
Program og Covid-19 retningslinjer Dan Cup 2  

Kære tilskuere, springere, trænere og officials ved Dan Cup 2 
 
Nedenfor finder i programmet for dagen, samt en række retningslinjer som skal overholdes for at 
konkurrencen kan afvikles. Såfremt retningslinjerne ikke overholdes, får det betydning for den enkelte samt 
måske også konkurrencen. 
 
HUSK at have mundbind på når i går ind i hallen og indtil man som tilskuer/dommer sidder på sin plads. For 
springere og trænere kan mundbindet tages af, når man er på konkurrencegulvet. Når hallen forlades, eller 
man bevæger sig rundt (toilet/cafe) skal man igen huske mundbind. Cafeen har åbent fra 10.00 – 16.30. 
 
Generelt opfordres alle til at holde afstand, huske god håndhygiejne (der vil være opsat spritstationer), 
hoste i albuen, samt melde afbud hvis man har symptomer/er syg. 
 
Husk også at forsamlingsforbuddet er 10 personer – så lad være at stimle sammen – det er dit eget ansvar 
at overholde dette. 
 
Konkurrencen afvikles i Odense Idrætshal, Israels Plads 3, 5200 Odense V. På grund af letbanebyggeri er der 
ikke parkeringsmuligheder foran hallen.  
 
Der kan parkeres ved Odense Stadion (naboen) og på parkeringspladsen på den anden side af vejen, samt 
ved bagindgangen af hallen (se vedlagte oversigtskort). 
 
For tilskuere og Grøn Gruppe (springere og trænere) er der adgang til hallen via hovedindgangen, og for Blå 
Gruppe (springere og trænere) er der adgang fra bagsiden af hallen.  
 
Dommere og officials får særskilt besked og mødesteder/tidspunkt. 
 
Man møder på det tidspunkt der er angivet i nedenstående program. Tilskuerne bruger opgangen til 
tribunerne i højre side af forhallen og bruger også siddepladserne i denne side. 
 
Tilskuerne skal sidde med god afstand, dvs. minimum en fri stol på hver side, samt foran og bagved. 
Tilskuerne må kun forlade deres plads for at besøge caféen eller gå på toilettet. Når man kommer tilbage i 
hallen, indtager man samme plads igen. 
 
Da der er begrænsede omklædningsfaciliteter, anbefales det at man møder omklædt. 
 
De to grupper hentes ved samlingsstederne når vinduet for mødetiden lukker – f.eks. 09.55 og følges 
herefter ind i hallen. For sent fremmøde betyder som udgangspunkt at man ikke kan deltage i 
konkurrencen. 
 
Hver gruppe har omklædning/toilet i hver sin side af hallen, Grøn i tilskuersiden og Blå i samme side som 
dommerne.  
 
Da hver gruppe maks. må være på 50 personer – er det kun tilladt med en træner pr. klub i hver af 
grupperne. Reglerne foreskriver også kun det absolut nødvendige antal personer over 21 år i hver gruppe. 
 



Hallen/konkurrencearealet må under gruppens opvarmning og konkurrence kun forlades for toiletbesøg. 
Dette gælder springere, trænere og officials. Overtrædelse at dette medfører at man ikke deltager i den 
resterende del af konkurrencen.  
 
Alle springere, trænere, dommere og officials bliver på halvgulvet indtil præmieoverrækkelsen er overstået. 
Herefter forlades området i samlet flok af samme vej som man kom ind. Hvis man som springer/træner 
ønsker at se/blive til resten af konkurrencen, forlader man hallen og kommer herefter ind igen som tilskuer 
(dvs. hovedindgangen). 
 
Når alle har forladt hallen, rengøres trampoliner og måtter  
 
Trænere/springere/dommere/officials kan godt indgå i efterfølgende grupper – husk igen foranstående 
retningslinjer. 
 

 Grønt område   Blåt område 

09.45-09.55 Grøn gruppe samles i forhallen  09.45-09.55 Blå gruppe samles ved bagindgang 

10:00-10:45 Opvarmning Damer D (22/10)  10:00-10:45 Opvarmning Herre D (22/10)  

10:45-11:30 Konkurrence Damer D Gr. 1 (11) 10:45-11:30 Konkurrence Herre D, Gr. 1 (11) 

11:30-12:15 Konkurrence Damer D Gr. 2 (11) 11:30-12:15 Konkurrence Herre D, Gr. 2 (11) 

12:15-12:30 Finale Damer D (8)  12:15-12:30 Finale Herre D (8) 

12:30-12:45 Præmieoverrækkelse  12:30-12:45 Præmieoverrækkelse 

12:45-13:00 Hallen ryddes og rengøres  12:45-13:00 Hallen ryddes og rengøres 

 

12.45-13.00 Grøn gruppe samles i forhallen  12.45-13.00 Blå gruppe samles ved bagindgang 

13:00-13:45 Opvarmning Dame C (21/6)  13:00-13:45 Opvarmning Herre C + B (11+13/8) 

13:45-14:30 Konkurrence Dame C, Gr. 1 (11) 13:45-14:15 Konkurrence Herre C (11) 

14:30-15:15 Konkurrence Dame C, Gr. 2 (10) 14:15-14:30 Finale Herre C (8) 

15:00-15:15 Finale Dame C (8)  14:30-15:15 Konkurrence Herre B (13) 

15:15-15:30 Præmieoverrækkelse  15:15-15.30 Finale Herre B (8) 

15:30-15:45 Præmieoverrækkelse 

15:45-16:00 Hallen ryddes og rengøres  15:45-16:00 Hallen ryddes og rengøres 

 

15:45-16:00 Grøn gruppe samles i forhallen  15:45-16:00 Blå gruppe samles ved bagindgang 

16:00-16:45 Opvarmning Damer B + A (5+5/5) 16:00-16:45 Opvarmning Herre A (8/3) 

16:45-17:15 Konkurrence Damer B + A  16:45-17:15 Konkurrence Herre A 

17:15-17:30 Finale Damer B + A (4/4)  17:15-17:30 Finale Herre A (6) 

17:30-17:45 Præmieoverrækkelse  17:30-17:45 Præmieoverrækkelse 

17:45           Hallen ryddes og rengøres  17:45            Hallen ryddes og rengøres 

 

Cafeen har åbent fra kl. 10.00 – 16.30 
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