
 
 

INVITASJON TIL WORLD CUP 
Koper, Slovenia 2.- 9. oktober 2022 

 
 

Team West inviterer alle utøvere, supportere, dommere og coacher i region vest til World 
Cup 2022 i Koper.  
 
All påmelding til internasjonale stevner går gjennom regionslaget, og vi håper å reise med et 
stort lag og mange utøvere i fra Team West. 

 
HVEM KAN DELTA? 
Nedre aldersgrense: fyller 15 år i 2022.  
Beltegrad: Minimum blått belte  
Nedre aldersgrense for å delta i sparring: fyller 16 år i 2022 
 
Alle juniorer under 16 år må ha med seg en ansvarlig voksen på turen. Det er ikke nødvendig 
at alle har med seg egne foreldre, noen foreldre kan gjerne ta ansvar for flere av juniorene.  
 
Vi håper selvfølgelig at mange ønsker å være med som supportere på World Cup da dette 
kommer til å bli en veldig kjekk opplevelse! 
 
 

REISE 
Alle må bestille fly selv.  
 



Regionslagstrenerne reiser med fly tur retur Bergen-Venezia. Fra Venezia blir det booket 
buss til Koper.  
 
Avreise søndag 2. oktober 
Retur søndag 9. oktober 
 
Flyavganger vil bli orientert om på mail til de som melder seg på. 
 

 

HOTELL 
Hotellbestilling gjøres av regionslaget gjennom arrangørene. Alle regionens utøvere skal bo 
på samme hotell, og vi håper mange av supporterne også ønsker å bo med oss.  
 
Pris for hotell er ca 5400,- for hele oppholdet. Prisen inkluderer frokost og middag. 
 
Om noen utøvere eller supportere ønsker å booke hotell på egenhånd, vennligst gi oss 
beskjed om dette. For utøvere som ikke bor på utøverhotellet kommer det en avgift på 100 
euro for akkreditering. 
 
 

PRISER OPPSUMMERT 
Oversikt over priser ut fra dagens hotell og flybillettpriser. 
 
Påmeldingsavgift:  1250,- 
Fly:    ca 2700-3000,-  
Buss:    300,- 
Hotell:    5400,- 
 
 
SPONSING 
Utøvere kan søke egen klubb om sponsing til World Cup.  
 

PÅMELDING 
Fristen for å melde seg på regionslagsturen til World Cup er mandag 20. juni. Dette fordi vi 
må bestille hotell allerede nå.  
 
Mer informasjon om endelig påmelding til World Cup blir sendt ut i starten av august med 
påmeldingsfrist i slutten av august.  
 
Det vil være mulig å melde seg på World Cup helt frem til den endelige fristen 1. september, 
men regionslaget kan ikke garantere for plass på deltagerhotellet etter fristen 20. juni.   
 



Påmeldingsskjema finner du her: 
https://forms.gle/vaGQ9kCiuJrFZfCv6  

 
 

INVITASJON 
Mer informasjon om World Cup i Koper kan du finne på mesterskapets hjemmeside. Her 
finner du også offisiell invitasjon fra arrangøren. 
 
Hjemmeside: https://itfworldcup2022.si 





 


