En håndsrækning til Tilmelding til Landsstævnet 2022:
1. Gå ind på https://www.dgi.dk/landsstaevne
2. Tryk Start tilmelding

3. Deltager
Indtast dine personlige oplysninger – og tryk næste.
Ude til højre kan du hele tiden følge med i, hvilke ting du har oplyst og valgt.

4. Billetter
Vælg Landsstævnebillet: Early bird eller Early bird med festivalpakke
Det er også her du kan vælge at købe børnebillet, hvis du skal have dine børn med.
Tryk Næste

5. Åbningsparade
Vælg om du vil deltage i åbningsparaden som tilskuer eller gå med.
Vi anbefaler at gå med, hvis du kan gå ca. 3 og stå i nogle timer.
Tryk Næste

6. Overnatning
Vælg overnatningsform. Hvis du selv finder en løsning i Svendborg, skal du vælge ”Jeg
sørger selv for overnatning”. Hvis du vil bo med Velling i telt og campinglejren skal du
vælge ”Ønsket DGI overnatningsform”

7. Vælg landsdel: DGI Vestjylland.
Vælg herefter om du har campingvogn med, om du vil have strøm, og du sover i
campingvogn ved en ven
Eller du medbringer telt eller sover i telt hos en ven.
Tryk Gem og Luk

8. Madbilletter
Tryk på de enkelte dage og vælg hvad du gerne vil have.
Bemærk dette er en nem løsning på at få mad og koster ekstra.
Dette kan også vælges til senere.

9. Idræt
Vælg Gymnastik i den lange idrætsmenu.

Under gymnastikhold skriv Vil i Velling – og vores hold kommer automatisk op.

Vælg evt. også workshops fredag og lørdag, som du gerne vil deltage i i løbet af
landsstævnet. Husk at holde fredag formiddag fri til vores show.
Dette kan du også vælge at gøre senere.
Tryk Gem og Luk.

10. Kryds af ved Jeg har læst og forstået handelsbetingelserne og tryk på Gå til betaling

11. Betaling
Gennemfør betalingen med kort eller mobilepay.

12. Kvittering
Der vil nu komme en kvittering på skærmen + en mail med kvittering. I din mail er der
også en rabatkode, som du kan bruge til købe af showbilletter.

13. Showbilletter
Vil du ind og se Verdensholdet, Efterskoleholdet og/eller afslutningen, skal du købe
billetter særskilt. Klik på linket der er under kvitteringen ”Køb showbilletter”

14. Vælg hvilke(t) show du vil se, og vælg billetter. Husk at indtaste din rabatkode.
Gennemfør betalingen. Du vil også her modtage din kvittering sammen med billetter på
mail.

Og så er du klar til at indtage Landsstævnet 2022 i Svendborg sammen
med Velling

