
   

 
 

 

  
 

 

ACROTEAM HAMMEL 
 

DANMARKS MESTERSKABETS  
2. RUNDE, 25.-27. MAJ 2018  

HAMMEL IDRÆTSCENTER 



   

 
 

Velkommen til Sports Acrobatik 
Danmarks Mesterskabet 2. Runde 2018 

i Hammel  
 

Kære acrobater, instruktører, dommer, forældre og søskende.  
 
Vi er meget glade for i Hammel Gymnastik Forening, Acroteam Hammel, at kunne byde jer 
velkommen til Danmarks Mesterskabets anden runde – finale runden.  
 
Danmarks Mesterskabet bliver afholdt i Hammel Idrætscenters 4 haller. Areanen bliver med 
konkurrencegulv og plads til omkring 700 tilskuer. Hal 2 vil blive brugt til zone-opvarmning. Hal 3 
til ekstra opvarmning, hvis nogle rutiner vil starte tidligere opvarmning end planen. Hal 4 bliver 
brugt til aftenfest, som vi glæder os meget til.  
 
Vi glæder os til at se jer og ikke mindst en masse god og inspirerende acrobatik.  
 
De bedste hilsner  
Acroteam Hammel  
DM-Gruppen, Kiss Tonsberg, Louise Balslev & Maja Tonsberg  
 
Praktiske oplysninger  
Konkurrencested:  Hammel Idrætscenter – Arenaen  
  Thorsvej 2-6, 8450 Hammel  
 
Stævneleder:  Alf Graugaard-Jensen   

Telefon: 2175 3474  
Mailadresse: acroteamhammel@hotmail.dk  

 
Cafeteria:   Der vil være salg af mad og drikke fra cafeteriaet i hallen.  
  Medbragt mad må IKKE nydes i hallen.   
 
Overnatning: Der vil være mulighed for at overnatte på Skovvangskolen i Hammel. 

Adressen er Minervavej 5, 8450 Hammel. Dette skal noteres med antal 
på tilmeldingssedlen sidst i indbydelsen. Der vil være indkvartering fra 
fredag d. 25. maj 2018 klokken 20.00.  

 Der kan med fordel parkeres på skolen og gå ned til hallen, der er cirka 
100 meter.  

 
  



   

 
 

 
 

 
 
Acroteam Hammel er klar til at byde Jer velkommen til årets fest, lørdag d. 26. maj klokken 19.00. 

Hammel Gymnastik Forening fylder 100 år og derfor håber vi, at I vil være med til at fejre dette 

med en FØDSELSDAGS GALLA.  

Traditionen tro så går vi meget op i borddækning. Lav derfor FLOTTESTE fødselsdags Galla 

borddækning og modtag en præmie –  

vi stiller bord, servietter, tallerkner, glas og bestik til rådighed.  

 

 

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

Buffet består af pulled pork, kylling filet – flødekartofler, råstegte kartofler – STOR 

salatbar, coleslawsalat – flutes, smør og dressing.  

FØDSELSDAGSBAREN har åben og forsyner Jer med drikkevarer til rimelige priser, 

hvor der kan betales med kontant eller Mobile Pay.  

Egne drikkevarer må derfor IKKE medbringes.  

 

FØDSELSDAGS KONKURRENCER 
Udklædning – Bliv kåret som den bedste udklædte klub.  

Syng en sang – bliv kåret som klubben med den bedste FØDSELSDAGS sang 

. 

Klokken 00.30 lukker fødselsdagen og det er derfor tid til at tage hjem. 

 
 

Vi glæder os til at se Jer J 
ACROTEAM HAMMEL 

  

130 KR.  

100 ÅRS FØDSELSDAGS GALLA 



   

 
 

BESTILLINGSSEDDEL 
 

Bestilling fra: _______________________________________ (klub)  
 
OVERNATNING  
   Antal   Pris  Total 
Fredag – lørdag   ____________ 25 kroner ______________ 
Lørdag – søndag  ____________ 25 kroner ______________ 
 

 
MORGENMAD  
   Antal   Pris  Total 
Lørdag    ____________ 45 kroner ______________ 
Søndag   ____________ 45 kroner ______________ 
 

 
FROKOST - LØRDAG 
   Antal   Pris  Total 
Sandwich m. kylling & bacon  ____________ 35 kroner ______________ 
Sandwich m. tunsalat   ____________ 35 kroner ______________ 
Pastasalat m. kylling  ____________ 35 kroner ______________ 
 

 
FROKOST – SØNDAG  
   Antal   Pris  Total 
Sandwich m. kylling & bacon  ____________ 35 kroner ______________ 
Sandwich m. tunsalat   ____________ 35 kroner ______________ 
Pastasalat m. kylling  ____________ 35 kroner ______________ 
 

 
AFTENFEST  
   Antal   Pris  Total 
Lørdag    ____________ 130 kroner ______________ 
 

 
SAMLET BESTILLING    TOTAL KRONER: ____________ 
 
Bestilling sendes til acroteamhammel@hotmail.dk  senest d. 15. april 2018 
Betalingen skal overføres til Reg.: 3647 Konto nr.: 3647257216 senest d. 15. april 2018 med navn 
på klubben.  


