Visum til Rusland.
I forbindelse med konkurrencer i Rusland skal der søges Visum.
Dette foregår på følgende måde:
I appendix (eller inde i KSIS systemet) liger der en Visa application form. Den skal udfyldes med de
informationer der står i formen. som med alt andet i forbindelse med større events, så har det en deadlines
for hvornår det skal sendes. (oftest ca 2-3 måneder før afrejse)
I forhold til AGG EM/WC III så er deadline 28/3

Når skemaet er sendt, så er det bare at vente….
I vil så modtage et ”Visa invitation letter” fra Ruslands Foreign department og dette dokument skal
medbringes på visum centeret når I ansøger om visum.
Alle gymnaster, trænere og officials er dækket af Idrættens forsikring (http://www.idraettensforsikringer.dk/)
Sammen med visa invitation letter SKAL i medbringe et forsikringsdokument hvor det specifikt står at personen
er dækket af forsikringen i Rusland. Det får I fra mig men først skal de ”personliggøres” når det omhandler rejse
til Rusland.
Dvs jeg skal have en EXCEL liste fra alle holdende indeholdende:
- Fuldt navn (som det står i passet)
- Fødselsdato + år
- Pas nummer
Så får jeg Tryg Forsikring til at lave navngivende dokumenter som I skal medbringe på Visumcenteret
Magen til dette:

Vær opmærksomme på at der skal bestilles tid på visumcenteret i god tid, men selvfølgelig ikke før
I har både Visum invitations brev fra Rusland og forsikringsbrev fra mig.
Hermed lidt praktisk info fra visumcenterets hjemmeside:

http://www.ifs-denmark.com/
2. KAN JEG AFLEVERE DOKUMENTER PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON, DER
REJSER TIL RUSLAND?
Nej. Visumansøgeren skal personligt komme til Det Russiske Visumcenter i København og afgive
fingeraftryk ved indlevering af sine dokumenter.

3. HVORDAN KAN JEG ANSØGE OM VISUM FOR EN GRUPPE MENNESKER?
HVORDAN FINDER JEG IND I ONLINE-TIDSBESTILLINGSSYSTEMET OG HVILKE
OPLYSNINGER SKAL JEG ANGIVE?
Læs venligst reglerne for brug af elektronisk tidsbestilling:
P.2. En tjenesteydelse gennem receptionen, omfatter én ansøger og ét sæt ansøgningsdokumenter pr.
person.
P.5. Ved tilmelding til aflevering af dokumenter oplyses personlige oplysninger af visumansøgeren.
Det betyder at, hvis De ansøger for flere mennesker, har De brug for at oprette flere tidsbestillinger i
træk, en for hver person, og hver gang skal der angives personlige oplysninger om den person, hvis
dokumenter skal vedlægges visumansøgning.
Husk, at alle visumansøgere skal personligt komme til Det Russiske Visumcenter i København og afgive
fingeraftryk ved indlevering af deres dokumenter.

1. Planlæg din rejse gerne sådan, at du har 1 måned før din afrejse for at få ordnet

et visum (dog ikke tidligere end 3 måneder før afrejse, da visum ikke udstedes
så lang tid i forvejen). Køb billetter.
2. Reserver en tid til at aflevere din ansøgning i det Russiske Visumcenter i
København. I øjeblikket er det det eneste visumcenter i Danmark. Du skal
fremmøde personligt for at aflevere din ansøgning (der skal tages fingeraftryk).
Regn med at indsamling af nødvendige dokumenter kan tage nogle dage, så
reserver ikke en tid til i morgen.
Nu skal du indsamle de nødvendige dokumenter:
1. En invitation fra et russisk rejsebureau.
2. Tjek at du har et gyldigt pas som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til

visum.
Passets udløbsdato skal ligge mindst 6 måneder frem i forhold til visummets
udløbsdato.

3. Du skal bruge et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets

gyldighedsperiode.
Ring/skriv til dit forsikringsselskab og bed dem at fremsende et dokument
enten via post eller e-mail, hvor det tydeligt skal fremgå, at du er forsikret i
Rusland i hele din rejseperiode.
Hvis du ikke er forsikret i forvejen, kan du godt købe en midlertidig
rejseforsikring online. Der skal også tydeligt fremgå, at du er forsikret i Rusland i
hele din rejseperiode.
4. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru,
udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren.
(Når du vælger hvor du vil aflevere dokumenter, skal du angive dét
Visumcenter, hvor du ønsker at blive ekspederet)
5. Et farvefoto i størrelse 3.5x4.5 cm, på en lys baggrund, med et klart frontalt
billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning
(undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold
er afbildet iført en hovedbeklædning på billedet i passet); billedet skal tages
indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen. Hvis man kommer
uden et billede, er der mulighed for at få taget et i visumcentret mod en
betaling.
Medbring dit pas, udskrevet rejseforsikringsbevis, udskrevet invitation, udskrevet og
underskrevet ansøgningsskema, samt et farvefoto til Visumcenter. Behandlingstiden
for din ansøgning er 7 kalenderdage og det koster 490 DKK. Hvis du skal bruge dit
visum hurtigere, kan du betale 770 DKK og få det på 4 kalenderdage.

Med venlig hilsen
Espen Larsen
Sportskoordinator
Tlf. +45 5171 2912
www.gymdanmark.dk

