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Uttakskriterier EM 2017
EM arrangeres i Budapest, Ungarn 19.-21. mai 2017. Mesterskapet er for junior tropp og
senior lag. Uttakskriterier er vedtatt på styremøte 1.desember 2016.
UEGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hver nasjon kan delta med et lag i klassen senior og en tropp i klassen junior.
B. Senior: fra og med 16 år. (Det året man fyller).
C. Et senior lag består av maks 3 gymnaster. Det kan meldes på 1 reserve i tillegg.
D. Hvert seniorlag kjører totalt 8 program.
E. Hver gymnast på seniorlaget må kjøre 1-4 program.
F. En junior tropp består av 5-6 gymnaster, ingen reserve.
G. Hver tropp kjører 2 program.
H. Junior: 13 – 15 år
I. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
TKRG har følgende valg når uttak skal gjøres:
A. 4 – 4
(kun 2 gymnaster kjører 4 program hver)
B. 2 – 2 – 4
C. 2 – 3 – 3
D. 1 – 3 – 4
Kvalifiseringskriterier:
Junior tropp
 En juniortropp tas ut basert på konkurranseresultater og nivå den 18.04.17


Uttaket baseres på en vurdering av konkurranser, både nasjonalt og
internasjonalt, i perioden 10. februar til 10. april 2017.



Alle tropper som ønsker å kvalifisere seg må delta på twentyfour cup i Asker, 25.26.mars, og twentyfour cup i Bergen, 8-9.april. Unntak fra dette kan gjøres
dersom NGTF velger å sende tropper på representasjonskonkurranser. Da vil
resultater i disse konkurransene telle med i vurderingen.



Dersom uforutsette situasjoner oppstår, eller at aktuelle tropper har like
konkurranseresultater, avgjøres uttaket på bakgrunn av en idrettsfaglig vurdering
av TKRG, i samråd med en eventuell Landslagssjef.

NB: Samtlige klubber som driver RG i Norge har hatt mulighet til å sende inn søknad om
å satse med junior tropp mot EM 2017. Innkomne søknader vil prioriteres i
uttaksprosessen på tropp.
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Senior lag
 Maksimalt 3 gymnaster tas ut den 18.04.17. Dersom bare 2 gymnaster tas ut den
18.04.17, kan det tas ut en reserve.


Teknisk komité RG, i samråd med eventuell landslagssjef, avgjør det endelige
uttaket basert på gymnastenes totale konkurransebilde og en idrettsfaglig
vurdering.



Uttaket baseres på en vurdering av konkurranser, både nasjonalt og
internasjonalt, i perioden 10. februar til 10. april 2017. Det vurderes
konkurranseresultater, nivå og hvem som bidrar med høyest poengsum til laget i
enkeltredskaper.



Alle gymnaster som ønsker å kvalifisere seg må delta på twentyfour cup i Asker,
25-26.mars og twentyfour cup i Bergen, 8-9.april. Unntak fra dette kan gjøres
dersom NGTF velger å sende noen gymnaster på representasjonskonkurranser.
Da vil disse konkurransene telle med i vurderingen.

Uttatte gymnaster tilbys deltagelse på fullfinans.
Delegasjonsledelse
TKRG vil foreslå delegasjonsleder når laget er klart.

Uttak internasjonale konkurranser 2017
TKRG har gjort følgende uttak til internasjonale konkurranser 2017:
Miss Valentine, 10.-12.februar 2017
Emilie Holte, senior individuell
Emilie Hvidsten Swensen, senior individuell
Anna Stoyanova, junior individuell
Ingrid Bratsberg, junior individuell
Gracia Fair Cup, 17.-19.februar 2017
Fanny Lunde, senior individuell
Karoline Wennberg, senior individuell
Margit Øverås, senior individuell
Josephine Norstad Juul Møller, junior individuell
Kamilla Dreiem Kvamme, junior individuell
Resterende uttakskonkurranser vil offentliggjøres i etterkant av vedtatt budsjett og
planer for 2017 i januar.
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Konkurranselisens 2017
Minner om at alle må ha gyldig konkurranselisens for 2017 for å kunne konkurrere.
Informasjon om konkurranselisensen er å finne på:
http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/
Klubbene er ansvarlig for å påse at påmeldte gymnaster er registrert for
konkurranselisens. Det sendes ikke ut faktura automatisk for de som ble meldt inn for
2016, alle må registreres på nytt for 2017.
Det er spesielt viktig at informasjon om mail-adresse til medlemmet er korrekt i MySofts
medlemsregister, da faktura sendes den enkelte på mail. Klubbene har egne
kontaktpersoner for MySoft, ta kontakt med klubben din om noe er uklart.
Alle som nå er påmeldt i konkurranser bes gå inn å registrere seg for konkurranselisens
2017. Gymnaster uten betalt konkurranselisens får ikke delta på konkurranser i regi av
NGTF og kretsene.
Det anbefales også å registrere de som ikke foreløpig er påmeldt konkurranser, men som
skal delta på konkurranser i 2017 allerede nå.
Nytt fra og med 2017 er at det nå også kreves Konkurranselisens for gymnaster 9-10 år
for deltagelse regionalt/nasjonalt. Uten betalt lisens har man ikke rett til å delta.
Priser:

9-12år
13år +

200,-kr
500,-kr

Lisensen gjelder som forsikring både på treninger og i konkurranse, det er derfor en
fordel å tegne denne tidlig på året og ikke vente til første konkurranse.

Søknadsfrister 2017
Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2017 er 20.januar.
Dette gjelder:

Søknad om å arrangere regionale samlinger.
Søknad om midler til utvikling

Det kan i disse søknadene kun søkes for prosjekter/besøk som gjennomføres i løpet av
kalenderåret 2017.
Oppdaterte søknadsmaler er å finne på www.gymogturn.no under Medlemmer-AktivitetRytmisk Gymnastikk-reglement/Bestemmelser
Utlysning om å søke på arrangement i 2018 kommer i mars.
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Seeding 2017






TKRG har vedtatt at gymnastene på Senior landslaget og Junior landslaget skal
seedes i første konkurranse, dette gjelder Nivå 8 og Nivå 6.
For alle andre klasser er det åpen trekking i første konkurranse.
For alle klasser er det seeding i EN pulje i andre konkurranse. (For alle klasser
gjelder rankinglista etter første konkurranse),
For alle klasser er det seeding i 2 puljer i tredje konkurranse
For alle klasser er det full seeding i fjerde konkurranse.

Bestemmelser om barneidrett
NIF oppdaterte Idrettens Barnebestemmelser i 2015 og har nå godkjent NGTFs
inndelinger av regioner. Endringer kan leses i full tekst på vår nettside, men her er i
korte trekk det som er nytt i forbindelse med konkurranser/oppvisninger.
Konkurranse/oppvisning, betyr all deltagelse som er etter konkurranseprogram i en av
grenene våre. Grenene har benyttet begrepet oppvisning for barn opp til 10 år, selv om
de har kjørt etter normalt konkurranseprogram/reglement, begrepet oppvisning er i dette
tilfelle konkurranse.
Nasjonale konkurranser for 6-10åringer (det året gymnast fyller):
Hver gren i NGTF kan hvert år arrangere inntil 2 nasjonale konkurranser/oppvisninger for
6-10åringer. Arrangør må søke NGTF om å få tildelt en av disse
konkurransene/oppvisningene. Det er åpent for at 6-10åringene kan delta i én nasjonal
konkurranse pr. år (selv om flere arrangeres). Andre nasjoner kan ikke inviteres til
konkurranser hvor 6-10åringer deltar.
I desember ble det sendt ut informasjon vedrørende endringen, som gav alle klubber
som driver med RG mulighet til å søke med frist 15.desember.
Søknader er under behandling.
Lokale Konkurranser 6-8åringer (det året gymnast fyller):
Gymnaster i alderen 6-8 år kan delta i lokale konkurranser. Med lokalt menes fortrinnsvis
i egen klubb, eller med klubber i nærmiljøet. Begrepet lokalt kan ikke strekkes lenger
enn til innen egen krets eller nærmeste klubb med aktivitet i samme gren.
Lokale konkurranser kan være åpne for alle fra 6 år og oppover, men det kan ikke
inviteres gymnaster utenfor det lokale begrepet i samtlige klasser til en lokal
konkurranse så lenge barn i alderen 6-8 år deltar.
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Regionale konkurranser 9-10åringer (det året gymnast fyller):
NGTF har innført like regioner i alle grener. Regionene er definert som følgende:
Region Nord: Finnmark, Troms, Nordland
Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Region Sør: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold
Region Øst: Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland
Gymnaster i alderen 9-10år kan delta i regionale konkurranser. Regionale konkurranser
kan være åpne for alle fra 9 år og oppover, men det kan ikke inviteres gymnaster fra
andre regioner i noen klasser så lenge barn 9-10 år deltar.
Nasjonale konkurranser 11-12åringer (det året gymnast fyller):
Verdt å merke seg at det ikke kan inviteres barn fra land utenom Norden og
Berentsregionen så lenge 11-12 åringer deltar.
Les mer om Bestemmelser og rettigheter for barn på nettsiden vår for mer utfyllende
informasjon om bestemmelsene, NIFs og NGTFs tolkninger samt sanksjonsreglementet
for brudd på bestemmelsene.

Junior NM
NM for junior internasjonal klasse nivå 6 og nivå 4, junior tropp og junior Duo/trio
arrangeres i Bergen 17.-18. juni 2017. I forbindelse med Fellesmøte 29.oktober 2016
informerte TKRG om prøveordning i 2017 med åpen påmelding til junior NM.
Åpen påmelding gjelder for klassene:
Junior internasjonal klasse nivå 6
Yngre junior internasjonal klasse nivå 4
Junior tropp
Klassen junior duo/trio vil fremdeles ha kvalifisering, der de 8 øverste på rankinglisten
for 2017 etter twentyfour cup i Asker 3.-4.juni 2017 kvalifiseres til NM.

Forbundsdommerkurs 2017
Forbundsdommerkurset arrangeres over to helger i Oslo i 2017:
1.helg:
Fra fredag 10.februar kl. 18:00
Til søndag 12. februar kl. 15:00

2.helg:
Fra fredag 24. februar kl. 18:00
Til søndag 26. februar kl. 15:00
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Invitasjon er nå tilgjengelig i terminlisten på nettsiden, både under første og andre helg.
http://www.gymogturn.no/events/event/forbundsdommerkurs-rg-helg-1/
http://www.gymogturn.no/events/event/eventseventeventseventforbundsdommerkursrg-helg-2/
Vi gjør oppmerksom på frist for påmelding 20.01.2017
Påmeldingsskjema er for både helg 1 og helg 2 og finnes i invitasjonen, man trenger kun
å melde seg på én gang.

Utlysning Sommersamlingen 2017
TKRG søker teknisk arrangør av sommersamlingen i 2017. Samlingen skal gi tilbud til
våre beste uttatte gymnaster (sommersamling), samt være et åpent tilbud til de som
ønsker å delta (basissamling).
Arrangør må legge til rette for følgende:
- Overnattingsmuligheter for totalt ca.100 gymnaster og ledere.
- Tilrettelegge for overnatting for 12-15 trenere/ledere fra NGTF.
- Sørge for at ca.10 treningsgrupper (avhengig av antall påmeldte) har mulighet til å
trene, følgende fasiliteter bør være tilgjengelig:
o Et fullt RG-felt med takhøyde.
o Et avgrenset rom hvor man kan bruke musikk uforstyrret (til dans etc)
o Treningsfelt med deler av RG-teppet (flere grupper kan jobbe side ved
side)
Andre type treningsrom kan også benyttes (turnhall, styrkerom osv.).
Det er ønskelig at søker skisserer treningsmulighetene og hvordan forskjellige
treningsrom kan benyttes.
- Sørge for frokost, lunsj og middag til samtlige deltagere, trenere og ledere.
Lunsjen må være tilfredsstillende, det vil si varm mat eller salat med pasta/kjøtt,
eller tilsvarende.
- Sørge for noe sosial aktivitet for deltagerne, samt 1-2 hyggetreff for trenerne.
- Sørge for førstehjelpsutstyr, og døgnvakt under samlingen.
- Stille med CD-spillere/musikkanlegg til bruk i treningsrommene. (3-4stk)
- Stå for reglementet for samlingen, leggetider, ”byturer” etc. og følge opp dette.
- Arrangøren dekker kostnadene for mat til deltagerne.
- Arrangøren tar kostnader knyttet til sosiale aktiviteter.
Det vil være krav til en voksen følgeperson fra hver deltagende klubb.
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NGTF/TKRG har ansvar for følgende:
- Sende ut invitasjon, ta imot påmeldinger og betaling fra gymnastene.
- Engasjere og betale trenere/ledere (overnatting, reise og honorar).
- Sette opp treningsplan for samlingen, og dele gymnastene i treningsgrupper.
- NGTF dekker en hall-leie/teppe-leie/overnattingsleie opp til max kr.50.000,(dekkes etter rapport med økonomisk oversikt).
- NGTF betaler en arrangørstøtte på kr.1.000,- pr deltager (inkludert
trenere/ledere/voksenrepresentanter fra klubbene).
Søknad med beskrivelse av:
- Treningsfasiliteter
- Overnattingsmuligheter for gymnaster og klubbledsagere
- Overnattingsmulighet for trenere/ledere fra NGTF
- Forslag til sosiale aktiviteter
Sendes på mail til: marianne.halberg@gymogturn.no innen 20.januar 2017.

God Jul

Med sportslig hilsen

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

Marianne Halberg
Konsulent RG

