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Twentyfour Cup 29.-31.januar 2016
Njård har dessverre trukket seg som arrangør av Njårdpokalen 2016.
Både Twentyfour Cup og nasjonal rekruttkonkurranse erstattes samme helg med Asker
TF som arrangør.
For å få gjennomført alle delene av konkurransen må denne starte fredag 29.januar og
ikke 30.januar som det har stått på terminlisten. TKRG vil derfor gjerne ha
tilbakemelding fra de klubber som evt. allerede har bestilt reise slik at
konkurranseprogrammet kan tilpasses best mulig dersom dette er aktuelt. Gi beskjed på
mail til siv.kleiberg@nif.idrett.no så raskt som mulig.

Rekruttreglement 2017
Det er nå oppnevnt en gruppe som skal jobbe med rekruttreglement gjeldende fra 2017.
Dette er:
Gry Berge Haanes
Marie Moltubakk
Bozena Pietura
Olga Ivanova

Senior tropp EM 2016
Til foreninger som har senior tropp i Rytmisk Gymnastikk for sesongen 2016.
Hvert annet år arrangeres det Europamesterskap for senior tropp. I 2016 holdes dette
mesterskapet i Holon, Israel i perioden 13.-19.juni.
TKRG ønsker å kartlegge hvilke tropper som kan være aktuelle for deltagelse til dette
mesterskapet. Disse kriteriene må være til stede:



Troppene må ha gymnaster innenfor internasjonale aldersbestemmelser:
- Gymnastene må være født i 2000 eller tidligere
Troppen kan bestå av 5 eller 6 gymnaster.
- Dersom troppen består av 6 gymnaster må alle 6 gymnastene delta i
min. en av kjøringene i konkurransen.
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Det er ressurskrevende å forberede en tropp til et internasjonalt mesterskap. TKRG har
ikke ekstra midler til dette, men det er likevel ønskelig å legge til rette på best mulig
måte for en eventuell satsingstropp dersom noen vurderer å satse til EM. TKRG kan enda
ikke garantere å sende en tropp til EM da dette avhenger av eventuelle ekstra midler,
og/eller egenfinans samt nivå på troppene, men ønsker likevel å undersøke muligheten
for deltagelse dersom noen tropper er innenfor kravene. Uttakskriterier EM offentligjøres
senere i høst.
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