NORGES GYMNASTIKK OG TURNFORBUNDS LANDSTURSTEVNE
Forbundsstyret avgjør i hvilke år landsturnstevnene skal arrangeres, med et intervall på
4 år.
Arrangementet bør fortrinnsvis legges til månedsskiftet juni/juli, over 4 eller 5 dager
Stevnet er åpent for alle tilsluttet Norges Gymnastikk og Turnforbund i alderen fra og
med det året man fyller 13 år. Ingen øvre aldersgrense.
Stevnet omfatter de til enhver tid bestemte konkurranser, oppvisninger og aktiviteter
som NGTF og arrangør blir enige om.
Oppvisninger:
1.
Fellestropper
2.
Kretstropper
3.
Foreningstropper/særtropper
4.
Utenlandske tropper
Konkurranser:
1. NM i alle NGTF’s konkurransegrener;
Turn kvinner og menn
Rytmisk Gymnastikk
Troppsgymnastikk
Gymnastikkhjul
2. Oppvisningskonkurranse (i hht. reglement for Gym for life Norge)
3. Evt. andre
Øvrig aktiviteter:
1. Sosiale arrangement
2. Workshops/foredrag
FELLESTROPPER:
Instruktører til fellesoppvisningene oppnevnes av breddekomiteen. Breddekomiteen med
dens konsulenter er ansvarlig for oppfølging og godkjenning av programmet.
Det skal være en hovedinstruktør pr. tropp. Eventuelle hjelpeinstruktører skal vurderes
ut fra troppenes størrelse.
FORENINGSTROPPER/SÆRTROPPER
Alle lag tilsluttet NGTF har anledning til å søke om deltakelse.
Det skal minimum være 2 oppvisninger for alle oppvisningstropper under
stevnet, minimum en av disse på en av hovedarenaene.
Ved dårlig vær skal en av oppvisningene være innendørs – arrangør må sørge for at
innendørs alternativ finnes.
UNGDOM
Landsturnstevnet skal gjennomføres/tilrettelegges slik at ungdom (13-18 år) finner det
attraktivt å delta på stevnet. Eget overnattingssted (skole), mulighet til delta på
workshops eller eget aktivitetstilbud og sosiale arrangement tilpasset denne gruppen.
GJESTETROPPER FRA NORDISKE ELLER ANDRE LAND
Tropper fra andre land kan inviteres. Troppene bekoster alle utgifter selv, evt. kan de få
redusert pris på skoleinnkvartering.

KONKURRANSER OG NORGESMESTERSKAP
Disse konkurransene arrangeres etter gjeldende bestemmelser for disse – også når det
gjelder aldersbestemmelser. For NM gjelder dette seniorklassene.
ØKONOMI
Stevneavgift
Stevneavgiften fastsettes av arrangøren i samarbeid med forbundsstyret. Arrangøren må
definere i innbydelsen hva stevneavgiften innebefatter.
Offisielle representanter
NGTF og arrangøren blir enige om hvem som er offisielle representanter og hvor mange
arrangøren skal dekke opphold, diett og reise for.
Dommere og hovedinstruktører
Reise, opphold og diett for disse i det antall dager som er gjeldende ved slike
konkurranser dekkes av arrangør. Beløpet for diett bestemmes av NGTF og arrangør i
samarbeid.
Transportordning under stevnet avtales mellom NGTF og arrangør.
Programgjennomgåelse for fellesprogrammene
NGTF bestemmer om dette er nødvendig. De kostnader i forbindelse med dette som skal
betales av arrangør, må avklares på forhånd og tas med i kontrakten.
Hovedkomité for landsturnstevne
NGTFs forbundsstyre oppnevner en styringsgruppe som har det overordnete ansvar for
arrangementet. Arrangør oppnevner en hovedkomité for landsturnstevnet.
Mottagelse under landsturnstevne/ Mottakelse hos ordfører el.lign.
Arrangøren inviterer til en mottakelse under stevnet. Til denne mottagelsen inviteres:
 Alle offisielle representanter
 NGTF’s Styre
 Dommere og hovedinstruktører
 2 representanter fra hver forening
 De som arrangøren selv vil invitere.
Turnfest
Et sted om kan romme ca. 2000 personer.
Dans/underholdning. Deltakerne betaler for inngangsbillett som inkluderer mat.
Andre sosiale arrangementer
Arrangøren er ansvarlig for minimum 2 sosiale arrangementer i løpet av stevneperioden.

RETNINGSLINJER FOR SØKERE AV LANDSTURNSTEVNER
1.

Krav til arrangørsted
Må kunne motta 1500-2500 deltakere
NGTF's lover og bestemmelser må følges
Etterkomme NGTF's spesielle vedtak mht oppvisninger og konkurranser

2.

Innkvartering
Fortrinnsvis skoler med gangavstand eller kort bussavstand til sentrale anlegg og
haller
Hoteller (radius 3 km)
Tilby hotellinnkvartering til deltakere
Hotellinnkvartering av offisielle representanter og gjester

3.

Krav til haller
For NM gjelder de til enhver tids gjeldende regler. Tilskuerplasser; 500-1000
1 hall for konkurranse turn menn og kvinner med fester i gulv.
1 hall for troppsgymnastikk 28mx 40m, høyde 8 meter
1 hall for RG, min. takhøyde 8 meter
1 hall for Gymnastikkhjul,22mx44m, høyde 7 m, parkettgulv.
1 hall for Oppvisningskonkurranse, 20 x 40 m minimum 500 tilskuerplasser
1 hall for Galla siste dag 20 x 40 m minimum 1000 tilskuerplasser
2 store gymsaler til trening for oppvisnings- og konkurransetropper
1 Stor hall med tribuner for alternativ innendørs oppvisninger store tropper i dårlig
vær
Apparater etter gjeldende regler/standard
Moderne belysning med minimumskrav til lux belysning

4.

Krav til trening/oppvisninger
Stadion med tribuner (min. mål fotballbane), gressbane, minimum tilskuerplass
1000.
Min. 2 treningsbaner (fotballbanestørrelse), gress eller grus.
Sentrumsnær arena for særtropper, bør ha overbygg eller mulighet for å sette opp
telt.

5.

Krav til øvrige aktiviteter
Det skal tilbys aktiviteter som workshops, foredrag o.l. som et supplement for
deltagerne.

6.

Kommunikasjon
Flyplass med tilstrekkelig rutenett
Jernbanestasjon ved en av landets hovedbaner
Offentlig kommunikasjon ved skolene og innkvarteringen, evt. eget
transportopplegg
Transportopplegg til/fra konkurranse- og treningshaller

7.

Bespisning
Frokost på innkvarteringsstedet
Lunsj og/eller middag i sal/telt sentralt

8.

Kompetanse
Arrangørstab må ha kompetanse på gjennomføring av stevner og konkurranser

9.

Forankring
Søknaden må forankres i et vedtak fattet i styret i angjeldende forening(er).
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