Leder Solbjørg Rygh, Auglendsvn, 54 B, 4019 Stavanger.
Tlf. 51 58 05 94 Mobil 480 67 882 E-post: solbjorg.rygh@gmail.com

Bergen, den 02/11.2016

SIRKULÆRE NR. 4-2016
LANDSTURNSTEVNET I HAUGESUND 2017

Først en viktig melding: Til NKGV,s tabell LADIES IN BLUE 2 av Turid
Biseth Pedersen er det et ønske fra henne og godkjenning av NGTF og
NKGV om å endre litt på tabellen. Hun vil kutte ut serie 4 og lage en ny
avslutning på Sambaen – serie 3. Da blir programmet noe kortere – på ca. 6
minutter. Vi vil sende dere alle endringer så snart de er ferdig.
Første påmelding til Landsturnstevnet var den 15/9-16 og informasjon er sendt ut til alle lag
fra NGTF. Vi håper at vi vil bli en stor og flott NKGV tropp i Haugesund.
Mer informasjon om Landsturnstevnet vil dere finne på NGTF sin internettside:
www.gymogturn.no.
NKGV’S LANDSMØTE I HAUGESUND 2017
Som tidligere informert om vil vårt Landsmøte vil bli avholdt på Scandic Maritim fredag den
23. juni 2017 med start kl. 12.00. Det vil bli avholdt en Landsmøtemiddag samme kveld.
Fremdriftsplanen for Landsmøtet er:
Innkalling til Landsmøtet – sendes ut senest 22/3
Frist for saker som skal behandles i Landsmøtet – senest 30/4
Utsendelse av saksliste og alle Landsmøtepapirer til delegater og observatører – senest 1/6.
NB! Styret har vært i kontakt med arrangøren av Landsturnstevnet, og det vil bli anledning for
de som skal bo på skole å komme inn der fra den 22/6.
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NYTT FRA STYREMØTE 27/10
Savnete stoffruller til oppvisningsdraktene våre er kommet tilbake til Norge fra Gran Canaria.
Styret har jobbet mye med denne saken, og fant i januar 2016 frem til syersken på Gran
Canaria som tidligere hadde sydd drakter for oss. Etter forhandlinger med henne og arbeid
med å få noen til å importere det til Norge ankom stoffruller samt mønster og tråd den 24/10.
Det er firma Carite Veslemøy Viervoll AS som vi har inngått avtale med om å få draktstoffet
til Norge og som kan sy nye drakter til oss.
REVIDERT INNSTRUKS FOR KONTAKTER
Vi har revidert Instruks for Kontaktene slik at de stemmer med våre vedtekter. Revidert
instruks følger med denne sending.

GOLDEN AGE I PORTOROZ, SLOVENIA
Takk til alle NKGVere som var med å gjøre Golden Age i Slovenia til en hyggelig opplevelse
med flotte oppvisninger til tross for kummerlige forhold under den ½ timen vi fikk til
teningsgjennomgang. Dere var en flott gjeng som var aktive på work shop, badet i basseng og
havet og alle så ut til å kose seg.

SALG OG KJØP AV BRUKTE DRAKTER M.M.
Styret har nå flere pent brukte drakter til salgs – mange størrelser - til en pris av kr. 500,- +
porto. Vi har også kjøpt inn en hel del nye bodyer i forskjellige størrelser. Disse vil vi
selge til en pris av kr. 150,-.
Videre har vi for salg NKGV sin T-skjorte for kr. 100,- og for de som ønsker NKGV sin pins
så koster den kr. 50,-. For å bestille alt dette tar dere kontakt med:
Karin Skyrud – Epost: karinogtor@getmail.no Tlf. 63 81 22 56 Mob.934 80 394
Vi betaler fortsatt kr. 500,- + porto pr. drakt. Denne sendes til: Karin Skyrud, I. Opsahlsgt. 3
A, 2004 Lillestrøm. Husk kontonummer som pengene skal betales til.

Med vennlig hilsen
NORGES KVINNELIGE GYMNASTIKK VETERANER
Solbjørg Rygh (sign)
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