
VM Twirling 2015 
 

Mesterskapet skal foregå i Sports Village Ge.Tur i Lignano Sabbiadoro – Udine i Italia.    

 

DATOER 

Tirsdag 31. mars: Avreisedag 

Onsdag 1. april:  Musikktest (generalprøve for hvert land) + åpningsseremoni kl. 18:00 

Torsdag 2. april:  1. konkurransedag 

Fredag 3. april:  2. konkurransedag 

Lørdag 4. april: 3. konkurransedag 

Søndag 5. april:  4. konkurransedag 

Mandag 6. april:  Avreisedag 

 

Supportere kan reise onsdagen, men må være forberedt på at åpningsseremonien starter 

kl. 18 på kvelden. Vi legger ikke til rette for busstransport til/fra flyplass utenom 

hovedreisedagene. 

 

REISE 

Hver familie eller hvert korps bestiller flybilletter på egenhånd. Vi anbefaler å sjekke med 

andre i troppen og at troppene seg i mellom snakker sammen. Med flest mulig på de 

samme avgangene, får vi til billigst mulig reise fra flyplassen til hotellet. Etter hvert som 

hvert korps har oversikt over alle deltakere og supportere sine reiseruter, så kommer vi i 

forbundet til å be om å få en slik oversikt, slik at vi kan bestille henting på flyplassen. Vi 

har ikke oversikt over hva prisen blir per person for plass på en slik buss. 

Nærmeste flyplass er Venezia (Marco Polo eller Treviso) og Trieste. Verona blir ca. 2 timer 

unna. Det er en fordel om korpsene sjekker med NMF om reiserute før det bestilles, slik at 

vi unngår at hvert korps ankommer forskjellig flyplass og til ulik tid.  

 

OVERNATTING 

Sportssenteret kan innlosjere 2900 mennesker i rom med to eller flere senger. Hvert rom 

er utstyrt med sengetøy og håndklær. Konkurransearenaen ligger bare 300-500 meter unna 

overnattingsstedet.  

 

PRISER 

NBTA Italia har anslått pris per dag til å være ca. 500 kroner for voksen/standard pris med 

en rabatt på 20% for barn mellom 3 og 6 år. 0-3 år gratis.  

Denne dagpakken inkluderer: 

 Overnatting i rom med 2 eller flere senger (inntil 6) 

 Frokost; selvbetjent internasjonal buffet 

 Lunsj og middag; selvbetjent internasjonal buffet med flere valgmuligheter inkl. 

frukt, dessert og vann (ikke kaffe, vin e.l.) 

 Inngang konkurransearena 

 Plass med solseng og parasoll på stranden som hører til sportssenteret 

 

 



NMF sørger for all bestilling, betaling av depositum og sluttsum. Innsending av romlister 

går via NMF. Deretter fakturerer vi hvert korps for overnatting og henting/kjøring til/fra 

flyplass. NMF dekker startkontingent i konkurransen. 

 

AKSEPT AV INVITASJON 

Vi trenger svar fra korpset innen 1. februar om dere ønsker å stille på VM eller ikke.  

 

LEDELSE 
Med til Italia kommer det til å reise flere representanter fra NMF/NBTA Norge, 
dommere/clerks samt landslagsledere og evt. reiseleder.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
 

Ingrid Yerlikaya 
Nasjonal drillkonsulent NMF og technical director NBTA Norway 


