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Først av alt må vi gratulerer det norske laget; Linn Finstad, NGT, Thea Mille
Nygaard, Holmen tt, Solveig M Berg, Asker tf, Julian Tøssebro, Bergen tf og Maria
Tronrud, Oslo tf med lag-gull i Nord Europeisk Mesterskap og Julian Tøssebro med
en bronse i frittstående finalen. Dette er helt i tråd med resultatmålene i
Langtidsplanen til Turn Kvinner.
Vi går inn i en ny og spennende periode. Forbundstinget vedtok satsning på alle OL
grener fra 2017. Nye mål er satt om deltagelse i OL 2020 og 2024.Dette er et høyt
mål, men som vi mener er realistisk. Vi har flere gymnaster som har mulighet for å
nå det målet, men det krever en stor innsats av dere i klubbene. Det er dere som
trener gymnastene daglig og sånn vil det også være framover da Turn Kvinner ikke
vil gå for en Sentermodell som turn menn. Vi har yngre utøvere og vi ser viktigheten
av at de bor hjemme. NGTF sentralt med komiteledere fra TK, RG TM og TRG har
startet på en omfattende organisering og planarbeid for Toppidrett i NGTF. Vi har
hatt 3 laaange dager med foredrag fra OLT, andre særforbund og diskusjoner rundt
hva vi kan gjøre likt og hva som bør være ulikt. Prosessen er tidkrevende og ikke
ferdig.
Vi har sendt ut et spørreskjema til alle landslagsklubber. Klubbene var ganske så
enig om hva de ønsket seg i framtiden av NGTF og de fleste punkter vil bli innfridd
de kommende årene.
Turn kvinner vil fokusere på det nye FIG elite systemet i 2017 da vi tror det er dette
som må til for å heve norsk turn og klare målet om deltagelse i OL 2024. Vi vil lyse ut
inntil 3 timebetalte stillinger i 2017 som skal jobbe med implementering av det nye
FIG elite systemet rundt om i regionene, ute i klubbene og blant trenerne. Dette skal
danne grunnlaget for gode gymnaster i fremtiden. Vi vil så lyse ut en stilling på en
Landslags sjef med ansettelse fra høsten 2017 for å kunne planlegge arbeidet og
starte for fullt fra 2018. Han/hun vil da ha ansvaret for samlinger og mesterskap/
internasjonale konkurranser samt følge opp klubbtrenerne i de sportslige planene for
landslagsgymnastene.
Vi må ikke glemme de gymnaster vi har på junior og senior laget i dag, det er disse
gymnastene som vi må gi muligheten til å kvalifisere seg til OL 2020 og det kommer
fort. Kvalifiseringen starter allerede i 2018 og med endelig kvalik i VM 2019. 2017 blir
et individuelt år med unntak av Nordisk og NEM. Landslagssamlinger vil bli holdt i ca
samme antall som i 2016.Vi vil ha med flere klubbtrenere i EM og VM enn tidligere
for at de skal få utvikle seg å følge gymnastene sine.
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NYTT for 2017
Fra 2017 blir det en del nytt når det gjelder konkurranser:
Turn menn og turn kvinner vil ikke lenger ha twentyfour cup eller FIG konkurranser
sammen lenger. Det blir NM, Nasjonal rekruttkonkurransen og Norgesfinalen som blir
som før.
Turn kvinner kjører twentyfour cup som vi har gjort, bare uten turn menn.
FIG-konkurransene blir som følger:
Lørdag:
1.pulje rekrutter og juniorer kjører det nye FIG elite systemet som baserer seg på
obligatoriske øvelser.
2.pulje: senior mangekamp etter CoP
Premieutdeling i mangekamp junior og senior
Søndag:
1 eller 2 puljer vil avhengig av antall påmeldte.
Rekrutter og juniorer kjører mangekamp etter forenklet CoP, seniorene kjører
apparatfinaler
(6 i hvert i apparat)
Premieutdeling for rekrutt; lørdagens resultat + mangekamp søndag, junior
mangekamp, senior apparat finaler.

18.november Foredrag av Maria Mcloughlin
Hun vil informere om det systemet de bruker i England som vårt nye konsept bygger
på. Dette er for alle som vil
info og påmelding
19.november Foredrag av Maria Mcloughiln kun for landslagsklubber og
internasjonale dommere
Info og påmelding
11.desember Workshops i FIG elite systemet
Søndag kl.9.00-11.00 med Antonio Egri i Hasle hallen under rekrutt testen
Rekrutt test for uttak til rekruttlaget 2017
10.-11.desember i Hasle hallen, Oslo
Invitasjon og påmelding
10 beste fra testen + inntil 5 gymnaster kan bli vurdert in etter 1.FIG konkurranse
Alle som blir tatt ut på rekrutt laget må stille i FIG konkurranser i 2017.
Rekrutt laget fra 2018 vil uttaket bli gjort etter resultathistorien fra FIG konkurransene
(obligatorisk + selvvalgt)
Her finner du info og påmelding
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Forbundsdommer kurs 27.-29.januar i Oslo
Fra og med 2017 er det nytt Code of Point og ny periode.
Alle som skal være dommere i 2017 må ta nytt kurs. Forbundsdommer kurset er for
deg som har vært forbundsdommer, kretsdommer eller er over 16 år og har vært
landslagsgymnast. De som går på kurset forplikter seg til å dømme min 3
konkurranser i året.
Code of Point 2017-2020
Innbydelse og påmelding kommer i terminlisten.
For Trenere/Landslagsgymnaster og andre interesserte 17.desember Holmen
turnhall
I forbindelse med Landslagssamlingen vil det i pausen mellom to økter på lørdag den
17/12-16 kl.13-15 bli et informasjonsmøte om det nye CoP.
NM jr.
I år vil det ikke bli kvalik til NM jr. som tidligere. Det er opptil klubbtrenere å sikre at
gymnastene har det riktige nivå for deltagelse i NM jr.

Landslagsgruppene 2017
Fra og med 1/1-2017 blir det kun et rekruttlag (10 etter rekrutt testen + vurdere inntil
5 etter første FIG konk.), junior og senior lag.(10 etter resultathistorien + vurdere
endringer etter første FIG konk)
I begynnelsen av januar, etter at gymnastene har takket JA til Landslagsplassen, vil
TK invitere til et orienterings møte med gjeldene klubber.

Uttakskonkurranser og kriterier Turn Kvinner 2017
Skjematisk oppsett vil bli lagt ut under Landslag om få dager.

Med dette ønsker vi alle lykke til med trening og forberedelse for ny periode!
Teknisk Komite Turn Kvinner
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