Tilmelding på www.l2022.dk

Når du tilmelder dig på www.l2022.dk er der flere valg, der skal gøres:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Indmarch - parade: Du kan vælge at deltage i indmarchen (som vi
anbefaler) eller være tilskuer.
Efterskoleholdet: Ønsker du at få en oplevelse udover det sædvanlige vil vi anbefale efterskoleholdet. De laver flere shows, men hvis vi
vælger lørdagaften, giver det os muligheder for at lave fælles hygge
sammen fredag.
Verdensholdet: Endnu en stor oplevelse, der kan anbefales.
Afslutning: Igen vælg siddepladser, hvis du/I ønsker at overvære
afslutningen.
Måltider: Vælg til og fra efter eget ønske.
Overnatning: Vi forsøger at få en fælles lejr på camping/teltpladsen,
som lægger op af hinanden. Dette kan dog ikke loves endnu, men vi
arbejder på det, Så vælg Telt eller Campingvogn, når du tilmelder dig.
Tilmeld dig på holdet Vil i Velling (hold nr. 0514800)
Vi har ønsket at lave opvisnings-show fredag formiddag ml 9-13.
Så når du vælger øvrige aktiviteter, så hold fredag formiddag åben.
Du kan senere ændre i nogle af oplysningerne, men ikke alle, så vær
opmærksom.

Skal du med til LANDSSTÆVNE 2022?
Skal du med på

Vellings fælleshold?

Tilmeldingen åbner 1. nov. 2021
Umiddelbart herefter vil vi lægge en mere detaljeret “tilmeldings-opskrift” på vuif.eu.

Kontakt
Ønsker du yderligere oplysninger eller vil du bare gerne have hjælp til
tilmelding, så kontakt: Anette, tlf. 4023 8562 eller Rasmus, tlf. 2294 5811
Holdet vil blive ledet af flere forskellige. Bjarne Nørgaard, Rasmus Bjerge
og Anette Kirk Jepsen står for koordinering af programmet.
Følg også med på www.vuif.eu
for nye opdateringer omkring VUIF’s deltagelse i landsstævnet.

30. juni - 3. juli 2022 i Svendborg
Velling UIF har tilmeldt holdet VIL I VELLING
- et stort fælleshold for alle 15 -100 år.
Et hold med gymnastik, idræt, sang, musik,
drama, rytmer, dans, natur, speciel effects
og... ja alt det vi står for i Velling.
Vi gjorde det i 2013 i Esbjerg og i 2017 i Aalborg - og gør det igen: Får Velling på Danmarkskortet! Skal du med?

En forlænget weekend
Mærk pulsen - mød magien

Vores mål er:
• at få Velling på Danmarks kortet,
og lade publikum blive forundret og
begejstret...
• at få en stor fælles oplevelse på tværs af
alder 15 til 100+ år
• at mindst 50 deltager på holdet ”Vil i Vel		
ling”, men gerne mange-mange-mange 		
flere..
• at lave et program, som viser, hvad Velling
er....

Du skal da med!

Det her er din chance for at opleve Danmarks største
idrætsfestival og mærke stemningen og magien, som kun
DGI Landsstævne kan levere - også endda i et Velling fællesskab ...
•
•

•

•
•

Alle kan deltage uanset fysisk formåen...
I Svendborg håber vi på at kan lave en fælles lejr på telt/campingpladsen. Dvs. vi arbejder på at få et hjørne, hvor camping og telt kan lægge
op af hinanden. Dette kan dog ikke loves endnu, men camping og
teltpladsen er på samme mark, så under alle omstændigheder tæt på
hinanden.
Du kan også vælge at bo på i seniorlejr eller overnatte på skoler. Overnatningsønske skal afkrydses ved tilmelding.
Børn kan være med, men for at deltage på holdet skal man
være født i 2007 eller tidligere... Børn ml. 4-14 år skal have en
børnebillet til landsstævnet. Børn 0-3 år er gratis.
Læs mere på l2022.dk.
Det er stadig muligt at deltage i andre idrætsgrene Vil i Velling skal kun lave “show” én gang.
Alle (også børn) kan deltage i åbningsparaden torsdag aften. Vi anbefaler, at vi alle deltager som aktiv “ind-marcher” og slutter sammen.
Ønsker man at se åbningsshow fra tribunen, skal det krydses af ved
tilmelding.

Træninger:

Søndag den 22. maj 2022 kl. 14-17
i multihallen, Velling Friskole
Søndag den 6. juni 2022 kl. 14-17
i multihallen, Velling Friskole
Lørdag den 11. juni 2022 - eftermiddag.
“En smagsprøve” til Velling Sommertræf
Søndag den 26. juni 2022 kl. 14-17,
Generalprøve i multihallen, Velling Friskole
30. juni - 3. juli 2022 LANDSSTÆVNE i Svendborg

Pris:

Tilmelding fra 1. nov. - 30. nov. 2021: Kr. 999,med mulighed for tilkøb af landsstævne-festivalpakke og så er prisen
1299,Derefter er prisen 1299,- uden mulighed for tilkøb af festivalpakke.
Prisen er for basis tilmelding, dertil kommer billetter til efterskolernes
show, afslutningsshow, Verdensholdet og spisning.
Se mere på www.l2022.dk
Ovennævnte pris er for deltagelse i selve landsstævnet. Dertil skal regnes
et mindre beløb til køb af “show-tøj”. VUIF afholder udgifter i forbindelse
med træningerne og evt. ekstra udstyr.

Tilmelding:

På www.l2022.dk, hvor du køber billetten
og tilmelder dig holdet.
Søg på holdet Vil i Velling (hold nr. 0514800)
(Se bagsiden).
Læs evt. mere på vuif.eu
Sidste frist for tilmelding er 20. april 2022.

