byder velkommen til
Liga Junior og Senior – 1. runde

I samarbejde med

25-26 Januar 2020
Vejlby-Risskov Hallen
Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov
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Velkomst
Kære gymnaster, instruktører og dommere
Vi er i TeamGym Aarhus og GymDanmark utrolig glade for at kunne byde
velkommen til Liga Junior og Senior – 1. runde i Aarhus.

I denne indbydelse finder i praktiske oplysninger omkring konkurrencen, tilmelding
og bestilling af mad.
Har man brug for at kontakte stævneledelsen kan dette gøres via formand@tga.dk
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Tilmelding:
Tilmelding til stævnet sker via https://flexbillet.dk/gymdanmark
Husk at printe deltagerbevis/billetter ellers kan i ikke komme ind til stævnet.
Tilskuerbilletter:

Billetter skal købes online på https://flexbillet.dk/gymdanmark
Billetter kan også købes i døren, da vil prisen dog være 100,- for en dagsbillet og
175,- for en weekend billet.
Billetter kan købes online hele weekenden hvor konkurrencen afvikles.

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,
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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:

Pulje/divisionsinddelinger og opvarmningstider kan findes på www.gymdanmark.dk
Opvarmningstider vil være at finde ca. 14 dage inden konkurrencen.
Seedning:

I Liga 1. og 2. runde, til Regionsmesterskaberne i Danmarksserien,
Forbundsmesterskaberne 1.
runde i Danmarksserien samt Regionsmesterskaberne 1. runde i Talentrækken
konkurrerer alle
mod alle. Af praktiske årsager vil holdene dog blive inddelt i puljer, med pauser
imellem.
Til Regionsmesterskaberne i Danmarksserien og 1. runde i Talentrækken seedes
holdene i modsat
rækkefølge af hvad de var året før. Til Forbundsmesterskaberne 1. runde i
Danmarksserien seedes
holdene i modsat rækkefølge ud fra placeringen til Regionsmesterskaberne. Vi
starter med det
lavest placerede hold, og slutter med det bedst placerede. Der tages kun højde for
point og ikke
placeringer.
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Hvis en forening har flere hold med end året før, starter de ekstra hold før de
seedede hold.
Hvis en forening har færre hold med, beholder foreningen deres bedste placeringer.
Foreningens bedste hold i en række skal altid stille op med det laveste nummer. Det
vil sige, at
hvis en forening har tilmeldt 3 hold som ”Hold 4”, ”Hold 5” og ”Hold 6”, skal
foreningens 1. hold
være det såkaldte ”Hold 4” og foreningens 3. hold være ”Hold 6”.
Får UTG mistanke eller finder ud af, at en forening ikke starter med deres hold i den
ovenfor
nævnte respektive seedet rækkefølge, kan UTG indlede en disciplinær høring for
usportslig
optræden.
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Praktiske oplysninger
Parkering
Området har tidligere været slemt plaget af indbrud i biler, og
vi opfordrer derfor kraftigt til at man får tømt bilen for
værdigenstande.
I må gerne meddele gymnaster, trænere og forældre herom.
Ankomst

Hallen åbner ca. 1,5 time før første opvarmningstid.
Ved ankomst bedes jeres deltagere forevise en billet, hvor deltagere vil modtage et
stempel og tilskuere armbånd.
Cafeteriet
Der vil være mulighed for at købe sandwich, frugt, slik, sodavand m.m. i hallen.
Entré via www.flexbillet.dk/Gymdanmark + gebyr
• 0-4 år gratis
• 5-12 år - 35 kr.
• 13+år - 70 kr.
• Weekend billet 120 kr.
Entrépriser i døren

•
•
•
•

0-4 år gratis
5-12 år – 60 kr.
13+år - 100 kr.
Weekendbillet 175 kr.

*Der kan betales med ’Mobile Pay’ eller kontant i døren.
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Vi opfordrer kraftigt til at inviterer forældre, familie, venner osv. Så vi kan give alle
vores gymnaster den fedeste oplevelse! ☺
Madpakke
Der vil være mulighed for afhentning af bestilt madpakke i cafeteriet.

Tilmelding og bestilling
Tilmelding og betaling skal være modtaget senest fredag den 10 januar 2020.
Bestilling og betaling sker via flexbillet. Link direkte til tilmelding og bestillingsside:
https://flexbillet.dk/gymdanmark (Find Liga 1 runde)
Deltagergebyr på 85 kr. pr. gymnast og træner/leder er obligatorisk og fastsat af
GymDanmark.

Deltagergebyr

Pris

Gymnaster

85,-

Trænere & Ledere

85,-

Antal

Total

Fredag d. 24 januar 2020
Overnatning/morgenmad: (Cornflakes, gryn, brød,
mælk, kaffe, the, juice)

85,-

Lørdag d. 25 januar 2020
Overnatning/morgenmad: (Cornflakes, gryn, brød,
mælk, kaffe, the, juice)
Madpakke: (Sandwich m. ½ L vand)

85,-

Aftensmadsbuffet

90.-

55,-

Søndag d. 26 januar 2020
Madpakke: (Sandwich m. ½ L vand)

55,-
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I tråd med GymDanmarks økonomiske retningslinjer skal der for hver deltager
betales et deltagergebyr på 85 kr. Her tolkes pr. deltager pr. konkurrence som hvert
hold der er i konkurrence. Oversat betaler man deltagergebyr pr. medalje man kan
vinde.
Det betyder: Har man 5 trænere til 3 hold, så kan de 5 trænere vinde 3 medaljer, og
derfor skal der betales 3 gange deltagergebyr for de 5 trænere. Husk at printe
deltagerbevis/billetter ellers kan i ikke komme ind til stævnet.

Deadline fredag d. 10 januar 2020
Ved overskridelse af deadline tillægges et administrationsgebyr på 500kr.
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Kontakter
Stævneleder
Alexander Andreasen
formand@tga.dk
Tlf.: +45 40455451

Økonomi
Marc Kristensen
kasserer@tga.dk

Reglement / konkurrencen
UTGs StævneSektion
utgss@gymdanmark.dk

Hvis der skulle opstå spørgsmål på dagen, er du velkommen til at kontakte
stævnelederen på telefonen.

Med venlig hilsen
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