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Treningsleir i Russland og Spania
NGTF arrangerer treningsleir RG i Russland 1.-8. oktober 2017.
Følgende gymnaster skal delta på leiren med landslagssjef Flavia Suarez:
Anna Stoyanova, Asker
Fredrikke Tynning-Bergestuen, Asker
Ingrid Bratsberg, Bergens TF
Josephine Nordstad Juul Møller, Asker
Kamilla Dreiem Kvamme, Stavanger
Margit Øverås, Asker
Marie Tynning-Bergestuen, Asker
Uken etter arrangeres det treningsleir med Flavia Suarez i Spania fra 8.-14. oktober, der
følgende gymnaster skal delta:
Anna Eker Christoffersen, Skjeberg
Kristin Nilsen, Skjeberg
Lotte Nordstad Juul Møller, Asker
Lotte Vik, Tromsø
Thea Herløe, Haugesund
Nora Skiftestad, Haugesund
Guro Fjelde, Straen
Lana K. Nilsen, Straen

Happy cup 2017
Happy cup arrangeres 3.-5. november 2017 i Ghent, Belgia.
Norge deltar med tre juniorgymnaster etter uttak fra forbundet.
Følgende gymnaster skal delta i konkurransen:
Ingrid Bratsberg, Bergen TF
Josephine Nordstad Juul Møller, Asker TF
Kamilla Dreiem Kvamme, Stavanger TF

Fellesmøte 2017
Høstens fellesmøte arrangeres fredag 27. oktober fra kl. 18:00 til ca. kl. 21:00.
Møtet blir i kantinen på Idrettens hus på Ullevål.
Mer informasjon finnes i invitasjonen som er tilgjengelig i terminlisten her
https://www.gymogturn.no/events/event/fellesmote-rytmisk-gymnastikk/
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Trener/Dommerseminaret 2017
Årets Trener- og dommerseminar vil holdes på UBC på Ullevaal Stadion 28.-29.oktober.
Seminaret starter på lørdag fra kl. 09:00 og avsluttes på søndag kl. 16:00
Mer informasjon om seminarets innhold, tidsplan og ikke minst gjesteforeleser finnes i
invitasjonen som er tilgjengelig i terminlisten.
https://www.gymogturn.no/events/event/trener-og-dommerseminar-rg-2017/
Vi håper alle fikk holdt av datoen før sommeren og ønsker velkommen til en innholdsrik
og inspirerende RG-helg!

Landsfinalen 2017
Konkurransereglement for Landsfinalen er oppdatert for 2017 og finnes på NGTFs
nettside her
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/
Landsfinalen blir i år arrangert i region 1 og teknisk arrangør er Asker TF.
Invitasjon kommer.

Terminlisten 2018
Terminlisten for 2018 har en endring etter forespørsel om å flytte rekruttkonkurransen i
Fana på grunn av Nordisk som arrangeres samme helg.
Ny dato for rekruttkonkurransen er 10.-11. mars.
Det er fremdeles ingen som har søkt om å være teknisk arrangør for senior NM i RG i
2018.
Det er fremdeles mulig å sende inn henvendelse, så dersom din klubb ønsker å arrangere
senior NM i 2018, ber vi om en tilbakemelding på dette senest innen 14. oktober.

Arrangørveiledningen 2018
Arrangørveiledningen er oppdatert for 2018 og ligger tilgjengelig på nettsiden
(nye endringer er markert i grønn skrift):
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/arrangor/
Vi gjør oppmerksom på at kvalifiseringsregler for NM og NF er under oppdatering og vil
publiseres på nettsiden innen 1. november.
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Konkurranseklasser 2018
Oversikt over konkurranseklasser og redskap for 2018 ligger nå ute på nettsiden:
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/

Twentyfour Cup regler 2018
Twentyfour Cup regler for 2018 er nå tilgjengelig på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/

Søknad- og rapportmaler
Vi gjør oppmerksom på at flere søknadsmaler og rapportmaler for RG er oppdatert på
nettsiden. Vi ber om at klubber benytter de justerte malene ved søknader og rapporter.
Dette gjelder følgende maler:
Søknadsmal for internasjonale konkurranser
Søknadsmal for internasjonale samlinger
Søknadsmal for åpne treningssamlinger (tidligere kalt regionale samlinger)
Rapportmal for internasjonale konkurranser
Rapportmal for åpne treningssamlinger
Invitasjonsmaler for nasjonale konkurranser og 24-cup konkurranser er også oppdatert.

Reglementer under oppdatering
I sommer ble det sendt ut høringsdokumenter for både nasjonalt reglement og
rekruttreglementet.
Basert på høringssvar er reglementene under justering og vil publiseres på nettsiden i
løpet av oktober.
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