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Invitation til DM 2019 I CHEERLEADING  
Kære medlemmer 
 
DAFF og Vikings Cheerleaders vil hermed gerne invitere til DM 2019 i Cheerleading, der bliver 
afholdt: 

Lørdag d. 23. marts 2019 i Odense Idrætspark 
 
Vi glæder os meget til at se hold fra hele Danmark til konkurrencen. Sæsonen er nu godt i gang, og 
DM er en fin mulighed for at vise hvad jeres hold har arbejdet med siden sæsonstart.  
 
Praktiske informationer om bestilling af frokost, T-shirts, billetter mm. findes på de kommende 
sider, samt her : https://www.daff.dk/cheerleading/konkurrencer/dm/dm-2019/. 
 
Tilmelding 
For at kunne tilmelde sig konkurrencen skal klubben være medlem af DAFF og have betalt 
medlemskontingentet. Alle udøvere ved DM skal have gyldig medlemslicens i DAFF. Licensen 
oprettes i Klubportalen og prisen er 250 kr. pr. person. Licensen er gældende for en hel sæson. 
 
Prisen for deltagelse ved DM 2019 er: 

• Udøvere:   300 kr. (konkurrencedeltagelse) 

• Øvrige deltagere:   200 kr. (adgang på dagen med holdet) 

• Overnatning (udøvere + trænere)  85 kr. (overnatning fredag til lørdag samt 
    morgenmad) 

Deadlines for tilmelding til DM 2019: 
 
Holdtilmeldingsblanket udfyldes for hver klub. 

• Fredag d. 1. februar 2019:  
❖ Overordnet holdtilmelding samt antal overnattende hold. Tilmelding sendes på mail 

til daff@daff.dk 

• Mandag d. 25. februar 2019:  
❖ T-shirt- og frokostbestilling, holdbillede, holdbeskrivelse, klublogo, klubbeskrivelse 

og videohilsen sendes på mail til DMcheer2019@gmail.com  

• Mandag d. 1. marts 2019 
❖ Endelig og bindende deltagertilmelding inkl. udøvere, trænere, øvrige deltagere, 

overnatning mv. skal ske ved opdatering af ”Tilmeldingsskema_DM 2019” i excel, 
som genindsendes til daff@daff.dk, hvis der er ændringer 

❖ Tilmelding i klubportalen: endelig tilmelding af udøvere samt tilmelding til 
konkurrencekategorier skal indtastes i Klubportalen 

❖ Musik sendes til DMcheer2019@gmail.com 
 

Vi glæder os til at se jer i Odense Idrætspark d. 23. marts 2019! 
 
Med venlig hilsen 
DAFF og Vikings Cheerleaders                ( se følgende 5 sider for yderligere info!)  
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 YDERLIGERE INFORMATIONER VEDR. DM 2019: 
 
DM-rækker 
Ved DM vil der i følgende cheerleading-kategorier konkurreres om titlen som dansk mester: 
 

• Peewee (Level 3)  

• Junior All Girl & Coed Elite (Level 5) 

• Senior All Girl & Coed Premier (Level 6) 
 
Holdene bliver bedømt, får point og rangeres, og vinderne af rækken kan kalde sig dansk mester. Der vil være 
pokaler til nr. 1 (Stor), 2 (Mellem) og 3 (Lille) i hver række, samt guld, sølv og bronzemedaljer til deltagerne 
på holdene. 
 
 
Konkurrencerækker 
Ved DM vil der i følgende cheerleading-kategorier konkurreres om medaljer, dog ikke dansk mesterskab: 
 

• Junior (Level 3) 

• Junior (Level 4) 

• Senior (Level 4) 
 
Holdene bliver bedømt, får point og rangeres, vinderen af rækken kan kalde sig ”Vinder af Junior Level 3” 
osv. Der vil være guld, sølv og bronzemedaljer til deltagerne. 
 
 
Opvisningsrækker 
Ved DM vil følgende cheerleading-kategorier lave opvisning og modtage erindringsmedalje: 
 

• Peewee Minor Cheerleading (Level 1) 

• Peewee Cheerleading (Level 2) 
 
Holdene bliver bedømt og modtager en skriftlig evaluering af de samme dommere, som ved de to andre 
rækker – holdene bliver ikke rangeret og får ikke point. Der vil være en erindringsmedalje til alle deltagerne. 

 
Tidsplan 
Tidsplanen udarbejdes og udsendes på baggrund af holdtilmeldingerne efter tilmeldingsfristen.  

 

• Indmarch start forventes at være omkring kl. 9.30, med forbehold for ændringer.  

• Konkurrencestart forventes at være omkring kl. 10.00, med forbehold for ændringer. 

 
Regler 
Der konkurreres efter: DM 2018-19 regler.  
Se link her: https://www.daff.dk/wp-content/uploads/2013/10/Danske_Konkurrenceregler_2018-2019.pdf   
 
Hjemmeside 
På hjemmesiden kan du finde informationer om konkurrencen. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Nye 
informationer lægges også på facebookprofilen og Instagram, så der er hurtig adgang til nyheder.  
 
Hjemmeside: https://www.daff.dk/cheerleading/konkurrencer/dm/dm-2019/  
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Konkurrencested 
Odense Idrætspark, Israels Plads 3, 5200 Odense V. (https://odense-idraetspark.dk/) 
 
Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i idrætsparken, men det er ikke tilladt at nyde medbragt 
mad på idrætsparkens område.  
 
Parkering 
På grund af ombygning vil der være begrænsede parkeringsmuligheder i området. Uddybende information 
om dette kommer senere.  
 
Opvarmning 
Opvarmningen foregår i idrætshal ved siden af konkurrencehallen. Der vil være konkurrencegulv af 14x14 
meter. Der kommer mere uddybende information om opvarmningsmuligheder senere.  
 
Omklædningsrum 
Omklædningsrummene vil være markeret med klubbernes logoer, man må kun benytte de omklædningsrum, 
som klubben er tildelt. 
 
Overnatning (på skole) 
Bestilling af overnatning på skole skal ske på det officielle tilmeldingsskema i forbindelse med holdtilmelding  
 
Indkvarteringen sker på én af følgende skoler: 
 

• Bolbroskolen, Odense Kultur- og Idrætshus, Stadionvej 50 E, 5200 Odense V 

• Tarup Skolen, Tarupgårdsvej 1, 5210 Odense NV 

• Provstegaard Skolen, Middelfartvej 180, 5200 Odense 
 
Klubberne, der skal overnatte på skolen, må meget gerne sende en mail til DMcheer2019@gmail.com med 
information om, hvornår de regner med at ankomme til skolen - gerne hurtigst muligt. Klubberne bliver 
fordel på de forskellige skoler efter endt tilmelding, og derefter kommer der info ud om hvilken skole, den 
enkelte klub skal sove på.  
 
Bolbroskolen ligger lige ved Odense Idrætspark. Provstegaard Skolen og Tarup Skolen ligger hhv., 1,5 og 2,5 
km fra Odense Idrætspark, og der sættes shuttlebusser ind mellem 7.00 og 9.00, som i rutefart fragter 
udøverne fra skolen til Odense Idrætspark. 
 
Der er indkvartering på skolerne fredag d. 22. marts 2019 fra kl. 18.00 -22.00. Lørdag morgen er der 
morgenmad i tidsrummet kl. 06.00 - 08.00. Lørdag morgen skal alle være ude af skolerne kl. 09.00.  
 
Overnatning (på hotel) 
Det er muligt at booke hotelværelser i Odense på hotellerne: 
 
Ansgar:              Enkelt                549,- 
                           Dobbelt             649,- 
Plaza:                 Enkelt                649,- 
                           Dobbelt             749,- 
  
De kan bookes ved at skrive en mail til: 
Ansgar:              ansgar@millinghotels.dk 
Plaza:                 plaza@millinghotels.dk 
  
Husk at angive priskoden: ”Cheer”, Navn, Ankomstdato, Afrejsedato 
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Registrering 
Alle udøvere skal ved registrering fremvise legitimation, husk derfor at medbringe sygesikringsbevis eller 
lignende legitimation ved registrering. For de udøvere, der overnatter på skolen vil registrering ske fredag 
ifm. indkvarteringen på skolen. 

 
Udøvere, der først ankommer på dagen, skal registreres på adressen Rømersvej 3, 5200 Odense (450 m fra 
konkurrencehallen) senest kl. 08.30. Registrering åbner kl. 07.00. Vejledning om indtjekning kommer senere.  
 
Vi skal allerede nu gøre opmærksom på, at der vil være registrering. ALLE deltagere skal fremvise 
sygesikringsbevis ved registrering! 
 
Holdbilleder, holdbeskrivelser, klubbeskrivelser, videohilsen og musik 
Alle hold skal sende deres musik, holdbeskrivelser, holdbilleder, klublogo, klubbeskrivelser og videohilsner 
pr. mail til DMcheer2019@gmail.com . 
 

• Musik skal sendes i MP3-filer, plus medtaget som USB eller på en telefon på dagen. 

• Holdbilleder skal være i bredt format (landscape) og i høj opløsning. 

• Holdbeskrivelser kan være ca. 5 linjer formuleret om jeres hold i let læselige sætninger.  

• Klublogo skal være i høj opløsning med hvid eller ingen baggrund. 

• Klubbeskrivelser kan være ca. 5 linjer formuleret om jeres klub, lidt om klubbens historie og antal 
hold til DM, og læses op under indmarchen. 

• Videohilsnen kan indeholde en præsentation af udøverne/rollcall eller trænerne, holdets kampråb, 
mål eller drømme for DM/sæsonen eller andet kreativt, som I ønsker at præsentere holdet med. 
Videoen må max være 30 sekunder lang og skal være i bredt format (landscape) – dvs. hvis der 
anvendes telefon til optagelsen, skal denne vendes vandret, så der optages i bredt format.  Videoen 
afspilles på storskærm inde i hallen inden holdet går på gulvet. 

• Alle filerne skal navngives som følgende: ”Klub_Holdnavn”, fx ”VikingsCheerleaders_VikingsFenris” 
 

Køb af T-shirts og frokost 
Frokost og T-shirts kan bestilles forud for konkurrencen. Det kan bestilles til udøvere, trænere + hjælpere og 
forældre/søskende/bedsteforældre til udøvere. Det skal bestilles klubvis i bestillingsarket (Excel), som der er 
linket til på hjemmesiden https://www.daff.dk/cheerleading/konkurrencer/dm/dm-2019/ .  
 
T-shirts til DM 2019 bliver en T-shirt med årets DM-logo. Disse kan bestilles i størrelserne: 4-6 år, 8-10 år, 12-
14 år, og S-4XL. Prisen for en T-shirt er 150 kr. Det bliver ikke muligt at købe T-shirts i hallen, men kun via 
forudbestilling.  
 
Frokost: Til frokost kan der bestilles 4 frokosttilbud, hvoraf prisen er 50 kr. per menu. Se valgmulighederne 
nedenfor og notér jeres bestilling i bestillingsarket, som nævnt ovenfor. Det er desværre ikke muligt at 
bestille glutenfri frokost. Bestilt frokost vil blive udleveret på Sct. Albani Skole, Rømersvej 3 ca. 450 meter fra 
konkurrencehallen.  
 
OBS: Medbragt mad må ikke indtages på Odense Idrætsparks område. Medbragt mad skal indtages på Sct. 
Albani Skole, Rømersvej 3. 
 
Menu 1: Sandwich m. Kylling og Bacon, 1 stk. drikkelse, 1 stk. Frugt og 1 stk. muslibar 
 
Menu 2: Sandwich m. Skinke og Ost, 1 stk. drikkelse, 1 stk. Frugt og 1 stk. muslibar 
 
Menu 3: Pastasalat m. Kylling og Bacon, 1 stk. drikkelse, 1 stk. Frugt og 1 stk. muslibar 
 
Menu 4: Pastasalat m. Pesto og Mozerella (Vegetar), 1 stk. drikkelse, 1 stk. Frugt og 1 stk. muslibar 
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Præmieoverrækkelse 
Der vil være indmarch for alle deltagende hold forud for præmieoverrækkelsen.  
 
Præmieoverrækkelserne vil finde sted på måtten, således at publikum kan se. Når bronze-, sølv- og 
guldvindere i hver kategori annonceres, stiller de sig op efter et podiumprincip med guldvindere i midten og 
sølv og bronze på hver side. 
 
Tidspunkter for præmieoverrækkelser fastlægges, når antallet af hold kendes. 
 
 
Kommunikation med dommere 
Head judge/ safety judge kan umiddelbart efter en given kategori tilkalde en træner til dommerbordet for 
evt. at underrette om strafpoint og forklaring heraf.  
 
En tilkaldelse til dommerbordet behøver nødvendigvis ikke at betyde strafpoint. Det kan også være en 
forklaring på en warning (advarsel) eller lignende. 
 
 
Score sheets 
Efter konkurrencen kan man hente score sheets ved pokalbordet. Resultaterne vil blive offentliggjort 
umiddelbart efter konkurrencen i hallen og på daff.dk. 
 

 
Fair play  
Vi beder alle trænere om at opfordre deres udøvere til fairplay, at være positive uanset resultater og heppe 
på de andre udøvere 
 
Smykker 
Man må under ingen omstændigheder bære smykker under konkurrence. Alt skal ud/af, ellers vil der blive 
givet strafpoint. Dette gælder også, selvom udøveren lige har fået lavet et hul i ørerne.  
 
 
Førstehjælp/samaritter 
Der vil være læge og samaritter tilstede under hele konkurrencen i både opvarmnings- og konkurrencehal. 

 
 
Billetsalg 
Billetpriserne til dette DM 2019 er: 
 

• Entre voksne forsalg (online) : 125 kr. + gebyr 

• Entré voksne indgang  150 kr. 
 

• Entre børn (6 - 14 år) (online) :  70 kr. + gebyr 

• Entré børn (6 - 14år) indgang :  85 kr. 
 

• Børn (0-5 år):    Gratis ifølge med en voksen. 
 
Billetsalget åbner online d. 15. februar 2019 kl.10.00, der er et begrænset antal siddepladser. Linket til 
billetkøb via safeticket sendes ud kort før der åbnes for salg. 
 
 
Shops ved konkurrencen 
Der vil være shops tilstede ved konkurrencen. Kontakt daff@daff.dk hvis du ønsker en shop.  
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Holdbilleder på dagen  
Inden warm-up vil alle hold få taget holdbilleder. Også ifm. præmieoverrækkelsen vil der blive taget billeder 
af medaljetagere. Efter præmieoverrækkelsen beder vi til at alle tager hensyn til hinanden, da alle gerne vil 
have taget billeder og komme hurtigt hjemad. Tilbyd gerne de klubber som har lang vej hjem at komme foran 
i "køen". 
 
 
Pas på din ting! 
Ved tidligere stævner har flere oplevet af få ting stjålet fra tasker og skabe i omklædningsrummene. 
Vi anbefaler derfor man tager følgende forholdsregler: 

• Lad aldrig værdifulde ting ligge ubevogtet i tasker og skabe! 

• Tag kun de ting med, du kan tåle at miste, lad iPads, kameraer o. lign. blive hjemme! 

• Udnævn en eller flere personer i klubben som ansvarlig for alle værdigenstande under stævnet, så 
tingene hele tiden er under tæt opsyn! 
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