EUROGYM

GOLDEN AGE FESTIVAL

WORLD GYMNAESTRADA (WG)

Eurogym er et fantastisk stevne for ungdom
fra hele Europa. Stevnet er for ungdom fra
13 år og oppover, der man deltar både med
oppvisninger, på workshops og sosiale
aktiviteter.

Festivalen er for alle over 50 år og arrangeres
hvert 2 år i oktober/november og er for
utøvere fra hele Europa. Nå i sommer er det
i Portoroz, Slovenia.

WG er verdens største internasjonale
idrettsarrangement innen èn idrett, og
arrangeres hvert 4. år.

Her er det workshops i alt man kan tenke seg,
åpningsseremoni, galla, gymzone og fester,
byoppvisninger fra alle troppene og sosialt!

Foreninger med egne tropper, NKGV (Norges
Kvinnelige Gymnastikkveteraner), kretstropper
og foreningstropper etc. Med deltakelse fra 50
år og eldre kan delta her. En tropp må bestå av
minst 6 deltakere. NGTF vil ha tilbud om et
felles seniorprogram som er for deltakere som
ikke har noe eget tilbud.

Stevnet foregår hvert 2 år, og i 2016 er det i
Ceszke Boudejovic, Tsjekkia og Oppland har
med en ungdomstropp på 30 stk!

Neste WG er i 2019 i Dornbirn, Østerrike 713 juli. Gymnaestrada er for deltakere fra
hele verden og 20.000 deltakere fra ca 50
land.

Ungdommen har siste årene vært en satsing både Workshops for alle, oppvisninger og seremonier
fra NGTF og Oppland Gymnastikk- og Turnkrets. og galla er så klart med!
Det ble startet en tropp med ungdom i Oppland
hvor målet er å delta på oppvisninger og stevner
Info om Golden Age 2018 kommer
hvert år. Det skal også være gøy, sosialt og for alle
så følg med!
uansett alder og nivå. Det eneste er at du er
ungdom og over 12 år.

Nedre aldersgrense fellestropp:
16 år
Nedre aldersgrense foreningstropp: 13 år
Det er blant annet oppvisninger hele dagen og
aftenforestillinger, samt sosialt.
For mer info:
http://www.wg2019.at/wg2019/en

Interessert? Ta kontakt med Josefine Andreassen
josefine.andreassen@hotmail.no
GYM FOR LIFE CHALLENGE NORGE

Gym for Life Challenge Norge er en
nasjonal oppvisningskonkurranse for
breddegymnaster fra 13 år og oppover.
Det arrangeres hvert år, med unntak av
året det er Landsturnstevne.
Det konkurreres i to klasser: Liten tropp med 20
gymnaster eller mindre, og stor tropp med 21
gymnaster eller mer.
I 2017 arrangeres det også Gym for Life World i
Norge, på Oslofjord Convention Center i Stokke!
Det er et internasjonalt arrangement med over 30
deltakende land.

http://www.gymogturn.no/world-gym-for-lifechallenge-2017/
Oppland ønsker å stille med ungdomstroppen her
i 2017. Dette er et gøy arrangement for alle over
13 år. For mer informasjon ta kontakt med:
Josefine Andreassen: ansvarlig for ungdomstropp
mail: josefine.andreassen@hotmail.no
LANDSTURNSTEVNE

Landsturnstevnene har foregått siden 1886!
Dette er et turnstevne for hele landet samlet
på ett sted, og avholdes i juni/juli hvert 4. år
for 13 år og oppover.
NGTF tilbyr felles oppvisningsprogram om
man ikke ønsker å lage dette selv, eller vil
være med på noe felles.
Under Landsturnstevne er det blant annet
workshops, oppvisninger og NM i forskjellige
grener avholdes også.

Neste Landsturnstevne er i Haugesund i 2017.
Ta med dere en tropp å bli med, eller delta i
Oppland sin ungdomstropp.
For mer informasjon se hjemmesiden:
http://www.landsturnstevnet2017.no

Info fra
OGTK
Bredde

