
 

 

 

 

 

Till/ svenska föreningar som anmält intresse av att delta på  

WORLD GYMNAESTRADA DEN 30 JULI-5 AUGUSTI 2023 I AMSTERDAM 
Sverige planerar för att delta med 500 deltagare på WG 2023 i Amsterdam. Totalt sett planerar 

arrangören att ta emot över 20 000 deltagare från minst 60 länder från hela världen. 

Till ett sådant stort arrangemang krävs mycket planering och därför önskar arrangören få in uppgifter 

redan ett år i förväg av de föreningar som önskar delta. 

 

Senast den 15 juni 2022 ska alla föreningar preliminär anmäla sig på bifogad länk.  

I samband med anmälan kommer föreningen att faktureras 500 kr/deltagare i anmälningsavgift, som ska 

vara betald senast den 30 juni. 

 

I december 2022 ska den definitiva anmälan ske med personuppgifter på alla deltagare.  

Då ska även hela deltagaravgiften, logikostnaden inkl. frukost och lunch betalas. 

Anmälningsavgiften 500 kr/deltagare är ett förskott på deltagaravgiften. 

 

Avgifter på plats i Amsterdam: 

• deltagaravgiften är 275 €,  

• skollogi 8 nätter inkl. frukost 205 €,  

• sju luncher på Gymnaestrada-området 122,50 €  

= totalt ca 600 € (hotellboende blir till en högre kostnad) 

 

Skulle föreningen dra sig ur deltagande, eller definitiv anmäla färre antal deltagare i december, 

återbetalas 400 kr/deltagare av den inbetalade anmälningsavgiften. 

 

Nedanstående uppgifter gäller för föreningens uppvisningar: 

• Tre uppvisningar på 10-15 min ska genomföras inomhus på en yta av ca 20x20/30 m. 

• Uppvisningarna genomförs dagtid under veckan (måndag-fredag) 

• Möjlighet till en eller flera gatuuppvisningar i Amsterdam 

• Vi önskar hög kvalité på de program som genomförs, men i princip finns ingen begränsning i vad man 

kan göra på uppvisningsgolvet, endast fantasin sätter stopp.  

• Gymnasterna bör vara 15 år och äldre, dispens kan ges till yngre deltagare om de har namngivna ledare som 

ansvarar för dem under vistelsen i Amsterdam. 

• Gymnaestradan är rörelseglädje och gemenskap, gammal som ung, motionär som elitgymnast. 

• Under Gymnaestradan genomförs bara stora och små uppvisningar, inga tävlingar. 

• En uppvisningsgrupp bör bestå av minst 30 gymnaster (men gärna över 100). 

• Större föreningstrupper, föreningar i samverkan, samt regiontrupper kommer att prioriteras, även om 

vår ambition är att alla föreningar som anmält intresse ska få möjlighet att delta. 

 

Mer information finns på: 

www.gymnastik.se/Verksamheter/Uppvisningsgymnastik/Gymnaestrada2023/ (Gymnastikförbundet) 

https://worldgymnaestrada2023.com/en (arrangören i Amsterdam) 

 

Varmt välkomna med föreningens anmälan 

 

 

 

Nina Lööw Calle Myrsell 

nina.loow@gymnastik.se cm@gymnastik.se  
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Skansbrogatan 7 / 100 61 Stockholm / 08-699 60 00 / info@gymnastik.se 

PRELIMINÄR ANMÄLAN AV FÖRENING TILL WORLD GYMNAESTRADA 2023 I AMSTERDAM 

Intresseanmälan ska vara inskickad senast den 15 juni 2022 till nina.loow@gymnastik.se 

Fyll i din intresseanmälan här: Preliminär anmälan Gymnaestrada 2023 - Google Formulär 

 

Därefter kommer föreningen att faktureras 500 kr/deltagare i anmälningsavgift,  

som ska betalas senast den 30 juni som bekräftelse på föreningens anmälan.  

 

Se anmälningsavgiften 500 kr/delt som ett förskott på deltagaravgiften som ska betala i december. 

 

Den definitiva anmälningen till WG 2023 sker i december 2022.  

Om föreningen då drar sig ur deltagandet, eller anmäler ett lägre antal deltagare, kommer 

400 kr/delt att återbetalas till föreningen.  
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