
Ilmoittautumislomake
HAVLEIKUR 2022

Yhdistyksen/ryhmän nimi:
Ryhmän yhteyshenkilö:

Henkilökohtaiset tiedot
Osanottajan henkilökohtaiset tiedot:
Etunimi:
Sukunimi:
Syntymäaika:
Osanottajan osoitetiedot:
Katuosoite:
Postinumero:
Postiosoite:
Maa:
Osanottajan yhteystiedot:
Puhelinnumero 
(myös maatunnus):
Sähköpostiosoite:
Osallistujan rooli tapahtumassa:
Osallistun tapahtumaan:

(Tähän kirjoitetaan jos osallistuja on tanssija, pelimanni, ohjaaja, ryhmän 
yhteyshenkilö, saattaja, jne. Voit kirjoittaa useamman roolin jos se on 
tarpeen)

Tiedot matkustamisesta
Saapuminen
Saapumispäivä: Saapumisajankohta:
Kulkuneuvo, jolla saavutaan Fäärsaarille:

tai

Lennon numero: 
Lennon lähtöpaikka:
Lentokenttäkuljetus:  

(DKK 175/henkilö, kuitenkin DKK 150 jos kyseessä on yli 20 hengen ryhmä)

Paluumatka
Paluupäivä: Paluumatkan ajankohta:
Paluumatkan kulkuneuvo:

tai

Lennon numero: 
Paluulennon määränpää:
Lentokenttäkuljetus:  

(DKK 175/henkilö, kuitenkin DKK 150 jos kyseessä on yli 20 hengen ryhmä)

Lautta (Norröna)

Lentokone

Lautta (Norröna)

Lentokone



Ilmoittautuminen HAVLEIK 2022-tapahtumaan
Tapahtumamaksu:

Täysi tapahtumahinta (DKK 2600) sisältää osallistumisen tapahtumaan, 
vierailun paikallisiin tanssiyhdistyksiin torstaina, gaalaillallisen lauantaina 
sekä ruokailut ja yöpymisen tiistain 12.7. päivällisestä alkaen sunnuntain 
17.7. aamupalaan asti.
Alennettu tapahtumahinta (DKK 1600) sisältää osallistumisen 
tapahtumaan, vierailun paikallisiin tanssiyhdistyksiin torstaina sekä 
gaalaillallisen lauantaina. Hintaan ei sisälly muita ruokailuja eikä 
majoitusta.

Kesäleiri: Hinta: DKK 500
Jokaisesta maasta korkeintaan 8 nuorella 15-25-vuotiailla (sekä 15 että 25 
vuotta täyttäneet voivat osallistua) on mahdollisuus osallistua kesäleiriin 
kohteessa  Sandur ennen HAVLEIK 2022-tapahtuman alkua. Saapuminen 
sunnuntaina 10.7.2022 Sandur’iin ja lähtö 13.7.2022 HAVLEIK 2022-
tapahtumaan.

Yöpymistarvikkeet:  Hinta: DKK 500
Yöpymistarvikkeet koulumajoituksen yhteydessä – tämä sisältää 
ilmapatjan (76 cm x 191 cm x 22 cm), peiton, tyynyn sekä lakanat.

Ylimääräiset yöpymiset
Ylimääräiset yöpymiset koulussa on tilattavissa, saapuminen aikaisintaan 10.7 ja lähtö viimeistään 
18.7. 

Ylimääräiset yöpymiset: Yöpyminen 10-11.7.2022 välisenä yönä, hinta: DKK 125/henkilö
Yöpyminen 11-12.7.2022 välisenä yönä, hinta: DKK 125/henkilö
Yöpyminen 17-18.7.2022 välisenä yönä, hinta: DKK 125/henkilö

Ylimääräiset ruokailut
Ylimääräisiä ruokailuja voi ostaa koulussa - täyteen tapahtumahintaan sisältyy ateriat päivällisestä 
12.7.2022 aamupalaan 17.7. Ateriat, jotka sisältyvät tapahtumahintaan on merkitty vihreällä. Ateriat,
jotka eivät sisälly hintaan on merkitty punaisella. Jos olet valinnut täyden tapahtumahinnan sinun ei 
tarvitse merkitä vihreitä aterioita jotka sisältyvät hintaan.  

Aamupala, DKK 80 Lounas, DKK 85 Päivällinen, DKK 90
sunnuntai 10.07.2022
maanantai 11.07.2022
tiistai 12.07.2022
keskiviikko 13.07.2022
torstai 14.07.2022
perjantai 15.07.2022
lauantai 16.07.2022 Gaalaillallinen
sunnuntai 17.07.2022
maanantai 18.07.2022



Retket perjantaina 15.7.2022
Retket järjestetään noin klo 9 ja 14 välillä. 

 Maaseutukierros saarella Eysturoy  Hinta: DKK 520
 Linja-autoajelu näköalareittiä Vágar-saarella  Hinta: DKK 470
 Gjógv ja lätyt  Hinta: DKK 447
 Vestmanna-seudun lintuluodot  Hinta: DKK 560

Muut ostot
 Fäärsaarelainen balladitanssi perjantaina 15.7.2022  Hinta: DKK   50
 Esitelmä perjantaina 15.7.2022 iltapäivällä  Hinta: DKK 100
 Fäärsaarelainen kulttuuri-ilta, perjantaina 15.7.2022 illalla  Hinta: DKK 125
 T-paita jossa HAVLEIK 2022-logo, hinta DKK 125/kpl

Lukumäärä:

Koko: 

Tietoja mahdollisesta majoittumisesta koulumajoituksen sijaan
Jos osanottaja majoittuu osittain tai kokonaan muualla kuin koulumajoituksessa on siitä ilmoitettava 
tässä kohdassa:

Mahdolliset muut tiedot, huomautukset
Mahdolliset muut huomautukset - esim. erityistarpeet, allergiat, ruoka-aineallerigat tai muut jotka 
tapahtumanjärjestäjän tulisi tietää tai ottaa huomioon:



Ohjeistus
Lisätietoja HAVELIK 2022-tapahtumasta löytyy kotisivuilta joita päivitetään tarvittaessa:

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

Ilmoittautminen
Jokaisen maan kansallinen komitea tai Nordlek-edustaja koordinoi maansa ilmoittautumisia - mm. 
yksittäisten ryhmien sopimuksia siitä kuinka monta osanottajaa ryhmästä voi olla. Maan 
yhteyshenkilöt ovat:

• Tanska: Hanne Holse Christensen, hanneholse@gmail.com 
• Suomi:

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

• Fäärsaaret: Ólavur Lydersen, olavur@elektron.fo 
• Gröönlanti:

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

• Islanti: Elín  Svava Elíasdóttir, elinsvav@simnet.is 
• Norja: Solveig Brekke Hauknes, solveig@ungdomslag.no 
• Ruotsi: Elisabeth Lindholm, elisabeth.lindholm@folkdansringen.se 
• Ahvenanmaa: Berit Lindholm, beritmargita@gmail.com 

Jokainen ryhmänjohtaja kokoa täytetyt pdf-lomakkeet ryhmän osanottajilta. On erittäin tärkeää että:
• Jokainen osanottaja täyttää lomakkeen jokaisen kohdan oikein. Lomake tallennetaan pdf-

tiedostona, jonka nimi on osanottajan nimi. Yksi tiedosto/henkilö. 
• Lomakkeeseen ei saa tehdä muita muutoksia kuin täyttää jo olemassaolevat kentät.

Kun ryhmänjohtaja on koonnut ilmoittautumislomakkeet jokaiselta ryhmäläiseltä hän lähettää 
lomakkeet liitteenä osoitteeseen sr@sr.fo. Sähköpostin aihe-kenttään kirjoitetaan Tilmelding ja sen 
jälkeen mielellään ryhmän/yhdistyksen nimi. Samassa sähköpostissa ryhmänjohtaja ilmoittaa myös 
yleisiä tietoja ryhmästä - mm.: 

• Ryhmän/yhdistyksen nimi ja yhteystiedot
• Yhteyshenkilö ja hänen tiedot ja yhteystiedot
• Minkä Nordlek-jäsenjärjestön jäsen ryhmä on
• Jos ryhmä/yhdistys ottaa mukaan oman yhdistyksen lipun
• Muut tärkeät tiedot

Samaan aikaa ryhmänjohtaja ilmoittaa maan koordinaattorille kuinka monta  ilmoittautunutta 
HAVLEIK 2022-tapahtumaan on (katso yhteystiedot yllä). Ryhmänjohtaja saa myöhemmin koosteen 
Sláið Ring’iltä ryhmän ilmoittautumisista. 

Ryhmänjohtaja ei saa jakaa tietoja yksittäisistä ilmoittautuneista muiden kun tapahtumanjärjestäjien
kanssa. Tapahtumanjärjestäjät jakavat tietoa yksittäisestä osanottajasta vain tarvittavan määrän 
jotta hänen varauksensa voidaan järjestää - esim. retkien tai lentokenttäkuljetuksen suhteen. Tämän 
lisäksi Sláið Ring voi lähettää tarpeellista tietoa tapahtumaan liittyen osanottajan 
sähköpostiosoitteeseen.

Myöhemmät päivitykset, lisätilaukset ilmoittautumiseen tai peruuntumiset ilmoitetaan myös tietoa 
tarvitseville. Tällöin mainitaan selkeästi kyseessä olevan päivitys, lisätilaus tai peruutus. Myös maan 
koordinaattori saa päivitetyn tiedon ilmoittautuneiden määrästä. 

https://sr.fo/havleikur-2022/?menuid=5250
mailto:elinsvav@simnet.is
mailto:nukacp@hotmail.com
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


Aikarajat
• 1.11.2021: Ilmoittautminen avataan – jokainen maa on saanut tiedon oman maansa 

osallistujakiintiöstä. Jokaisen maan kansallinen komitea/Nordlek-liiton edustajat tietävät 
miten monta paikkaa yhdistyksille jaetaan.

• 15.1.2022: Maiden takaraja oman kiintiön ilmoittautumiseen – tämän jälkeen käyttämättä 
jääneet paikat vapautetaan muiden maiden käyttöön, nopeimmin ilmoittautuneet saavat 
paikat. 

• 15.4.2022: Viimeinen ilmoittautumispäivä ja viimeinen tapahtuman kustannusten 
maksupäivä. Jos osallistumisensa peruu ennen 15.5.2022 palautetaan puolet maksetuista 
kuluista. 15.5.2022 jälkeen perutusta osallistumisesta ei palauteta rahoja lainkaan. 
Ryhmä/yhdistys kokoaa osanottajiensa maksut ja maksaa kokonaissumman Sláið Ring’in 
ohjeiden mukaan (ts. tapahtumamaksu ja muut maksut). 

Jos koronarajotuksia Pohjoismaiden väliseen matkustamiseen tulee taas, karanteenisääntöjä pitää 
noudattaa ja/tai suurten ryhmien kokoontuminen tai kansantanssi kielletään, ehtoja mukautetaan 
niiden mukaisiksi viimeistään 15.4.2022. 

HAVELIK 2022-järjestelytoimkunnan puolesta

Gunnar Restorff, pj.
Sláið Ring
Puh. +298 292563
Sähköposti: sr@sr.fo

mailto:sr@sr.fo
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	Foedselsdato: PP-KK-VVVV
	Airportshuttle ankomst: [Valitse kyllä/ei]
	Fornavn(e): Kirjoita osanottajan etunimi
	Efternavn: Kirjoita osanottajan sukunimi
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	Str: 
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	 T-shirt 2: [Valitse t-paidan 2 koko]
	 T-shirt 3: [Valitse t-paidan 3 koko]
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	Anden indlogering: Kirjoita muu majoitus kuin koulumajoitus tähän. 
Esim. Hotel Hilton, 11-17/7/2022
	Bemaerkninger: Kirjoita muut huomautukset erityistarpeista - mm. erityisesti ruoka-aineallergiat tai erityisruokavalio


