SYDFYNSOPVISNINGEN
- sammen løfter vi gymnastikken i det sydfynske
Kære instruktører og gymnaster
Vi er nu klar til at byde jer velkommen til Sydfynsopvisningen 2020
Svendborg Idrætshal & SG-Huset den 29 februar. – 1. marts
Ryttervej 70, 5700
Stævnet arrangeres i et samarbejde mellem de sydfynske lokalforeninger og
DGI Fyn: Skårup IF, Tåsinge GF, GS Gudme, Thurø, Svendborg Gymnastikforening,
Tved GIF, Ollerup GF og DGI Fyn.
Stævnet byder i år 4826 aktive gymnaster velkommen.
Samarbejdet resulterer i tættere relationer foreningerne imellem ved at løse denne
opgave sammen.
Et evt. økonomiske overskud, vil blive fordelt foreningerne imellem eller brugt til fælles
udviklingsinitiativer lokalt i foreningerne. Det kunne f.eks. være omkring rekruttering af
instruktører, indkøb af nye redskaber, tilskud til udlandsrejser eller kurser til
instruktørerne.
Samtidig arbejdes der løbende på at udvikle kvaliteten af arrangementet og finde ny veje
til understøttelse af det sydfynske gymnastikmiljø også i samarbejde med DGI Fyn.
Frivillige fra de nævnte lokalforeninger hjælper til med at løse forskellige praktiske
opgaver i løbet af weekenden og gøre denne weekend til en god oplevelse
for alle, - såvel aktive på gulvet, som publikum på siddepladserne.
Med din entré-betaling bidrager du altså til forsat udvikling i de lokale foreninger og til at
et fælles arrangement som Sydfynsopvisningen kan bestå og andre
samarbejdsplatforme, på baggrund heraf, kan udvikle sig til gavn for udøvere og
instruktører.

RIGTIG HJERTLIG VELKOMMEN, - Vi glæder os til vi ses ☺
Venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag Sydfynsopvisningen
Skårup IF, Tåsinge GF, GS Gudme, Thurø, Svendborg Gymnastikforening, Tved GIF og
Ollerup GF

Praktiske informationer

Parkeringsforhold
Der er gode parkeringsforhold foran hallen og på den anden side af vejen lige
over for SG Huset.
Til hold der ankommer i busser med redskaber, kør da bag om Idrætshallen med
redskaberne og flyt dem ind i idrætshallen derfra.
På dagen ring til Sanne Frisch Andersen på: 20713122 for at koordinere ind og
udtagning af redskaber i Idrætshallen.
Fane ind- og udmarch
Første hold har deres fane med ind på gulvet i forbindelse med deres
opvisning/velkomst. Der tages direkte kontakt fra arbejdsgruppen til holdet i
forhold til nærmere aftale herom.
Alle hold er velkomne til at have deres fane med i løbet af dagen i forbindelse
med at de går på gulvet. Enten tager holdet fanen med ud i forbindelse med
afrunding af deres opvisning eller også bæres den ud af holdet selv ved afslutning
og udmarch sammen med sidste hold i dagens program.
Det er op til det enkelte hold at beslutte hvad de gerne vil. Såfremt fanen ønskes
båret ud sammen med sidste hold, kontakt da speakerbordet på dagen eller
Sanne Frisch Andersen: 20713122 for nærmere info herom.
Adgangsbilletter
Gymnaster og instruktører 0/18 år skal benytte adgangsbilletter, som er digitale.
Camilla Hinding fra DGI Fyn fremsender info til det enkelte hold herom.
Alle u/18 år har fri adgang.
Entré
Pris for tilskuere fra 18 år kr. 50,- Det vil være muligt at betale med dankort,
mobilepay og kontant i indgangen.
Mad og drikke
Der kan købes god og sund mad i Energibaren, som er placeret ved indgangen og
vil være åben under hele stævnet.
Ønskes bestilling af frokost til dit hold eller andet, ring eller mail da gerne til
Energibaren for nærmere info.
Energibaren: mobil 30293494, - eller mail kontakt@energibaren.com

Musik
Der er mulighed for tilslutning af computere og mobiltelefoner. Der er CDafspiller, vær dog obs. på at brændte cd’er ikke altid kan afspilles.
Opvisningstider
Opvisningstiderne som holdene er tildelt, er inklusiv flytning af redskaber m.m.,
samt tiden der går med at holdet kommer på og af opvisningsgulvet.
Ligeledes henstiller vi til at større hold med mange gymnaster og medbringende
egne redskaber, kommer så diskret ind og ud af Idrætshallen med deres
redskaber som muligt, af hensyn til det opvisende hold på gulvet.
Tag gerne kontakt til stævnelederen omkring dette, hvis der er spørgsmål mv.
Se redskabsliste HER.
Haloversigter
Se oversigter for Svendborg Idrætshal og SG Huset
Opvarmningsplan
Oversigt over dette følger i løbet af februar.
Planerne vil også være hængt op på dagene rundt i hallerne og gangarealer.
Cafehygge med mulighed for mad Lørdag aften kl.19.00 - 20.00
Caféhygge i SG-Huset, mad & live musik.
Pris pr. madbillet: 95kr.
Bestilling af madbilletter her: https://www.svendborggf.dk/sydfynsopvisningen2020
Open Gym i Dynamikken
Lørdag: kl.11:00-16:00
Søndag: kl.10.00-16:00
Her er der mulighed for fri leg og spring. Pris 40 kr. pr. pers.
For nærmere info: https://www.svendborg-gf.dk/opengym
Vedr. spørgsmål omkring stævnet, kontakt da stævneleder:
Sara Rosager Mortensen: mobil 25178940 eller på
mail: sararosager@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer ved Sydfynsopvisningen 2020 ☺

