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Gym for Life Norge 2018. 
10.09.2018 

 

Det nærmer seg Gym for Life Norge 2018, vi trenger nå formel påmelding til arrangementet. 

Alle deltakere har registret seg for via Face Book eller e-post, og er dermed påmeldt 

arrangementet. Påmeldingen vi ber om nå er for reise og opphold. 

 

Gym for Life Norge 2018, går av stabelen i Oslo 27. oktober, det er en nasjonalkonkurranse. 

Vi deltar med to tropper, en liten og en stor. Det er tilsammen 14 påmeldte tropper fra 11 

idrettslag. Arrangementet finner sted i Ekeberg Idrettshall, konkurransen starter lørdag 27. 

oktober kl. 15.00, billetter kan bestilles på NGTF.no eller kjøpes i døren 100,- kr pr person. 

 

LIL har 66 deltaker påmeldt, vi legger opp til fellesreise med tog og overnatting på Haralds 

heimen vandrer hjem, transport behov i Oslo løser vi med bruk av kollektiv transport. 

 

Reise 

Det blir fellesreise med tog fra Bergen fredag den 26. oktober kl. 15:58 og retur 

søndag den 28. oktober med ankomst Bergen kl. 18:55. Fremmøte kl. 15:30 på 

fredagen. Billetter på kollektiv transport i Oslo dekkes også i reisekostnader. 

 

Overnatting og mat 

Overnatting blir på Haraldsheimen i 4 mannsrom, her får vi frokost lørdag og søndag. 

Trenere og ledere vil bestemme hvem som skal bo på hvilke rom, i påmeldingskjema 

kan man legge inn ønsker om hvem man vil bo med. 

Lunsj og middag lørdag er med i opplegget når man bor på Haraldsheimen. 

Mat til toget fredag og søndag må hver enkelt ordne.  

 

Kostnader 

 Deltaker avgift, alle må betale denne :     600,- 

 Opphold og mat:        900,-     

 Reise:       1.000,- 

 Totalt:       2.500,- 

 

Påmelding må gjøres elektronisk, frist er 15.september. Linken til påmeldingskjema ligger på 

nettsiden til gruppen og er lagt ut på FB sidene til de ulike dansepartiene. Link til 

PÅMELDING 

Betaling av kostnader gjøres til konto 3633.36.45194 merk innbetaling med deltaker navn. 

senest 20. september. 

 

Vi ber om at spørsmål etc. sendes på e-post til: turn@loddefjordil.no 

 

Foreldre, foresatte og søsken som ønsker å delta på reise og opphold kan melde seg på i 

kommentar felt i påmeldingskjema.  
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