
 

 

 

 

 
Indbydelse til:  

DANMARKSMESTERSKABERNE 2019  

Brøndby Hallen 
 

 

 

 

  



  

                                                                           

Anmeldelse af deltagere, spring og rytmeserier samt musikupload:  

Holdene skal have anmeldt deltagere, rytme- og springlister, samt uploade musik på forhånd. Dette 

gøres via GymDanmarks hjemmeside på www.gymdanmark.dk, hvor der også findes en vejledning. 

Anmeldelsen skal ske på forhånd via hjemmesiden inden deadline. 

 

Rytme- og springanmeldelser samt musik skal være uploaded online inden klokken 18.00 dagen inden 

holdets konkurrence. Herefter låses Tariff forms. 

Ønsker en forening at få åbnet op for Tariff forms for at uploade musik, deltager-, rytme- og/eller 

springlister, kan dette godt forekomme mod en bod pålydende 500 kr., som betales via følgende link: 

https://flexbillet.dk/gymdanmark/gebyr/token/UTG inden holdet kan få lov at stille i konkurrence. 

 

Ændringer i rytme og springlister bedes rettes til D dommerpanelet hurtigst muligt inden holdet går på 

gulvet. 

Ændringer kan foretages lige indtil man skal på gulvet. Kontakt D dommerpanelet hurtigst muligt. 

 

Der skal uploades musik i det system GymDanmark stiller til rådighed. I tilfælde af tekniske problemer 

vil det være mulighed for at afspille musik via elektronisk medie, der kan tilsluttes jackstik.  

Deadlines for upload af musik er aftenen inden konkurrencedagen kl. 18.  

 

Tekniske spørgsmål bedes sendt til UTGs StævneSektion på utgss@gymdanmark.dk  

 

Konkurrencelicens:  

Læs mere på: https://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide/ 

 

Sygesikringsbevis:  

Alle gymnaster skal medbringe sygesikringsbevis.  

 

Pulje/divisionsinddeling og opvarmningstider:  

Divisionsinddelinger og opvarmningstider kan findes på www.gymtranet.dk  

Opvarmningstider vil være at finde løbende eftersom 2. runderne af Forbundsmesterskaberne afvikles. 

 

Billetter og tilmelding:  

 

Tilmelding til stævnet sker via https://flexbillet.dk/gymdanmark 

Husk at printe deltagerbevis/billetter ellers kan i ikke komme ind til stævnet. 

 

Der skal tilmeldes: 

Deltagergebyr - Gymnaster og trænere á 85 kr. 

 

Betaling skal være os i hænde senest d. 28. maj 2019. 

Der opkræves kr. 500,- i administrationsgebyr, hvis bestilling og betaling ikke er modtaget til tiden. 

 

Billetter skal medbringes udprintet eller blot på telefonen. Billetterne veksles til et akkrediteringskort i 

indgangen. Dette kort skal altid bæres synligt (dog ikke under opvarmning og konkurrence) 

 

Tilskuere kan købe billetter på https://flexbillet.dk/gymdanmark/dm2019 

 

Det vil være muligt at købe overnatning på Scandic med rabat igennem GymDanmark. Læs mere her: 

http://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/konkurrencer-2019/danmarksmesterskaberne/ 

https://flexbillet.dk/gymdanmark/gebyr/token/UTG
https://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide/
https://flexbillet.dk/gymdanmark
https://flexbillet.dk/gymdanmark/dm2019
http://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/konkurrencer-2019/danmarksmesterskaberne/


  

                                                                           

 

Der må ikke medbringes egne drikkevarer eller mad – dette vil blive konfiskeret ved indgangen af 

professionelle vagter. 

 

Brug af konfettirør i arenaen eller uden for vil medføre erstatningskrav på minimum 15.000 kr. 

 

Ankomst til Brøndbyhallen 

Når I ankommer, skal I have scannet jeres billetter ved indgangen inden I kan komme i 

opvarmningshallen. Indgangen er delt op i 3 indgange. Udenfor kan I se en stor LED skærm som viser 

fordelingen. Alle deltagere skal gå til højre, for at få scannet deres billetter og få et akkrediteringskort. 

 
 

Opvarmningshallen:  

Der vil være opvarmning i Anja Andersen Hallen, som er beliggende i Idrættens Hus. Hvis I medbringer 

jeres egne trampetter, skal I ned og op ad trapper. Der er ikke elevator ned til Anja Andersen Hallen. 

Gå-vejen er mærket op med pile på gulvet fra Brøndby Hallen. 

 

Bemærk at opvarmningshallen bliver åbnet kl. 7.00 og konkurrencehallen vil ikke blive åbnet for 

tilskuere før kl. 7.30.  

 

Omklædningsrum: 

Der er omklædningsrum i spillertunnellen under tilskuertribunen i Brøndby Hallen som åbner kl. 06.50. 

For at komme ned i omklædningsrummene benyttes trappen lige til højre ved indgangen.  

 

Dagsprogram: 

Kan findes på http://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/konkurrencer-2019/danmarksmesterskaberne/ 

 

Indkvartering og fest 

Gladsaxe IF vil arrangere en fest umiddelbart efter konkurrencen. Festen vil blive afholdt i Gladsaxe og 

ikke i Brøndby Hallen. 

Nærmere information omkring overnatning og fest, vil foregå i en særskilt invitation. 

http://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/konkurrencer-2019/danmarksmesterskaberne/

