
	  

	  

SÅ ER DET NU!



Kære akrobater, instruktører, dommere og forældre

Det er med stor glæde, at Toreby Sundby Gymnastikforening (Toreby Sports Acro) kan byde jer velkommen til 
anden runde af DM for Junior & Senior i Sports Acro. Stævnet afholdes lørdag d. 20. og søndag d. 21. maj 2017.

DM2 stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) og Sports Acrobatik 
udvalget (SAU).

Vi ser frem til den store dag og vil forsøge at skabe de bedste rammer for stævnet og vi håber at alle vil være med 
til at fylde rammerne ud.

Vi glæder os til at se jer alle.

På vegne af
DM2-forældregruppe, Acrolederne, Toreby Sports Acro (TSA) og Toreby Sundby Gymnastikforening (TSG)

Lene Christiansen

	  

HUSK:• Godt humør

 • Gåpåmod
• team spirit

• draGt

	  



PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Konkurrencested:  Guldborgsund Hallerne  
   Nørre Blvd. 4A                                                                                                
   4800 Nykøbing F
   Tlf.: 54 73 15 40

Stævneleder:  Glenn Ellekjær
   Tlf.: 40 46 93 45
   mail. famellekjar@gmail.com

Cafeteria:  Der vil være salg af mad og drikke fra cafeteriaet i Guldborgsund Hallerne.
   (Medbragt mad må ikke nydes i hallen)

overnatning:  Indkvarteringen foregår på skoler i nærheden.

Vi vil bede hver forening udnævne en indkvarteringsansvarlig, som skal møde op ved  DM receptionen 
i Guldborgsund Hallerne ved ankomst.

 
Her vil hver forening blive budt velkommen og få udleveret nærmere info om weekenden.
Man skal huske: Soveposer og liggeunderlag/luftmadras (ikke dob. madrasser til enkelt personer, da der skal 
mange ind i klasselokalerne)  Lokalerne skal forlades i sammen stand som I modtog dem, og borde og stole skal 
placeres hvor de var.

Alle er selv ansvarlige for egne ting, så efterlad ikke værdigenstande i indkvarteringslokalerne eller andre steder.

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

Lørdagsfesten slutter kl. 24. Der skal være ro kl. 00.30 – ingen løb på gangene.

entrè lørdag:  Publikum betaler 50 kr. i entrè pr. person.
   Børn under 12 år gratis.

Links:

https://www.facebook.com/TSA-Acrolife-619458004875345/

http://tsgtorebygymnastik.klub-modul.dk

https://www.facebook.com/tsgtoreby/?fref=ts

http://livestream.com/accounts/13242869/events/7051793
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AFTERSKI-‐PARTY	  
TSA er klar til at byde Jer velkommen til årets fest, lørdag  

den 20. maj 2017 klokken 19.00. 

Klik i skiene og tag den røde løjpe til Nykøbing Falster Hallerne  
– festen foregår i Hal 3. 

 Acro-folket går naturligvis all-in og tager den sorte løjpe når det gælder borddækning! Lav den 
flotteste AFTERSKI borddækning – vi stiller bord, servietter, tallerkner, glas og bestik til rådighed.  

Vi præmierer den flotteste borddækning :-) 

Jeres flotte borddækning kan I nyde samtidig med at, I forkæles med en buffet. 

 

 

 

AFTERSKI baren har åben og forsyner Jer med drikkevarer til rimelige priser :-) 
Egne drikkevarer må IKKE medbringes. 

DJ Õtzi er desværre optaget denne dag, så i stedet kommer DJ Torben  
og spiller hans velkendte AFTERSKI hits som HEY BABY. 

AFTERSKI	  KONKURRENCER	  
Udklædning – bliv kåret som den bedst udklædte klub. 

Syng en sang – bliv kåret som klubben med den bedste AFTERSKI sang. 

Alle pister lukker klokken 24.00 og det er derfor tid til at ta’ hjem. 

Vi glæder os til at se Jer i sneen :-) 

TSA 

 

130,- 
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