
  

                                                                           

Kravspecifikation 
 
I UTG lægger vi stor vægt på at deltagerne i vores konkurrencer mødes med optimale faciliteter og den bedst 
mulige service fra såvel Forbundets administration, som fra vores værtsforeninger.  
 
Niveauer til tilskuerantal/kapacitet: 
 
Niveau 1 – min. 800 siddepladser 

 ÅJM Begynder 

 SM Begynder 

 FM 

 NJM 

 Senior 
 
Niveau 2 – min. 1200 siddepladser 

 ÅJM/ JM 

 Micro 

 Mini 

 Junior 
 
Niveau 3 – min. 2000 siddepladser 

 SM 
 
Niveau 4 – min. 3000 siddepladser 

 Winners Final 
 
Ved optimale faciliteter forstår vi:  

 En konkurrencehal på min. 20 x 40 m.  

 Konkurrencehallen skal være udstyret med et musik- og mikrofonanlæg, håndholdt trådløs mikrofon.  

 I konkurrencehallen skal opstilles et speakerbord med mulighed for strømudtag til computer og med 
plads til min. 3 personer, gerne i forlængelse af rytmedommerbordet. Der skal endvidere være 
internetadgang via et lukket trådløst netværk. Derudover skal der opstilles borde og stole til 
dommerne i de 3 discipliner. Ved hvert af de 3 dommerborde skal der være plads til ved rytme 9 
personer, de 2 spring discipliner 6 personer.  

 Der skal være plads til banner fra GymDanmark.  

 En træningshal på min. 22 x 40 m og med direkte forbindelse til konkurrencehallen, således at 
gymnasterne ikke skal udendørs for at komme til konkurrencehallen.  

 Lokale til bespisning af deltagerne.  

 Et dommerlokale med plads til min. 24 personer, lokalet skal også kunne benyttes til ledermøde.  

 Et lokale til stævnekontor.  

 Et lokale til sundhedsfagligt personale.  

 Mulighed for indkvartering for op til 600 personer, gerne på skoler, så vidt muligt i ”gå afstand”.  
 
Ved god service forstår vi:  

 Hurtige svar på henvendelser, tilmeldinger osv. dvs. senest 3 dage efter modtagelsen af en bestilling 
bekræftes modtagelsen.  

 Glade og hjælpsomme officials og hjælpere, hvilket forudsætter at disse er velinformerede.  

 Der må max. kræves 70 kr. for entre pr dag. 


