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Til:

Teknisk komité rytmisk gymnastikk
RG-miljøet
31.oktober 2017

REFERAT
Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk,
Fredag 27. oktober kl.18.00-21.00, Ullevaal Stadion
Tilstede:
Navn (Fornavn)
Anastasia
Anita
Anne Silje
Anne Torill
Aurora
Bente
Bozena
Brenda
Celine
Christian
Eirin
Ellen
Elsie
Erica
Gry-Anette Berge
Hanna
Heidi
Hilde
Hilde
Hristina
Ida
Ida Emilie
Irina
Jannicke
Karina Fosså
KRASIMIRA
Liv Marie
Maria
Marie
Marit
Marte
Martine
Monica
Olena
Pernille
Sara
Silje
Siri
Siv
Siv
Stine
Susanne
Svetla
Thea Elise
Tina
Trine Eker
Ulrikke
Zrinka

Navn (Etternavn)
Orishchenko
Rygh
Nettum
Østrem
Resell
Bjanes
Pietura
Garbin
Selnes
Holmboe
Berg
Rambech
Strand
Fannemel Brudevoll
Haanes
Nemchenko
Holte
Naddumsether
Vermedal
Andersen
Lindtveit
Østby
Zubchenko
Strand
Hettervik
VASILIEVA
Simensveen
Lund
Selbervik
Sørensen
Stalsberg
Ellingsen
Wiatrek
Turkina
Strand
Bornati
Bogetveit
Kornstad
Hjelle
Kleiberg
Broen
Hamre
Slavova
Holte
Carlsen
Christoffersen
Riise
Galić

Klubb/Krets:
Njård
Holmestrand
Asker TF
Asker TF
Malvik Turn og RG/Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets
Asker TF
Skjeberg / Rekrutt gruppen
Stabekk Turnforening
Straen
Asker TF
Stabekk
Kolbotn IL
Østfold Gymnastikk og Turnkrets(Skjeberg)
Aalesunds Turnforening
Snarøya
Kolbotn IL
Asker TF
Trøgstad turn, RG-gruppe
Njård RG
Asker TF
TKRG
Skjeberg
Oslo/Akershus
Fredrikshalds turnforening
Stavanger Turnforening
NJÅRD
Nordre Land / Oppland
Tvedestrand Turnforening
Aalesunds Turnforening
TKRG
Malvik Turn og RG/ Sør-trøndelag krets
Straen
Straen
Skjeberg
FREDRIKSHALDS Turnforneing
Fana IL
Hammer Turn
Bergens TF
Asker TF
Snarøya GT
Stabekk
Stavanger Turnforening
Bergens TF
Asker
TKRG
Skjeberg
Aalesunds Turnforening
Njård
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AGENDA
Saksnr.:

001/17
002/17
003/17
004/ 17
005/ 17

Tema

Introduksjon og velkommen
Toppidrett av Landslagssjef RG
Innkomne saker
Info fra TKRG
Gruppediskusjoner

Leder av TKRG, Tina Carlsen, åpnet møtet med å ønske velkommen til høstens Fellesmøte. Komiteen ble
presentert, hvor Ida Lindtveit og Marit Sørensen var tilstede, mens Hilde Dalen ankom senere.
Presidenten i NGTF, Kristin Gilbert, presenterte kort om NGTF sin satsning, med blant annet ansettelser av
landslagstrenere i alle grener. RG har allerede sin landslagssjef på plass, Flavia Suarez, fra Spania.
Det er et stort økonomisk løft for NGTF, og vi går en spennende tid i møte. Vi jobber ut fra langtidsplanen som
ble vedtatt på forbundstinget i 2017.

001/17
Toppidrett RG
Landslagssjefen for RG, Flavia Suarez hadde innlegg om hva som har blitt gjort fra august, hva
som skal gjøres til November, samt hva som er planlagt videre fremover, visjon om å bygge
opp et landslag.
Sport talent plan: August – september - oktober
Identifisering av nåværende nivå blant gymnaster på høyeste nivå I Norge, samt deres
potensial.
- Observasjon under NM senior og junior
- Treningsleir; Skjeberg, Russland og Spania
- Tester og trening i forbindelse med besøk og samlinger
Gymnaster på nåværende landslag (senior), samt nåværende junior norgesmester ble invitert
til morgentreninger.
Landslagsplan:
Verdier:
- NIF: Glede, helse fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
- NGTF: Spennende, inkluderende, visjonær og inkluderende.
- Samt, hardt arbeid, innsats, kunnskap og lidenskap for det man gjør.
Vi sikter mot eliten, og forbundet ber dere om å være åpne til nye prosesser og ha respekt for
landslagsmodellen.
Miljøet må forene talenter og samarbeide om å forbedre kvaliteten på gymnastene.
Vi vet at dette er en lang prosess og ikke noe som bare blir forbedret over natten.
- Team: Landslagssjef, trener(e), ballet/danselærer, periodebasert ekspertise.
- Trening: Njårdhallen, NIH
Landslagsgymnaster:
- Fra november 2017 til oktober 2018
- Gymnaster som er tatt ut på landslag er de som kan representere Norge.
- Landslagskontrakter: vite hva som forventes og hvilket ansvar det ligger i å være på
et landslag, samt ansvar og hva som kan forventes av NGTF.
- Uttak vil ikke grunne i ranking, men baseres på fremtidig potensial og nåværende
nivå.
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Hvordan?
To muligheter ble presentert.

Hva forventes av trenere:
- Høy standard på treninger
- Kommunikasjon
- Åpenhet til nye ideer
- Samarbeid: jobbe i et team
- Forpliktelse til landslagsmodellen

I tillegg til daglig trening, vil vi ha samlinger, hovedsakelig i ferier.
Landslagssjefen kan kalle inn samtlige landslagsgymnaster, eller kun noen landslagsgymnaster
til samling. Det kan forkomme at gymnaster utenom landslag blir invitert til samling dersom
man ser potensiale.
Konkurranser:
Hovedkonkurransene i 2018 er VM, EM, Nordisk, Youth Olympic Games kvalifisering. NGTF vil
også delta i andre konkurranser som World Cup, World Challenge cup, andre FIG konkurranser
og ikke FIG konkurranser.
Landslagssjefen vil gjøre uttak til konkurranser basert på evalueringer, også i samarbeid med
dommere. Landslagssjefen vil avgjøre om det er behov for justeringer i program til gymnaster
som er tatt ut til mesterskap.
Landslagsgymnaster vil ikke kunne konkurrere eller trene i tropp (unntak, Nordisk 2018).
Prosjektet vi har startet med er dynamisk og endringer kan forekomme i planer.
Samarbeid og respekt for landslagsmodellen er fundamentalt!
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Innspill fra salen:
Er det kun landslagsgymnaster som skal representere Norge?
Ja, det er kun landslagsgymnaster som skal representere Norge.
Innspill fra salen:
Gjelder «option 1» kun gymnaster utenfor østlandsområdet?
Nei, gymnaster på Østlandet kan også bli valgt i forhold til denne modellen, dersom det
vurderes at det passer best for den aktuelle gymnasts situasjon og utvikling.

002/17

Innkomne saker

Uttakskriterier:
Ønske om informasjon om uttakskriterier og planlagt deltagelse i internasjonale mesterskap
2018 – Nordisk, EM og VM.
Når det gjelder tropp og duo/trio i Nordisk vil Norge stille med full kvote. Det vil si at vi
vil ta ut to juniortropper, to seniortropper, en junior duo/trio, samt to senior duo/trio.
Uttakskriteriene vil komme veldig snart, og de to første Twenyfour cup konkurransene i
Njård og Skjeberg vil være utgangspunkt for uttak. Disse uttakskriteriene må opp i
styret først. Når det gjelder individuelt lag i junior og senior er det landslagssjefen som
velger dette laget. Det vil komme informasjon senere i forhold til EM og VM.
Innspill fra salen:
Dekker NGTF eventuell representasjon for tropp?
Dette kan ikke svares på nå, da budsjettet for 2018 først må settes.
Tropp skal tas ut etter ranking. Individuell tas ut av Landslagssjefen.

Dommerevaluering:
Hvordan skal dommerevaluering gjennomføres kommende sesong, og hvilken type oppfølgning
er planlagt i forbindelse med dette. Hvordan skal kontrolldømming gjøres i konkurranser.
Kontrolldømming i konkurranse skal gjennomføres slik som i forrige sesong. Likevel ser
komiteen nå på om man skal justere ned det tillate spriket dommerne kan ha. Når det
gjelder evaluering og tilbakemelding vil det komme evaluering hvor dommerne får vite
hvor ofte de var over eller under tillat sprik, og der det ble registrert høy karakter på
egne gymnast. Slik evaluering som kom etter NM. Det vurderes at det skal gis en mer
grundig tilbakemelding i etterkant av de som dømmer NM.

Frister for endringer:
Ønske om at det skal være en forutsigbarhet i forhold til tidspunkt på når nye reglement og
store endringer på nasjonale regler skal offentliggjøres.
I fjor kom rekruttreglementet veldig sent (november). I år har nytt nasjonalt reglement
kommet veldig sent. Regler på nasjonalt nivå, styres av TKRG, det bør derfor være mulig å ha
faste tidspunkt (f. eks. 30. juni) for lansering av endringer som er vesentlige. Dette for å lette
planleggingsarbeidet i klubbene og gi mulighet for å kunne trene/koreografere i
sommermånedene mot neste konkurransesesong.
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Dette er TKRG i utgangspunktet helt enig i. Det er uheldig når ting tar uforholdsmessig
mye tid. Det er noen ganger det ikke har latt seg gjøre. Dette fordi det er ønskelig å
produsere gode sluttprodukt der flere skal ha mulighet til å komme med innspill, slik at
det er nødvendig å basere seg høringer, høringsfrister og bidrag fra ulike
ressurspersoner i miljøet. Derfor har ting tatt mer tid enn det folk ønsker. TKRG tar
likevel selvkritikk på dette, og skal gjøre det ytterste for å være mer i forkant.
Innspill fra salen:
Bør være mulig å sette en frist, det kan gjerne være en frist senere enn juni.

Arrangørveiledningen:
I arrangørveiledningen finnes det nye bestemmelser som er vesentlige for kommende
konkurransesesong. Det ville vært enklere å navigere i regler og retningslinjer dersom
arrangørveiledningen var et dokument for arrangører, og at regler som gjelder de aktive
kommer i eget dokument, f. eks. hvor mange kvalifiserer seg til NM, etc.
Spørsmålet er ikke helt forståelig, ettersom det er egne dokument for kvalifisering til NM
etc. Det står også i arrangørveiledningen hvor mange som kvalifiserer seg til f.eks til
NM, for dette har betydning for oppsett av tidsplaner blant annet.

Antall Twentyfour cup konkurranser:
Ønske om å gå tilbake til 4 Twentyfour cup konkurranser pr klasse.
Alle konkurransene i 2017 hadde stor deltagelse, vi stiller oss derfor undrende til at forbundet
ønsker mindre aktivitet. Ønske om en plan på konkurranser som må gå fredager, samt
informasjon om hvilke krav som settes til deltagelse på dommermøter.
Endringen er ikke er for å begrense aktivitet. Tvert imot et ønske å stimulere kretser og
klubber til å kunne arrangere mer lokale konkurranser. Flere har ytret ønske i kretsene
om å få flere ledige helger til å arrangere slike ting. Dessuten vil det også være
hensiktsmessig for minirekrutter, som må hovedsakelig opptre lokalt.
Det er også noen konkurransegymnaster som ønsker å reise ut å konkurrere, og det er
ønskelig å tilrettelegge for dette.
TKRG ønsker i første omgang å ha 3 Twentyfour cup konkurranser i 2018 og så må det
tas en vurdering til 2019 sesongen. 2018 er spesielt med tanke på at man i tillegg skal
ha Nordisk Mesterskap og Forbundsting(kan ikke arrangere konkurranse samtidig) som
opptar helger. Miljøet har også gitt tilbakemeldinger på at det er ønskelig å unngå
konkurranser i ferier. Derfor er det tre Twentyfour cup konkurranser i hver klasse i 2018
sesongen, i tillegg til NM og NF.
Deltagelse på dommermøter er likt som før. En fra klubben må møte, ellers kan man
ikke gi innspill på ting og vedtagelser som skjer i konkurransen.
Vi skal prøve å varsle på forhånd hvilke konkurranser som må gå fredagen. Dette
avhenger litt av hvordan påmeldinger blir til første konkurranse. Vårspretten vet vi
kommer til å gå fredag.
Innspill fra salen:
Flere ønsker å gå tilbake til fire Twentyfour cuper. Noe ligger i for eksempel dersom man
er forhindret i å delta i en av de, da har man kun to igjen.
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Premiering:
Det er stusselig at kun tre skal premieres for Twentyfour cup sammenlagt. Mener at det bør
prioriteres å gjøre Twentyfour-cup sammenlagt mer attraktiv til beste for RG Norge.
I alle andre konkurranser er det regel om 1/3 dels premiering, derfor innspill om at det også
bør være det ved Twentyfour cup sammenlagt.
Dette er en endring som kom i 2017, med budsjettmessige hensyn. Det tilstrebes også å
ha felles prinsipper i NGTF og turnkvinner gjør det også på denne måten. Men TKRG tar
innspillet med i den videre vurderingen av dette.
Innspill fra salen:
Det trenger ikke være flotte premier, så lenge man får noe, f.eks medaljer eller diplom.

Redskap nasjonal klasse tropp:
Hva er grunnen til at nasjonal klasse tropp ikke har valgfritt redskap, alle andre nasjonale
klasser har det?
I tillegg hva som er grunnen til at det i 2020 byttes på begge redskapsmulighetene fra 2019?
Det kan være tropper i denne klassen som ønsker muligheten til å beholde programmet sitt fra
et år til et annet, da ville det vært mer logisk å bytte et alternativt redskap hvert år, dersom
det skal være fastbestemt redskap
Nasjonal klasse tropp kan velge mellom ball og ring. Fordi det er ønskelig å stimulere
noen tropper til å kunne velge internasjonal klasse. I 2018 er det blant annet ring på
senior tropp internasjonal klasse. I 2019 er det ball på senior tropp internasjonal klasse.
I 2020 byttes det kun på ring, ikke på ball. Men det kan sees på muligheten for å justere
endringen ytterligere i 2020, og i 2021 da begge redskap endres.

Fellesmøte
Blir det sendt ut referat fra Fellesmøtet? Eller er dette kun info til de som er tilstede på møtet?
Viser til manglende referat fra fellesmøte høst 2016. Vi fikk ikke invitasjon til Fellesmøte våren
2017. Hva er grunnen til det? Skal det være ett eller to fellesmøter i året fremover? Hvis det
skal være kun ett, bør det diskuteres når på året det bør være.
Ja det blir sendt ut referat fra fellesmøte. Det er beklagelig at referat fra fellesmøte 2016
ikke ble lagt ut. Det er imidlertid tilgjengelig på nettsiden nå.
Det er ikke endring i antall fellesmøter og det skal fortsatt holdes to som før.
Dato for vårens fellesmøte 2018 vil komme snart.
Årsaken til at det ikke ble avholdt fellesmøte våren 2017 var at sesongen startet sent på
grunn av ny syklus, og det var konkurranser tre av fire helger i mai og i juni. Det var
rett og slett ikke mulig å få til. Det ble vurdert å ha fellesmøte samtidig som en av
konkurransene, men dette kunne fort blitt hektisk, samt at det var flere som ikke kunne
møte da.

Mini-rekrutt klasse 4:
Hvilke redskap er det i denne klassen? Fr.st. + tau og + ev. ring.
Eller Fr.st. + tau og ball. Uklart i teksten i konkurranseklasseoversikten 2018.
Dette var vi klar over og det er rettet opp i oversikten over konkurranseklasser.
Riktig redskap for mini-rekrutt klasse 4 er frittstående og tau + eventuelt ring.
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Oversikt over konkurranseklasser:
Denne kom sent nå i høst for 2018. Er det mulig at vi får en ca. frist for når det kan forventes
at dokumentet er klart for 2019? Dette er avgjørende for planleggingen for ny sesong.
Dette er forståelig. Det vil tilstrebes at denne skal komme før sommerferien i 2018, men
det avhenger litt av at man rekker å evaluere konkurranseklassene.

Nye obligatoriske program:
Mener å ha lest at det kommer ball obligatorisk program 2018.
Vil dette komme høsten 2018?
Er det en plan for når de andre obligatorisk programmene skal endres?
Det skal komme nytt obligatorisk program ball til 2019 sesongen.

Trinn:
Grunntrinn, trinn 1 og trinn 2, for obl. program med redskap.
Dette ble endret midt i konkurransesesongen 2017. Ønsker en begrunnelse på hva som ligger
til grunn for denne endringen og tidspunktet.
Det ble informert om denne endringen på trener og dommerseminaret høsten 2016.
I tillegg ble det lagt ut i det nye rekruttreglementet som ble frigitt høsten 2016. Det er
uheldig at ikke alle dokumenter var oppdatert, som dommerlapper og
påmeldingsskjema, og at dette måtte gjøres rett før Vårspretten.
Bakgrunn for endring:
Mange av innspillene fra miljøet var at rekruttreglement burde stå mer direkte i
sammenheng med internasjonalt reglement. Ett av tiltakene for å besvare dette var å
definere obligatoriske elementer på 5 trinn ut fra 4 hovedgrupper + R + S + kast/fang.
Dette fungerer bra for gymnaster som forbereder seg på internasjonalt reglement, men
erfaringen er at det mangler et enklere tilbud til de som skal i gang med nytt redskap for
første gang. Disse bør trene på andre ting enn hovedgrupper, kast og fanging - kanskje
bør de ha flere, men enklere elementer. Disse ble kalt grunntrinn. Vi ser at det har skapt
forvirring og vi tar hensynet til klarhet med i videre vurdering av trinnsystemet.

Frister i Arrangørveiledningen:
Arrangørveiledningen gir frister for når det kommer invitasjoner til konkurranser.
Videre frister for påmelding, utkast til tidsplan og endelig tidsplan.
Disse fristene var en utfordring for flere av konkurransene våren 2017.
Skal disse fristene endres eller skal informasjon sendes ut til oss klubber i forhold til dette?
Frister i arrangørveiledningen forblir som tidligere.

Kvalifisering i duo/trio til NM:
De eneste klassene med kvalifisering? Ved kun 8 muligheter tenker vi det begrenser aktivitet.
Hva er tanken/hensikten her?
Tanken er at det ikke stiller noen i duo/trio som ikke har vært aktiv tidligere i sesongen,
som kanskje tar gleden fra dem som har stilt i mange konkurranser. I tillegg er det med
tanke på tidsplaner.
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Innspill fra salen:
Spørsmål om oppdatering av kvalifiseringsregler
Dette er underveis og legges på nettet straks.
Videre diskusjon om hvorfor det skal være kvalik til NM.

Åpent junior NM?
Hørte under senior NM at det mulig skal være åpent junior NM 2018.
Vil det legges føringer for nivå 5, på lik linje med 2017?
Ja det er riktig. Det er åpent junior NM. Det vil ikke legges føringer på nivå 5 fordi det er
lag NM samtidig. Mer informasjon om dette under kvalifiseringsregler til NM.

Generelt:
Vår klubb har sendt flere henvendelser til konsulent/TKRG siste året uten å få svar tilbake, eller
meget sen tilbakemelding. Hva bør vi i vår klubb gjøre når vi ikke får svar på ting som hindrer
planlegging og tilrettelegging i klubben vår?
Det er beklagelig. Vi gjør vårt beste for å svare alle, men jeg vil bare oppfordre dere til å
sende purring hvis dette skjer.

Trenerutfordring:
Problemer med å rekruttere trenere, og trenersituasjonen er usikker.
Er dette noe flere klubber sliter med?
Hvordan få tak i trenere som vil være over tid?
Kan man tenke samarbeid mellom klubber i forhold til trenere?
Trenerlønn?
NGTF kan være behjelpelig med å legge ut stillingsannonser på NGTFs nettside.
Eventuelt kontakte FIG. Ellers oppfordres klubber til å søke ut til nettverket sitt, ta
kontakt med lokale klubber og snakke med andre i miljøet.

Organisering og ansvarsområde TKRG:
Det er ønskelig at det gis informasjon om hvem i TKRG som har ansvar for hva. Det er også
ønskelig med en bedre flyt av informasjon og større mulighet for innspill fra klubbene.
Kan det være mulig med direkte spørsmål til de i TKRG som har ansvar for områdene det
gjelder og ikke at spørsmål må først gjennom RG konsulent?
Intern arbeidsfordeling er ikke offentlig, og alle henvendelser må gå gjennom konsulent.
Men vi oppfordrer til at klubber kommer med sine innspill.

Påmelding internasjonale konkurranser:
Det er ønskelig med bedre oversikt og skriftlig veiledning i forhold til internasjonale
konkurranser.
FIG konkurranser, hvilke kriterier bruker TKRG for at klubben/ gymnastene får tillatelse?
Ønskes å unngå avslag, fordi det lager skuffelse og lite motivasjon hos gymnastene.
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NGTF har retningslinjer for dette på vår nettside. Generelt må det søkes til forbundet
ved å benytte søknadsmalen som ligger på nettsiden. Det må informeres om nivå på
gymnastene og TKRG tar en konkret vurdering på gymnastenes nivå og størrelsen og
nivå på konkurransen det søkes til, før det eventuelt innvilges.
TKRG er veldig positive til at folk skal reise ut å oppleve sporten internasjonalt. I de
fleste tilfeller så innvilges deltagelse, likevel er det et unntak - Der forbundet sender en
delegasjon vil det ikke være aktuelt for andre å delta.
Link til bestemmelser:
https://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2015/10/Bestemmelser-ved-deltagelsei-utlandet-Rev.5.pdf
Innspill fra salen:
Diskusjon omkring hvorfor klubb ikke kan representere samtidig som landslaget i samme
konkurranse. Det er stor uenighet vedrørende dette i salen, varierte meninger.

Dommer honorar:
Ønske om å sende sak til Forbundstinget om heving av dommer honorar, og ønsker støtte fra
TKRG.
Det er svært positivt at miljøet er engasjert rundt Forbundstinget. Det oppfordres til å
sende saker og til å støtte hverandre. TKRG har ingen egen stemmerett under tinget,
men er positive til at miljøet har et engasjement.

Oversettelse Special Olympics reglement:
Vil gjerne har svar om hvorfor TKRG kan ikke gjennomføre jobben av oversettelse av Special
Olympics reglement for RG.
Det var rett og slett ikke kapasitet, midt i sesongen. Det var heller ingen personer som
av det som ble forespurt som hadde mulighet, og noen mente de ikke hadde
kompetanse på dette. Men TKRG håper at andre nå har fått gjennomført dette.

Rekrutt musikk:
Hvorfor er det ikke ønskelig å kunne bruke maks et program med sangtekst?
Dette har ikke blitt vurdert i veldig stor grad og innspill tas med videre til 2019.
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Informasjon fra TKRG

Terminliste 2018:
Terminlisten er tilgjengelig på nettsiden under aktiviteter – rytmisk gymnastikk – konkurranser.
Deltagere på møtet fikk utdelt printet terminliste.
Senior NM (individuelt, tropp og lag) har ikke arrangør for 2018. Dersom det er noen som har
mulighet, er det fremdeles mulig å vise sin interesse for dette.

Redskapsfordeling 2018:
Rekrutt int.:
Nivå 1: Frittst., + 2-3 av ring, Ball, Køller
Nivå 2: Frittst., ring,køller, Bånd
Rekrutt tropp:
Frittstående, ring
Yngre junior:
Nivå 3: Ball og Køller
Nivå 4: Ring, Ball, Køller, Vimpel
Nivå 4 kjører følgende program i konkurranser 2018:
Njård 19.-21. januar:
Ring – Ball – Køller
Skjeberg 2.-4. februar: Ball – Køller – Vimpel
Asker 11.-13. mai:
Ring – Ball - Vimpel
Senior Tropp:
Junior tropp:
Nasj.klasse tropp:

2 program: 1:5 ringer, 2: 3 Ball/ 2 tau
Vimpel
Ring eller ball

Dokumentene Oversikt over konkurranseklasser 2018 og Redskapsfordeling 2018-2024 er
tilgjengelig på nettsiden under Aktiviteter – Rytmisk gymnastikk – Reglement/bestemmelser

Kvalifiseringsregler NM og NF:
Kvalifiseringskriteriene for NM og NF ble gjennomgått.
Kvalifiseringsreglene for NM og NF er nå tilgjengelig på nettsiden under Aktiviteter – Rytmisk
gymnastikk – Reglement/bestemmelser.

Forbundstinget 2018:
Når: 27-29.april
Hvor: Bodø
Oppfordrer så mange som kan til å stille på dette og til at alle sjekker i sine klubber hvem som
skal møte, og om det er strategi for innsending av saker.
Frist for innsending av saker informeres om i invitasjonen som blir sendt ut av NGTF.

Nye reglement:
Oppdatert rekruttreglement og nasjonalt reglement er tilgjengelig på nettsidene og info er
tidligere sendt ut til miljøet.
Endringer gjelder fra 1. januar 2018.
Landsfinalen 2017: gjelder reglement for 2017
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Minirekrutter- Hva kan de delta på?
I forbindelse med redigerte bestemmelser for barneidrett fra NIF fikk NGTF godkjent
unntaksregel som åpner for at forbundsstyret, eller den styret gir fullmakt, kan godkjenne at
det arrangeres inntil to nasjonale arrangement/konkurranser pr. år innen hver gren for minirekrutter. Gymnaster i alderen 6 til 10 år skal kun delta på ett slikt arrangement pr. år.
Arrangementet må ha en tydelig aktivitetsrettet og sosial profil. Aktivitetene kan ikke være
bare tradisjonelle konkurranser, men skal ha et breddefokus på oppvisning, deltakelse og
aktivitet.
Vi setter nå i gang søknadsprosessen for 2018 sesongen, som betyr at dersom deres klubb
ønsker å arrangere en nasjonal konkurranse som inviterer gymnaster fra 6 til 10 år i 2018, må
det sendes inn en søknad til NGTF med et utkast på invitasjon innen 15. desember 2017.
Mini-rekrutter kan kun delta på én av de to nasjonale arrangementene/konkurransene per år.
I tillegg kan mini-rekrutter ha oppvisning (uten noen form for dømming) i arrangementer så
lenge arrangementet er lokalt for gymnasten (egen klubb).
Sommersamling 2018:
Det blir åpen sommersamling i 2018 på lik linje som sommersamlingen i 2017.
Det vil snart komme utlysning etter arrangør.
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Gruppediskusjon

Deltagere på møtet ble delt inn i grupper og fikk spørsmål knyttet til tre hovedtemaer, der de
først diskuterte i gruppen, deretter fikk alle mulighet til å sende inn sin mening på
mentimenter.
Forklaring til påfølgende illustrasjoner fra mentimeter:
- Ordsky (største ord = flest har oppgitt ordet)
- Søyler (høyeste = flest mener/ønsker)
1. LANDSFINALEN:
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Innspill fra salen: mulig det hadde vært annerledes hvis terminlisten var annerledes.

Innspill fra salen: Bytte på gruppene, seedet pulje først i noen konkurranser.
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2. SEEDING:
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3. PROGRAMSKJEMA
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På møtet ble det servert snacks, brus/vann, kaffe og pizza.
Møtet ble avsluttet av Tina Carlsen som takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.
Innspill blir tatt med i videre arbeid.
Referent: Marit Sørensen/Marianne Halberg

