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Landslagssjef Rytmisk Gymnastikk
NGTF har ansatt landslagssjef i Rytmisk Gymnastikk, Flavia Suarez Rueda.
Les mer om nyheten på våre nettsider her:
https://www.gymogturn.no/landslagssjef-rytmisk-gymnastikk/

Uttak EM 2017
EM arrangeres i Budapest, Ungarn 19.-21. mai.
Norge deltar med 2 individuelle gymnaster, 1 reserve og 1 juniortropp med følgende
gymnaster:
Emilie Holte
Emilie Hvidsten Swensen

senior individuell
senior individuell

Stella Maria Holmboe
Josephine Norstad Juul Møller
Natalie Williams
Olivia Beyer Bruvik
Andrea Hammernes Leopold

juniortropp
juniortropp
juniortropp
juniortropp
juniortropp

Reisende reserve individuell: Fanny Lunde

Uttakskriterier VM 2017
VM arrangeres i Pesaro, Italia 20. august – 3. september.
Forbundsstyret fikk oversendt saksdokumentet med forslag til vedtak, og saken har blitt
vedtatt 9. mai gjennom svar på e-post.
FIGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hver nasjon kan delta med 1 eller 2 gymnaster i klassen senior individuell og en
tropp i klassen senior.
B. Senior: fra og med 16 år. (Det året man fyller).
C. Gymnastene kan kjøre totalt 8 program.
D. En senior tropp består av 5-6 gymnaster.
E. Hver tropp kjører 2 program.
F. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
TKRG har følgende valg for senior individuell:
A. 4 – 4 (kun 2 gymnaster kjører 4 program hver)
B. 4 (kun 1 gymnast kjører 4 program)
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Senior Individuell
Emilie Holte og Emilie Hvidsten Swensen tas ut til å representere Norge i senior
individuell i VM i RG 2017.
Utøverne kjører 4 programmer hver.
Utøverne er tatt ut på bakgrunn av oppnådde konkurranseresultater og utvist nivå i løpet
av 2017.
Teknisk komite vil ta ut en reserve som også reiser til mesterskapet etter NM senior i
Haugesund. Reserven er i utgangspunktet ikke satt opp til å kjøre noen programmer.
Senior tropp
TKRG har vedtatt å sende en seniortropp til VM dersom de tilfredsstiller følgende kriterier
Tropper som ønsker å kvalifisere seg må delta i Twentyfour cup i Asker, 3-4.juni, og NM i
Haugesund, 26-27.juni.
 En seniortropp tas ut den 29.juni basert på en vurdering av konkurranser, både
nasjonalt og internasjonalt, i perioden fra 28.april til 27.juni.
 Dersom tropp skal ha reserve, må reserven kjøre i en av de nevnte
kvalifiseringskonkurransene. Dersom en i troppen blir skadet uten at troppen har
en reserve, og slik at troppen ikke kan gjennomføre konkurranse, går VM plassen
til en eventuell neste tropp.
 Dersom uforutsette situasjoner oppstår, eller at aktuelle tropper har like
konkurranseresultater, avgjøres uttaket på bakgrunn av en idrettsfaglig vurdering
av TKRG.
Uttatte individuelle gymnaster tilbys deltagelse på fullfinans.
Uttatt tropp tilbys deltagelse på full egenfinans.
TKRG vil foreslå delegasjonsleder når utøvere, eventuell tropp og øvrige deler av
delegasjonen er klarlagt.

Redskapsfordeling Twentyfour cup Asker 3.-4. juni
Twentyfour Cup i Asker 3.-4. juni vil yngre junior Nivå 4 ha følgende redskaper:
Ball – Køller – Vimpel
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Åpne treningssamlinger 2017
Årets åpne treningssamlinger, tidligere kalt åpne regionale samlinger, er tildelt som
følgende:
15.-17. september
15.-17. september
22.-24. september
29. sept – 1. okt.
Dato kommer

Asker TF
Byneset RG
Tromsø TF
Skjeberg TF
Haugesund TF

Invitasjoner legges i terminlisten på nettsiden ca.1mnd før samling.

Med sportslig hilsen

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
v/Tina Carlsen
Leder /s/

Marianne Halberg
Konsulent RG

