
 

 

  

  

Dato: Lørdag den 20. Maj 2017 
Konkurrencestart kl. 12:00 
Finalestart kl. 16:00 
 
Odense Idrætshal 
Højstrupvej 5 
5200 Odense V 
 

Rækker 
• Senior Elite Herrer 
• Senior Elite Damer 

 
 
Entré 70 kr.  

Arrangører 
GymDanmark 
Odense Gymnastik Forening 
Samarbejdspartner Vesterlund Efterskole 

DANMARKSMESTERSKABET 
Tumbling - Trampolin - DMT 



 

 

Indbydelse til Danmarksmesterskabet 
Program 
Konkurrencestart kl. 12:00 – Der vil udkomme et præcist program i starten af maj.  

Træningstid 
Konkurrencehallen: 10:00-11:45 

Rækker 
Der konkurreres i følgende rækker: 

• Senior Elite Damer 
• Senior Elite Herrer 

Redskaber 
Konkurrencerne for Eliterækken vil blive afviklet på 25m Skakoun Original fiberbane. 

Finaler 
Der er finaler i begge rækker uanset deltagerantallet.  
Der kan maksimalt være 8 deltagere i finalen. 
Finalen starter fra nul (0). Vinderen vil være der gymnast der scorer højest i selve finalen. 

Reglement og øvelseskrav 
Der konkurreres efter reglementet på http://gymtranet.dk/discipliner/tumbling/reglementer/ 

Tilmelding 
Tilmeldingen sker via GymDanmarks hjemmeside på 
 http://www.gymtranet.dk/discipliner/tumbling/konkurrencer/ 
 
Tilmeldingsfristen er 29/4/2017. Den efterfølgende uge frem til og med den 6/5/2017 kan man 
eftertilmeldes ved at betale dobbelt startgebyr. 
Herefter er der ingen tilmeldingsmulighed. 

Rettelser i tilmeldingen 
En uge før stævnet vil deltagerlisten blive sendt fra GymDanmark til arrangerende klub. Herefter 
vil der ikke blive ændringer i rækkerne.  
Du bedes derfor som træner og gymnast være sikker på, at du er tilmeldt i den korrekte række i 
forhold til dit niveau og tjekke deltagerliste en ekstra gang på 
http://www.gymtranet.dk/discipliner/tumbling/deltagere/ 
  



 

 

Springerlister afleveres online 
Springlister skal afleveres elektronisk ved brug af følgende dokument http://bit.ly/springliste.  
Download dokumentet og udfyld navn, rækker og spring m.m. Dokumentet sendes retur til utu-
ks@gymdanmark.dk senest en uge før stævnet. 
Overskridelse af deadline vil medføre et fradrag på 0,3 ifølge reglementet. 

Faner 
Alle klubber bedes medbringe mindst en fane og være klar til indmarch kl. 11:50 

Informationsmails 
Hvis du ønsker at modtage løbende informations-mails frem mod stævnet så send en mail til 
stævneansvarlig og vi sætter dig på maillisten.  

Arrangører og kontaktoplysninger 
Sportskoordinator GymDanmark 
Espen Larsen – 51 71 29 12 
esl@gymdanmark.dk 

Stævneansvarlig arrangerende klub 
Thomas Juul Hansen – 26 86 06 04 
E-mail:   gymnastik@ogf.dk 

  



 

 

Invitation til DM-Afterparty 
 

OGF afholder DM i Trampolin - Tumbling - DMT 
Lørdag d. 20. maj 2017 i Odense Idrætshal 
 
Vi inviterer i den forbindelse til efterfølgende afterparty i klubbens 
lokaler. Klubhus Stadionvej 43, 5200 Odense V.  
 
Der vil være en lækker buffet inkl. dessert. 
Hertil kan der købes øl, vin, vand m.m. 
 
Der vil endvidere være mulighed for overnatning. 
 
Pris for deltagelse i fest pr. person: kr. 180,- 
Pris for overnatning pr. person: kr. 40,- 
 
Der er begrænsede antal pladser, max 125, så skynd jer at blive 
tilmeldt!!! 
 
Bindende tilmelding til OGF på: gymnastik@ogf.dk senest d. 4. maj 
2017 
 
Angiv venligst navn og evt. klub samt antal deltagere. 
Har I behov for overnatning kan det også angives her. 
 
Indbetaling på konto: 1551 - 3574781728 
 
Vi glæder os til at se jer 
 
Store gymnastikhilsner 
Thomas Juul Hansen Formand OGF Gymnastik 


