
 

                                                             Randers, den 25. februar 2022 

Kære instruktører og gymnaster  

Randers gymnastiske Forening (RgF) har fornøjelsen af at indbyde jer alle til Jysk- og fynsmesterskaberne i 

Grand Prix Rytme Gymnastik for Mikro, Mini Mono, Mini 8-10 år, Mini 10-12 år, Pige, Junior, Tweens, Senior 

Fri og Senior. Stævnet holdes i Arena Randers. 

Søndag den 13. marts 2022 

Vi vil gøre vores bedste for at lave et rigtig godt stævne! 

 
Herunder finder I vigtige informationer om konkurrencen, som vi beder jer læse omhyggeligt igennem! 
 
Adresse: Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers C – Benyt hovedindgangen (som ligger i niveau med 
parkeringspladsen) 
 
Entrépriser: 75 kr. for voksen og 40 kr. for børn (6-12 år). Der er mulighed for kontant betaling, dankort og 
MobilePay. Der er naturligvis fri entré for gymnaster, der skal i konkurrence og deres instruktører. 
 
Program:  
Kl. 07.00   Hallen åbner (benyt hovedindgangen, som ligger i niveau med parkeringspladsen) 
Kl. 10.20 – 10.30 Opstilling til indmarch i hal 1 + faneinstruktion  
Kl. 10.30 – 10.45     Indmarch 
Kl. 10.45 – 11.45     Mikro & Mini Mono 
Kl. 11.50 – 13.00     Mini 8-10 år & Mini 10-12 år 
Kl. 13.00 – 13.30     Frokost 
Kl. 13.30 – 14.15     Pige 
Kl. 14.20 – 15.00     Tweens & Senior Fri 
Kl. 15.05 – 16.10     Junior & Senior 
Kl. 16.20  ca.                Præmieoverrækkelse og udmarch 
 
Rækkefølge:  Se program med præcis holdrækkefølge på www.rgf.dk  Når gymnasterne har afsluttet 

deres serie, vil vi gerne, at gymnasterne går frem og vinker til publikum. 

Prøvetider:  Se prøvetidsplan på www.rgf.dk.  
 
Hallerne:  Hal 1: Konkurrencehal 
  Hal 2: Opvarmning i zoner + prøvegulv 
  Husk der ikke må bruges skumhårfarve på konkurrencetæpperne 

 
Vi arrangerer et ”heppe-område” til gymnasterne tæt på konkurrencegulvet, og opfordrer 
jer til at benytte det, når der er hold på gulvet, og på den måde bidrager til den gode 
stemning i hallen. 

 
Opvarmning: Alle foreninger får tildelt deres egen opvarmningszone i hal 2. 
 
Ind-/udmarch: Husk at medbringe fane, da der vil være både faneind- og udmarch. Der er to foreninger, 

der går ind på samme tid. Foreningerne bliver præsenteret og budt velkommen af 
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speakeren. Vi vil gerne, at når jeres forening bliver nævnt, at I vinker, så publikum kan se, 

hvilken forening I er fra. Randers og Taarup-Paarup IF går ind først. Se efter tal, der er 

markeret med gul farve. Når I skal ud fra gulvet efter indmarch, går Randers og Taarup-

Paarup først ud. Se planen på www.rgf.dk  

Livestream: Vi ved endnu ikke om der kommer live stream, vi arbejder på det. 
 
Infostand:  Ved spørgsmål på konkurrencedagen kan i henvende jer til infostanden, som vil være 

placeret i forhallen. Ved ankomst til Arena Randers bedes I hurtigst muligt henvende jer i 
infostanden til tjek-in. Det er tilstrækkeligt at blot en instruktør pr. hold henvender sig. I 
infostanden finder I også et opslag om hvem, der er udtrukket til licenskontrol. 

 
TARIFF:  Der skal uploades deltagerliste, musik og koreografiskemaer i TARIFF. Dette kan gøres 

allerede nu, og det skal være gjort senest 6. marts 2022. 
Se separat vejledning til systemet vedhæftet. Er brugernavn og kodeord mistet, kan det 
rekvireres via lko@gymdanmark.dk 
Der er mulighed for at overføre jeres deltager, musik og koreografi skemaer fra DM 1. rd 
Vælg konkurrence-række - hold 
Vælg import tariff – DM 1. rd 2022 række – hold, gymnaster, musik og koreografi-skemaer 
kommer med over. Press ”ses tariff” 
Vælger I Music i menu kan I se musik og koreografi skemaer ligger der. 

 
Koreografiskemaer 
Disse skal uploades i TARIFF systemet og skal være i PDF fil enten håndtegnet eller 
maskinskrevet. Navngiv skemaerne: hold_serie_række. Eksempler: Shine_Fri_Junior; 
Shine_Redskab_Junior. Skemaerne uploades under “Music” og vælg pdf-fri for fri serie, pdf-
redskab for redskabsserien.  
 
Link til Tariff: http://tariff.sporteventsystems.se/User/Login?ReturnUrl=%2F 

 
Licenskontrol:  I infostanden vil der som sagt være et opslag om hvem, der er udtrukket til licenskontrol. 

Licens- og redskabskontrol foretages i egen zone, således at I ikke skal til et licensbord, men 
blot skal have sygesikringsbeviser og redskaber klar.  

 
Cafeteria:  Der vil være salg af mad og drikke fra cafeen i Arena Randers.  
 
Omklædning:  Skilte med foreningernes navne er opsat på dørene til de enkelte rum. HUSK, ikke at 

efterlade værdigenstande i omklædningsrummene. Kun adgang for gymnaster og 
instruktører - se oversigt ved infostanden for omklædningsrum. Omklædningen er åben fra 
kl. 7.00. 

 

Parkering: Der er begrænset antal pladser ved hallen, og der henvises til området på grusbanen lige 

efter Water & Wellness.  
Link til kort over parkering:  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yZu-HFgcXTTC7KBSzbl2ZlVZMf1q-

RhD&ll=56.46488614713323%2C10.012135434540596&z=17  

http://www.rgf.dk/
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Kontakt: Skulle I have yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte stævneansvarlig Kristina 
Langkilde, kristina@langkilde.dk, 2877 9988 eller RgF repræsentant Vinie Andreasen, vinie@rgf.dk, 2510 
5045.  
 
Konkurrenceansvarlige fra RG: Inger Klüwer Nielsen, ingerkluwer@gmail.com, 5126 8154. 
 
Med venlig hilsen  

Randers gymnastiske Forening 
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