
DM i AGG 2018
Ravnsborghallen (Ravnsborgvej 3), Køge den 19.-20. maj

Kære instruktører og gymnaster,
Så kommer de sidste informationer vedr. DM i AGG. Vi i Gymnastikforeningen Køge 
Bugt glæder os til at se jer hos os i Ravnborghallen.

Lørdag
Kl. 7:30  Hallen åbner
Kl. 8:30  Lodtrækning om startrækkefølge (indledende)
Kl. 9:00  Official Practice – prøvetid på gulv foran dommerne (3 min. pr. hold)
Kl. 12:30  Indmarch og åbning af stævnet – herefter konkurrencestart:
 Piger 8-10 år
 Piger 10-12 år 
 Piger 12-14 år
Kl. 16:03  Junior og Senior kategorier
Kl. 17:30  Afslutning og lodtrækning om startrækkefølge (finalehold)

Søndag
Kl. 7:30  Hallen åbner
Kl. 9:45  Præsentation af finalehold – herefter konkurrencestart:
 Piger 8-10 år – 7 hold
 Piger 10-12 år – 8 hold
 Piger 12-14 år – 8 hold
Kl. 12:30  Dommerfrokost
Kl. 13:30 Junior – 7 hold
 Senior – 6 hold
Kl. 15:20  Afslutning, præmieoverrækelse og udmarch

Praktiske oplysninger
Billetprisen er 75 kr. (voksne) og 40 kr (børn under 12 år). 
Børn op til 4 år er gratis. Billet til begge dage koster 120 kr. 
Der kan betales med kontanter og mobilepay (14870) ved indgangen.



Official Practice
Se vedhæftede dokument vedr. tidsplan for Official Practice 
og konkurrencetiderne.

Haller
Hal 1 er konkurrencehal, og Zone 1-3 er i Hal B, hvor der er gulvtæppe i zone 2. 
Opvarmning foregår i Gymnastikcentret og de 3 rytmesale derfra.

Musik
Musikken styres fra PC i konkurrencehallen. I Hal B er der anlæg i form af jackstik.

Indmarch / udmarch
Husk at medbringe foreningsfane. Indmarch er kun præsentation af holdet  
(holdene går over tæppet og ud igen). Da flere af holdene vil være igang med 
opvarmning på dette tidspunkt, er det kun fanebærerne, der bliver stående under 
velkomsttalerne. Hvis man ikke deltager i præsentationen, gives besked til speaker 
og indmarch-ansvarlig (pernille@raskgrafiskdesign.dk). Der er ingen udmarch 
lørdag, da stævnet jo fortsætter søndag. Indmarch-plan er vedhæftet.

Alderskontrol
Der er alderskontrol af alle hold. Kuvert med holdliste og sygesikringsbeviser  
afleveres ved bordet i Hal A, når holdet ankommer til hallen. Umiddelbart efter  
Official Practice går holdet til kontrol og sygesikringsbeviserne udleveres.

Yderligere info
Hvis i har nogen sprøgsmål, er i velkomne til at henvende jer til Sussi Bagge på 
sussi.bagge@royalunibrew.com.

På gensyn
Gymnastikforeningen Køge Bugt Grand-Prix afdeling


