
Tilmelding og betaling til BARNLEK 2023 

Tilmeldingen foregår ad 2 omgange. 

 

Gruppetilmelding. 

Hver forening/gruppe udnævner en gruppeleder der udfylder og indsender en Gruppe-tilmelding med diverse 

oplysninger om gruppen. Denne person skal naturligvis deltage i BARNLEK 2023, og er kontaktperson for 

foreningen/gruppen under stævnet. (Herefter kaldet gruppen) 

 

Ud over navn og kontaktoplysninger skal der i gruppetilmeldingen oplyses om Gruppens navn, forventet antal deltagere, 

oplysninger om land, organisation og forening. Desuden skal forventet ankomst og afrejse samt transportmåde angives. 

Derudover er det på gruppetilmeldingen at I bestiller plads til en PR-opvisning for jeres gruppe. Man kan vælge en 

ønsket dag. 

Endelig skal der angives en faktura-adresse for gruppen, hvor den samlede faktura for hele gruppen skal sendes til. (Se 

Betaling herunder) 

 

Når gruppelederen har indsendt denne gruppetilmelding, vil der pr. E-mail komme et link til formularen til personlig 

tilmelding, som så skal bruges af alle deltagere i gruppen.  

(Bem.: Gruppelederen skal også udfylde en personlig tilmelding) 

 

Personlig tilmelding. 
Brug linket du har modtaget fra din gruppeleder. Teksten på tilmeldingsskemaet står på engelsk 

På tilmeldingen skal du først sætte flueben i de 2 små felter på 1. side. 

Derefter skal du selvfølgelig skrive navn og kontaktoplysninger, men derudover også om du er danser, spillemand, leder 

eller instruktør. Om du har fødevare-allergier. 

Desuden er der mulighed for at bestille et par udflugter (https://barnlek2023.se/program/utflykter ) eller bestille 

Barnlek-artikler. (Aftal evt. udflugter med din foreningsleder) 

Hvis du er 13 til 16 år har du også mulighed for at tilmelde dig til arrangementet ”Tilsammans i Norden”, som vil lave et 

opvisningsprogram for denne aldersgruppe. (https://barnlek2023.se/program/tillsammans-i-norden ) 

 

Når du har sendt din tilmelding, vil du modtage en bekræftelse pr E-mail og din gruppeleder vil også få besked om at du 

er tilmeldt. 

 

Pris og betaling. 
Stævneprisen er 2400 svenske kroner. Hvad prisen vil blive i danske kroner afhænger af valutakursen når der engang 

skal betales, men forventes at ligge mellem 1600 – 1800 danske kroner. Dertil kommer selvfølgelig pris evt. udflugter og 

BARNLEK-artikler du bestiller. Der vil selvfølgelig også være en pris for rejsen til Lerum, men den vil være forskellig fra 

gruppe til gruppe.  

Der skal ikke betales noget til stævnet ved tilmeldingen. 

Stævnet vil på et tidspunkt sende en samlet faktura til den landsorganisation som gruppelederen har angivet, og det er 

denne der sender en samlet faktura ud til den enkelte gruppe. 

Stævneprisen dækker: Stævnearmbånd der giver adgang til hele stævneprogrammet, skolelogi fra onsdag til søndag, 
forplejning fra frokost onsdag til morgenmad søndag og stævne-t-shirt. 
Se målskema for T-shirts herunder. 
 
Stævnearmbåndet. 

Stævnearmbåndet skal også bruges som betalingsmiddel i stævne-caféen og kiosken. Der kan ikke bruges kontanter her. 

Sammen med tilmeldingskvitteringen kommer der et link, hvor kan indsættes penge ind på armbåndet inden stævnet 

starter. Det kan også ”oplades” med internationale Kreditkort på stævnekontoret under stævnet. 

Hvis der er mere end 100 SKR tilbage på armbåndet når stævnet slutter bliver beløbet udbetalt til den nationale 

organisation, der så skal tilbagebetale til den enkelte.  

Hvis restbeløber ikke overstiger 100 SKR vil det ikke blive tilbagebetalt, men givet til Red Barnet. 

 

 

https://barnlek2023.se/program/utflykter
https://barnlek2023.se/program/tillsammans-i-norden

