
 

                                                                 Randers, den 9. marts 2018 

Kære instruktører og gymnaster  

Randers gymnastiske Forening (RgF) har fornøjelsen af, at indbyde jer alle til 2. runde af 

Danmarksmesterskaberne i Grand Prix Rytme Gymnastik for Mikro, Mini Mono, Mini 8-10 år og Mini 10-12 

år i Arena Randers lørdag den 21. april 2018.  

Vi vil gøre vores bedste for at lave et rigtig godt stævne! 

Her følger lidt praktiske informationer:  

 
Adresse: Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers C 
 
Entrepriser: 75 kr. for voksen og 40 kr. for børn (8-12 år). Der er mulighed for kontant betaling, dankort og 
MobilePay. Der er naturligvis fri entré for gymnaster, der skal i konkurrence. 
 
Program:  
Kl. 07.00   Hallen åbner  
Kl. 10.20 – 10.30 Opstilling til indmarch i hal 1 + faneinstruktion  
Kl. 10.30 – 10.50  Indmarch  
Kl. 10.50 – 12.50  Mikro / Mini Mono  
Kl. 12.50 – 13.20  Frokost  
Kl. 13.20 – 14.45  Mini 8-10 år  
Kl. 14.45 – 15.30  Mini 10-12 år (2. division)  
Kl. 15.30 – 16.40  Mini 10-12 år (1. division)  
Kl. 16.50   Præmieoverrækkelser og udmarch.  
 

Rækkefølge: Se program med præcis holdrækkefølge på http://www.rgf.dk/hold/event/dm-grand-prix/  
 

Prøvetider: Se prøvetidsplan på http://www.rgf.dk/hold/event/dm-grand-prix/. Planen for Mikro og Mini 
mono vil være tilgængelig kort efter deadline for tilmelding til indkvartering. Planen for Mini 8-10 samt 10-
12 følger snarest. Mikro og Mini Mono vil alle få prøvetid i konkurrencehallen. 
 
Infostand: Ved ankomst til Arena Randers bedes I hurtigst muligt henvende jer i infostanden. Her skal I 
aflevere jeres koreografiskemaer i 8 eksemplarer. Der er opstillet bakker til hver række. Skemaerne skal 
være afleveret senest kl. 9 lørdag morgen. Koreografiskemaer kan downloades på www.gymdanmark.dk.  
 
Licenskontrol: I infostanden vil der ligeledes være et opslag om hvem, der er udtrukket til licenskontrol. Her 
gives besked om hvor og hvornår det foregår. Alle hold skal medbringe sygesikringsbeviser på alle 
gymnaster. Læs mere på: http://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide 
 
Hallerne:  
Hal 1: Konkurrencehal  
Hal 2: Opvarmning + Prøvegulvshal  
Hal 3: Opvarmning  
 
Cafeteria/forplejning: Der vil være salg af mad og drikke fra cafeteriet i Arena Randers, samt stande rundt 
om i arenaen. Hvis I ønsker at bestille morgenmad og/eller frokostpakker kan dette ske via bestillingsskema 
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på http://www.rgf.dk/hold/event/dm-grand-prix/. Frokostpakken kan også afhentes senere og spises på 
hjemturen. Der må ikke spises medbragt mad i konkurrencehallen og øvrige arealer.  
 
Omklædning: Skilte med foreningernes navne er opsat på dørene til de enkelte rum. HUSK, ikke at 
efterlade værdigenstande i omklædningsrummene. 
 
Musik: Musikken skal sendes som mp3-fil til amandanyboe@live.dk, senest den 6. april. Navngiv filen med 
“Holdnavn_kategori_serie”, f.eks. TeamLiva_mini8-10_serie2. Medbring desuden musikken som CD som 
back up. CD’en skal være tydeligt mærket med forening/instruktør/kategori. I træningshallerne er der 
mulighed for brug af ipad/telefon, CD mv.  
 
Fane: Husk at medbringe fane, da der vil være både faneind- og udmarch.  
 

Parkering: 

Parkér i de afmærkede båse. Det skal være muligt at komme ind og ud af parkeringspladsen hele dagen – 
også for busser. Der er begrænset antal pladser ved hallen, og der henvises til området på grusbanen lige 
efter Water & Wellness. 
 

 
 
Kontakt: Skulle I have yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte stævneansvarlig Kristina 
Langkilde, kristina@langkilde.dk, 2877 9988 eller RgF repræsentant Vinie Andreasen, vinie@rgf.dk, 2510 
5045.  
 
Konkurrenceansvarlige fra URG: Inger Klüwer Nielsen, ingerkluwer@gmail.com, 5126 8154. 
 
Med venlig hilsen  

Randers gymnastiske Forening 
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Indkvartering 
 
I er alle velkommen til at blive indkvarteret på Vestervangsskolen i Randers, ca. 900 meter fra Arena 
Randers.  
 
Indkvartering foregår på: 

Vestervangsskolen 

Nålemagervej 120 (indgang via skolegården) 

8920 Randers NV 

 
OBS: I tilfælde af for få tilmeldinger til overnatning vil indkvarteringen i stedet ske i Arena Randers. 
 

Skolen vil være åben for indkvartering fredag den 20. april kl. 18.00-21.00. Skolen skal forlades senest kl. 9 
lørdag morgen. De enkelte foreninger forsøges indkvarteret i samme klasselokaler, dog forbeholder vi os 
ret til at anvende sportshal hvis nødvendigt. 
 

I skal huske selv at medbringe soveposer og liggeunderlag. 

 

Den foreningsansvarlige bedes oplyse de overnattende om at: 

· Vi forventer, at I forlader lokalerne i samme stand, som I modtog dem. Husk at tage et billede af bord-

/stoleopstillingen ved ankomst. Lokalet skal godkendes, inden I forlader det ved afrejse. 

· Der vil kun være åbent på skolen fredag aften fra kl. 18.00 til lørdag morgen indtil kl. 9.00. 

· Hærværk og ødelæggelse vil medføre erstatningskrav. Hærværk vil desuden medføre øjeblikkelig 

bortvisning. 

· I må ikke selv medbringe og/eller lave mad på skolen, og der må ikke spises mad eller drikkes i 

klasselokalerne. 

· Skolen er røgfri. Der må heller ikke ryges i på skolens udearealer. 

 

Priser:  

Overnatning på skole inkl. morgenmad i Arena Randers 80 kr./person 

Morgenmad i Arena Randers er fra kl. 7.00-9.00 lørdag morgen. Tilmelding til overnatning, samt bestilling af 
morgenmad og frokostpakker sker via bestillingsliste på www.rgf.dk. Bestillingslisten skal sendes til 
lene@rgf.dk  
 
Det totale beløb bedes overført til følgende kontonummer: 9331 0007618409 
Reference: Foreningens navn, kontaktperson, samt række og holdnavn(e). 
 

Betalingsfrist: 

Tirsdag den 3. april 2018. Overskrides denne dato, kan vi ikke garantere indkvartering. 
 

Ansvarlig for indkvartering 

Ved spørgsmål vedr. indkvartering, kontakt Susanne Svith på mobil 2721 9657 eller på mail 

svith72@gmail.com 
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Kort 

Bemærk at der er indgang via skolegården. Se pilen. 

 
 
Der er ca. 10-12 min. gang fra Vestervangsskolen til Arena Randers. 

 


