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29. september 2016

Invitasjon
Informasjonsmøte landslag i troppsgymnastikk
14. januar 2017, Thon Hotell Opera, Oslo

1. Tid og sted
Lørdag 14. januar:
Kl. 15.15 – 16.45.

Thon Hotell Opera.
Adresse: Dronning Eufemias gate 4 (rett
ved siden av Oslo Sentralbanestasjon).
https://www.thonhotels.no/hoteller/land
/norge/oslo/thon-hotel-opera/

2. Bakgrunn og mål
Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) videreutviklet og innstilte en ny landslagmodell i forbindelse
med behandling av revidert langtidsplan på forbundstinget 30. april – 1. mai i år. Tinget vedtok at det
skal etableres landslag i troppsgymnastikk fra 1. januar 2017. Som et ledd i det har NGTF ansatt
Henning Ottersen som landslagssjef i 30% stilling fra 1. oktober i år for forberede etableringen. Den
stillingen utvides til 100% fra 1. januar 2017. Ansettelsen er historisk i den grad at NGTF ikke tidligere
har hatt landslagssjef i troppsgymnastikk.
Målet er å informere om arbeidet med landslag på en slik måte at det bidrar til innsikt og forutsigbarhet
for alle involverte og interesserte.

3. Målgrupper
Alle interesserte.

4. Reise og overnatting
All reise og eventuell overnatting ivaretas og betales av hver enkelt. De som ønsker å booke rom på
Thon Hotell Opera kan bruke koden FFAGYM ved bestilling direkte med hotellet. Telefon: 24 10 30 30,
e-post mail: opera@thonhotels.no.

5. Mat
Frukt og kaffe/te. Annen mat ivaretas av hver enkelt.

6. Hovedansvarlig
Landslagssjef Henning Ottersen.
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7. Tidsplan
Lørdag 14. januar – møterom La Boheme
Kl. 15:15-16:45

Landslag i troppsgymnastikk, ved landslagssjef Henning Ottersen.

8. Deltakeravgift
Det er ingen deltakeravgift i forbindelse med dette informasjonsmøtet.

9. Påmelding og påmeldingsfrist
Elektronisk påmelding (ikke via «Min idrett»): http://www.gymogturn.no/pamelding-infomote-landslagtroppsgymnastikk/
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av torsdag 5. januar 2017.
PS! De som har meldt seg på som deltakere til trenerseminaret 14.-15. januar trenger ikke melde seg
på til denne delen siden denne delen inngår i seminaret.

10. Annet
Eventuelle spørsmål kan rettes til Hermod på forbundskontoret. Telefon: 95 18 92 11 eller på e-post:
hermod.buttedahl@gymogturn.no. Se også forbundets internettside: www.gymogturn.no og
facebookside: https://www.facebook.com/troppsgymnastikk/

Velkommen til informasjonsmøte!

Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Teknisk komité troppsgymnastikk
Kjetil Folkvord
Leder
(sign.)

Henning Ottersen
Landslagssjef troppsgymnastikk
(sign.)
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