Mærk pulsen.
Mød magien.

Klar til nye
oplevelser

Skal du
med?

Bliv en del af Danmarks største idrætsfestival.
Sammensæt dit eget program fra mere end 25
idrætsgrene. Få pulsen op og glæd dig til den
magiske fest om aftenen.
■

■
■

■

Dyrk din idræt og lad dig inspirere af et festfyrværkeri af spændende aktiviteter
Oplev stemningen og magien fra de store shows
Mærk pulsen når ca. 25.000 deltagere fester
sammen

SdU’s L2017-udvalg

Mød andre på tværs af køn, alder og idræt

Bettina Andresen

Jeg skal med - ses vi?

Henning Wietz
Mads Lausten
Michael Wolhardt
Tinne Virgils		

tlf. 0178-4507404, tinne@sdu.de

René Lange		

tlf. 0178-4507403, rene@sdu.de

Kaj Andersen		

tlf. 0178-4507405, kaj@sdu.de

29. juni - 2. juli 2017

Læs mere og tilmeld dig på l2017.dk

www.SdU.de

Informationer om Landsstævnet 2017

Deltagerpriser :

og datoer for tilmeldingscaféer

Grundpakke ved tilmelding
fra 1. - 31. oktober		

799 dkk (108,- €)

Tilmelding til Landsstævnet i Aalborg starter d. 1. oktober på www.l2017.dk.

fra 1. november - 3. april

1195 dkk (161,- €)

I oktober måned kan du tilmelde dig til en rabatpris på 799 kroner. Al tilmelding
sker online og med betalingskort, fx Dankort.
Har du behov for hjælp med tilmeldingen eller betalingen, skal du være velkommen til at besøge én af vore tilmeldingscaféer. Her bliver der også mulighed for at
prøve SdU’s landsstævnetøj.
Vedlagte skema skal udfyldes og tages med ved tilmelding på én af caféerne.

Grundpakken omfatter overnatning på skole eller primitiv camping, deltagelse
i idrætsaktiviteterne, fest i teltene, intern bustransport i Aalborg samt mulighed
for at deltage i paraden gennem Aalborg torsdag aften. Ønsker du at deltage i
paraden torsdag aften, er det en forudsætning, at du deltager i SdU-beklædning
(T-shirt, poloshirt eller jakke)

Vi tilbyder følgende caféer:

Holdtilmelding, se bagsiden.

Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 17-19 i lille sal på Flensborghus,
Norderstr. 76, 24939 Flensburg

Tilkøb:
3 x morgenmad (på overnatningsstedet)

169 dkk (23 €)

Torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 16-18 i Slesvig Roklub’s klubhus,
Am Louisenbad 6, 24837 Schleswig

3 x frokost (udleveres i forb. m. morgenmaden)

195 dkk (26 €)

Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 17-19 i frokoststuen på Flensborghus,
Norderstr. 76, 24939 Flensburg

3 x aftensmad (i stævnecentrum)

295 dkk (40 €)

Billet til generalprøven på åbningsshowet, onsdag

100 dkk (13,50 €)

Tilskuerbillet til åbningen torsdag

150 dkk (20,25 €)

Billet til showet med efterskolerne, fredag el. lørdag

50 dkk

Billet til International Gym. Night, fredag

150 dkk (20,25 €)

Billet til DGI’s Verdenshold, lørdag

150 dkk (20,25 €)

Hvem kan deltage:

Billet til afslutningen, søndag

50 dkk

Du skal være fyldt 15 år i 2017 og være medlem i en forening under SdU.

Vedr. bestilling og køb af SdU’s Landsstævnekollektion og deltagelse i fællestransport bliver du kontaktet af SdU efter din tilmelding.

■

■

■

Vi vil på disse aftener naturligvis også gerne besvare dine eventuelle spørgsmål
vedr. Landsstævnet. Derudover bliver der mulighed for at se og prøve vores Landsstævne-kollektion. I bedes venligst udfylde vedl. skema og tage det med, hvis I
tilmelder på caféen.

Program:
Torsdag d. 29. juni:
		

Ankomst, åbningsparade, officiel åbning på havnefronten 		
og koncerter

Fredag d. 30. juni :

Idrætsaktiviteter, adgang til festarealer og koncerter

Lørdag d. 1. juli :

Idrætsaktiviteter, adgang til festarealer og koncerter

Søndag d. 2. juli :

Afslutningsarrangement og afrejse

(6,75 €)

(6,75 €)

Holdtilmelding:
Deltager du på et hold til Landsstævnet, skal du kontakte din holdleder for at få
oplyst jeres holdnummer. Bemærk : Holdtilmeldingen kan ske i forlængelse af selve tilmeldingen til Landsstævnet, men kan også foretages på et senere tidspunkt !

Supertilbud:
Unge SdU’ere under uddannelse eller som arbejder som FSJ’ler får den enestående mulighed at kunne deltage i landsstævnet i Aalborg (inkl. fuld forplejning, transport samt t-shirt for kun 190,- €, i perioden fra 1. – 31. oktober endda til kun 135,- €.
Vedr. tilmelding til SdU’s Supertilbud, kontakt Kaj Andersen !

