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Velkommen til Danmarksmesterskaberne

SPORTS ACROBATIK 
Kære Alle

Praktiske oplysninger:

Konkurrencested: Fuglebjerghallen – Byagervej 2 – 4250 Fuglebjerg
info@fuglebjerghallen – 55453921

Aftensfest: Grønbrohallen-Grønbrovej 1 - 4262-Sandved
info@gronbrohallen.dk - 40472903

Stævneleder: Poul H. Olsen – 30711934 –ph@juul-nielsen.dk

Cafeteria: Der kan købes mad og drikke i hallens cafeteria.
Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallerne.

Stævne-cafe: Der er café i A hallen, hvor der kan købes kaffe, the og kage. 
Cafeèn, virker samtidig som stævne- og informations kontor.

Overnatning: Foregår på skolen, som ligger 150 m fra hallen på 
Sandvedvej 24, 4250 Fuglebjerg.
Indkvartering fredag 18.00-20.00 og lørdag 7.30 – 10.00
Skolen vil være aflåst under konkurrencerne.
Lokalerne skal være ryddet og fejet søndag 10.00Lokalerne skal være ryddet og fejet søndag 10.00

Bespisning: Aftensmad  fredag 18.30 – 20.00 på skolen.
Morgenmad lørdag 7.30 – 9.30 søndag 6.30 - 8.30
Frokostkasse udleveres i klubhuset mellem 12.00 og 13.00 
begge dage. Frokost leveres denne gang af Super Brugsen

Parkering: Rundt om skolen samt på Indre krummerupvej.
Der må ikke parkeres i skolegården.
Ved hallen findes derudover stor parkeringsplads.

Klubrepræsentant: Vi vil bede hver forening om at udnævne en klub-
ansvarlig, som skal møde op i info cafeèn fredag   
mellem 16.00 og 20.00 eller lørdag mellem 8.00 og 9.00
Hver forening tilknyttes en personlig vært.

Send navn, email og tlf på jeres klubrepræsentant til ph@juul-nielsen.dk
(Poul )senest mandag aften. 
I vil herefter blive kontaktet af jeres personlige vært fra Fuglebjerg.



Informations brev nr. 2
Kære Alle
Vi glæder os meget til at se jer næste weekend.

Bilag.:
•Tegning af konkurrence området/ hallerne
•Tegning af skolen
•Tegning af fest hallen I Grønbro 
•Indmarch opstilling

Vi bliver rigtige mange, og vi kommer til at være tætte, både omkring konkurrencegulvet og når vi skal spise/sove . 
Vi har gjort os umage med at alle vil få en rigtig god oplevelse i Fuglebjerg og vi er sikker på, at I vil hjælpe os med det.

Morgen- og aftensmad serveres i skolens fællessal som buffet. (se bilag 2)

Frokost afhentes i FIF`s klubhus (Se bilag 1)

Overnatning er på skolen (Se bilag 2)

Bordopstilling og pladser til aftenfesten (Se bilag 3)

Indmarch er med fanebærer og 5 gymnaster pr. forening. (Se bilag 4)

Zone 1-2 og 3, konkurrence gulv, vejen til gulvet og ud igen til kiss & cry (Se bilag 1)

Program.:
Lørdag
7.30 til 9.30 Morgenmad (skolen aflåses 9.30)
8.15                                                  Faneinstruktion i konkurrence hallen (fanebærer + 5 gymnaster )
8.00 til 8.30 Overdommermøde i klubhus
8.30 til 9.00 Dommermøde i klubhus  (kun dommere)
9.00 til 9.15 Info møde for trænere9.00 til 9.15 Info møde for trænere
9.20 til 9.55 Indmarch, taler og praktiske oplysninger.
9.55 til 10.00 Alle finder sig til rette
10.00 til 16.30 Konkurrence 
16.10 til 16.45 Præmieoverrækkelse til DK1 – DK3 PP, MIX og MÆND
17.00 til 17.30 Dommer evaluering af lørdagen (kun dommere)
18.00 til 19.00 Busser kører til Grønbro fra busholdepladsen ved skolen
22.00 Første Bus kører mod Fuglebjerg
23.00 Baren og hallen lukker.

Program.:
Søndag.
6.30 til 8.30 Morgenmad (Skolen ryddes og låses af kl. 10.00)
7.55 til 8.15 Overdommermøde i klubhus
8.15 til 8.35 Dommermøde i klubhus (kun dommere)
8.35 til 8.50 Info møde for trænere
9.00 til 12.30 Konkurrence
13.45 Præmieoverrækkelse 
14.30 Pyramidekonkurrence for forældre
15.15 Pyramidekonkurrence for acrobater
16.15 Præmieoverrækkelse
16.30 Afslutning og fane udmarch 
16.45 til 17.15 Dommer evaluering (kun dommere)

Spørgsmål kan rettes til Poul H. Olsen 30711934/41955384   ph@juul-nielsen.dk


