Udtagelseskonkurrence i AGG – Æstetisk Gymnastik
Fuglebjerg hallen d. 14-15. november 2015

Kære instruktører og gymnaster,
Fuglebjerg IF & Sorø Gymnastik har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Udtagelseskonkurrence 2015 i
Æstetisk Gymnastik. Hermed følger en række praktiske oplysninger. Der vil senere komme yderligere
oplysninger om tidsplan, prøvetider, indmarch mv. for konkurrencen.
Tilmelding
Tilmelding på www.gymdanmark.dk senest d. 11. oktober 2015. Husk at tilmelding kræver, at gymnasterne
har indløst konkurrencelicens.
Adresse
Fuglebjerg Hallen, Byagervej 2, 4250 Fuglebjerg
Program
Lørdag:
Junior og Senior
Søndag:
Children kategorier (8-10, 10-12 og 12-14 år).
Det endelige program og tidsplan offentliggøres hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. Det skal dog
forventes at stævnet starter relativt tidligt på dagen med Official Practice.
Indledende runder / finaler
For junior- og seniorhold går 6 hold videre til finalen. I år er finalen lagt lige op af aldersrækkens indledende
runde, så de kvalificerede hold skal på gulvet to gange inden for rimelig tid.
For hold i Children Kategorier er der kun indledende runder, og således kun én konkurrence-runde.
Official Practice
Der er obligatorisk prøve af gulv i hal 1 lørdag/søndag formiddag, hvor dommerne vil være til stede.
Rækkefølgen er opdelt på alderskategorierne. Prøvetiderne vil blive offentliggjort hurtigst muligt efter
tilmeldingsfristen.
Hallerne
Hal 1 er konkurrencehal, og der er opvarmning i hal B.
Overnatning
Hvis der er interesse for det, vil vi meget gerne tilbyde overnatning på Fuglebjerg Skole. Venligst send en
mail senest d. 1. oktober 2015 til e-mail: fuglebjerg2015@gmail.com og skriv holdnavn, kontaktperson og
antal deltagere, samt om overnatning ønskes fredag/lørdag eller lørdag/søndag. Priser og bindende
tilmelding vil følge i starten af oktober.

Forplejning
Der er café i forhallen. Det er muligt at forudbestille morgenbrød og sandwich, så det er klar til holdet (og
medbragte tilskuere) efter ønsket tidspunkt. Nærmere herom i oktober.
Kvalifikation til internationale IFAGG-konkurrencer
Denne konkurrence har til formål at kvalificere de hold, der har mulighed for at deltage i internationale
konkurrencer under IFAGG. Elitesektionen under URG har beskrevet udtagelsesproceduren i information
fra AGG Forum 2014. Skulle der være spørgsmål vedrørende udtagelsesprocedure og kvalifikation, bedes
instruktørerne kontakte Elitesektionen på e-mail: res-agg@gymdanmark.dk .
Yderligere info
Skulle der være yderligere spørgsmål om stævnet, er I velkomne til at kontakte os pr. mail:
fuglebjerg2015@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer i Fuglebjerg!
På gensyn og mange hilsner

Fuglebjerg IF / Sorø Gymnastik

