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 INFORMATION - AGG UDTAGELSE 2023 
 Kære instruktører 
 Greve Gymnas�k & Trampolin har fornøjelsen af, at indbyde jer alle velkommen �l  AGG Udtagelsen 2023 i 
 Greve Idrætscenter lørdag den 14. januar 2023 

 Herunder finder i vig�gt informa�onsbrev vedr. afviklingen af konkurrencen. Vi beder jer læse de�e 
 dokument omhyggeligt. 

 Prak�ske informa�oner: 

 ADRESSE  Greve idrætscenter, 
 Lillevangsvej 88, 
 2670 Greve 

 Program 

 Parkering  Der er fri parkering foran Greve Idrætscenter. 

 Cafeteria  Café Langsiden er åben 

 Infostand  Ved spørgsmål på konkurrencedagen kan i henvende jer �l infostanden, som vil være 
 placeret i forhallen. Der vil i inforstanden ligge en konvolut �l alle hold som overna�er. 

 Priser  En dags billet: 75 kr. For voksen 40 kr. For børn (8-12 år) 
 Weekendbillet: 120 kr. For voksen 60 kr. For børn (8-12 år) 
 Der er mulighed for kontant betaling og Mobile Pay. 

 Livestream  Der kommer ikke livestream, men vi håber på at GymFotoVideo vil optage konkurrencen 

 Lodtrækning  Vil ikke være online i år, men vil blive foretaget af Louise fra kontoret og rækkefølgen 
 bliver sendt ud �l jer på forhånd. 
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 Zoneplan  Se vedhæ�ede �dsplan 

 Prøvegulv  Der vil være mulighed for �d på fuld tæppe inden konkurrencegulv, ingen prøvegulv 
 foran dommerne. 

 LIcenskontrol:  E�er prøvegulv i indlende skal alle hold have tjekket licens 

 Hold I finale  ALLE hold går I finalen 

 Baggrunds- 
 informa�on 

 Udfyld og indsend baggrundsinforma�on senest d. 10. januar 2023 

 Hallerne  Hal 1: Konkurrencehal 
 Hal 2: Prøvegulv + ventezone 
 Hal 3: Opvarmning i zoner 
 Hal 4: Springcenter (ingen adgang) 

 Opvarmning i 
 zoner 

 Alle hold har fået �ldelt en zone og �dspunkt for, hvornår man må være i denne zone. 
 Det er vig�gt, at I overholder �derne, da vi ikke kan have flere hold i samme zone. 
 Oversigt over placering af zonerne kan I se i de separate vedhæ�ede oversigter over 
 opvarmningshallerne. Der vil være en tæppebane �l rådighed i alle zonerne. 

 Indmarch/ 
 udmarch 

 Der foretages indmarch med alle hold lørdag - holdet går frem på række og vinker og går 
 ud igen. Der vil ikke være fælles udmarch. 

 Omklædning  Se oversigt ved infostanden for omklædningsrum. Omklædningen er åben fra kl. 7.00 
 lørdag. 

 baggrundsinform 
 a�on 

 Baggrundsinforma�on bedes udfyldt og sendes �l  teamgreve.mail@gmail.com  senest d. 
 10. januar - alterna�v så skal i selv medbringe det i print på dagen. 

 TARIFF  Der skal uploades deltagerliste og musik i TARIFF. De�e kan gøres allerede nu, og det 
 skal være gjort senest 10. januar. Brugernavn og kodeord  er ens for hele foreningen og 
 det samme som �dligere år. Er i en ny foreninge eller har i mistet login kan det rekvireres 
 via  soj@gymdanmark.dk 

 h�p://tariff.sporteventsystems.se/ 

 Overnatning/ 
 Forplejning 

 Det er muligt at overna�e fra fredag �l lørdag på Hedelyskolen,  Dønnergårds Alle 30 
 2670 Greve  .  S  e venligst vedhæ�ede bes�llingsseddel. Skal være Team Greve i hænde 
 senest d. 8. januar 2023 (men gerne hur�gst muligt, af hensyn �l planlægning) send 
 bes�lling på teamgreve.mail@gmail.com 

 GymDanmark  Husk der ikke må bruges skumhårfarve på konkurrencetæpperne 

mailto:teamgreve.mail@gmail.com
mailto:soj@gymdanmark.dk
https://www.bing.com/local?lid=YN8048x11915475331731327732&id=YN8048x11915475331731327732&q=Hedelyskolen&name=Hedelyskolen&cp=55.59088134765625%7e12.28866958618164&ppois=55.59088134765625_12.28866958618164_Hedelyskolen
https://www.bing.com/local?lid=YN8048x11915475331731327732&id=YN8048x11915475331731327732&q=Hedelyskolen&name=Hedelyskolen&cp=55.59088134765625%7e12.28866958618164&ppois=55.59088134765625_12.28866958618164_Hedelyskolen
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 Info om udtagelseskriterier: 

 I  udtagelsesdokumentet  på Gymdanmarks hjemmeside kan man finde 
 udtagelsesproceduren for international deltagelse i AGG. 

 Under punkt 2.1.1, beskrives implementeringens processen frem mod at A1-hold 
 skal opnå et forventet minimums resultatkrav; placering i bedste 2/3 ved 
 mesterskabsdeltagelse (træder i kraft 2024). Grundet nyt COP i AGG til vores 
 internationale konkurrencer, vil vi til januar-udtagelsen afvige fra normal 
 procedure. Det vurderes derved at der til EM 2023 ikke fastsættes et forventet 
 minimums resultatkrav, hvilket betyder at udtagelsen til EM 2023 vil tage 
 udgangspunkt i fremsatte kriterier som afdækkes i dokument på GymDanmarks 
 hjemmeside, herunder karakterniveau, teknisk niveau og udviklingspotentiale. 

 Har man spørgsmål til udtagelseskriterierne for 2023 eller implementering heraf 
 kan man kontakte GymDanmark’s rytmiske disciplinkaptajn Louise Tarp 
 Jørgensen på ltj@gymdanmark.dk. 

 Vi glæder os �l at kunne byde jer velkommen i hallerne! 

 De bedste hilsner 
 Greve Gymnas�k og Trampolin, teamgreve.mail@gmail.com 

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2022/05/Udtagelsesprocedure-AGG-Maj-2022.pdf

