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Havleikur 2022
Pohjoismainen tanssitapahtuma Havleikur järjestetään Tórshavnissa 12-17.7.2022. Nuorten 
kesäleiri alkaa kuitenkin jo 10.7.2022. Kesäleiriin voi osallistua kaikki 15-25-vuotiaat. 
Fäärsaarelainen pääjärjestö Sláið Ring järjestää tapahtuman yhteistyössä Fäärsaarelaisten 
tanssiyhdistysten kanssa.

Kotisivu
Päivitetyt tiedot tapahtumasta löytyvät tapahtuman kotisivuilta: 

https://sr.fo/havleikur-2022/?menuid=5250

Stævnestyrelsen
Gunnar Restorff,
puheenjohtaja – Sláið Ring
sr@sr.fo
puh. +298 292563

Ólavur Lydersen,
Edustaja Nordlek-liitossa – Sláið Ring
olavur@elektron.fo

Hildur K. Sørensen,
Edustaja Nordlek-liitossa – Sláið Ring
hildurks@hotmail.com

Andreas Sigurstein,
Paikallinen järjestäjä – Tøkum Lætt
ajs@olivant.fo

Birgir Djurhuus,
Paikallinen järjestäjä – Dansifelagið í Havn
birgirdjurhuus@gmail.com

Rasmus Joensen,
Taloudellinen koordinattori 
rj_stat@olivant.fo

Hendrik Egholm
Pohjoismaisen nuorisoleirin järjestäjä 
jhe@skulin.fo
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Ohjelma

Alustava ohjelma
10.-11.07.2022
Pohjoismainen nuorten leiri järjestetään Sandur’issa. Muiden osanottajien on mahdollista varata 
ylimääräinen kouluyöpyminen yhdeksi tai kahdeksi yöksi erillistä maksua vastaan.

12..07.2022
Saapuminen Fäärsaarille. 
Majoitus kouluissa avataan

13.07.2022
Avajaiset 
Tanssi-iltama

14.07.2022
Vierailuja maaseudulla ja paikallisissa tanssiyhdistyksissä. 
Tanssi-iltama

15.07.2022
Esitelmiä, työpajoja, retkiä
Tanssi-iltama
Keskiyön jumalanpalvelus

16.07.2022
Tanssiesityksiä kaupungilla 
Gaalaillallinen

17.07.2022
Kotiinpaluu Fäärsaarilta

18.07.2022
On mahdollista varata yksi ylimääräinen yöpyminen koulussa maksua vastaan, kotiinlähtö 
18.7.2022
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Kuljetus

Matka Fäärsaarille ja Fäärsarilta

Lautalla

Smyril Line (www.smyrilline.com), M/F Norröna:
 Tórshavn (FO)-Hirtshals (DK)
 Tórshavn (FO)-Seyðisfjörður (IS)

Lentokoneella

Atlantic Airways (www.atlantic.fo):
 Vagar FAE (FO)-Copenhagen CPH (DK),
 Vagar FAE (FO)-Billund BLL (DK),
 Vagar FAE (FO)-Aalborg AAL (DK),
 Vagar FAE (FO)-Bergen BGO (NO),
 Vagar FAE (FO)-Reykjavik KEF (IS),
 Vagar FAE (FO)-Edinburgh EDI (UK)
 Vagar FAE (FO)-London LGW (UK)

SAS (www.sas.com):
 Vagar FAE (FO)-Copenhagen CPH (DK)

Widerøe (www.wideroe.no)
 Vagar FAE (FO)-Bergen BGO (NO)

Kuljetukset Fäärsaarilla

Vagar (FAE)-Tórshavn

Lentokenttäkuljetuksen (Airport shuttle) voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä, hinta DKK 175 
yhteen suuntaan (jos samalla lennolla ilmoittautuneita on yli 20 henkilöä maksu on DKK 150). 

Muut kuljetukset 

Paikallisbussien ja -lauttojen aikataulut: ssl.fo

Taksi (Tórshavn): auto.fo

Yhteistanssit
Yhteistanssit julkaistaan tällä sivulla mahdollisimman nopeasti.
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Yöpyminen
Alta voit lukea majoitusvaihtoehdoista: koulussa ja hotelleissa.

A Norden hus/Pohjolan talo
B Hilton Garden Inn Faroe Islands
C Idrætshallen/Urheiluhalli (gaalaillallinen)
D Hotel Brandan
E Koulu “Eysturskúlin” (koulumajoitus)
F Hotel Føroyar
G 62°N Hotel City Center
H Hotel Djurhuus

Koulumajoitus 
Yöpyminen järjestetään luokkahuoneissa koulussa Eysturskúlin. Koulussa tarjoillaan aamupala, 
lounas ja päivällinen. Koulussa on myös suihkutilat sekä naisille että miehille. Koulu on keskeisellä 
paikalla Tórshavnissa. Koulumajoitus sisältyy tapahtumamaksuun. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista vuokrata ”yöpymistarvikkeet”: ilmapatja (76 cm x 191 
cm x 22 cm), peitto, tyyny ja lakanat yhteishintaan DKK 500.

Muu majoitus 
Olemme varanneet joitakin huoneita hotelleissa, varaus on voimassa 1.1.2022 asti (jos muuta ei 
mainita), jolloin kaikkien kiinnostuneiden viimeistään pitää vahvistaa huonevarauksensa. 
Tämän jälkeen kaikki hotellihuoneet ovat myös muiden varattavissa. Huoneita on varattu 
tapahtumaa varten vain pieni määrä, joten ensimmäiseksi huoneita varanneet saavat ne käyttöönsä. 
On tärkeää, että huonevarus tehdään allamainitulla tavalla. Huomaa että majoittuminen hotellissa 
Tórshavnissa on erittäin rajoitettua ja yleensä kaikki huoneet on varattu heinäkuussa jo kauan ennen
kesän lähestymistä. Hotellihuone maksetaan suoraan hotelliin. Ólavur Lydersen koordinoi 
hotellimajotukset. Hotellit, joista voitte lukea enemmän alla ovat seuraavat: 

 Hilton Garden Inn Faroe Islands
 Hotel Brandan
 Hotel Føroyar
 Hotel Djurhuus (entinen Hotel Streym)
 62°N Hotel City Center (Guesthouse & Hotel)

Hilton Garden Inn Faroe Islands

https://www.hiltongardeninn.fo

Uusi Hilton-ketjun hotelli keskeisellä paikalla tapahtumapaikkoihin nähden. Lyhyen matkan päässä 
Nordens hus’istä (Pohjolan talo), 1,1 km, majoituskoulusta Eysturskúlin (1,2 km), urheiluhallista 
Høllini á Hálsi (gaalaillalinen syödään täällä) 0,5 km sekä keskustasta (1,6 km). Hintaluokka: 
kahden hengen huone alkaen DKK 1400/yö, sis. aamupalan, yhden hengen huone alkaen DKK 
1250/yö sis. aamupalan. Varaus suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen 
barbara@hiltongardeninn.fo. Varauksessa ilmoitetaan varausnumero GSLR1. Varauksen voi 
tehdä 1.10.2021-12.4.2021, niin kauan kuin huoneita riittää. 
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Hotel Brandan

www.hotelbrandan.com

Uusi neljän tähden hotelli keskeisellä paikalla tapahtumapaikkoihin nähden. Lyhyen matkan päässä 
Nordens hus’istä (Pohjolan talo), 1,1 km, majoituskoulusta Eysturskúlin (2,5 km), urheiluhallista 
Høllini á Hálsi (gaalaillalinen syödään täällä) 0,3 km sekä keskustasta (1,2 km). Hintaluokka: 
kahden hengen huone alkaen DKK 1250/yö, sis. aamupalan. Varaus suoritetaan lähettämällä 
sähköposti osoitteeseen booking@hotelbrandan.fo. Varauksessa ilmoitetaan varausnumero 
HAVLEIKUR. Varaus pitää tehdä viimeistään 12.10.2021, niin kauan kuin huoneita riittää.

Hotel Føroyar

hotelforoyar.fo

Neljän tähden hotelli lähellä Tórshavnin vanhaa tuloliittymää. Etäisyys Nordens hus’iin (Pohjolan 
talo), 1,8 km, majoituskoulusta Eysturskúlin (2,5 km), urheiluhallista Høllini á Hálsi (gaalaillalinen 
syödään täällä) 2,3 km sekä keskustasta (2,0 km). Hintaluokka: kahden hengen huone alkaen DKK 
1400/yö, sis. aamupalan, yhden hengen huone alkaen DKK 1250/yö sis. aamupalan. Varaus 
suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen hf@hotelforoyar.fo.  Varauksessa ilmoitetaan
varausnumero 429404 ja kirjoitetaan viestiin HAVLEIKUR. Varauksen voi tehdä 1.1.2022 
mennessä, niin kauan kuin huoneita riittää. 

Hotel Djurhuus (entinen Hotel Streym)

http://www.hoteldjurhuus.fo

Hotelli lähellä merta ja keskustaa. Nordens hus’iin (Pohjolan talo), 2,5 km, majoituskoulusta 
Eysturskúlin (0,8 km), urheiluhallista Høllini á Hálsi (gaalaillalinen syödään täällä) 2,0 km sekä 
keskustasta (0,7 km). Hintaluokka: kahden hengen huone alkaen DKK 1100/yö, sis. aamupalan, 
yhden hengen huone alkaen DKK 1000/yö sis. aamupalan. Varaus suoritetaan lähettämällä 
sähköposti osoitteeseen liv@hd.fo.  Varauksessa kirjoitetaan viestiin HAVLEIKUR. 
Varauksen voi tehdä 1.1.2022 mennessä, niin kauan kuin huoneita riittää.

62°N Hotel City Center (Guesthouse & Hotel)

www.62n.fo

Vanhempi majatalo ja uusi kolmen tähden hotelli Tórshavnin keskustassa. Nordens hus’iin 
(Pohjolan talo), 1,7 km, majoituskoulusta Eysturskúlin (1,0 km), urheiluhallista Høllini á Hálsi 
(gaalaillalinen syödään täällä) 1,4 km sekä keskustasta (0,3 km). 

Guesthouse/majatalo, hintataso: 
 Kahden hengen huone: DKK 845/yö sis. aamupalan
 Yhden hengen huone: DKK 645/yö sis. aamupalan
 Kahden hengen huone ilman WC:tä: DKK 650/yö sis. aamupalan
 Kolmen hengen huone: DKK 1145/yö sis. aamupalan
 Neljän hengen huone: DKK 1400/yö sis. aamupalan

Hotelli, hintataso:
 Kahden hengen huone: DKK 1495/yö sis. aamupalan
 superior parvekkeella: DKK 2295/yö sis. aamupalan
 suite parvekkeella: DKK 2295/yö sis. aamupalan
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Varaukset 62°N HOTEL city center (sekä guesthouse että hotelli) suoritetaan lähettämällä 
sähköposti osoitteeseen susanna@62n.fo. Varauksessa  ilmoitetaan varausnumero 4069419 
HAVLEIKUR. Varauksen voi tehdä 1.1.2022 asti, niin kauan kuin huoneita riittää.

Tapahtuman tilat

Nordens hus/Pohjolan
talo
www.nlh.fo 

Tanssi-iltamat, fäärsaarelainen
kulttuuri-ilta, esitelmät

Idrætshal/Urheiluhalli
Gaalaillallinen, avajaiset (huonon sään sattuessa)

Koulu “Eysturskúlin”
Koulumajoitus, tapahtuman ruokailut, Fäärsaarelaisen tanssin työpaja

Centrum/Keskusta
Avajaiset (sään salliessa)
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Retket
Perjantaina 15.7.2022 tapahtuman osanottajilla on mahollisuus ostaa 1) retkiä, 2) osallistuminen 
fäärsaarelaisen tanssin työpajaan, 3) osallistuminen esitelmään ja/tai 4) osallistuminen 
fäärsaarelaiseen kultturi-iltaan. Retket, työpaja, esitelmä sekä kulttuuri-ilta ostetaan ja varataan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Alla voit nähdä valittavana olevat retket. Jos suurempi ryhmä toivoo 
retkeä ennen tapahtuman alkua voi ottaa yhteyttä esim. Mouritsen’s Bussar, puh. +298 322121, 
sähköposti: mb@mb.fo. 

Maaseutukierros saarella Eysturoy, 4½ tuntia, DKK 520
Jätämme pääkapupungin ja ajamme uuden vedenalaisen tunnelin läpi. Tunneli kulkee Streymoy- ja 
Eysturoy-saarten välillä. Tunnelissa, joka on 11 km pitkä, on kaunis skulptraalinen liikenneympyrä 
meren alla. Ensimmäseksi vieraillaan lammastilalla, jolla maanviljelijä kertoo lampaiden 
jalostuksesta. Lampaat saa nähdä lähietäisyydellä. Saat myös fäärsaarelaista kuivattua lihaa 
maistiaisiksi ja paikallista raparperivirvokejuomaa. Tämän vierailun jälkeen saat nähdä mihin villaa 
käytetään Navia-yrityksessä. Navia on fäärsaarelainen villavaatteiden tuottaja joka yhdistää 
modernin designin muiniaisiin menetelmiin ja perinteisiin. Tämä yhdistelmä antaa vaatteille 
uniikin, korkealaatuisen luonteen. Lopputulos on ainutlaatuinen, sekä miellyttävinä, 
korkealaatuisina vaatteina että alunperin vapaa-ajanasusteina.

Pohjoisempana vierailemme Gøte-
seudulla, missä Blásastova-museossa saa
ainutlaatuisen ymmärryksen Fäärsaarten
kulttuuriin ja elämäntapaan menneinä
vuosisatoina. Täällä on mahdollista nähdä
täydellinen, vanha, fäärsaarelainen
kyläyhteiskunta maatiloineen,
kalastuskojuineen ja vanhoine
kirkkoineen.

Matkalla takaisin Tórshavniin näemme
idyllisiä maisemia ja ylitämme ainoan
Atlantin ylittävän sillan joka yhdistää
Streymoy- ja Eysturoy-saaret. Ajamme myös vuoristoreittiä ja pysähdymme näköalapaikalle, jolta 
näkee päkaupungin.

Linja-autoajelu näköalareittiä Vágar-saarella, 4 tuntia, DKK 470
Nauti näköalareitistä ihanilla, perinteisillä seuduilla luonnonkauniilla Vágar-saarella.

Matkustamme pohjoiseen Tórshavnista merenalaisen tunnelin halki luonnonkauniille Vágar-
saarelle. Saarella on kolme suurta kylää: Miðvágur, Sandavágur ja Sørvágur ja kolme pienempää 
kylää: Bøur, Gásadalur ja Vatnsoyrar. Syvennymme kulttuuriin ja luontoon kun vierailemme 
joissakin näistä kylistä.

Ensimmäien pysähdys on Sandavágur’issa, hyvinsäilyneessä kylässa, jossa kaivauksissa on 
löytynyt keskiaikaisia raunioita jotka on jätetty näkyville. Vieraile silmäänpistävässä 
punakattoisessa kirkossa, jossa Sandavágur-kivi, riimukivi 1200-luvulta, on nähtävillä. Riimukiven 
teksti löytyy myös selitettynä nykykielellä. Tämän jälkeen luonnonkaunis ajelu jatkuu ohi kylien 
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Sørvágur ja Vatnsoyrar, viimeisin on uusi kylä joka on perustettu vuonna 1921. Tämä on ainut kylä 
Fäärsaarilla joka ei ole rannikolla, sitävastoin se on suuren järven rannalla.

Kohta tulemme kalastajakylään Bø, joka on oletettavasti yksi vanhimmista kylistä Fäärsaarilla: 
täältä näkymä merelle on kauneimpia Fäärsaarilla. Nautimme virvokkeista ja kotitekoisesta kakusta 
vanhassa makasiinissa joka on rakennettu 1861.

Voit valita, jos haluat vaeltaa oppaan
opastuksella Bø’ssä. Voit ihailla
mahtavaa näkymää merelle päin,
jolloin näkee myös monihuippuisen
saaren Tindholm. Kylässa on
ihastuttavia vanhoja puutaloja ja
perinteinen vanha puukirkko vuodelta
1865 mustatervattuine kattoineen.
Viimeiseksi käymme syrjäisessä
Gásadalur-kylässä jossa nykyään asuu
alle 20 asukasta. Kylä on aivan
vuonon ( Mykines fjørður) reunalla.
Kylään pääsee vuoren halki
rakennetun tunnelin läpi.

Gjógv ja lätyt, 4½ tuntia, DKK 447
Koe Fäärsaarten sykähdyttävä kauneus ennen kuin pysähdymme luonnonkauniiseen kalastajakylään
maistaaksesi maukaita lättyjä.

Lähdemme luonnonkauniille ajelulle pohjoiseen, idyllisten seutujen ja vanhan 
valaanpyydystysaseman ohi (við Áir). Tämän jälkeen ylitämme ainoan Atlantin ylittävän sillan 
Eysturoy-saarelle – toiseksisuurin saari koko saariryhmässä. Kuljemme Eiði-kylän ohi ja saamme 
nähdä silmäyksen kahdesta merkittävästä kalliomuodostelmasta, jotka nousevat suoraan merestä. 
Muodostelmat ovat nimeltään Kæmpen og Kællingen (”Jättiläinen ja eukko”). Matka jatkuu 
Slættaratindur’in, Fäärsaarten korkeimman vuoren, ohi Gjógv-kylään.

Gjógv on saanut nimensä 650 jalkaa
pitkän kalliohalkeaman mukaan.
Halkeamassa on merivettä, joten se
muodostaa mahtavan luonnollisen
sataman jossa paikallinen
kalastuslaivue saa suojaisan sataman.
Nauti virvokkeista perinteisten lättyjen
kanssa, jotka tarjoillaan paikallisessa
kestikievarissa kahvin ja teen kera.
Tämän jälkeen on mahdollista
nojautua taaksepäin ja rentoutua
sisällä lämmössä tai kävellä kauniin
kalastajakylän halki ihailemaan
halkeamaa.
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Kun lähdemme vuoristotietä takaisin Tórshavniin pysähdymme näköalapaikalla, jolta on näkymä 
pääkaupunkiin päin ja on mahdollista kuvata ympäröivä panoraama.

Vestmanna-seudun lintuluodot, 4 tuntia, DKK 560
Linja-auto vie meidät Vestmannan seudulle, josta
jatkamme matkaa veneellä lintuluodoille. Jokaiselle
aistille on tarjolla jotakin: merilintujen äänet, meren
kuiskaus ja sen vaihtelevat värit, ahavoituneet
kalliomuodostelmat ja taivas, joka näyttää koskettavan
vuoren huippua. Kuljemme veneellä kallioseinämää
pitkin pieneen kuruun, jossa puhtaat kallioseinämät
nousevat pystysuoraan taivasta kohti kummallakin
puolella. Ylimpänä kallioilla, lähellä taivasta lampaat
laiduntavat. Vene kulkee hitaasti sisään yhteen monista
luolista ja hetkeksi päivänvalo katoaa. Pimeys ja
tihkuvan veden ääni ympäröi meitä, ja yhtäkkiä
ilmaannumme toiselle puolelle. Vene on hetken
paikallaan jotta voimme ihailla maisemaa. Ihmiset
osittelevat ympärilleen ja ottavat kuvia, valokuva ei
kuitenkaan voi näyttää mitä omin silmin olet nähnyt.
Kuva voi ainoastaan auttaa muistamaan yksityiskohtia.
Venematkan jälkeen suuntaamme takaisin Tórshavniin
kallioreittiä ja pysähdymme näköalapaikalle, jolta
näkee pääkaupungin.

Työpajat ym.
Perjantaina on erinäistä toimintaa johon voi ilmoittautua: fäärsaarelaisen tanssin työpaja, esitelmiä 
eri aiheista, fäärsaarelainen kulttuuri-ilta. Lue lisää näistä alempana.

Fäärsaarelaisen tanssin työpaja 
Fäärsaarelle tyypillisen ballaaditanssin työpaja. Tanssi on peräisin keskiajalta. Osanottajat oppivat: 

 tanssimaan sekä fäärsaarelaista piiritanssia että erilaisia tanssileikkejä
 tanssin historiaa ja perinnettä

Työpajan ohjaaja on Petur Olivar í Hoyvík. Työpaja järjesteään koulussa Eysturskúlin perantaina 
15.7.2022 klo 10:00-12:00. Ilmoittautuminen työpajaan tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. 
Hinta: DKK 50. 

Esitelmä
TBA
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Fäärsaarelainen kulttuuri-ilta 
Lyhyt matka fäärsaarelaiseen kultturiin, jolloin saamme kokea historiaa, runoja, musiikkia ja laulua.
Saamme myös maistiaisia erityisestä fäärsaarelaisesta ruuasta, kylkiäisenä hyvää fäärsaarelaista 
olutta sekä snapsi halukkaille. Tanssimme myös fäärsaarelaisia tansseja, joihin kaikki voivat 
osallistua. Ilmoittautuminen kulttuuri-iltaan tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Kulttuuri-ilta 
järjestetään Nordens hus-Pohjolan talossa perjantaina 15.7.2022 kl0 20:00-21:30. Hinta: DKK 125/
henkilö. 

Kesäleiri
Havleik-tapahtuman yhteydessä
järjestetään Pohjoismainen
kesäleiri 15-25-vuotiaille
nuorille. Osanottajia voi olla
korkeintaan 50. Nuoret tapaavat
kohteessa Sandur sunnuntaina
iltapäivällä tai illalla 10.7.2022.
Osallistujat saavat sunnuntaina
päivällisen, jonka jälkeen
tanssitaan. Erilaisia retkiä
järjestetään, tämän hetkisen
suunnitelman mukaan
retkikohteet ovat Dalur ja
Skúvoy. Leirillä järjestetään
myös työpajoja, ”hygge”
(mukavaa yhteisoloa) ja tietenkin
myös tanssitaan. Nuoret lähtevät
Tórshavniin aamulla tai päivällä
13.7.2022, jotta ehtivät osallistua illan avajaisiin. Leirin osallistumismaksu on DKK 500/henkilö 
(Havleik-tapahtuman osallistumismaksun lisäksi). Osallistumismaksuun sisältyy majoitus, 
ruokailut, retket, ym. leirin aikana.

Ilmoittautuminen
Alla on tietoa tapahtuman ilmoittautumisesta; mm. tapahtuman hinnasta, työpajojen ym. hinnoista , 
viimeisestä ilmoittautumispäivästä ja siitä, miten ilmoittaudutaan.

Hinnat 
Tapahtuman »Havleik 2022« hinnat:

 Täysi tapahtumahinta DKK 2600 –tämä sisältää osallistumisen tapahtumaan, vierailun 
paikallisiin tanssiyhdistyksiin torstaina, gaalaillallisen lauantaina sekä ruokailut ja 
yöpymisen tiistain 12.7. päivällisestä alkaen sunnuntain 17.7. aamupalaan asti 

 Alennettu tapahtumahinta DKK 1600 – tämä sisältää osallistumisen tapahtumaan, 
vierailun paikallisiin tanssiyhdistyksiin torstaina sekä gaalaillallisen lauantaina. Hintaan ei 
sisälly muita ruokailuja eikä majoitusta. 

 Yöpymistarvikkeet koulumajoituksen yhteydessä DKK 500 – tämä sisältää ilmapatjan 
(76 cm x 191 cm x 22 cm), peiton, tyynyn sekä lakanat.
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 Jokainen ylimääräinen yöpyminen koulussa maksaa DKK 125 –  ylimääräiset yöpymiset
koulussa on mahdollista varata aikaisintaan 10.7 ja kotiinpaluupäivän on oltava viimeistään 
18.7. 

 Ylimääräiset ruokaliut alkaen päivällisestä 10.7 aamupalaan 18.7 – huomaa, että ateriat 
päivällisestä 12.7 aamupalaan 17.7 sisältyvät täyteen tapahtumahintaan, muttei alennettun 
tapahtumahintaan. Ylimääräisten aterioiden hinnat ovat seuraavat:
◦ Ylimääräinen aamupala DKK 80, 
◦ Ylimääräinen lounas DKK 85, 
◦ Ylimäräinen päivällinen DKK 90. 

 T-paita jossa Havlek-logo DKK 125/kpl, saatavilla kooissa S, M, L, XL sekä XXL. 
 Färsaarelainen tanssi-työpaja perjantaina aamupäivällä DKK 50.
 Luneto perjantaina iltapäivällä DKK 100.
 Fäärsaarelainen kulttuuri-ilta perjantaina illalla Nordens hus/Pohjolan talossa DKK 

125.
 Neljä erilaista retkeä perjantaina:

◦ Maaseutukierros Eysturoy-saarella, DKK 520
◦ Linja-autoajelu näköalareittiä Vágar-saarella, DKK 470
◦ Gjógv ja lättyjä, DKK 447
◦ Vestmanna-seudun lintuluodot, DKK 560

 Nuorten kesäleiri, 15-25-vuotiaille DKK 500.
 Lentokenttäkuljetus (airport shuttle) lentokentän ja Tórshavnin välillä DKK 175 

yhteen suuntaan (DKK 150 jos kyseessä on yli 20 hengen ryhmä) 

Aikarajat
Ilmoittautumisen aikarajat:  

 1.11.2021: Ilmoittautminen avataan – jokainen maa on saanut tiedon oman maansa 
osallistujakiintiöstä. Jokaisen maan kansallinen komitea/Nordlek-liiton edustajat tietävät 
miten monta paikkaa yhdistyksille jaetaan ja pitävät huolen siitä että kiintiötä ei ylitetä. 

 15.1.2022: Maiden takaraja oman kiintiön ilmoittautumiseen – tämän jälkeen käyttämättä 
jääneet paikat vapautetaan muiden maiden käyttöön, nopeimmin ilmoittautuneet saavat 
paikat.  

 15.4.2022: Viimeinen ilmoittautumispäivä ja viimeinen tapahtuman kustannusten 
maksupäivä. Jos osallistumisensa peruu ennen 15.5.2022 palautetaan puolet maksetuista 
kuluista. 15.5.2022 jälkeen perutusta osallistumisesta ei palauteta rahoja lainkaan. 

Jos Pohjoismaiden välistä matkustusta rajoitetaan taas koronarajoituksin, karanteenisäännöt otetaan 
käyttöön ja/tai suuret kokoontumiset/kansantanssi kielletään ehtoja mukautetaan niiden mukaisiksi 
ennen 15.4.2022. 

Ilmoittautminen 
Jokaisen maan kansallinen komitea tai Nordlek-liiton edustaja koordinoi maansa ilmoittautumisia – 
mm. yksittäisten ryhmien sopimuksia siitä kuinka monta osanottajaa ryhmästä voi olla. Jokainen 
ryhmä kerää tiedot osanottajista, eli perustiedot henkilösta, tiedot saapumisesta ja lähdöstä, mikä on 
kunkin osallistujahinta (täysi hinta/alennettu tapahtumahinta), mahdolliset muut tapahtuman ostot, 
ym. ja ilmoittaa ryhmänsä viimeistään 15.1.2022 tapahtumanjärjestäjän laatimalla lomakkeella. 
Lomake on saatavilla viimeistään 1.11.2021. Tämän lisäksi käytettävänä on lomake, jota ryhmä voi 
käyttää kootessaan tietoja jokaiselta osanottajalta. 
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Yhteystiedot 
Jos teillä on kysymyksiä Havleikur 2022-tapahtumasta, voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse 
osoitteella sr@sr.fo
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