
   

1 af 4 
 

DM 2020 
Stævnetidspunkt 
DM afholdes lørdag 28. marts 2020 i Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C. 
 
Alle vores hold deltager ved stævnet. 
 
Tilmelding 
Tilmelding for udøvere sker på vores hjemmeside under ”EVENT”: 
http://www.tigerscheer.dk.  
 
Der udsendes invitation til dette i særskilt mail. Husk at logge ind med jeres profil 
ved tilmelding. 
 
Pris for deltagelse er 415 kr., som dækker: 

• Frokost 

• Deltagelse ved stævnet  
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 3. FEBRUAR  
 
Kun medlemmer af klubben, uden manglende kontingentbetalinger, kan 
foretage tilmelding til stævnet. 
 
Stævne t-shirt 
Arrangøren tilbyder en stævne T-shirt til 150 kr. Det er valgfrit 
om denne ønskes, men kan kun bestilles i forbindelse med 
tilmelding. 
 
Forplejning for udøvere 
I forbindelse med tilmelding vælges imellem forskellige 
sandwich/salater. 
 
Cheermoms sørger for udlevering af frokost til stævnet. Derudover sørger klubben 
for ekstra forplejning i form af flaskevand, müslibar og en juice brik.  
 
Husk alligevel egen drikkedunk. 
 
Beskyt uniformerne, og tag en overtrækstrøje på, når der skal spises. 
 
Der serveres ikke morgenmad i Ceres Arena. Alle skal derfor have fået en god 
morgenmad inden ankomst. 
 
  

http://www.aarhustigerscheerleaders.dk/cms/EventOverview.aspx
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Medicin, AntiDoping Danmark- ADD 

Anvendes medicin oplyses dette ved tilmelding. 

Skulle der ske uheld, er det vigtig information til cheermoms/samaritter, at en udøver 
har behov for medicin. 

Cheerleading er en godkendt idrætsgren, og er derfor under løbende kontrol fra Anti 
Doping Danmark (ADD). Stævnet kan blive underlagt uanmeldt dopingkontrol. 
Klubben skal inden stævnet indhente oplysninger fra deltagere, der bruger medicin 
fra positivlisten. Dette gælder alle tilmeldte udøvere uanset køn og alder. Det er 
vigtigt ved tilmelding at angive, om udøver bruger medicin og type. Bruges 
lægeordineret medicin, skal forældre/udøver undersøge, om medicinen er lovlig i 
henhold til de gældende antidopingregler. 

Brug dette link til Antidoping Danmarks liste  
(ADD-liste): https://www.antidoping.dk/medicin 

Her skrives navnet på medicinen, og det vises straks, om den er godkendt.  
Hvis I får besked på, at medicinen er ulovlig i forhold til positivlisten, skrives typen af 
medicin i tilmeldingen.   

Læs mere om regler her: http://www.daff.dk/cheerleading/anti-doping/ 
 
Statsborgerskab 
Hvis jeres barn ikke er dansk statsborger, skal I give besked til jeres cheermoms.  
 
Transport til DM 2020 for udøvere 
Alle møder i Ceres Arena lørdag den 28. marts klokken 8.00 (mødetidspunktet kan 
blive ændret, når det endelige program kendes). Mødested skal aftales med holdets 
cheermoms/trænere. 
 

HUSK: Sygesikringsbevis/pas. 
Der er ikke adgang til indskrivning til stævnet uden sygesikringsbevis.  
Der gives ikke dispensationer eller undtagelser til dette.  

Cheermoms indsamler sygesikringsbevis eller pas i dagene op til stævnet for at lette 

indtjek.  

Sygesikringsbevis afleveres til cheermoms senest torsdag den 26. marts, da 

holdene skal indskrives fredag aften. 

Både gult og blåt sygesikringsbevis kan anvendes. 

Kopier af sygesikringsbeviser/pas accepteres ikke.  

Spørgsmål til håndtering af sygesikringsbevis/pas kan rettes til cheerledelsen 

https://www.antidoping.dk/doping/medicin
http://www.daff.dk/cheerleading/anti-doping/
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Overnatning 

Der er ikke overnatning til stævnet, da det foregår i Aarhus. 

 
Indmarch  
Alle udøvere bærer Tigers Nation t-shirt ved indmarch, så cheerleaders fra Aarhus 
Tigers Cheerleaders er til at kende. Har man ikke en Tigers Nation t-shirt, kontaktes 
holdets cheermom.  
 
Til udmarch/præmieoverrækkelse bæres holdets uniform. 
 
Stævnetidsplan 
Dørene åbnes for publikum 7.30.  
 
Indmarch forventes at være klokken 9.30, med konkurrencestart kl.10.00. 
 
Konkurrencedagen slutter cirka klokken 17.30. 
 
Konferencier er Claus Elming, kendt fra bl.a. Vild med Dans. 
 
Den præcise tidsplan, med konkurrence for de enkelte hold udsendes når den 
modtages fra DAFF. 
 
Præmieoverækkelse og klubfoto 
Der er samlet indmarch og præmieoverrækkelse til sidst i stævnet.  
 
Bliv gerne i jeres uniformer hele dagen, og bliv gerne i hallen til stævnet slutter.  
 
Nomineringer til årets priser 
Som altid kårer DAFF Årets klub, Årets træner, Årets seniorcheerleader og Årets 
juniorcheerleader og Årets ildsjæl til DM.  
 
Nominér jeres favorit her: https://www.daff.dk/nomineringer-i-dansk-cheerleading-
for-saeson-20192020-starter-nu/ 
 
Tilskuerinformation 
Det er vores klub, der arrangerer DM, og vi har derfor brug for, at flest mulige 
melder sig som frivillige til at løse de opgaver, der er ved at være stævnearrangør. 
 
Flere opgaverne består af en række mindre (endnu ikke specificerede) opgaver, 
som vil blive fordelt mellem dem, der har tilmeldt sig en hovedopgave, f.eks. 
´opgaver i konkurrencehal´.  
 

https://www.daff.dk/nomineringer-i-dansk-cheerleading-for-saeson-20192020-starter-nu/
https://www.daff.dk/nomineringer-i-dansk-cheerleading-for-saeson-20192020-starter-nu/
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I den nærmere fordeling tages der i videst muligt omfang hensyn til særlige ønsker, 
skånehensyn m.v., ligesom der indlægges pauser undervejs. Alle får naturligvis 
også mulighed for at se sin egen datter eller søn, når de går på gulvet.  
 
Tilmelding sker via dette link: https://tigerscheer.nemtilmeld.dk/  
Hvis du har spørgsmål til opgaverne eller tilmeldingen, kan du kontakte Jakob 
Ljungberg på jakob@tigerscheer.dk.  
 
Billetter 
Er man frivillig hjælper, må man én gratis billet til stævnet.  
 
Er man ikke frivillig hjælper til vores stævne, skal der købes en tilskuerbillet. Denne 
købes i forsalg online: https://daff.safeticket.dk/.  
 
Kun billetter købt i forsalg giver adgang til fanområde. 

 Forsalg/Online Indgang 

Voksne 125 kr 160 kr 

Børn (5-14 
år) 

75 kr 85 kr 

 
Børn (0-4 år) er gratis ifølge med voksne. 
 

https://tigerscheer.nemtilmeld.dk/
mailto:jakob@tigerscheer.dk
https://daff.safeticket.dk/58546/DM_i_Cheerleading_2020

