stævnearrangørerne. Stævnearrangørerne deler kun oplysninger om de enkelte deltagere i det 
omfang dette er nødvendigt for at yde de bestilte ydelser – f.eks. ifm. bestilling udflugter eller 
airportshuttle. Desuden kan Sláið Ring fremsende relevant information vedr. stævnet til deltagernes 
e-mail.

https://sr.fo/havleikur-2022/?menuid=5250
mailto:elinsvav@simnet.is
mailto:nukacp@hotmail.com
mailto:sr@sr.fo
mailto:beritmargita@gmail.com
mailto:elisabeth.lindholm@folkdansringen.se
mailto:solveig@ungdomslag.no
mailto:naipnuuk@gmail.com
mailto:olavur@elektron.fo
mailto:tette.lasse@gmail.com
mailto:hanneholse@gmail.com


Ved senere opdateringer, yderlige tilmeldinger hhv. aflysninger fremsendes disse på samme vis med 
klar angivelse om, at dette er opdateringer, yderlige tilmeldinger hhv. aflysninger, og landets 
koordinator opdateres ligeså med antal tilmeldte. 

Tidsfrister
• 1. november 2021: Tilmeldingen åbner – landene har fået tildelt kvoter, og hvert lands 

nationale komité/Nordlek repræsentant koordinerer, hvor mange hver forening/gruppe kan 
tilmelde. 

• 15. januar 2022: Sidste frist for landene at lave tilmeldinger indenfor deres tildelte kvoter – 
herefter frigives de ikke anvendte pladser til andre lande at anvende efter først-til-mølle 
princippet. 

• 15. april 2022: Sidste frist for at tilmelde sig stævnet & sidste frist for betaling af 
stævnegebyret samt yderligere tilkøb. Ved aflysning senest 15. maj 2022 refunderes 
halvdelen af det indbetalte; ved aflysning efter 15. maj 2022 tilbagebetales intet. Gruppen/ 
foreningen indkræver og overfører samlet beløbet for gruppens/foreningens tilmeldinger 
efter nærmere anvisninger fra Sláið Ring (d.v.s. stævnegebyret samt yderligere tilkøb).

Hvis der igen måtte komme koronarestriktioner for rejse mellem nordiske lande, karantæneregler 
og/eller forbud mod større forsamlinger/folkedans, så bliver betingelserne tilpasset tilsvarende og 
inden den 15. april 2022. 

På vegne af HAVLEIK 2022 stævnestyrelse,

Gunnar Restorff, fm.
Landsforeningen Sláið Ring
Tel. +298 292563
E-mail: sr@sr.fo

mailto:sr@sr.fo
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	Foedselsdato: DD-MM-YYYY
	Airportshuttle ankomst: [Vælg ja/nej]
	Fornavn(e): Skriv deltagerens fornavn(e)
	Efternavn: Skriv deltagerens efternavn
	Adresse: Skriv gadenavn og -nummer
	Postnummer: Skriv postnummer
	By: Skriv bynavn
	Land: [Vælg land]
	Mobil: Skriv mobilnr. m/landekode, f.eks. +298 123456
	E-mail: Skriv e-mail adresse
	Ankomstdato: DD-MM-YYYY
	Ankomsttidspunkt: HH:MM
	Ankomst med: Off
	Flynr: 
	 ankomst: Skriv flynr., f.eks. RC450
	 afrejse: Skriv flynr., f.eks. RC450

	Lufthavn - ankomst fra: Skriv lufthavnskode, f.eks. CPH
	Afrejsedato: DD-MM-YYYY
	Afrejsetidspunkt: HH:MM
	Afrejse med: Off
	Lufthavn - afrejse til: Skriv lufthavnskode, f.eks. CPH
	Airportshuttle afrejse: [Vælg ja/nej]
	Foreningsnavn: Skriv foreningens eller gruppens navn
	Kontaktperson: Skriv navnet på foreningens/gruppens kontaktperson
	Deltagers rolle: Anfør deltagers rolle(r)
	Type staevnegebyr: [Vælg hvilket slags stævnegebyr ønskes]
	Ekstra overnatning 10: 
	7: Off

	Ekstra overnatning 11: 
	7: Off

	Ekstra overnatning 17: 
	7: Off

	Sovesaet: Off
	Sommerlejr: Off
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	12-frokost: Off
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	13-frokost: Off
	14-frokost: Off
	15-frokost: Off
	16-frokost: Off
	17-frokost: Off
	13-morgenmad: Off
	14-morgenmad: Off
	15-morgenmad: Off
	16-morgenmad: Off
	17-morgenmad: Off
	18-morgenmad: Off
	17-aftensmad: Off
	Antal T-shirts: [Vælg antal T-shirts]
	Str: 
	 T-shirt 1: [Vælg størrelse på 1. T-shirt]
	 T-shirt 2: [Vælg størrelse på 2. T-shirt]
	 T-shirt 3: [Vælg størrelse på 3. T-shirt]

	Udflugt-Oesteroe: Off
	Udflugt-Vaagoe: Off
	Udflugt-Gjogv: Off
	Udflugt-Vestmanna: Off
	Balladedans: Off
	Foredrag: Off
	Kulturaften: Off
	Anden indlogering: Anfør anden indlogering end skoleindlogering her.
F.eks. Hotel Hilton, 11-17/7/2022
	Bemaerkninger: Anføre præcise oplysninger om særlige behov - heriblandt især eventuel madallergi eller speciel diæt


