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REFERAT
Fellesmøte rytmisk gymnastikk,
fredag 2.november 2012 kl.18.00 , Idrettens Hus Ullevål
Møteleder Bente Bjanes
Referat legges tilgjengelig på NGTF’s nettsider
Referent: Siv Kleiberg/Bente Bjanes 2.november 2012

Deltagere:

Bente Bjanes
Kari Brandal
Gry Berge Haanes
Trond Evertsen
Siv Kleiberg
Nedelina Nedelcheva
Suzanna Hozmann
Sylvia Bjerkelund
Marie Moltubakk
Olena Turkina
Irina Zubchenko
Ulrikke Riise
Hanna Nemchenko
Mima
Ida Lindtveit
Tone B Landerud
Camilla Ulsakerhaugen

TKRG
TKRG
TKRG
TKRG
NGTF
Njård
Njård
Njård
Dommergr
Stavanger
Stabekk
Ålesund
Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn
Nordre Land

Liv Marie Simensveen
Marzena Johansson
Bozena Pietura
Magdalena Lukaszewicz
Marit Sørensen
Anne Røv-Johnsen
Lisbeth Ruud Løken
Elsie Strand
Janicke Strand
Lisbeth Brevik Nesse
Siri Kornstad
Linn Sannes
Olga Ivanova
Eva Ystborg
Mette Sivertsen
Siw Irene Nyhuus

Nordre Land
Skjeberg
Skjeberg
Skjeberg
Skjeberg
Asker
Njård
Østfold
Borge
Hødd
Bergen
Rogaland
Tromsø
SIV
Njård
Kolbotn

Agenda
Saksnr.
006/12
007/12
008/12
009/12

tema
Informasjon om sesongen 2013 – kurs – konkurranser – nye klasser – 24cup – NM.
Hvordan kan vi få RG til å bli mer synlig som idrett?
Hva kan din krets – din klubb – du bidra med?
I 2012 har vi gjennomført ”Trenerprosjektet”, vil vi ha lignende prosjekt i fremtiden?
Hva – hvordan – når?
Hvordan bør vår fremtidige sommersamling /Basissamling se ut?
Sted – innhold – for hvem?

Bente ønsker velkommen. Informerer om at Kari Brandal og Trond Evertsen nå går ut av TKRG etter
henholdsvis 6 og 4 år i komitéen. Det oppfordres å komme med forslag til nye komitémedlemmer,
forslag kan sendes til Øistein Leren på mail: oistein.leren@nif.idrett.no så raskt som mulig.
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006/12

Informasjon om sesongen 2013
Forbundsdommerkurs:
25.-27.januar og 15.-17.februar
Starter fredag kl.18 og avslutter søndag kl.15 begge helger
Arrangeres i Askerhallen
Plass til ca 50 deltagere
Gratis for dommere med 5 eller flere dømte konkurranser 2011/2012
400,-kr for andre som tar eksamen
800,-kr for de som ikke ønsker å ta eksamen
Eksamen gir dommergrad i alle nasjonale kategorier
Siri: et spørsmål angående eksamensformen. Kommer den til å være slik den har vært
tidligere? Dette kan være avgjørende for om enkelte velger å ta dommereksamen på nytt,
da det var mange avkryssings spørsmål på kort tid, noe som gjorde det vanskelig.
Bente: fin tilbakemelding, da eksamensformen foreløpig ikke er satt.
Bente: TKRG/Dommergruppa ønsker å ta opp hvilket språk som benyttes ved
dommerbordet og i pauser. Det er mange utenlandske dommere som kommuniserer på
sine morsmål på dommerbordet og i pausene. Hva som sies kan være helt uskyldig, men
det skaper en viss usikkerhet for de som ikke forstår hva som blir sagt. Minner om at
offisielt språk i norske konkurranser er norsk eller engelsk.
Internasjonale dommerkurs:
TKRG har 8 internasjonale dommere som ønsker å fornye sin dommergrad
Andre kan ta internasjonalt dommerkurs på egenfinans, det kreves da en norsk
tilleggseksamen for å få godkjent norsk forbundsdommergrad.
Dommere som ønsker å ta internasjonalt dommerkurs og har norsk pass, må
henvende seg til forbundet for påmelding. Dommere med utenlandsk pass må
kontakte sine respektive hjemland for å kunne melde seg på kurs.
Kretsdommerkurs:
Økonomi og gjennomføring må ivaretas av kretsen.
Dommergruppa setter opp en kurslærerpool som kan holde kurs i kretsene.
Møre og Romsdal har meldt interesse om å holde kurs i kretsen.
Konkurranser:
24cup (Norges Cup)
o Senior internasjonal klasse
o Junior internasjonal klasse
o Yngre junior
o Senior nasjonal klasse
o Junior nasjonal klasse, divisjon A
o Senior tropp
o Junior tropp
o Nasjonal klasse tropp
o Senior duo/trio
o Junior duo/trio
-

Norgesmesterskap junior, arrangeres under Ungdomslekene på Lillehammer 19.-21.4
o Junior internasjonal klasse
o Yngre Junior internasjonal klasse
o Junior tropp
o Junior duo/trio

TKRG trenger frivillige som kan være med å arrangere denne konkurransen. Reise og
overnatting til UL vil bli dekket av NGTF. I 2016 skal det også arrangeres Ungdoms OL på
Lillehammer, unge som ønsker å få innpass til å gjøre en frivillig innsats der oppfordres til
å hjelpe til under Ungdomslekene 2013 både for å få kjennskap til anleggene og få vist seg
frem for de som skal vurdere frivillige til Ungdoms OL.
Interesserte frivillige til UL kan melde seg på mail til: siv.kleiberg@nif.idrett.no
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-

Norgesmesterskap junior lag og senior duo/trio, Asker 15.-16.mars
o JUNIOR LAG:

Åpen konkurranse

Konkurranseform 5-4-3

Junior alder (-98 -99 -00)

Internasjonalt reglement
o SENIOR DUO/TRIO:

Åpen konkurranse

1 kjøring + finale

Senior alder (-97 og eldre)

Duo/Trio reglement

Det kom kommentarer om at dato’en var tidlig på året for den klassen, samtidig som
nasjonale klasser ikke var representert i konkurranse denne helgen. Det blir derfor mange
helger med reising for flere av gymnastene. Det ble foreslått å legge senior duo/trio NM til
Glade RG-dager.
TKRG vedtok på møtet å flytte NM senior duo/trio til Glade RG-dager.
Det kom forslag om å samle alle NM i en konkurranse i 2014.
-

Norgesmesterskap senior, Landsturnstevnet på Hamar 28.-29.juni
o Senior internasjonal klasse
o Senior tropp
Hva kan vi gjøre for å synes bedre her?
Forslag om å ordne rimelig profileringstøy, som både publikum og gymnaster kan
bruke. Jo flere som bruker det, jo synligere blir vi.
Forslag om å ha en felles RG oppvisning på Hamar, mobilisere til å melde seg på hele
stevnet og være der hele uken.
Camilla Ulsakerhaugen tok utfordringen med å se om hun kunne få til et felles
program (som ikke nødvendigvis trenger å være til Landsturnstevnet).

-

Norgesfinalen, Asker 15.-16.juni
o Nasjonal klasse Senior individuelt
o Nasjonal klasse Junior individuelt, divisjon A
o Nasjonal klasse Tropp
Denne konkurransen går i Asker fordi det manglet søkere til å arrangere. Dersom noen
klubber nå ser at de har mulighet til å arrangere denne konkurransen, så er det bare å
melde fra.

007/12

Hvordan kan vi få RG til å bli mer synlig som idrett?
-

Hva kan din krets – din klubb – du bidra med? Gruppearbeid.

Ved oppsummeringen kom det frem en rekke interessante forslag:
Forbundet må ha noe materiale: f. esk. Felles profileringsplakat som klubbene kan
benytte.
Billedbank med bilder fra RG aktivitet /RG posisjoner som kan benyttes av klubbene.
Klubbene oppfordres til å holde åpne treningsdager, oppsøke skoler, barnehager, SFO
for å demonstrere RG.
Kretsene oppfordres til å drive PR, synliggjøring på kretsturnstevnene.
Klubbene oppfordres til å benytte lokal presse, radio og TV i større grad.
NRK barne TV må tipses om å følge en ”vanlig” RG jente!
Julemorgen må tipses.
Sponsorer – reklame på produkter, hva kan vi gjøre?
Felles RG proffileringstøy
Konklusjon: vi trenger en arbeidsgruppe til å jobbe videre med alle disse kreative ideene.
Interesserte kan melde seg på mail til: siv.kleiberg@nif.idrett.no innen 20.
November.
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008/12

I 2012 har vi gjennomført ”Trenerprosjektet”, vil vi ha lignende prosjekt?
-

Hva – hvordan – når? Gruppearbeid.

Invitere utenlandske trenere til å holde trenerkurs.
Egne RG-for alle kurs.
Kurs i hvordan man skal jobbe med reglementet.
Ha trenerkurs i forbindelse med sommersamlingen, eller regionale samlinger.
Terminlista for 2013 er ganske full, lite ledig tid til å holde kurs.
Kanskje man kan sette opp kurs for de som ikke er så aktive på terminlista.
Forslag om å ha kurs sammen med andre idrettsgrener eller dansemiljø.

009/12

Hvordan bør vår fremtidige sommersamling /Basissamling se ut?
-

Sted – innhold – for hvem? Gruppearbeid.

Samlingen prioriteres ikke av de beste gymnastene, kanskje legge den på nøytral grunn, i
utlandet, eller et sted som ikke har et RG-miljø.
Dele opp i en del for de beste, slik at de får noe eget, så kan de nest beste og bredde ha
samling på samme sted.
En sommersamling forbindes med sol, sommer og strand.
Kanskje ha et større fokus på ren basistrening. Skjeberg gjorde gode erfaringer på det når
de arrangerte åpen samling i høst.

Bente avslutter møtet og det serveres pizza.
TKRG takker for stort engasjement og mange nyttige innspill. Det er hyggelig at det er så mange som er
interesserer seg for utviklingen av RG i Norge.

