
Arrangerer 

Talentrækken Region Vest – 1. runde 

d. 26.02.2022
i Arena Nord i Frederikshavn 

i samarbejde med 



Velkomst: 

Kære gymnaster, instruktører og dommere. 

Det er med stor fornøjelse, at Springteam Sæby i samarbejde med GymDanmark, indbyder til 
Talentrækken Region Vest - 1. runde d. 26. februar 2022 i Frederikshavn.  

Vi gør vores bedste for, at vi får et rigtigt godt stævne, med masser af god gymnastik og gode 
oplevelser.  

Tilmelding:  
Tilmelding til stævnet sker via GymDanmarks online formular som kan findes her: 
https://flexbillet.dk/gymdanmark 

Bemærk: Der skal betales med dankort ved tilmelding. 
Husk at printe deltagerbevis/billetter ellers kan I ikke komme ind til stævnet. 

Der skal tilmeldes: 

• Deltagergebyr – Gymnaster og trænere á 95 kr.

• Overnatning fredag inkl. morgenmad på Nordstjerneskolen á 100 kr.
I morgenmaden indgår rundstykker, brød, cornflakes, havregryn, yoghurt, frugt, pålæg,
kaffe, te, mælk og juice.

• Frokost og afrejsepakker til 65 kr.

Frokost og afrejsepakker består af: 

• Frokost 1, (stor pizzasnegl, myslibar, agurk, gulerod, frugt, vand)

• Frokost 2, (sandwich med kylling og bacon, myslibar, agurk, gulerod, frugt, vand)

• Afrejsepakke 1 (stor pizzasnegl, myslibar, agurk, gulerod, frugt, vand)

• Afrejsepakke 2, (sandwich med kylling og bacon, myslibar, agurk, gulerod, frugt, vand)

Tilmeldingsfrist og betalingsfrist: 
Fredag d. 11. februar 2022. Efter denne dato opkræves et gebyr på 500 kr. 

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. 

https://flexbillet.dk/gymdanmark
https://flexbillet.dk/gymdanmark/gebyr/token/UTG


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: 
Pulje/divisionsinddelinger og opvarmningstider kan findes på www.gymdanmark.dk 
Opvarmningstider vil være at finde ca. 14 dage inden konkurrencen. 

Seedning: 
I Liga 1. og 2. runde, til Regionsmesterskaberne i Danmarksserien, Forbundsmesterskaberne 1. 
runde i Danmarksserien samt Regionsmesterskaberne 1. runde i Talentrækken konkurrerer alle 
mod alle. Af praktiske årsager vil holdene dog blive inddelt i puljer, med pauser imellem. 

Til Regionsmesterskaberne i Danmarksserien og 1. runde i Talentrækken seedes holdene i modsat 
rækkefølge af hvad de var året før. Til Forbundsmesterskaberne 1. runde i Danmarksserien seedes 
holdene i modsat rækkefølge ud fra placeringen til Regionsmesterskaberne. Vi starter med det  
lavest placerede hold, og slutter med det bedst placerede. Der tages kun højde for point og ikke 
placeringer. 

Hvis en forening har flere hold med end året før, starter de ekstra hold før de seedede hold. 

Hvis en forening har færre hold med, beholder foreningen deres bedste placeringer. 

Foreningens bedste hold i en række skal altid stille op med det laveste nummer. Det vil sige, at 
hvis en forening har tilmeldt 3 hold som ”Hold 4”, ”Hold 5” og ”Hold 6”, skal foreningens 1. hold 
være det såkaldte ”Hold 4” og foreningens 3. hold være ”Hold 6”. 

Får UTG mistanke eller finder ud af, at en forening ikke starter med deres hold i den ovenfor 
nævnte respektive seedet rækkefølge, kan UTG indlede en disciplinær høring for usportslig 
optræden. 

https://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide/


Konkurrencested: 
Arena Nord 
Harald Nielsens Plads 9 
9900 Frederikshavn 
www.arenanord.dk 

Entrebilletter inkl. program: 

Billetter kan købes i forsalg på https://flexbillet.dk/gymdanmark 

0-4 år gratis 
5-12 år 35 kr. + gebyr 
13 – år 70 kr. + gebyr 

Entre inkl. program på stævnedagen i døren 

0-4 år gratis 
5-12 år 55 kr. 
13 – år 100 kr. 

Billetter kan købes online hele weekenden hvor konkurrencen afvikles. 

Konkurrence- og opvarmningshal: 
Hallen åbner 1 time før 1. prøvetid. 

Der kan overnattes på: 
Nordstjerneskolen  
Rimmens Alle 75  
9900 Frederikshavn  

Indkvartering: 

I skal medbringe soveposer og liggeunderlag.  
Nordstjerneskolen ligger lige ved siden af Arena Nord og tildeles som udgangspunkt efter først til 
mølle princippet.  

Den foreningsansvarlige bedes oplyse gymnaster og instruktører om: 

• Vi forventer, at I forlader lokalerne i samme stand, som I modtog dem, og at borde og stole
placeres efter den plan, der er ophængt i lokalet.

• Efterlad ikke penge, smykker, værdigenstande o. lign. i uaflåste lokaler.

• Hærværk og ødelæggelse vil medføre erstatningskrav. Hærværk vil desuden medføre
øjeblikkelig hjemsendelse.

• I må ikke selv medbringe og lave mad på skolen, og der ikke må spises mad i
klasselokalerne.

• Stævnet er røgfrit. Dvs. at der ikke må ryges på skolen, på gangene eller i hallerne.

• Der må ikke medbringes eller nydes alkohol af nogen art.

https://flexbillet.dk/gymdanmark


• Der må IKKE anvendes hårlak/spray på Nordstjerneskolen, da brandsensorerne på skolen
kan blive udløst af hårlakken. Hvis der udløses alarm kommer brandvæsenet, og det vil
medføre en regning på 5.000 kr. som skal betales af den forening som har udløst
brandalarmen.

Klasselokalerne skal forlades senest lørdag d. 26. februar kl. 10.00, der er dog mulighed for at 
henstille bagage i skolens aula indtil kl. 13.00. 

Bad og omklædning:  
Bad og omklædning foregår i Arena Nord. Det er ikke tilladt at bade på skolerne. 

Spisetider: 
kl. 06.30 – 09.00 Morgenmad på Nordstjerneskolen for alle overnattende hold 
kl. 11.00 – 13.00 Frokost pakker udleveres på Nordstjerneskolen 

Afrejsepakker til hjemturen afhentes efter aftale i Arena Nords stævnesekretariat. 

Cafeteria 
Der vil være salg af mad og drikke fra cafeteriet i Arena Nord, men det anbefales at holdene 
forudbestiller madpakker. 

Stævneleder  Birgithe Jacobsen, Tlf.: 60 94 48 88 
Praktiske spørgsmål: E-mail: springteamsaeby@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til Talentrækken Region Vest – 1. runde 

Med venlig hilsen 
Springteam Sæby 

mailto:springteamsaeby@gmail.com

