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Trener/dommerseminaret
Invitasjonen til årets trener/dommerseminaret er nå tilgjengelig i terminlisten. Trenere,
nye dommere og etablerte dommere oppfordres til å delta da det vil komme viktig
informasjon under seminaret. Samtidig skal utførelse i rekrutt, nasjonale klasser og på
tropp dømmes etter en ny modell tilpasset norsk RG fra 2017, og det er kun de som
følger seminaret som vil ha mulighet til å dømme utførelse første del av sesongen.
Påmelding til seminaret gjøres elektronisk innen 19.oktober.
Ytterligere informasjon om seminaret og påmelding finnes i invitasjonen
http://www.gymogturn.no/events/event/trener-dommerseminar-rg/

Fellesmøte 29.oktober
Invitasjon til høstens fellesmøte er nå tilgjengelig i terminlisten.
Fellesmøtet holdes lørdag 29.oktober på Scandic Hotell Asker.
Påmelding gjøres elektronisk innen 24.oktober.
For ytterligere informasjon om fellesmøtet og påmelding se invitasjon
http://www.gymogturn.no/events/event/fellesmote-rg-2/

Nytt internasjonal reglement – norsk versjon
Norsk oversettelse av internasjonalt reglement for 2017-2020 er nå tilgjengelig under
regler og bestemmelser på nettsiden
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/
FIGs rettelser fra august er inkludert. Rettelser og presiseringer fra FIG vil komme i
endelig versjon i januar.
Eventuelle innspill vedrørende oversettelsen kan sendes mamoltub@online.no.
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Reglementsnytt
Som kjent gjelder nytt internasjonalt reglement fra årsskiftet. Dette medfører endringer
for en del norske konkurranseklasser. Nytt rekruttreglement er også på vei.
For å hjelpe trenere til å forberede kommende sesong best mulig ligger det nå ute en
oversikt over de viktigste endringene per klasse på nettsiden
http://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/10/Reglementsnytt-oktober2016.pdf

Rekruttreglement
Flere har etterspurt illustrasjonsfilmer til det nye rekruttreglementet. Filmene er under
produksjon og vil være tilgjengelig på nettsiden i løpet av oktober.
Det vil komme nyttig informasjon vedrørende det nye rekruttreglementet på
trener/dommerseminaret i slutten av oktober og vi oppfordrer alle som har mulighet til å
delta.

Bestemmelser for bruk av sangtekst
Under fellesmøtet 27.mai 2016 ble det informert om bestemmelser for bruk av
sangtekst.
Fra 2017 vil følgende regler gjelde for bruk av sangtekst:
-

Rekrutt, alle klasser: Musikk med sangtekst ikke tillatt
Junior/senior, alle individuelle klasser: Musikk med sangtekst tillatt i 2 program
Junior/senior, alle troppsklasser: Musikk med sangtekst tillatt i 1 program

Bestemmelser for bruk av sangtekst er også å finne i reglementsnytt.
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Utlysning teknisk arrangør 2017
Teknisk Komité Rytmisk Gymnastikk søker teknisk arrangør av Twentyfour Cup
konkurransen 4.-5.februar 2017.

Twentyfour CUP

:

4.-5.februar, UTLYSES
Senior Nasjonale klasser Div. A
Senior Nasjonale klasser Div. B
Nasjonal klasse tropp

SØKNAD sendes til marianne.halberg@gymogturn.no innen 30.oktober.
Bruk søknadsskjema som finnes på
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/arrangor/
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