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OMRÅDE 4 – Region GymMidtjylland & Region GymNordjylland 

Række A 

§ Ingen aldersbegrænsning 
§ Ingen vanskelighedsbegrænsning 
§ 10 spring 

 

Række B 

§ For springere der fylder max 14 år i 
konkurrenceåret 

§ 10 spring 
§ Maksimal vanskelighed 4,2 

 

Række C 

§ For springere der fylder max 12 år i 
konkurrenceåret 

§ 10 spring 

§ Maksimal vanskelighed 3,5 

 

Række D 

§ Ingen aldersbegrænsning 
§ 10 spring 
§ Maksimal vanskelighed 2,5 
§ Det er IKKE tilladt at deltage i denne 

række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr. 

 

Række E 

§ For springere der fylder max 14 år i 
konkurrenceåret 

§ 10 spring 

§ Maksimal vanskelighed 1,2 

§ Det er IKKE tilladt at springe i denne 
række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr. 

Række F 

§ For springere der fylder max 12 år i 
konkurrenceåret 

§ 10 spring 
§ Maksimal vanskelighed 1,2 
§ Det er IKKE tilladt at springe i denne 

række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr. 

Række G 

§ For springere der fylder max 10 år i 
konkurrenceåret 

§ 10 spring 
§ Maksimal vanskelighed 1,2 
§ Det er IKKE tilladt at springe i denne 

række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr. 

 

Række H  

§ For springere der fylder max 13 år i 
konkurrenceåret 

§ 6 spring  
§ Maksimal vanskelighed 0,8  

§ Det er IKKE tilladt at springe i denne 
række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr. 

Række I 

§ For springere der fylder max 10 år i 
konkurrenceåret 

§ 6 spring  

§ Maksimal vanskelighed 0,5 
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§ Det er IKKE tilladt at springe i denne 
række, hvis man er DM eller Dan Cup 
springer, inden for de seneste 12 mdr.

 
 
Dommere 
Ved klubtræf skal klubben stille med følgende antal dommere afhængigt af antal tilmeldte 
springere: 
 
0 - 6 springere: Ingen dommer/beregner. 
7 - 10 springere: 1 dommer/beregner. 
11 - 20 springere: 2 dommere/beregnere. 
21 – 29 springere: 3 dommere/beregnere. 
Over 29 springere: 4 dommere/beregnere. 
 
Hvis der tilmeldes for få dommere/beregnere skal der betales 300 kr. pr. manglende 
dommer/beregner. 
 
Breddesektionen er ansvarligt for afviklingen af Klubtræf. 

 


