
                       

 

 

Praktiskinfo 

 

Opvisningsplads og zone inddeling: 

Opvisningspladsen er inddelt i 2 zoner hvor der max må være 500 pr zone.  

Hver zone har egen indgang, toiletter mm. Man må IKKE krydse på tværs af zonerne.  

I zone 1 hører følgende hold + tilskuere til: 

Mini og Mikro talent Greve 

Talentholdet Greve 

Superspring mini 

Superspring aspirant 

Superspring 

Sydøstsjællands Idrætsefterskole 

 

I Zone 2 hører følgende hold + tilskuere til:  

Turbospring 

Soljump Mini 

Tipple team 

Soljump 

Show Team 

Haslev TT Teamgym 

 

ALLE udøvere, forældre, søskende og andre med tilknytning til holdene, hører til i 

ovennævnte zoner sammen med holdene.  

Skal man være i Zone 1 så skal man kører ned af Højagervænget og parkerer i de 2 

skolegårde. 

Skal man være i zone 2 så skal man kører ned af Langager og bruge den parkeringsplads 

der. 



                       

 

Se mere info på kortet nederst i dette brev 

 

Ankomst:  

Det er muligt at komme ind fra kl. 9.30. 

Ved ankomst, vil alle over 15 år blive registreret med navn, ankomsttidspunkt og 

telefonnummer, og man skal fremvise et coronapas eller en negativ test. Dette gælder også 

gymnaster og trænere. Arrangementet er anmeldt til politiet og dette er et krav for 

gennemførelse. Alt dette gøres i overensstemmelse med GDPR:  

https://gymdanmark.dk/persondatapolitik/ 

Alle vil ved ankomst få en elastik der skal være på hånden, og som man aflevere ved 

udgangen.  

 

Tilskuer priser: 

Voksne og børn over 8 år: 60 kr 

Børn 4-8 år: 30 kr 

Børn under 4: Gratis 

Gymnaster og trænere der skal opvise: Gratis 

Der kan kun betales med mobilepay. Der er ikke mulighed for at betale med kort eller 

kontanter.  

 

Andet: 

Det er muligt at købe mad og drikke til fornuftige priser        

Der er mulighed for opvarmning i hver ende af opvisningsområdet, igen i egen zone.  

Husk at overholde de generelle corona retningslinjer med – god hygiejne, afstand og bliv 

hjemme hvis du har symptomer.  

 

Det ville være helt fantastisk hvis I har lyst til at blive indtil sidste hold har opvist.   

 

Vi glæder os til en fantastisk dag! 

https://gymdanmark.dk/persondatapolitik/


                       

 

 

 

  



                       

 

 

 


