SAMORDNET REGISTRERING – MEDLEMSTALL OG AKTIVITETSTALL – GYM OG TURN AKTIVITETER
Alle Klubber/grupper har fått informasjon via mail fra Norges Idrettsforbund. Selv om man er en del
av et fleridrettslag, er det viktig at turngruppas ledere kontrollerer tallene for sin gruppe!

Nedover her ligger de grenene som dere hadde registrert i fjor. Hvis dere hadde registrert aktive
medlemmer på en gren som dere nå ikke har lenger, skal denne grenen fjernes, og hvis dere har
flere grener enn de som vises, kan dere hente fram disse.
Husk at aktiviteten gymnastikk og breddeaktiviteter er for alle partier som ikke driver
konkurranse. Det betyr at hvis det ble registrert på feil gren i fjor, så ligger den rubrikken klar, og
man må gjøre et bevisst valg på hvilken gren som brukes.

Ny gren

Fjern den aktiviteten som dere evt. ikke har lenger



De grenene som NGTF har er ;
Gymnastikk- og breddeaktiviteter
Turn
Troppsgymnastikk
Rytmisk Gymnastikk
Gymnastikkhul
Trampoline

Aktivitetstall for gym og turn;
Både de som trener, konkurrerer eller på annen måte bidrar til aktiviteten i klubben/turngruppen,
skal registreres som aktive.
HUSK AT ALLE LEDERE ER AKTIVE – DET ER JO DE SOM DRIVER AKTIVITETEN!

HVORDAN REGISTRERE GYM OG TURNS MEDLEMMER RIKTIG??
Mange klubber har registrert feil gren på partiene sine i Mysoft. Alt for mange registrerer på
TURN, selv om det er gymnastikk/breddeaktiviteter som drives. F.eks. skal alle barn 0-6 år på
aktivitet gymnastikk/bredde, og ingen av konkurransegrenene.
GYMNASTIKK OG BREDDEAKTIVITETER:
Gymnastikk, dans, aerobic, trening foreldre/barn, Gymlek, Idrettens Grunnstige, Trening for
oppvisning eller bare mosjon. Dvs. alle som trener ulike gymnastikk- og turnaktiviteter som ikke
deltar i konkurranser. Trening mot - og deltakelse i stevner og festivaler.
NB! Styremedlemmer og ledere skal registreres her. Det samme gjelder trenere i disse
aktivitetene. (En trener på 30 år skal registreres under egen alder, ikke under 0-6 år hvis
vedkommende trener den gruppen)
For de resterende grenene er neppe noen medlemmer under 6 år: (Se bilder/film som
viser aktivitetene på www.gymogturn.no)
TURN
Alle som trener og konkurrerer i apparatturn; Frittstående, hopp, skranke, bøylehest, ringer,
svingstang, bom.
Trenere, ledere og dommere i denne grenen.
RYTMISK GYMNASTIKK
Alle som trener og konkurrerer i denne grenen med redskapene køller, bånd, tau, ball og ring.
Trenere, ledere og dommere i denne grenen.
TROPPSGYMNASTIKK
Alle som trener og konkurrerer i grenene tumbling, trampett og frittstående.
Trenere, ledere og dommere i denne grenen.
GYMNASTIKKHJUL
Alle som trener og konkurrerer i grenen gymnastikkhjul – med redskapet gymnastikkhjul. Trenere,
ledere og dommere i denne grenen.
TRAMPOLINE
Alle som trener på stor trampoline. Trenere og ledere i denne grenen.

Lykke til med registreringen!
Husk at en person ikke skal registreres men enn én gang selv om vedkommende deltar i flere grener.
Vedr. medlemsstatistikk for de som har alle sine medlemmer registrert i Mysoft:
Funksjonen «Hent medlemstall» inne i samordnet registering anbefales ikke -da det er
for mange feilkilder. Fyll inn manuelt – på følgende måte:
For å få korrekt rapportering, benyttes rapporten «Medlemsstatistikk» (ligger under «funksjoner»
opp til høyre i bildet «Medlemsadministrasjon»). Kjør «oppfrisk tall» (nederst i skjermbildet)
dersom dette ikke er gjort.

Ved å summere «Aktivitetsstatistikk 301 Gymnastikk og breddeaktiviteter, 302 Turn, 303 Rytmisk
Gymnastikk, 304 Troppsgymnastikk, 307 Gymnastikkhjul og 308 Trampoline», skal man få et riktig
aktivitetstall. I dette tallet fremkommer alle som har vært tilknyttet et parti i 2016. I tillegg må det
plusses på eventuelle trenere som ikke har vært tilknyttet et parti i Mysoft. Personer i styret skal
automatisk havne i 301 Gymnastikk og breddeaktiviteter. Man kan kontrollere tallene ved å klikke
på antall medlemmer under hvert aldersintervall. Eventuelle feil som oppdages (f.eks. medlemmer
som ligger registrert flere ganger) må justeres når man puncher tallene inn i skjemaet til
Idrettsforbundet.
Tallet under kolonnen «Idrettsregistreringen» inneholder alle aktive medlemmer som er registrert i
Mysoft (tallet fremkommer ved å klikke på «vis liste» i medlemsadministrasjonsbildet). Da får man
også med alle som ikke har partitilknytning. Dette tallet er derfor for høyt, dersom man har
medlemmer som ligger uten partitilknytning. Benytt derfor tallene som beskrevet over, ved å
summere aktivitetsstatistikk 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 og 308.
Forutsetningen for å få korrekte tall i Mysoft er at man har benyttet Mysoft i hele 2016 (både vårog høstsesong).

Spørsmål vedr. tallene i Mysoft; Send mail til mysoft@gymogturn.no

Husk at fristen for rapportering er 30. April – så gjør jobben nå!

Med vennlig hilsen
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Oslo, 31. mars 2017

