
VIND en tur i Tivoli til hele dit gymnastikhold

Dit gymnastikhold får nu muligheden for, at optræde på den store scene i Tivoli, søndag den 23. juni 
2019.

Hvad vinder mit hold?
Gratis entre til Tivoli hele dagen for holdets gymnaster og instruktører – og så skal holdet lave en fantastisk op-
visning på den store scene. 

Hvordan deltager mit hold?
Upload dit holds opvisning på internettet og mail et link til jeres opvisning til Lykke Moesgaard, lykkemoesgaard.
gmail.com. Fortæl lidt om jeres hold, hvilken forening I kommer fra, antal gymnaster, kontaktperson og telefon-
nummer. Tilbagemelding på deltagelse vil ske efter d. 25. maj.
Konkurrencen løber frem til d. 15. maj 2019

Betingelser
Jeres hold skal være fra en forening, der er medlem af GymDanmark, og jeres opvisning skal kunne tilpasses 
scenens størrelse. Såfremt der er spring i jeres opvisning, skal I benytte redskaber, som GymDanmark stiller til 
rådighed på dagen. 

Hvem vælger vinderne?
Det gør Gymnastik for Alle udvalget. Vinderne udvælges ud fra underholdningsværdi, gymnastikglæde og god 
gymnastik :) 

Hvordan får jeg mere at vide? 
Kontakt Janne Jelstad jje@gymdanmark.dk, hvis du vil vide mere om konkurrencen.  
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