
 
Warm up & konkurrenceplan DM 2020  

1. Stretching området uden måtter & foto 

Alle hold (% junior lev.5, senior lev.6 & Performance) får 15 min.  
➢ Der vil være 3 hold inde af gangen, og der roteres et nyt hold ind og et hold 

går ud hvert 5.min. 
➢ Ved junior lev.5 & senior lev.6 er der 7 min. imellem alle hold. (De får 20.min 

i alt.) 
➢ Ved Performance er der 5 min. mellem holdene, men der er afsat 20 min. 

per.hold (dette givet at der ikke forventes mange hold - ellers vil dette 
reduceres til 15 min.) 

➢ Der er afsat 5 min. til at komme fra stretching området til 
opvarmningshallen. 
 

2. Opvarmning på måtte 

Alle Cheer rækker (% Junior lev. 5 & Senior lev.6) får 15 min. 
➢ 5 min tumbling  
➢ 5 min fuldt gulv u.musik 
➢ 5 min. fuldt gulv m. musik 
➢ OBS:  10 min. fuldt gulv foregår på den samme måtte. (de sidste 5 min. m, 

musik.) 
 

Dance får 15 min. opvarmning fordelt som følger: 
➢ 5 min. gulv 
➢  5 min. fuldt gulv (måtter) u. musik 
➢ 5 min. fuldt gulv (ingen måtter) m. musik 

 
Junior lev.5 & Senior lev.6 får 21 min. opvarmning på måtte. 
➢ 7 min tumbling  
➢ 7 min fuldt gulv u.musik 
➢ 7 min. fuldt gulv m. musik 
➢ OBS:  14 min. fuldt gulv foregår på den samme måtte. (de sidste 7 min. m, 

musik.) 
 

3. Øvrig tid: (gælder ALLE) 
➢ 5 min. til fotografering (i opvarmningshallen lige før tumblingtid) 
➢ 5 min. til at gå fra opvarmningshallen ned til opvisningshallen 
➢ 10 min. til piercing tjek + stå klar til konkurrence 

 
Der går 15 min. fra opvarmningen slutter til man står på konkurrence gulvet. På den måde 
undgår vi, at udøverne bliver kolde og vi holder et fint flow.  
 

Side 1 af 3 

 



 
4. Floor plan 

 
Warm-up (Team DK hal) 
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Stretching (Dansernes sal) 

 

 
 

Side 3 af 3 

 


