INBJUDAN har inkommit från Danmark till Nordisk träff 7-11 juni 2021.
Plats: Pejsegården i Braedstrup, Danmark
Tidpunkt: 7—11 juni 2021.
Sverige har fått en kvot på 28 deltagare.
Pris i dubbelrum: 6´700 SEK för aktiva dansledare i SSDF. 7´000 SEK för stödmedlemmar.
Medföljare betalar 7´100 SEK.
För enkelrum är priset 7´875 SEK.

Anmälan om deltagande till NT-21, skall vara SSDF tillhanda 1 september 2020. Anmälan görs till Alina
Maric, Kungsgatan 67 B, 753 21 Uppsala eller via e-post: alina@maric.se Samtidigt inbetalas en
depositionsavgift på 2`500 SEK på SSDF:s plusgirokonto 12 15 61 -5 .
Anmälan är bindande, men namnbyte går.

Slutbetalning till SSDF 1 februari- 2021.

Kan bli några smärre justeringar beroende på valutakurserna.

Hur tar man sig till Pejsegården?
Pejsegården,Braedstrup ligger mittemellan Horsens och Silkeborg.
Med flyg: Billunds flygplats ligger i närheten av Vejle, som i sin tur ligger strax söder om Horsens. Här blir
man upphämtad av Dansk Senior Dans.
Med tåg: Från Köpenhamn till Horsens. Här blir man också hämtad av Dansk Senior Dans.
Med buss: från Köpenhamn ( strax intill Huvudbangården i CPN ) går bussar mot Århus och stannar i
Horsens. Här blir det också avhämtning.
Med bil: Från Malmö-Öresundsbron Väg E 20 över Själland, Fyn ( förbi Odense ) , vidare fram till
Fredericia , där man viker av till väg E 45 norrut mot Horsens. Där tar man av mot Silkeborg väg 52. Efter
ca. 15 km är mani Braedstrup.
_______________________________________________________________________________________
Material, som kommer att finnas i deltagarkassen
CD för NT-2021
Beskrivningar finns på danserna tillhörande CD:n. Dock kommer dessa att redigeras under veckan och
skrivas ut på nytt efter hemkomsten från NT-2021.
_______________________________________________________________________________________
DVD kan beställas. Betalas till SSDF vid erhållande. Pris kommer att uppges senare då vi fått besked
från Danmark, vad dessa kostar.
Se över Dina försäkringar för resa och olycksfall.

Styrelsen i Svenska Seniordansledarförbundet, SSDF

