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INVITATION 
 

Hold DM kvalifikation  
og  

Individuelt  Danmarksmesterskab senior, junior og youth 
Kvindelig Idrætgymnastik 2020 

 
KG66 byder hermed velkommen til Danmarkmesterskab 2020 
 
Sted:  KG66, Kastrup Gymnastikhal, Kamillevej 5, 2770 Kastrup 
 
Grundet corona situationen, så bliver afviklingen ikke som vi plejer. Klubtrænerne modtager efter tilmelding et 
dokument, som beskriver hvordan dagene vil forløbe og hvordan hal/omklædningsområder fordeles, så 
myndighedernes og klubbens retningslinjer bliver overholdt. 
 
Lørdag den 7. november 2020, All Around og Hold kvalifikation  
 

Den endelige tids- og rotationsplan kommer efter deadline for tilmelding 
 
Søndag den 8. november 2020, Disiplinfinaler  

 

Kl. 10.15   Adgang til hallen 
Kl. 10.30   Infomøde for alle involverede vedr. Praktiske forhold, herunder Coronaregler  
Kl. 10.45 – 11.15  Dommermøde 
Kl. 10.45 –    Opvarmning  og konkurrence 
Kl. 15.00 ca.  Præmieoverrækkelse  

 
Entrépriser:   100,- kr pr. dag. PS: Et afgrænset område vil være tilgængeligt for 

tilskuere, max. 2 pr. gymnast og pr. subdivision 
 
Tilmelding og betaling af startgebyr:   
  

Hold DM: https://www.gymtranet.dk/discipliner/idraetsgymnastik/tilmelding-kig-hold/?Num=1612 
 

Individuel DM: https://www.gymtranet.dk/discipliner/idraetsgymnastik/tilmelding-kig-individuel/?Num=1679 
 

Deadline:    Senest den 19. oktober 2020 

 
Øvelses krav & teknisk info: Krav i henhold til reglementer:  

KIG Senior og Junior Code of Point og Youth Modified Code of Point samt 
Håndbog for Kvindelig Idrætsgymnastik 
Springes på hest til semihård landing 
2 FIG godkendte springbrætter stilles til rådighed (et hårdt og et blødt)  

 
Gulv musik skal sendes til:  gymcompetition.music@gmail.com  
    senest  den 30. oktober 2020 
    MP3 format  /      KLUB_efternavn_fornavn.mp3 
 
Dommeransvarlige:        Dorthe Steen Wiedenbein 
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Praktiske oplysninger  
 
Overnatning:   Overnatning kan f.eks. ske på flg. Hoteller, der ligger i nærheden af hallen: 
     

 Danhostel Copenhagen Amager, Vejlandsalle 200, 2300 København S  
 Hotel Cabinn Metro, Arne Jacobsens Alle 2, 2300 København S  
 Zleep Hotel Copenhagen Airport, Løjtegårdsvej 97A, 2770 Kastrup  
 Copenhagen Go Hotel, Englandsvej 333, 2770 Kastrup 

 
Forplejning for gymnaster: Grundet corona situationen, så skal gymnaster selv medbringe madpakke, frugt 

og drikkedunk til konkurrencen  
 
Øvrig information: Der er tidsbegrænset parkering (3 timer) på Kamillevej, men der er ubegrænset 

parkering på pladsen v/Blåklokkevej. 
  

  Der må ikke benyttes fodtøj i hallen 
 

Der må ikke indtages mad og drikke i hallen 
 

Der kan ikke betales med dankort i indgang, men vi tager imod mobilepay 
 
Spørgsmål:  Kan rettes til rettes til sportslig udviklingskonsulent Henrik Bjørn Bertelsen på 

40763767 eller henrik@kg66.dk 
 

 
Vi glæder os til at se jer! 

 
Med venlig hilsen 

 
Udvalget for Idrætsgymnastik 

og KG66 


