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Til alle som har meldt seg på til NQT i Sarpsborg i mai 2014
enten du er konkurransedeltaker, kursholder, butikkeier eller påmeldt medlem mv
NQT-komiteene for Kviltfdreningen Rikstdcket, Tilkkuyhdistys Finn Quilt, Dansk Potchwork
Forening og Norsk Quilteforbund har i samråd med sine nasjonale styrer dessverre sett seg
nødt til å avlyse NQT i Sarpsborg i mai 2014.
Dette skyldes at man pr 1.februor hadde for få påmeldte i forhold til det som var forventet
påmeldt på dette tidspunktet. Med 350 påmeldte er den økonomiske risikoen så stor at vi velger
å avlyse nå mens vi enda kan avlyse hotellet vederlagsfritt, samt unngå å pådra oss ytterligere
utgifter.
Hotellet er avbestilt og de har kansellert alle overnattinger som er bestilt til Quality-hotellene i
Sarpsborg og Fredrikstad. Dere som har bestilt overnatting på disse hotellene trenger derfor
ikke å avbestille selv.
De som har innbetalt konkurranseavgift eller betalt depositum for butikkstand vil få beløpene
refundert til den konto dere har sendt pengene fra innen 14 dager.
Dere som ønsket å stille i konkurransen NQT utlyste kan få vist frem teppene på Norsk
Quiltetreff i Kristiansand om det sendes en epost til undertegnede innen 20.februar hvor det
angis quiltens navn, størrelse hvem som har sydd, quiltet ag designet praduktet. Vi tar et lite
forbehold om plass men vi skal gjøre hva vi kan! Disse bidragene vil være kandidater til
publikumsfavoritt’ sammen med øvrige medlemstepper. Teppene vil senere komme i Norsk
Quilteblad.
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Tilsvarende var det til NQT invitert til å sy rødt’. Disse vil også få plass i Kristiansand om jeg
får beskjed om antall innen 20.februar.
Om det er noen som ikke er påmeldt til Norsk Quiltetreff og nå ønsker å komme til Kristiansand
i mars så kan vi få plass til noen påmeldinger mottatt før 20.februar. Bruk påmeldingsskjemaet
på www.ngf.no eller scann skjemaet i bladet og send det til registrering@nqf.no.
Styret i NQF beklager på vegne av alle de nordiske landene at vi ikke får gjennomført NQT i år.
Evt spørsmål bes rettet til undertegnede på leder@ngf.no eller tlf 950 48275
Med hilsen
F( di Bolgnes
Lder NQÉ
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