
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arrangerer 
 

Aspirentrækken  
Jysk-Fynsk Mesterskaber  

d. 3 maj  2020 
 

I Odense Idrætspark 
Israels Plads 3 
5200 Odense V 

 

                                     I samarbejde med  
 

 
 
 



 

                                                                             

Velkomst  
 
Kære Gymnaster, Instruktører og Dommere 
Bolbrogymnasterne glæder sig til at byde jer alle velkommen til Aspirentrækken Jysk-Fyns Mesterskaber 
2020 i Odense Idrætspark, Israels Plads 3, 5200 Odense V 
 
Da der i øjeblikket bygges letbane omkring Odense Idrætspark, er P-forholdene ikke optimale og vi beder 
jer orienterer jer når I kommer frem da der hver dag sker ændringer.  
Obs. Der er time-parkering nogle steder. 
 

 
Tilmelding:  
Tilmelding til stævnet sker via https://flexbillet.dk/gymdanmark  
 
Husk at printe deltagerbevis/billetter ellers kan I ikke komme ind til stævnet. 
Deadline er tirsdag den 14. April  2020, ved overskridelse af dato tillægges der et gebyr på 500,- kr. pr. hold 
 
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 uploadet 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/ 

 

https://flexbillet.dk/gymdanmark
https://flexbillet.dk/gymdanmark
https://flexbillet.dk/gymdanmark/gebyr/token/UTG
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 
 
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. 
 
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. 
 
Praktiske oplysninger 
 
Indkvartering: 
 
Overnatning kan bestilles fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. 
Skolen åbner for indkvartering fredag kl. 19.00 og indtil lørdag morgen kl. 10.00 
Skolen åbnes igen lørdag kl. 18.00 til søndag morgen kl. 10.00 
 
Den forenings ansvarlige bedes informere gymnaster, instruktør og evt. forældre om, at vi forventer, at I 
forlader lokalerne i samme stand som i modtog dem.  
 
Når I tjekker ind, afleveres liste med navn og fødselsdag på dem der skal sove på skole. 
Samt navn og mobil nr. på den ansvarlige.  Dette er et krav fra Brand tilsynet.  
Der vil være brand vagter på skolen. 
 
Stævnet er røgfrit, dvs. der må ikke ryges på skolen. Der er følsomme brandalarmer på hele skolen, også på 
toiletterne. 
Udløses brandalarmen pga. rygning medfører dette et gebyr på 6000 kr.  
Der må ikke ryge i Odense Idrætspark, men foran hallen er der ryge område. 



 

                                                                             

 
 
 
Ankomst: 
Odense Idrætspark åbner kl. 07.00 lørdag og søndag. 
Husk medbring Billet 
 
Priser: 
 
Overnatning lørdag/søndag 110,- kr. incl morgenmad på skolen 
Aftensmad lørdag kl. 18-20 Lav selv mexicanske pandekager og saftevand 80.- kr 
 
Sandwich søndag: kylling Bacon + frugt og ½ l vand 60,- kr. 
 
Sandwich m.m. udleveres i venstre side af hallen fra kl. 11.30 der står skilt på døren. 
Hvis der er lukket så henv. jer til Karen ved indgangen. 
 
Betaling via flexbillet.dk, 
 
Hvis I bestiller Overnatning eller mad vil vi gerne have jeres samlede bestilling på mail. 

Samt en kontaktperson herfor.       Tak 
Bestillingsmail; Bolbro.stævne@gmail.com 
 
 

Hvis I har spørgsmål til forplejning eller indkvartering så kontakt: 

Bettina på 61 16 26 77 eller på 

mail:  Bolbro.staevne@gmail.com 

 

 

Stævneansvarlig: 

 

Lars Tygesen 

Larsrenetygesen@gmail.com 

Tlf.  27 11 91 85 

 
 

 

 

Vi glæder os til at se jer alle til et godt Stævne med venlig hilsen  

 

                                     Bolbrogymnasterne        
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