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Havleikur 2022
Det nordiske dansestævne Havleikur er i Tórshavn 12. til 17. juli 2022, dog starter sommerlejren for
unge i alderen 15-25 år allerede 10. juli 2022. Landsforeningen Sláið Ring arrangerer stævnet i
samarbejde med de færøske danseforeninger.

Hjemmeside
Oplysninger om stævnet opdateres løbende på stævnet hjemmeside:
https://sr.fo/havleikur-2022/?menuid=5250

Stævnestyrelsen
Gunnar Restorff,
formand – Sláið Ring
sr@sr.fo
tel. +298 292563
Ólavur Lydersen,
Repræsentant i Nordlek – Sláið Ring
olavur@elektron.fo
Hildur K. Sørensen,
Repræsentant i Nordlek – Sláið Ring
hildurks@hotmail.com
Andreas Sigurstein,
Lokal arrangør – Tøkum Lætt
ajs@olivant.fo
Birgir Djurhuus,
Lokal arrangør – Dansifelagið í Havn
birgirdjurhuus@gmail.com
Rasmus Joensen,
Økonomisk koordinator
rj_stat@olivant.fo
Hendrik Egholm
Arrangør for Nordisk Sommerlejr
jhe@skulin.fo
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Program
Foreløbigt program
10.-11. juli 2022
Nordisk Sommerlejr starter på Sandur. Mulighed for øvrige deltagere for ekstra skoleovernatning en
eller to nætter mod betaling
12. juli 2022
Ankomst til Færøerne
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
Foredrag, 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, afrejse 18. juli 2022
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Transport
Til Færøerne og fra Færøerne
Med færge
Smyril Line (www.smyrilline.com), M/F Norröna:
• Tórshavn (FO)-Hirtshals (DK)
• Tórshavn (FO)-Seyðisfjörður (IS)

Med fly
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)-Oslo OSL (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)

Transport på Færøerne
Vagar (FAE)-Tórshavn
Airport shuttle kan bestilles i forbindelse med tilmelding til stævnet, kr. 175 hver vej (kr. 150
såfremt der er tale om en gruppe på min. 20 mennesker)

Anden transport
Offentlig bus- og færgetransport: ssl.fo
Taxi (Tórshavn): auto.fo

Samdanse
Samdansene bliver lagt ud på hjemmesiden så snart de er tilgængelige.
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Overnatning
Nedenunder kan I læse nærmere om indkvarteringsmulighederne: på skoler og på hoteller.
A Nordens hus
B Hilton Garden Inn Faroe Islands
C Idrætshallen (gallamiddag)
D Hotel Brandan
E Eysturskúlin (skoleovernating)
F Hotel Føroyar
G 62°N Hotel City Center
H Hotel Djurhuus

Indkvartering på skoler
Overnatning foregår i klasselokaler i skolen Eysturskúlin. På skolen serveres morgenmad, frokost
og aftensmad. På skolen er også kønsopdelte fællesbruser. Skolen ligger centralt i Tórshavn.
Indkvartering på skoler er med i det fulde stævnegebyr.
I forbindelse med tilmeldingen er det muligt at leje et ‘sovesæt’: luftmadrasse (76 cm x 191 cm x 22
cm), dyne, hovedpude, lagen, dyne- og pudebetræk for i alt kr. 500.

Anden overnatning
Vi har reserveret nogle værelser på hoteller, reservationerne er gældende til 1. januar 2022 (hvis
der ikke står andet), hvor alle interesserede skal have bekræftet sin reservation af værelserne.
Herefter frigives samtlige værelser. Der er kun et meget begrænset antal reserverede værelser, og
dem, som reserverer dem først, får dem. Det er vigtigt, at reservationerne foretages, som beskrevet
nedenunder. Bemærk, at mulighederne for overnatning på hotel i Tórshavn er meget begrænsede, og
at ofte er samtlige værelser optaget i juli længe inden sommeren nærmer sig. Betaling for hotel
afregnes direkte med hotellet. Ólavur Lydersen koordinerer hotelindkvartering. Hotellerne, som I
kan læse nærmere om nedenunder, er:
• Hilton Garden Inn Faroe Islands
• Hotel Brandan
• Hotel Føroyar
• Hotel Djurhuus (tidligere Hotel Streym)
• 62°N Hotel City Center (Guesthouse & Hotel)

Hilton Garden Inn Faroe Islands
https://www.hiltongardeninn.fo
Nyt hotel i Hilton hotelkæden, som ligger centralt i forhold til stævneaktiviteterne. Kort afstand fra
Nordens hus (1,1 km), Eysturskúlanum/skoleindkvartering (1,2 km), Høllini á Hálsi/Idrætshallen,
hvor gallamiddagen er (0,5 km) samt fra centrum (1,6 km). Prisniveau: tomands-/dobbeltværelse fra
kr. 1.400 pr. nat inkl. morgenmad, enkeltværelse fra kr. 1.250 pr. nat inkl. morgenmad.
Reservationen skal foretages ved at skrive e-mail til barbara@hiltongardeninn.fo og tilføje
reservationsnr. GSLR1 som anmærkning. Reservationen kan foretages fra 1. oktober 2021, og
frem til 12. april 2022 (så længe reserverede værelser stadig er ledige).
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Hotel Brandan
www.hotelbrandan.com
Nyt 4-stjernet hotel, som ligger centralt i forhold til stævneaktiviteterne. Kort afstand fra Nordens
hus (1,1 km), Eysturskúlin/skoleindkvartering (1,3 km) og Høllin á Hálsi/idrætshallen, hvor
gallamiddagen er (0,3 km) samt fra centrum (1,2 km). Prisniveau: tomands-/dobbeltværelse fra kr.
1.250 pr. nat inkl. morgenmad. Reservationen skal foretages ved at skrive e-mail til
booking@hotelbrandan.fo og tilføje HAVLEIKUR som anmærkning. Frist: 12. oktober 2021
(så længe reserverede værelser stadig er ledige).

Hotel Føroyar
hotelforoyar.fo
4-stjernet hotel, som ligger ved den gamle indkørsel til Tórshavn. Afstand til Nordens hus (1,8 km),
Eysturskúlin/skoleindkvartering (2,5 km) og Høllin á Hálsi/idrætshallen, hvor gallamiddagen er (2,3
km) og centrum (2,0 km). Prisniveau: tomands-/dobbeltværelse fra kr. 1.400 pr. nat inkl.
morgenmad, enkeltværelse fra 1.250 pr. nat inkl. morgenmad. Reservationen skal foretages ved at
skrive e-mail til hf@hotelforoyar.fo og tilføje booking nr. 429404 og HAVLEIKUR som
anmærkning. Frist: 1. januar 2022 (så længe reserverede værelser stadig er ledige).

Hotel Djurhuus (fyrr/tidligere/entinen Hotel Streym)
http://www.hoteldjurhuus.fo
Hotel tæt ved havet og centrum. Afstand til til Nordens hus (2,5 km),
Eysturskúlin/skoleindkvartering (0,8 km) og Høllin á Hálsi/idrætshallen, hvor gallamiddagen er (2,0
km) og centrum (0,7 km). Prisniveau: tomands-/dobbeltværelse fra kr. 1.100 pr. nat inkl.
morgenmad, enkeltværelse fra kr. 1.000 pr. nat inkl. morgenmad. Reservationen skal foretages
ved at skrive e-mail til liv@hd.fo og tilføje HAVLEIKUR som anmærkning. Frist: 1. januar
2022 (så længe reserverede værelser stadig er ledige).

62°N Hotel City Center (Guesthouse & Hotel)
www.62n.fo
Et ældre gæstgiveri og et nyt 3-stjernet hotel, som ligger i centrum af Tórshavn. Afstand til Nordens
hus (1,7 km), Eysturskúlin/skoleindkvartering (1,0 km) og Høllin á Hálsi/idrætshallen, hvor
gallamiddagen er (1,4 km) og centrum (0,3 km).
Guesthouse, prisniveau:
• tomands-/dobbeltværelse: kr. 845 pr. nat inkl, morgenmad
• enkeltværelse: kr. 645 pr. nat inkl. morgenmad
• tomands-/dobbeltværelse uden WC: kr. 650 pr. nat inkl. morgenmad
• tremandsværelse: kr. 1.145 pr. nat inkl. morgenmad
• firemandsværelse: kr. 1.400 pr. nat inkl. morgenmad
Hotel, prisniveau:
• tomands-/dobbeltværelse: kr. 1.495 pr. nat inkl. morgenmad
• superior med balkon: kr. 2.295 pr. nat inkl. morgenmad
• suite med balkon: kr. 2.295 pr. nat inkl. morgenmad
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Reservationen fra 62°N HOTEL city center (både guesthouse og hotel) skal foretages ved at
skrive e-mail til susanna@62n.fo og tilføje booking 4069419 HAVLEIKUR som anmærkning.
Frist: 1. januar 2022 (så længe reserverede værelser stadig er ledige).

Stævnelokaliteter
Nordens hus
www.nlh.fo
Dans om aftenen, færøsk kulturaften,
foredrag

Nordens hus - © Marita Gulklett

Idrætshal
Gallamiddag, åbningsceremoni (i tilfælde af dårligt vejr)

Skolen “Eysturskúlin”
Skoleovernatning, stævnemåltider, workshop i færøsk balladedans

Centrum
Åbningsceremoni (hvis vejret tillader det)
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Udflugter
Fredag den 15. juli 2022 har stævnedeltagerne mulighed for at købe 1) udflugter, 2) deltagelse på
workshop i færøsk dans, 3) deltagelse i foredrag, og/eller 4) deltagelse i færøsk kulturaften.
Udflugterne, workshoppen, foredrag samt færøsk kulturaften købes og bestilles i forbindelse med
tilmeldingen. Nedenunder kan man se, hvilke udflugter, der kan vælges mellem. Ønsker en større
gruppe en udflugt inden stævet starter, kan man f.eks. forsøge at spørge Mouritsen’s Bussar, tlf.
+298 322121, teldupost: mb@mb.fo.

Landsbytur på Østerø (Eysturoy), 4½ time, kr. 520
Vi forlader hovedstaden og kører gennem den nye undersøiske tunnel mellem Strømø (Streymoy)
og Østerø (Eysturoy). Denne 11 km lange tunnel har en smuk skulpturel rundkørsel under havet.
Vores første besøg er på et “fårehus”, hvor bonden vil fortælle os om fåreavl, og du får set fårene
tæt på. Du får også en lille smagsprøve af færøsk tørret kød og lokal forfriskning med rabarber.
Efter dette besøg får du mulighed for at se, hvad ulden bruges til hos Navia, som er en færøsk
producent af uldtøj, hvor moderne design kombineres med ældgamle metoder og traditioner, hvilket
giver hver beklædningsgenstand en unik karakter af højeste kvalitet. Resultatet er unikt, både som
behageligt tøj af høj kvalitet og som originalt fritidstøj.
Længere mod nord besøger vi bygden
Gøte, hvor Blásastovamuseet giver et
unikt indblik i kulturen og livsstilen på
Færøerne i de forgangne århundreder. Her
har du mulighed for at se et komplet,
gammelt, færøsk bygdesamfund med
gamle bondehuse, fiskerhytter og en
gammel kirke.
På vej tilbage til Tórshavn passerer vi
idylliske bygder og krydser ‘den eneste
bro over Atlanterhavet’, der forbinder
Norðragøta - © Marita Gulklett
Strømø og Østerø. Vi tager også
bjergvejen og standser ved udsigtspunktet med udsigt over hovedstaden.

Panoramisk køretur på Vågø (Vágar) 4 timer, kr. 470
Nyd en panoramisk køretur rundt i de dejlige, traditionelle bygder på den naturskønne ø Vågø
(Vágar).
Rejs nordpå fra Tórshavn gennem en undersøisk tunnel til den naturskønne ø Vågø. På Vågø er der
de tre store bygder Midvåg (Miðvágur), Sandevåg (Sandavágur) og Sørvåg (Sørvágur) og de tre
små bygder Bø (Bøur), Gåsedal (Gásadalur), Vandsøre (Vatnsoyrar). Fordyb dig i kultur og natur,
mens du besøger nogle af disse dejlige bygde.
Dit første stop er ved Sandevåg, en velholdt historisk bygd, hvor udgravninger har afdækket ruiner
fra middelalderen. Besøg den markante rødtagte Sandevågs kirke, hvor Sandevågsstenen, en
runesten fra 1200-tallet med en runebeskrivelse, vises. Bagefter fortsætter din naturskønne køretur
forbi bygderne Sørvåg og Vandsøre, en ny bygd grundlagt i 1921. Det er den eneste bygd i
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Færøernes øgruppe, der ikke ligger ved kysten, men derimod ligger ved siden af den store indsø
Sørvågsvand.
Du ankommer snart til Bø, en gammel fiskerlandsby, der anses for at være en af de ældste bygde på
Færøerne; udsigten ud til havet er blandt de smukkeste på Færøerne. Vi vil nyde forfriskninger og
hjemmebagt kage i det gamle pakhus fra 1861
Følg din guide, mens du ledes på en
valgfri vandretur i Bø. Beundr den
storslåede udsigt ud over havet og
holmen Tindholm med sine mange
toppe. Bygden har charmerende gamle
træhuse og en traditionel gammel
sorttjæret kirke fra 1865. Dit sidste
besøg er i Gåsedal, en fjerntliggende
bygd med færre end 20 indbyggere.
Den ligger på kanten af Myggenæs
fjord (Mykines fjørður) og er
tilgængelig via en tunnel gennem
fjeldet.

Gjógv & pandekager, 4½
time, kr. 447

»Múlafossur«, Gåsedal - © Marita Gulklett

Oplev Færøernes betagende skønhed, inden du standser i en naturskøn fiskerlandsby for at prøve
nogle velsmagende pandekager.
Tag på en naturskøn nordlig køretur, forbi idylliske bygde og den gamle hvalfangststation ved Å
(við Áir), inden du krydser ‘den eneste bro over Atlanterhavet’ til Østerø (Eysturoy) – den
næststørste ø på Færøerne. Gå forbi bygden Ejde (Eiði) og hold øje med de to markante
klippeformationer, der stiger op fra havet, Kæmpen og Kællingen, før du fortsætter forbi
Slættaratindur, det højeste fjeld på Færøerne, til bygden Gjov (Gjógv).
Gjov (Gjógv), opkaldt efter sin 650
fod lange havfyldte kløft, giver en
fantastisk naturlig havn, hvor den
lokale fiskeflåde kan få læ for vejret.
Nyd forfriskninger med traditionelle
pandekager, serveret med kaffe og te
på et lokalt gæstgiveri. Efter
forfriskningerne har du mulighed for
at læne dig tilbage og slappe af inde i
varmen eller vandre gennem den
smukke lille fiskerlandsby for at
beundre kløften.
Når du tager bjergvejen tilbage til
Tórshavn, standser du ved et
Gjov - © Marita Gulklett
udsigtspunkt med udsigt over
hovedstaden for at få mulighed for at fotografere den omkringliggende panorama.
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Vestmannas fugleklipper, 4 timer, kr. 560
Bussen tager os med til bygden Vestmanhavn
(Vestmanna), hvor vi går om bord på både og sejler ud
til fugleklipperne. Her er noget for alle dine sanser:
lyden af havfugle, hvisken fra havet og dets skiftende
farver, de vejrbidte klippeformationer og himlen, der
rører toppen af bjerget. Vi sejler langs klippevæggen
ind i en smal kløft, hvor rene klippevægge på begge
sider stiger lodret mod himlen. Helt oppe på klipperne,
tæt på himlen, græsser får helt uimponeret hos os.
Båden går langsomt ind i en af de mange grotter, og et
øjeblik forsvinder dagslyset. Mørke og lyden af
dryppende vand omgiver os, og pludselig dukker vi op
på den anden side. Båden ligger stille et stykke tid,
mens vi nyder landskabet. Folk peger og tager
fotografier, men et foto kan ikke gengive, hvad dine
øjne rent faktisk ser. Det kan kun hjælpe dig med at
huske detaljerne. Efter sejlturen vender vi tilbage til
Tórshavn via bjergvejen og standser ved
udsigtspunktet med udsigt over hovedstaden.
Saksunardrangur, Vestmannabjørgini Erik Christensen, CC BY-SA 3.0
På stævnet er forskellige aktiviteter i løbet af fredagen, hvor det er muligt at tilmelde sig: workshop
i færøsk dans, foredrag om forskellige emner, færøsk kulturaften. Læs nærmere om hver af
aktiviteterne nedenunder.

Workshops mm

Workshop i færøsk balladedans
Der afholdes kursus i den specielle balladedans, den såkaldte færøske dans, som har overlevet siden
middelalderen. Deltagerne får undervisning i:
• at danse, både færøsk ringdans og forskellige danselege
• dansens historie og tradition
Kursusleder er Petur Olivar í Hoyvík. Kurset i færøsk balladedans afholdes på Eysturskúlin fredag
15. juli 2022 kl. 10:00-12:00. Man tilmelder sig ifm. selve tilmeldingen til stævnet. Pris: kr. 50.

Foredrag
TBA

Færøsk kulturaften
En kort rejse gennem færøsk kultur, hvor vi oplever historie, digte, musik og sang. Vi får også
smagsprøver af den specielle færøske mad, der følger en god færøsk øl med og også en snaps til
dem, som har lyst. Derudover er der også færøsk dans, hvor alle får mulighed for at deltage. Man
tilmelder sig til færøsk kulturaften ifm. tilmeldingen til stævnet. Arrangementet afholdes i Nordens
hus fredag 15. juli 2022 kl. 20:00-21:30. Prisen er kr. 125 pr. person.
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Sommerlejren
I forbindelse med Havleik
arrangeres Nordisk Sommerlejr
for ungdom i alderen 15 til 25 år.
Plads er for 50 unge på lejren.
Disse unge mødes på Sandur
søndag eftermiddag eller søndag
aften 10. juli 2022. Deltagerne
får aftensmad søndag aften og så
er dans om aftenen. Forskellige
udflugter arrangeres, efter planen
til Dalur og Skúvoy, og
forskellige workshops afholdes,
hygge og selvfølgelig vil der
blive danset. Der er afgang til
Tórshavn om morgenen/dagen
den 13. juli 2022, hvor
Sandur, Sandoy - © Marita Gulklett
åbningsceremonien for stævnet
Havleikur afholdes samme aften.
Prisen for deltagelse på Nordisk Sommerlejr er kr. 500 pr. person (i tillæg til det ordinær
deltagergebyr for stævnet Havleik). Inklusive er logi, kost, udflugter m.m. på sommerlejren.

Tilmelding
Nedunder forefindes oplysninger vedrørende tilmeldingen til stævnet; blandt disse oplysninger er
oplysninger om stævnegebyrer, priser for forskellige aktiviteter og andre tilkøb, tidsfrister samt
tilmeldingsprocedure.

Priser
Til stævnet »Havleik 2022« er følgende priser gældende:
• Det ordinære stævnegebyr er kr. 2.600 – dette inkluderer deltagelse i stævnet, besøg hos
lokale danseforeninger torsdag, gallamiddag fredag samt kost og logi fra og med aftensmad
tirsdag aften 12. juli til og med morgenmad søndag morgen 17. juli.
• Det reducerede stævnegebyr er kr. 1.600 – dette inkluderer deltagelse i stævnet, besøg hos
lokale danseforeninger torsdag samt gallamiddag fredag. Kost og logi er ikke inkluderet til
denne pris.
• Sovesæt ifm. skoleovernating koster kr. 500 – dette inkluderer luftmadrasse (76 cm x 191
cm x 22 cm), dyne, hovedpude, lagen, dyne- og pudebetræk.
• Hver ekstra overnatning på skolen koster kr. 125 – der er mulighed for ekstra
skoleovernatning med ankomst tidligst 10. juli og med afrejse senest 18. juli.
• Ekstra måltider fra aftensmad 10. juli til morgenmad 18. juli – bemærk, måltiderne fra
aftensmad 12. juli til morgenmad 17. juli er med i det fulde stævnegebyr, men ikke i det
reducerede stævnegebyr. Priserne for ekstra måltider er som følger:
◦ ekstra morgenmad kr. 80,
◦ ekstra frokost kr. 85,
◦ ekstra aftensmad (varm ‘middagsmad’) kr. 90.
• T-shirts med Havlek logo koster kr. 125 pr. stk. og fås i størrelserne S, M, L, XL samt
XXL.
• Færøsk balladedans fredag formiddag koster kr. 50.
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Foredrag fredag eftermiddag koster kr. 100.
Færøsk kulturaften i Nordens hus fredag aften koster kr. 125.
Fire forskellige udflugter fredag:
◦ Landsbytur på Østerø (Eysturoy), kr. 520
◦ Panoramisk køretur på Vågø (Vágar), kr. 470
◦ Gjógv & pandekager, kr. 447
◦ Vestmannas fugleklipper, kr. 560
Sommerlejren for unge i alderen 15-25 år koster kr. 500.
Airport shuttle mellem lufthavnen og Tórshavn koster kr. 175 hver vej (kr. 150 såfremt
der er tale om en gruppe på min. 20 mennesker)

Tidsfrister
I forbindelse med tilmelding til stævnet er der følgende tidsfrister:
• 1. november 2021: Tilmeldingen åbner – landene har fået tildelt kvoter, og hvert lands
nationale komité/Nordlek repræsentant koordinerer, hvor mange hver forening/gruppe kan
tilmelde.
• 15. januar 2022: Sidste frist for landene at lave tilmeldinger indenfor deres tildelte kvoter –
herefter frigives de ikke anvendte pladser til andre lande at anvende efter først-til-mølle
princippet.
• 15. april 2022: Sidste frist for at tilmelde sig stævnet & sidste frist for betaling af
stævnegebyret samt yderligere tilkøb. Ved aflysning senest 15. maj 2022 refunderes
halvdelen af det indbetalte, ved aflysning efter 15. maj 2022 tilbagebetales intet.
Hvis der igen måtte komme koronarestriktioner for rejse mellem nordiske lande, karantæneregler
og/eller forbud mod større forsamlinger/folkedans, så bliver betingelserne tilpasset tilsvarende og
inden den 15. april 2022.

Tilmeldingsprocedure
Hvert lands nationale komité eller nordlekrepræsentant koordinerer landets tilmelding – heriblandt
aftaler med de enkelte foreninger/grupper, hvor mange hver forening/gruppe kan tilmelde. Hver
forening/gruppe indsamler oplysninger om de deltagende, det vil sige stamoplysninger om
deltagere, ankomst og afrejse, hvilken slags stævnedeltagelse der ønskes (med eller uden kost og
logi), eventuelle tilkøb m.m., og tilmelder gruppen senst 15. januar 2022 samlet i et regneark
udfærdiget af arrangørerne til dette formål. Dette regneark vil være tilgængeligt senest 1. november
2021. Desuden stilles til rådighed en tilmeldingblanket, som foreningen/gruppen kan anvende, når
de indsamler oplysninger fra de enkelte deltagere.

Kontakt
Har I spørgsmål i forbindelse med Havleikur 2022, kan I kontakte os ved at sende en mail til
sr@sr.fo
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