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Trener og dommerseminaret 2018
Årets Trener/Dommerseminar vil holdes på Østlandet, Ullevål 3.-4. november.
I forbindelse med seminaret holdes høstens Fellesmøte fredag 2. november.
Enten du er trener eller dommer er det svært gunstig å skaffe seg en oversikt ved å
delta på seminaret. Det vil blant annet bli en gjennomgang av nytt ballprogram.
Resten av agendaen for seminaret kommer sammen med invitasjonen over sommeren.
Vi håper alle setter av datoene og ønsker velkommen til en innholdsrik og inspirerende
RG-helg!

Landsfinalen 2018
Landsfinalen arrangeres i år av region 2 (gammelt regionsystem i RG) 16.-18. november.
Invitasjon og mer informasjon kommer.
Reglement for landsfinalen er under oppdatering hvor alderstrinnene justeres til korrekt
årstall. Det vil ikke bli gjort noen endringer på konkurranseoppsett og reglementet for
2018.

Særregel for junior fjernes
Kravet om at junior skal ha to kroppsvansker av hver gruppe fjernes. Fra og med
Landsfinalen 2018 er det ikke lenger et krav om dette, og regelen blir slik som det
praktiseres internasjonalt.

Sangtekst rekrutt tropp A 2019
Rekrutt tropp A kan ha ett program med sangtekst. Det vil si at troppen kan enten ha
sangtekst i frittstående eller i redskapsprogrammet. Regel om sangtekst for rekrutt tropp
A er gjeldende fra 2019.

Ballprogram rekrutt
Ballprogrammet for rekrutter tar form og det vil være tilgjengelig beskrivelse, samt
videoer på nettsiden i august. Det sendes ut informasjon til RG-miljøet ved publisering.
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Info fra UEG vedr. EM for junior tropp
UEG har vedtatt at deltagende junior tropper i EM i 2019 må kjøre ett program med 5
ringer og ett program med 5 vimpel. Dette for at tropper bedre skal kunne forberede seg
til junior VM i 2019. Denne regelen vil kun inntreffe dersom FIG bestemmer å beholde
junior VM i sitt konkurranseprogram.
TKRG kommer tilbake til hvordan dette vil følges opp i Norge.

Nasjonal klasse for duo/trio 2020
Det er fremmet forslag om innføring av nasjonal klasse for duo/trio.
På høstens fellesmøte vil det bli en høring på forslaget som TKRG vil ta med i
vurderingen av konkurranseklasser for sesongen 2020.

God sommer ønskes alle!
Med sportslig hilsen
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