
  

Havleikur 2022
Tórshavn, Færøerne



  

Foreløbigt program

10.-11. juli 2022
Mulighed for ekstra skoleovernatning en 
eller to nætter mod betaling efter behov

12. juli 2022
Ankomst til Færøerne
Ordinær skoleovernatning starter

13. juli 2022
Åbningsceremoni
Dans om aftenen

14. juli 2022
Besøg i bygder og hos lokale 
danseforeninger
Dans om aftenen

15. juli 2022
Forelæsninger, workshops, udflugter
Dans om aftenen
Midnatsgudstjeneste

16. juli 2022
Danseopvisninger i byen
Gallamiddag

17. juli 2022
Afrejse fra Færøerne

18. juli 2022
Mulighed for ekstra skoleovernatning en nat 
mod betaling efter behov, afrejse 18. juli 
2022



  

Sommerlejr/Ungdomslejr

Det overvejes at lave en lejr for de unge 16-25 år 
umiddelbart inden stævnet, ca. med ankomst 10. 
juli 2022.

Vi tænker maks. 50 udenlandske deltagere, d.v.s. 
ca. 8 fra hvert af Danmark, Norge, Sverige, 
Finland, Island, og 5 fra hvert af Grønland og 
Åland (hvor man kan låne ubrugte kvoter fra 
hinanden). 



  

Stævnelokaliteter
● Dans om aftenen vil 

lige som i 2008 være i 
Nordens Hus

● Åbningsceremonien 
er i centrum

● Gallamiddagen i den 
store idrætshal

Nordens hus



  

Skoleovernatning, mad m.m.

Skoleovernatning og 
måltider foregår lige 
som i 2008 på 
Eysturskúlin. Der er 
overnatning i 
klasseværelser og der 
er brusefasciliteter og 
skolen vil være 
bemandet med vagt 
24/7.

Skolen ligger ca. 2 km i 
gåafstand fra Nordens 
hus



  

Hotelovernatning
● Deltagere sørger selv 

for eventuel 
hotelindkvartering – 
der vil efter planen 
være et nedslag i 
stævneafgiften for 
dem der bor på hotel

● Et antal værelser er 
bestilte til deltagerne 
på 4 forskellige 
hoteller: 

Hotel Brandan, Hotel 
Føroyar, Hotel 
Streym, Hotel 62N 
City.

● Bestillinger foretages 
direkte af deltagerne 
inden 1. oktober 
2021 ved at angive at 
man tilhører 
bestillingen til Havleik 
2022.



  

Der er plads for ca. 400 udenlandske gæster, og 
de foreløbige kvoter foreslås til:

       Norge: 75 Island: 50

       Sverige: 75 Grønland: 25

       Danmark: 75 Åland: 25

       Finland: 75

Hvis det viser sig, at et enkelt land har behov for 
mere, så kan man ‘låne’ ubrugte kvoter fra hin-
anden eller i særlige tilfælde kan vi måske hæve 
kvoten for et enkelt land, hvis alt er brugt op.

Kvoter



  

Udflugter

● 14.07: Besøg hos 
lokale foreninger

● 15.07: Mulighed for at 
købe udflugter

● Umiddelbart inden 
stævnet (og efter 
stævnet) er også 
mulighed for at købe 
visse udflugter.



  

Tilmelding og yderligere info

● Hver gruppeleder kommer til at have ansvaret 
for tilmeldingerne hos sin egen gruppe.

● Mere info om tilmelding og priser i efteråret.
● Tilmeldingen åbner efter planen formelt omkring 

1. januar 2022.
● Yderligere info om indhold (udflugter, 

forelæsninger m.m. som man skal tilmelde sig) 
kommer i løbet af efteråret.

● Info lægges ud på www.sr.fo under Havleikur 
2022 øverst til højre.

http://www.sr.fo/
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