
Sommercup 2019 
 

Stævne tidspunkt: 
Lørdag den 15. juni 2019.  
Tigers Starlets, Tigers Charm, Tigers Spirit, Tigers Energy/Excited, Tigers Flawless, Tigers Lush. Samt et 
senior group stunthold. 
Sommercup afholdes i Gladsaxe Idrætshaller, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg 
 
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 650 kr. 
Dette dækker: 

• Transport til stævne 

• Overnatning på Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkallé 3, 2860 Søborg 

• Morgenmad 

• Frokost 

• Deltagelse ved stævnet 

• Hjemtransport fra stævne 
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 26. april  
Kun medlemmer af klubben, uden manglende kontingentbetalinger, kan foretage tilmelding til 

stævnet. 

Klubben arrangerer/betaler fælles bustransport fra Viby Torv.  

Der skal laves tilmelding uanset om der ønskes transport med bus. 

 

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. 

 

Frokost for udøvere 

I forbindelse med tilmelding vælges imellem forskellige sandwich/salater. 

Der er inkluderet 1 styk drikkelse og 1 stk. müslibar 

Cheermoms sørger for udlevering af frokost til stævnet.  

 

Husk alligevel egen drikkedunk. 

 

Transport til Sommercup 2019 for udøvere 

Alle møder på Viby Torv fredag den 14. Juni senest klokken 15.50, så der er tid til at få bagage i busserne 

og afleveret sygesikringsbevis/pas til Cheermoms. 

Der er afgang med busserne klokken 16.00 

Forventet ankomst ved Enghavegård Skole, Gladsaxe cirka klokken 19.30. 

HUSK: Sygesikringsbevis (Gult eller blåt).  

Dette indsamles af cheermoms inden der stiges på bussen.  

Der er ikke adgang til overnatning og indskrivning til stævnet uden sygesikringsbevis.  

Der gives ikke dispensationer eller undtagelser til dette. 

 

 

http://www.aarhustigerscheerleaders.dk/cms/EventOverview.aspx


Der kan ikke købes aftensmad på turen til Gladsaxe.  

De enkelte hold aftaler, om der medbringes mad fælles for holdet, eller om udøverne hver især medbringer 

en madpakke. 

Bussen holder cirka 30 minutters pause omkring klokken 18.00.  

Her spises den medbragte mad. 

Der er ikke mulighed for at købe aftensmad. 

 

Ønsker en udøver selv at transportere sig til Gladsaxe Idrætshaller, skal der stadig foretages tilmelding til 

stævnet.  

Mødested og tidspunkt skal aftales med holdets cheermoms/trænere. 

Sygesikringsbevis afleveres stadig til Cheermoms senest fredag den 14. juni, da holdet skal indskrives 

fredag aften. 

 

Indmarch  

Alle udøvere bærer samme påklædning til indmarch, så cheerleadere fra Aarhus Tigers 

Cheerleaders er til at kende.  

 

Hjemtransport  

Hjemtransport med bus er inkluderet i stævneprisen. 

Vi vil dog have en tilmelding så vi (Og holdets cheermoms) ved hvem og hvor mange 

der skal være med bussen hjem.  

Bus til Aarhus efter stævnet afgår så snart stævnet er slut.  

Bussen stopper på vej mod Aarhus, hvor der er mulighed for at købe aftensmad.  

Husk penge til aftensmad. 

Stævnetidsplan 

Det er oplyst at indmarch forventes at være klokken 10.00, men den præcise plan kendes ikke endnu.  

Når vi modtager denne fra arrangøren, sendes og offentliggøres den til alle. 

 

Præmieoverækkelse 

Der er samlet indmarch og præmieoverrækkelse for alle hold til sidst i stævnet.  

Bliv gerne i jeres uniformer hele dagen, og bliv gerne i hallen til stævnet slutter. 

Beskyt uniformerne, og tag en overtrækstrøje på, når der skal spises. 

 

Tilskuerinformation 

Billetter 

Tilskuerbilletter købes i forsalg online i slutningen af februar: www.daff.safeticket.dk 

Kun billetter købt i forsalg giver adgang til fanområde. 

 Forsalg/Online Indgang 

Voksne 80 kr 100 kr 

Børn (6-14 år) 40 kr 50 kr 

Børn (0-5 år) er gratis ifølge med voksne. 

 

http://www.daff.safeticket.dk/

