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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, 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:  

Divisionsinddelinger og opvarmningstider kan findes på www.gymtranet.dk  

 

Opvarmningstider vil være tilgængelig i løbet af næste uge. 

 

Seedning til forbundsmesterskaberne vil blive lavet ud fra hvor i landet holdene kommer fra.  

 

Billetter og tilmelding:  

Tilmelding til weekenden sker via https://www.gymtranet.dk/samling/tilmelding/?Num=933  

 

Der skal tilmeldes: 

Deltagergebyr - Gymnaster og trænere á 85 kr. Indtast gymnast og træner: Fornavn og efternavn (ikke 

mail og fødselsdag) Kun en tilmelding pr. hold.  

 

Betaling skal være os i hænde senest d. 17. maj 2021. Betaling kan kun ske med kreditkort og tilmelding 

lukker d. 17. maj kl. 24.00. 

 

Der må ikke medbringes egne drikkevarer eller mad – dette vil blive konfiskeret ved indgangen af 

professionelle vagter. 

 

Brug af konfettirør i arenaen eller uden for vil medføre erstatningskrav på minimum 15.000 kr. 



  

                                                                           

Ankomst til Arena Randers 

I forbindelse med den gradvise genåbning er der indført krav om coronapas når i ankommer til 

konkurrencen. I skal derfor ved ankomst til hallen fremvise coronapas for at komme ind.  

 

Ved coronapas forstås dokumentation for: 

 

• En negativ covid-19-test foretaget maks. 72 timer før ankomst til lokalet eller lokaliteten. Testen 

kan både være foretaget som en PCR-test og en antigentest (kviktest). 

• En positiv PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel. 

• Et gennemført vaccinationsforløb mod coronavirus/covid-19. Et vaccinationsforløb anses for 

gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis. 

 

Det er dit ansvar, at navnet på indehaveren af coronapasset svarer til navnet på personens medbragte 

pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 

 

Dokumentation kan fremvises i både papirformat og elektronisk.   

 

Se og download dit Coronapas for COVID-19 test her 

Se og download dit Coronapas for COVID-19 vaccination her 

 

Der udarbejdes en protokol for begge dage, men det kan være at der søndag for de hold der går videre er 

påkrævet en ny test. Det bliver meldt ud senere.  

 

Opvarmningshallen:  

Der vil være opvarmning i Hal 1 eller 3. Det er muligt at medbringe egen trampolin og der findes elevator 

til at flytte den.  

 

Bemærk at opvarmningshallen bliver åbnet kl. 9.00 og konkurrencehallen vil ikke blive åbnet før kl. 

10.30.  

 

Omklædningsrum: 

Der er omklædningsrum i spillertunnellen under tilskuertribunen i Arena Randers som åbner kl. 09.00.  

 

Dagsprogram: 

Kan findes på https://gymdanmark.dk/konkurrence/dm-teamgym-3/  

 

Indkvartering 

Nærmere information omkring overnatning og fest, vil foregå i en særskilt invitation. 

 

Det er kun de hold som skal deltage om søndagen til DM som bliver tilbud overnatning. Det er ikke 

muligt at overnatte fra fredag til lørdag.  


