
 
 

Gymnastiktur til Festival Del Sole i Riccione, Italien 2018 

Informationsbrev til SG juniorhold 

 

Hvert andet år afholdes Festival Del Sole i Riccione i Italien. Det er et stævne med ca. 4500 

deltagere, som træner og laver opvisninger på strandene omkring byen Riccione. De sidste 

3-4 gange har der været hold med fra SG. Det har været en succes, og det vil vi gerne 

gentage i sommeren 2018. 

 

Festival Del Sol 

Festivalen afholdes fra søndag d. 1. juli 2018 til lørdag d. 7. juli 2018, og der kan læses mere om den 

på http://www.festivaldelsole.it/en 

 

Transport 

Vi regner med, at vi skal køre med bus, med afgang lørdag d. 30. juni 2018 om morgenen. 

Hjemkomst tidspunktet forventes at blive søndag d. 8. juli 2018 sidste på eftermiddagen. 

 

Pris 

Prisen er på omkring 5000 kr. Prisen dækker: Bus fra Svendborg til Riccione og retur, stævnet i 

Italien, samt fuld forplejning efter ”den første madpakke”, X-antal træninger frem mod turen, samt 

en andel af hjælperbetalingen. 

Under stævnet er de unge indlogeret på hoteller med fuld kost.   

For at holde prisen nede, opfordrer vi alle til at tage initiativer som kan hjælpe med at finansiere 

turen. Kontaktpersonerne til dette vil blive fundet ved kommende forældremøde. 

 

Der er ikke rabat på transporten hvis man bliver i Italien efter stævnet. 

http://www.festivaldelsole.it/en


 
 

Løbende information og spørgsmål 

På Juniorholdets facebook-side vil man løbende kunne holde sig orienteret og stille spørgsmål mm. 

 

Forældre 

Som familie er man velkommen til at tage med til Italien.  

Man skal selv sørge for transport og indlogering, men da der er rigtig mange hoteller i Riccione er 

det ikke svært. 

I stævnedagene er man velkommen til at følges med gymnasterne, hvor det er muligt, men det er 

vigtigt, at understrege, at gymnasterne først og fremmest er på tur med deres hold, og derfor skal 

følge det program instruktørerne fastsætter. 

Hvis der er ekstra plads i bussen, er man som forældre meget velkommen til at køre med, men vi 

kan først give besked om dette, når vi har et overblik over hvor mange gymnaster og instruktører 

der vil med. 

 

Tilmelding 

Vi tilmelder holdet til stævnet den 14. oktober og håber at vi er et af de heldige hold, der kommer 

med. Vi har besluttet, at der vil være bindende tilmelding SENEST 23/11. Ved træningen d. 16/11 

vil Peder og Gitte være til stede til at besvare evt. spørgsmål. 

Ved tilmeldingen skal der betales 700 kr. 

Dette gøres via hjemmesiden http://www.svendborg-gf.dk. Betalingen bliver synlig fra forsiden i 

øverste bjælke – events og aktiviteter. 

Tilmelding og betaling er mulig fra d. 25. oktober. 

 

Møde  

Der vil være møde for tilmeldte gymnaster og deres forældre. 

 Nærmere informationer omkring tidspunkter kommer hurtigst muligt. 

http://www.svendborg-gf.dk/


 
 

 

Kontaktpersoner 

 

Gitte Stenum      gs.elbaek@gmail.com - 26831191 
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