
  

DM i AGG - Æstetisk Gymnastik 2017                    
Sorø Hallerne d. 20.-21. maj 

Kære instruktører og gymnaster, 

Sorø Gymnastik Forening og AGG sektionen under URG har hermed fornøjelsen af at byde jer velkommen 

til DM i Æstetisk Gymnastik 2017 i Sorø Hallerne.  

Lørdag d. 20. maj er der indledende runder i alle kategorier, og søndag d. 21. maj er finaledag. 

Praktiske oplysninger: 

Der etableres en infostand i forhallen – husk at der ikke skal medbringes koreografiskemaer til denne 

konkurrence.  Oversigt over omklædningsrum findes på et opslag i forhallen. Husk IKKE at efterlade 

værdigenstande i omklædningsrum. 

Alle oplysninger ligger på GymDanmarks hjemmeside, og desuden vil oplysninger om prøvetider, 

startrækkefølge mv. også løbende blive opdateret på www.sorøgymnastik.dk . 

Adresse: 

Sorø Hallerne 
Ringstedvej 20 
4180 Sorø 

Tentativ tidsplan - lørdag: 

Kl. 7:30 Hallen åbner 
Kl. 8:30 Lodtrækning om startrækkefølge (indledende) 
Kl. 8:45 Official Practice – prøvetid på gulv foran dommerne (3 min. pr. hold) 

Official Practice foregår i rækkefølge efter geografisk afstand til Sorø (Først Children 8-10, 
dernæst Children 10-12, Children 12-14, Junior, Senior) 

Kl. 12:30 Indmarch og åbning af stævnet 
 Children kategorier: 8-10 år, 10-12 år og 12-14 år. 
Kl. 16:00 Junior og Senior kategorier 
Kl. 18:15 Afslutning og lodtrækning om startrækkefølge (finalehold) 

Tentativ tidsplan – søndag: 

Kl. 7:30 Hallen åbner 
Kl. 10:00 Præsentation af finalehold. 

Children 8-10 år:  8 hold 
Children 10-12 år:  7 hold 
Children 12-14 år:  7 hold 

Kl. 12:30 Dommerfrokost 
Kl. 13:15 Junior:   6 hold 

Senior:   6 hold 
Kl. 15:00 Afslutning - præmieceremoni og udmarch 
 

http://www.sorøgymnastik.dk/


  

Official Practice 

Der er obligatorisk prøve af gulv i hal 1 lørdag formiddag, hvor dommerne vil være til stede. Rækkefølgen er 

opdelt på alderskategorierne. Dokument vedrørende rotation på opvarmningsarealer og tider på prøvegulv 

udsendes primo maj. 

Hallerne 

Hal 1 er konkurrencehal, og der er opvarmning i hal 2, 3A og 3B. Der er gulvtæppe i opvarmningshal 3A. 

Overnatning og forplejning 

Vi tilbyder overnatning på Sorø Borgerskole, der ligger i gå-afstand til Sorø Hallerne. Sovepose / luftmadras 

medbringes. Vi tilbyder endvidere en frokostpakke samt aftensmad på skolen.  

Overnatning på skole Incl. morgenmad, som serveres 
på skolen 

100 kr. pr. person 

Frokostpakke Sandwich, juice og frugt. 50 kr. pr. frokostpakke 

Aftensmåltid Lasagne med salat og flutes, 
serveres på skolen. 

75 kr. pr. person 

 
Bestilling af overnatning og forplejning: send en mail senest d. 10. maj 2017 til 

agg2017@soroegymnastik.dk med oplysninger om antal personer, hvilken dag (overnatning fredag-lørdag 

eller lørdag-søndag, samt antal personer til aftensmad hhv. frokostpakke (husk at oplyse om frokostpakken 

er til lørdag og/eller søndag).  

Betaling for overnatning og forplejning: Det samlede beløb for hele holdet indbetales senest d. 14. maj på 

konto i Nordea (reg: 2300 – konto: 6890 437 883). 

Speaker-information om holdet 

Mens holdet sidder i Kiss & Cry area vil speakeren præsentere holdet og gymnasterne. Alle 

instruktører bedes derfor indsende information om holdet senest d. 10. maj 2017 til 

agg2017@soroegymnastik.dk. Skabelon til holdinformation vedhæftes / ses på 

www.gymdanmark.dk.  

Vigtige datoer 

10. maj 2017 Tilmelding til overnatning og forplejning  agg2017@soroegymnastik.dk 
10. maj 2017 Fremsendelse af hold-information til speaker agg2017@soroegymnastik.dk 
14. maj 2017 Betaling for overnatning og forplejning  Se kontonummer ovenfor 
 

Yderligere info 

Vi udsender primo maj DM-Bulletin#2 med information om prøvetider, rotation i opvarmningsarealer, mv. 

Skulle der være yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Sorø Gymnastik Forening pr. mail: 

agg2017@soroegymnastik.dk . 

På gensyn og mange hilsener 

Sorø Gymnastik Forening 
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