
Den danske nationalkomité BARNLEK 2020 

 

 

 

 

Tilmeldingsproceduren ved BARNLEK 2020 i Mölnlycke 

 

Gruppetilmelding: 

Trin 1:  
Udnævn en ansvarlig leder for foreningen/gruppen. (Herefter kaldt Gruppen) 

En voksen person i gruppen udnævnes til ansvarlig leder. (Gruppeleder) Denne skal selvfølgelig deltage i 

BARNLEK 2020, og er kontaktperson for gruppen. Du forventes at være rådighed for din gruppe og 

stævneudvalget for BARNLEK 2020, under hele dit ophold i Mölnlycke. 

 

Hvis I efter tilmeldingen vil ændre hvem der er gruppeleder, skal I sende en e-mail til 

anmalan@barnlek2020.se. Bemærk, at der ikke er registreret nogen ændringer, før stævneudvalget har 

sendt dig en bekræftelse på ændringen. 

 

Trin 2:  
Der oprettes en gruppetilmelding. 

Gruppelederen opretter en gruppetilmelding (hvis en anden opretter en gruppetilmelding, skal der gives 

kontaktoplysninger for den ansvarlige gruppeleder).  

Inden denne gruppetilmelding er foretaget, kan ingen andre tilmelde sig. 

 

Gruppelederen vil du modtage en e-mail hver gang en deltager tilmelder sig gruppen. Der sendes desuden 

en liste over alle gruppens tilmeldinger til gruppelederen inden 1. april 2019. Kontakt stævneudvalget så 

hurtigt som muligt, hvis der er fejl i tilmeldingerne. 

 

Oplysninger på gruppetilmeldingen 

Gruppenavn 

I registreringen indtaster du navnet på gruppen. (Kan med fordel være  det det samme som 

foreningsnavnet. Stævneudvalget bruger derefter gruppenavnet, når vi kommunikerer med gruppen. 

Anslået antal deltagere 

Stævneudvalget vil gerne vide, hvor mange I tror der vil være i gruppen, for at de kan foretage en grov-

planlægning. Et anslået antal er fint nok. 

Oplysninger om gruppen 

I gruppetilmeldingen skal land, organisationen og foreningen udfyldes. Dette vil sikre, at alle 

landsorganisationer får besked om, hvilke grupper fra deres organisation der er tilmeldt. 

Ankomst- og afrejsedato 

Angiv, hvilken dag I ankommer til BARNLEK 2020, og hvilken dag I rejser fra BARNLEK 2020. Stævneprisen 

inkluderer indkvartering på skolen onsdag til søndag (udchekning senest kl. 12). Hvis I vil komme tidligere, 

er prisen 100 SEK pr. person pr nat. 

Rejsemåde 

Hvordan kommer I til BARNLEK 2020 - tog, bus, bil eller fly? 

Ønsker I at deltage i PR-opvisninger i byen? 

Angiv, om din gruppe vil danse PR-opvisninger. Angiv de dage, I vil danse. Gruppelederen vil modtage en 

bekræftelse af tidspunkt og sted for opvisningen/gerne, inden I ankommer til BARNLEK 2020.  

 

 

 

 

 



Faktureringsadresse. 

Angiv, hvilken faktureringsadresse gruppefakturaen vil blive sendt til.  (Se ”betaling” nederst på siden.) 

 

Link til tilmeldingsformularen. 

Når der er foretaget en gruppetilmelding, vil bekræftelse på dette blive sendt til gruppelederen via e-mail. I 

denne vil der være et link til den personlige tilmelding.  

Gruppelederen sender dette link til alle der vil tilmelde sig BARNLEK 2020. Ved tilmeldingen bliver de så 

automatisk tilknyttet gruppen. Deltagerne udfylder derefter selv deres individuelle tilmelding. (eller det kan 

selvfølgelig gøres samlet af én person i foreningen) Husk, at gruppelederen også skal lave en individuel 

tilmelding! 

 

Trin 3: Individuel tilmelding for deltagere i gruppen. 
Alle, der deltager i BARNLEK 2020, skal indsende en individuel tilmelding. Tilmeldingsformularen findes på 

det link som gruppelederen har modtaget ved gruppetilmeldingen.  

 

Oplysninger på den individuelle tilmelding. 
Jeg tilmelder mig som: 

Her angiver du, om du deltager som danser og / eller musiker. Ledere og andre voksne skal også krydse af. 

Der kan vælges flere roller. 

Sprogambassadør: 

Hvis du kender mindst to af de nordiske sprog og vil hjælpe som sprogambassadør, skal du markere det. 

Læs mere om at være sprogambassadør. Det er ikke det samme som en tolk. 

Sammen i de nordiske lande: 

Hvis du blev født mellem 2003 og 2007, har du muligheden for at deltage i "Sammen i de nordiske lande". 

Læs mere om "Sammen i de nordiske lande i programmet". Bestem, om du vil deltage som danser eller 

musiker. Hvis du vælger musiker, skal du skrive hvilket instrument du spiller på, og hvor længe du har spillet 

det instrument. 

Specialkost: 

Du kan svare på nogle spørgsmål om maden, og hvis du har allergier, som stævnet har brug for at vide om.  

Det er også muligt at bestille ekstra måltider, hvis du kommer før BARNLEK 2020 starter. Maden der er 

inkluderet i stævnegebyret er fra frokost onsdag til morgenmad søndag.  

Overnatning 

Stævnegebyret inkluderer indkvartering fra onsdag til søndag. Der kan bestilles ekstra overnatning fra 

mandag.  

Det er også muligt at bestille leje af en luftmadras, dyne og pude. 

Vil du købe nogle BARNLEK 2020-produkter? 

Du kan også bestille BARNLEK 2020-produkter ved tilmeldingen. Se priserne på prislisten. 

 

Betaling. 
Der skal ikke betales ved tilmeldingen. 

Ca. 1. april vil din forening/gruppe modtage en faktura, hvor priserne er omregnet til danske kroner efter 

dagens kurs, og hvor der evt. er fratrukket tilskud på 500 kr. fra hovedorganisationerne for B&U-

medlemmer op til 18 år. 

Denne faktura indbetales forenings-/gruppevis til en dansk bankkonto, hvorefter der betales samlet for alle 

danske deltagere til den svenske arrangør.  

Oplysning om betalingsfrist og dansk bankkonto vil fremgå af fakturaen. 

 


