
Få en oplevelse  
den 24.-26.juni 

 

 www.dgifestival.dk 

Gymnastik 

Generelle informationer omkring deltagelse i  
DGI festival 2011  
 
For at deltage skal man fylde 10 år i 2011. 
 
DGI festivalpakken til 450,- kr. indeholder: 
Stævnetaske 
Deltagelse i din aktivitet 
2 x morgenmad og frokost  
Overnatning på skole eller camping  
Adgang til alle aktiviteter, koncerter, fester som afholdes under 
DGI festivalen.  

Alle ”kom og vær med aktiviteter” 
 
 
Indkvartering: 
Indkvartering foregår enten på skole eller på primitiv camping, hvor man selv 
medbringer telt/campingvogn. 
 
 
Pris for ledsagere og børn er 450,- kr.:  
Alle ledsagere (voksne og børn) får samme festivalpakke som en deltager (der 
er fyldt 10 år)– dog kan man kun vælge primitiv camping som indkvartering.  

Man kan ikke være på hold i en aktivitet – men man har adgang til alle ”kom og 
vær med aktiviteter”, samt koncerter og andre store begivenheder. 
 
 
Aftensmad lørdag aften:   
Ønskes aftensmad lørdag, skal det bestilles ved tilmelding. 
Pris: 70,- kr. 
 
 
Tilmelding: 

Online tilmelding på www.dgifestival.dk - sidste frist for tilmelding 27. april 

2011. 
 
Persontilmelding åbner10. januar 2011 

 

  

http://www.dgifestival.dk/


Boldens Arena  
Bolden er verdens bedste legetøj - en gave til børn, unge, voksne og ældre, og Boldens 
Arena er en særlig ramme for leg med bolde ved DGI festivalen - et eksperimentarium 
for boldglade børn i alle aldre, som elsker at ”bruge bolden.”  
 
Flere idrætsgrene er med, når Boldens Arena inviterer til intens leg og boldspil ud over de 
normale turneringer ved DGI festivalen. 
 
Kom og prøv spændende aktiviteter i: 
• fodbold 
• håndbold 
• basketball 
• volleyball 
• tennis 
• bordtennis  

• badminton  
• golf 
 
På udvalgte tidspunkter sætter instruktører fra de fire idrætsgrene gang i boldspil på 
tværs.  
 
Kom og vær med i festivaldagene - Det hele foregår omkring Hobro 
Idrætscenter. 

 

Ekstra opvisning 

 
Der vil både fredag og lørdag aften blive mulighed for at lave ekstra opvisninger, hvis 
der er hold som ønsker at lave flere opvisninger. 

Dette får du som en del af festivalpakken 
 

Program 
 
Fredag:  Åbning, koncert for voksne og unge event/koncert. 
 
Lørdag:  Idrætsaktiviteter, turnering, opvisninger, løb, åbne arrangementer. 

Mulighed for at se opvisning med DGI`s Verdenshold. 
 Koncert/event lørdag aften. 
 
Søndag:  Afslutningsevent og afrejse   

Specielt for børnefamilierne  
 
Der bliver tilbud om en speciel opvisning med DGI´s Verdenshold for børnefamilier og 
børnecirkus lørdag (der vil være 2 forestillinger).  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

For yderligere oplysninger om gymnastik til DGI Festival 

2011, kontakt DGI Nordjylland på tlf. 79 40 41 50 eller mail 
til janni.jensen@dgi.dk  

Lokalforeningshold fra 4 kl. og op  

 

Landsdelshold fra 4 kl. og op  

 

Evt. efterskole- og højskolehold. 

 

Opvisningstid:  

 

Alm. hold 10 min. 

 

Dobbelthold m. redskaber 15 min.  

 

Der kan evt. ønskes flere minutter, hvis der er tale om større 

hold. Landsdelshold får den tid de har ved forårsopvisninger og 

landsdækkende stævner. 

 

Vi håber, at rigtig mange lokalforeninger/landsdelshold vil bruge 

dette stævne, som et ”minilandsstævne” og ikke mindst for de 

yngre gymnaster, så de også kommer ud og får en oplevelse ud 

over det sædvanlige. 

 

Som ved DGI´s landsstævne i Holbæk i 2009, er der til DGI 

Festival 2011 mulighed for, at oprette hold på tværs af 

foreningerne. Eller hele kommunen kan gå sammen om et hold. 

Det er kun fantasien der sætter grænser. 

 

Der kommer yderligere informationer omkring holdtilmelding 

senere – eller hold øje med www.dgifestival.dk , der opdateres 
løbende. 

DGI Gymnastik tilbyder følgende hold at 
deltage i DGI Festival 2011 

Kom og vær med aktiviteter for alle: 

 
- Splash/trampolinspring i havnen lørdag eftermiddag/aften  
- Aktiviteter på fjorden med både kano/kajak 

 
Der vil også være en del motionsløb/aktiviteter, som er åbne arrangementer – disse vil 
foregå lørdag i dagtimerne 


