
Ved dette års gymnastikopvisning har vi i GFG valgt at lægge et særligt programpunkt 
ind mellem rækken af opvisninger. Det gør vi for at støtte op om indsamlingen til nyt 
idrætscenter i byen. På alle gymnastikholdene har der gennem hele sæsonen været 
fokus på at dygtiggøre sig i tre udvalgte øvelser,  

Til opvisningen indlægger vi derfor en lille event, hvor vi skal se de dygtige deltagere 
klare en af øvelserne; hovedstand, håndstand eller Y-stand.  

Eventen foregår i to HEATS 

HEAT 1 er umiddelbart efter første hold på gulvet. HEAT 2 vil være halvvejs i opvisnin-
gen inden voksenholdene.   

Alle der har lyst til at deltage i en af disciplinerne; hovedstand, håndstand eller Y-stand 
kan deltage 

For at deltage skal man have mindst en sponsor - men meget gerne flere. Sponsorer 
kan være familie, venner og/eller firma. De indbetalte sponsorpenge går ubeskåret til 
NY HEL HAL - Gedved Idrætscenter.  

 

 

 

 

Betaling  

Sponsoraftale udfyldes og afleveres i Salgsboden i hallen på opvisningsdagen. Betaling  

kan ske enten via MobilePay 450824 Gedved Idrætscenter - Mærk GFG opvisnings-

event eller kontant betaling ved Slikboden i hallen.  

Sponsorbeløb kan indbetales på MobilePay fra dags dato og skal senest være indbetalt 
inden gymnastikopvisningen slutter.  

Efterfølgende vil alle sponsorer blive nævnt - ikke med beløb - på GFG’s hjemmeside 

https://www.gfg.dk. Ønskes sponsor ikke offentliggjort gøres opmærksom på dette på 

sponsoraftalen.   

 

”Det med småt” 

Hvis en deltager på dagen ikke kan deltage, og beløbet er indbetalt af sponsorer på for-
hånd, kan beløbet ikke tilbagebetales. Det støtter dog stadig det gode formål og spon-
soren vi blive nævnt på hjemmesiden.  
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SPONSORAFTALE 

Udfyldes med BLOKBOGSTAVER 

Deltagerens navn  

 

 

Deltagerens alder Evt. gymnastikhold 

 

 

Deltager i øvelsen (sæt kun ét kryds) 

 Håndstand   Hovedstand   Y-stand 
 

Deltageren er sponseret af:   Beløb:   Offentlig 

Fornavn(e) Efternavn 

Skriv holdets navn 

Sponsoren må IKKE 

offentliggøres på  

GFG’s hjemmeside.  

Sæt X 

Minimum 

25 kr. 

Fornavn og efternavn evt. familierelation eller  firmanavn 

Sponsoren må IKKE 

offentliggøres på  

GFG’s hjemmeside.  

Sæt X 

Minimum 

25 kr. 

Fornavn og efternavn evt. familierelation eller  firmanavn 

Sponsoren må IKKE 

offentliggøres på  

GFG’s hjemmeside.  

Sæt X 

Minimum 

25 kr. 

Fornavn og efternavn evt. familierelation eller  firmanavn 

Sponsoren må IKKE 

offentliggøres på  

GFG’s hjemmeside.  

Sæt X 

Minimum 

25 kr. 

Fornavn og efternavn evt. familierelation eller  firmanavn 
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