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Mødedato: 5 april 2016  

Mødenavn: GFA møde 

Sted: Brande 

Deltagere: Søren Nielsen, Lykke Moesgaard og Lene Christiansen 

Afbud:  

Referat: LC 

 

Referat 

1. Siden sidst – opsamling fra sidste møde, ikke noget til referatet 

2. Vi starter mødet med planlægning af  

Stoleopsætning – BGU 

Lyd – Søren har bestilt lyd det koster ca. 5000 kr opsætning lydmand 

Lys – 4 lyskastere – det har Niels Lyd mand – Søren undersøger pris, og vi tager beslutning over mail. 

Indgang – BGU står for det. 

Presse materiale – Janne og Anette kan I lave noget til tv skærme i BGU samt til pressen i Brande. 

Sendes til Søren og Lykke og Lene 

Speaker til konkurrencen – Lene 

Podie –  Brandehallerne 

Bord til Pokal og Medaljer med dug m.m. 

Bestilling af medaljer – Lene 

Programmer for dagen –  

T-shirts har vi nogle vi kan bruge? Lene Spørger Janne 

Sponsorer – Søren og Sigurd 

Lene Spørger Best Seller Aarhus 

Cafeteria – Sigurd sørger for at der er åbent i cafeteriaet 
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Børneaktiviteter i Hal B 

Opvarmining i Hal C 

Gym for life i hal A 

 

Informationer til instruktørerne om redskaber 

Gulv – Mærkes evt. op 

Faneholder – Søren 

Husk at skrive til holdene at de skal medbringe fane til fælles indmarch 

Redskabsliste fremsendes af Søren og denne skal sendes ud til alle deltagere 

GymDanmark roll ups og banner, samt pokal og medaljer 

Kontakte Anita vedr. tilmelding til lørdag d. 7. marts – Lene  

Antal deltagende hold – Lene spørge Janne/ Anita Antal deltagere i alt og sender mail til Lyke og 

Søren herom. 

Den 25. april beslutter vi om Lørdagsarrangementet gennemføres – Telefonmøde Søren og Lene 

Snak om søndag og frokostmulighed for holdene. 

Lene og søren ringes ved kl. 18.00 Lene ringer op. 

 

3. Tivoli 

Søren og Lykke deltog i planlægningsmøde omkring Tivoli. 

GFA kan repræsenteres ved 5 hold (maks. 15 min pr. hold) 

Praktiske ting på dagen: 

Musikpassere – Lykke sørger for at finde et par stykker 

Redskaber – GFA koordinerer med Acro og TeamGym omkring redskaber 

Lene samler alle Videoklip og efter fristen sender jeg til Lykke og Søren. 

4. Fra sidste møde indsættes program for lørdag d. 7 maj og søndag d. 8 maj 

Gym for Life 

( for holdene som deltager i Gym for life eventet er der mulighed for at deltage i et 
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lørdagsarrangement med følgende program: 

Lørdag d. 7/5 inviteres holdene som deltager i GYM for life eventet søndag, til at komme og 

programmet er følgende: 

Kl. 13.00 tjek ind 

Kl. 13.30 fri træning i to haller 

Kl. 14.30 – 16.30  mulighed for Gymnastikopvisning – holdene kan maks få 20 min opvisningstid 

Kl. 16.30 – 18.30 Pause med Mulighed for svømmehal 

KL. 18.30 – 19.30 – Aftensmad 

KL. 19.30 - ? Aftenarrangement med gymnastik og aktivitet 

Overnatning i hallen på medbragte liggeunderlag ( koster 25 kr) 

 

Søndag d. 8/5 

Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 

Kl. 9.00 – 11.00 generalprøve  

Kl. 11.00 – 12.00 Frokost 

Kl. 12.00  Velkomst- faneindmarch og holdpræsentation 

Gym for life start 

Kl. 15.00 Afslutning og Medaljeoverrækkelse 

 

Pris for deltagelse lørdag inkl. overnatning og morgenmad/frokost søndag: 200 kr. pr. deltager. 

Tilmelding til son@gymdanmark.dk 

 

Huskeliste: 

Halleje : 2500 kr  fra lørdag middag til søndag eftermiddag kl. 12.00 – 16.00 ( søndag) 

Dommere til eventet: Lene snakker med Flemming herom og vi kommer med oplæg til 

dommerpåsætning. Hvordan ser man ud som dommer? 

Evt. snak med Lykke om det inden. 

Medaljer bestilles på kontoret ved Anita og det gøres når vi kender antal deltagende hold (Lene 

ansvarlig) 

Vandrepokal indkøbes – Lene 

Evt. 

Næste møde 

25/4 i Brande kl. 16.00 og om muligt tidligere på dagen. Lykke og Lene taler sammen og 

informerer Søren 


