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Information 2 - Italiensturen juli 2018 
 
Vi er nu registreret som deltagende ved stævnet Festival del Sole, Riccione, Italien - så I kan 
godt begynde at glæde jer. 
 

Vi har indberettet det nøjagtige tal for hvor mange vi er, og samtidigt booket hoteller. Det 
betyder, at vi har fastsat betalingsdatoerne og beløb for de næste rater: 

 
1. Senest d. 22. februar betales 2.000,- kr. pr. gymnast. 
2. Senest d. 22. april betales 2.300,- kr. pr. gymnast  

(link til betaling se nederst på siden) 
 Den samlede rejseudgift er selvfølgelig afhængigt af sponsorater m.m.  
 Dette reguleres dog først efter turen, hvor der evt. betales penge tilbage. 

 

Bus 

Vi forventer at alle gymnaster gør brug af bussen på vej ned til Riccione, men vi har behov for 
at vide, hvilke gymnaster der ikke gør brug af bussen på vejen hjem. Henvend jer til Signe 
Mette Thrane (signemettethrane@gmail.com) såfremt I ikke gør brug af bussen hjem. 
 
I løbet af maj måned, vil vi sørge for at alle rejsedeltagere få mulighed for at ønske hvem de 
gerne vil sidde ved siden af, og hvem de gerne vil bo sammen med.  
Når vi, sandsynligvis i løbet af juni måned, får besked om hvilke hoteller vi bliver indkvarteret 
på, vil vi lave dels buslister og indkvarteringsplan og søge at imødekomme så mange ønsker 
som muligt. 
 

Afrejseopvisning 

Vi forventer at vi laver en afrejseopvisnings lørdag d. 9. juni i forbindelse med Svendborg 
Sportsfestival – sæt et kryds i kalenderen allerede nu! 
 

Afrejse-/rejseinfo 
Forældremøde om turen afholdes i SG huset torsdag d. 14.06.2018 efter træning. 
Vi forventer afrejse fra Svendborg lørdag morgen d. 30. juni 2018. 
Alle rejsedeltagere skal have en stor madpakke med, da første måltid på turen først serveres 
lørdag aften. 
Vi sørger for maden lørdag aften, søndag morgen og middag. Søndag aften starter vores 
stævnedeltagelse, som er med indkvartering og fuld forplejning. 
Hjemrejse fra Riccione afgang lørdag morgen d. 7. juli, med ankomst til SG søndag d. 8. juli. 
Tidspunkt for ankomst til Svendborg tilkommer senere.  
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Kontaktinfo 
Nedenfor her, er navne på forældregruppen - vi hjælper med det praktiske og deltager på 
turen.  
Derudover er der lavet en Facebook gruppe, der nu kan anmodes SG Juniorhold Italien 2018. 
 

Lenette Larsen Lenette@groenlundnielsen.dk 26249942 
Signe Mette Thrane signemettethrane@gmail.com 51221032 
Martina Andersen mamarand@gmail.com 60708236 
Peder Michael Christensen pedermichaelchristensen@gmail.com 53755393 

 
Betaling 
Betalingslink til 2. rate og 3. rate kan findes her: https://www.svendborg-gf.dk/riccione2018-
sg 
 
Med venlig hilsen 
Lenette, Signe, Martina og Peder. 
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