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Kære gymnaster, instruktører og dommere 
 
Det er med stor fornøjelse, at vi hos Jerne IF Gymnastik i samarbejde med GymDanmark, indbyder 
til Region Vestdanmark talentrækken 1. runde d. 2. marts i Ribe.  
 
Vi gør vores bedste for, at vi får et rigtigt godt stævne, med masser af god gymnastik og gode 
oplevelser.  
 
Dagsprogram, opvarmningstider og puljeinddeling finder I på GymDanmark´s hjemmeside. 
 
Tilmelding:  
Tilmelding til stævnet sker via https://flexbillet.dk/gymdanmark-jerneif/ 
 
Husk at printe deltagerbevis/billetter ellers kan i ikke komme ind til stævnet. 
 
Tilskuerbilletter: 
Billetter skal købes online på https://flexbillet.dk/gymdanmark-jerneif/ 
 
Billetter kan også købes i døren, da vil prisen dog være 85,- for en dagsbillet og 150,- for en 
weekend billet. 
 
Billetter kan købes online hele weekenden hvor konkurrencen afvikles.  
 
Tilmeldings- og betalingsfristen er d. 18. februar 2018 og vi håber på, at I vil tilmelde og betale i god 
tid.  
 
Der opkræves kr. 500,- i administrationsgebyr, hvis bestilling og betaling ikke er modtaget til tiden. 
Der dispenseres ikke for denne!  
 

Spørgsmål vedr. tilmelding rettes til:  Charlotte de Fries 
E-mail.: cdefries@mail.dk 
Telefon: 25135625 

 
Stævneleder 
 

 
Maria Falkengren Christensen 
E-mail: Maria_falkengren@hotmail.com 
Telefon: 21 22 97 95 

 
Praktiske spørgsmål: 

 
Maria Falkengren Christensen 
E-mail: Maria_falkengren@hotmail.com  
 

Vi glæder os til at se Jer til Region Vestdanmark talentrækken 1. runde i Ribe.   
 
Med venlig hilsen  
 
Jerne IF Gymnastik 
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Anmeldelse af deltagere, spring og rytmeserier samt musikupload. 

Holdene skal have anmeldt deltagere, rytme- og springlister, samt uploade musik på forhånd. Dette 
gøres via GymDanmarks hjemmeside på www.gymdanmark.dk, hvor der også findes en vejledning.  
 
Anmeldelsen skal ske på forhånd via hjemmesiden inden deadline. Rytme- og springanmeldelser 
samt musik skal være uploaded online inden klokken 18.00 dagen inden holdets konkurrence. 
Herefter låses Tariff forms. Ønsker en forening at få åbnet op for Tariff forms igen for at uploade 
musik og eller springlister, kan dette godt forekomme mod en bod pålydende 500 kr., som betales 
kontant til et UTG medlem inden holdet kan få lov at stille i konkurrence. Ændringer kan foretages 
lige indtil man skal på gulvet. Kontakt D dommerpanelet hurtigst muligt. 
 
Musik: 
Der skal uploades musik i det system GymDanmark stiller til rådighed. I tilfælde af tekniske 
problemer vil det være mulighed for at afspille musik via elektronisk medie der kan tilsluttes 
jackstik. Deadlines for upload af musik er aftenen inden konkurrencedagen kl. 18. 
OBS: Det er ikke muligt at benytte CD. 
 
Tekniske spørgsmål bedes sendt til UTGs StævneSektion på utgss@gymdanmark.dk 
 
Konkurrencelicens: 
Læs mere på: http://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide  
 
Sygesikringsbevis: 
Alle gymnaster skal medbringe sygesikringsbevis. 
 
Pulje/divisionsinddeling og opvarmningstider: 
Pulje/divisionsinddelinger og opvarmningstider kan findes på: 
https://gymtranet.dk/discipliner/teamgym/kalender/kalendervis/?Num=7423  
 
Opvarmningstider vil være at finde ca. 14 dage inden konkurrencen. 
 

Seedning:  
Til Regionsmesterskaberne i mesterrækken og Forbundsmesterskaberne 1. runde i mesterrækken 
samt Regionsmesterskaberne 1. runde i talentrækken konkurrerer alle mod alle. Af praktiske 
årsager vil holdene dog blive inddelt i puljer, med pauser imellem.  
  
Til Regionsmesterskaberne i mesterrækken og 1. runde i talentrækken seedes holdene i modsat 
rækkefølge af hvad de var året før. Til Forbundsmesterskaberne 1. runde i mesterrækken seedes 
holdene i modsat rækkefølge ud fra placeringen til regionsmesterskaberne. Vi starter med det 
lavest placerede hold og slutter med det bedst placerede. Der tages kun højde for point og ikke 
placeringer.  
Hvis en forening har flere hold med end året før, starter de ekstra hold før de seedede hold.  
Hvis en forening har færre hold med, beholder foreningen de bedste placeringer.  
  

http://gymtranet.dk/konkurrencelicens/licensguide
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Foreningens bedste hold i en række skal altid stille op med det laveste nummer. Det vil sige, at hvis 
en forening har tilmeldt 3 hold som ” Hold 4”, ”Hold 5” og ”Hold 6”, så skal det være foreningens 1. 
hold der bliver det såkaldt ”Hold 4” og foreningens 3. hold der bliver ”Hold 6”.  
Hvis UTG har mistanke eller finder ud af, at foreningen ikke starter med deres hold i den respektive 
seedet rækkefølge, kan UTG indlede en disciplinær høring for usportslig optræden. 
 

Praktiske oplysninger 
 
Konkurrencested:  
Ribe Fritidscenter  
Sportsvej 8, 6760 Ribe 
 
Parkering:  
Bemærk! Der kan være udfordring med parkering. Vi opfordrer derfor at ankomme i god til.  
Se parkeringskort i bilag.  

Vi henstiller til at busser, kun benytter arealet foran fritidscentret til af- og pålæsning og parkerer 
bussen på 48 timers parkering, en kort gåtur fra hallen.  Se mere i bilag: 

Entré for tilskuere:  
1 dag:  
0 - 4   år:  Gratis  
5 - 12 år:  50 kr.  
13+    år:   85 kr.  
 

Billetter kan også købes på https://flexbillet.dk/gymdanmark-jerneif/ med en rabat på 15 kr. pr. billet.  
 
Konkurrence- og opvarmningshal:  
Hallen åbner 1 time før 1. prøvetid.  
 
Ankomst:  
Ved ankomsten skal I henvende jer i stævnesekretariatet i hallen. Her får I udleveret information.  
Hold som ankommer fredag aften skal dog køre direkte til Ansgarskolen Vadehav.   
 
Der kan overnattes på:  
Ansgarskolen 
Simon Hansens Vej 2 
6760 Ribe 
 

Ansgarskolen ligger lige ved siden af Ribe Fritidscenter. 
 
Indkvartering:  
Vi vil forsøge at indkvartere de enkelte foreninger i samme klasselokaler, eller klasselokaler ved 
siden af hinanden. I skal medbringe soveposer og liggeunderlag.  



 

                                                                             

 
 
Den foreningsansvarlige bedes oplyse gymnaster og instruktører om:  

 Vi forventer, at I forlader lokalerne i samme stand, som I modtog dem og at borde og stole 
placeres efter den plan, der er ophængt i lokalet.  

 Efterlad ikke penge, smykker, værdigenstande o. lign. i uaflåste lokaler.  

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

 I må ikke selv medbringe og lave mad på skolen og der ikke må spises mad i klasselokalerne.  

 Stævnet er røgfrit. Dvs. at der ikke må ryges på skolen, på gangene eller i hallerne.  

 Der må ikke medbringes eller nydes alkohol af nogen art.  

 
Klasselokalerne skal forlades senest lørdag 2. marts kl. 10.00. 
 
Bad og omklædning:  
Bad og omklædning foregår i Ribe Fritidscenter. Det er ikke bademuligheder på skolen.  
Ribe Fritidscenter aflåses en time efter konkurrencens ophør og derefter er der ikke mulighed for 
bad medmindre det foregår i svømmehallen der ligger lige ved siden af.  
(Billetpris børn 3-15 år 25 kr., voksne 45 kr. Åbningstider lørdag kl. 12.00-16.00) 
 
Forplejning:  
Morgenmad incl. overnatning på Ansgar skole fredag-lørdag (cornflakes, havregryn, rugbrød, 
franskbrød, rundstykker, ost, marmelade, pålæg, pålægschokolade, kaffe, te, mælk og juice) per 
person 110,- 
 
Frokost lørdag (sandwich og vand) per person 65,- 
 

Aftensmad lørdag (madpandekager, kebab, marineret kylling, salat og dressing, postevand og saft) 
95,- per person 
 
Spisetider: 
Lørdag:  
kl. 06.00 - 09.00 Morgenmad i Fritidscenter 
kl. 18.00 – 20.00 Aftensmad lørdag i Fritidscenter 
 
Spisetiderne ændres efter behov, så vi tilpasser os dagsprogrammet 
 
Redigerede spisetider vil fremsendes til de foreninger, der har tilmeldt sig overnatning.  
 
Deltagergebyr:  

 Deltagergebyr for konkurrencegymnaster er 85 kr.  

 Deltagergebyr for trænere og ledere er 85 kr.  

 



 

                                                                             

Tilmelding til stævnet sker via https://flexbillet.dk/gymdanmark-jerneif/event/t66wl9/register 
 
HUSK at printe deltagerbevis/billetter, ellers kan I ikke komme ind til stævnet. Hver gymnast skal have 
egen billet.  
 
Tilmeldings- og betalingsfristen er d. 18. februar 2019 og vi håber på, at I vil tilmelde og betale i god 

tid 😊 
 
 
 
Vi glæder os til at se Jer! 
 
 
 
Med venlig hilsen      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jerne IF Gymnastik 
 
 
 

  

https://flexbillet.dk/gymdanmark-jerneif/event/t66wl9/register


 

                                                                             

Bilag: Parkering 
Link til kort: https://www.visitribe.dk/sites/default/files/asp/visitribe/kort/ribe-kort-indre-
by2018.pdf  

Langtidsparkering på P-Syd - Tøndervej 
48 timers gratis parkering for personbiler, autocampere, campingvogne og turistbusser. 

P-Centrum - Sct. Peders Gade 
4 timers gratis parkering for personbiler og turistbusser. Autocampere og campingvogne er kun 
tilladt mellem kl. 9.30-21.00. 

P-Nord - Saltgade 
48 timers gratis parkering for personbiler. Autocampere og campingvogne er kun tilladt mellem 
kl. 9.30-21.00. 
 

 

Ribe Fritidscenter 

https://www.visitribe.dk/sites/default/files/asp/visitribe/kort/ribe-kort-indre-by2018.pdf
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