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31. mars 2017

Utlysning nasjonale konkurranser
med en form for status 2018, troppsgymnastikk
Følgende er nasjonale konkurranser med en form for status:
* Kvalifiseringskonkurranse til NM nasjonale klasser junior.
* Norgesmesterskap (NM).
* Kvalifiseringskonkurranser til internasjonale mesterskap
1. Konkurranser og mesterskap
Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) vedtok i sitt møte 29. mars å lyse ut følgende konkurranser
med en form for status 2018:


Kvalifiseringskonkurransen til NM nasjonale klasser junior avholdes 10.-11. mars.
Krav: Arrangør av kvalifiseringskonkurransen til NM nasjonale klasser junior må ha to haller med
identiske apparatoppsett i begge haller. Det for å få til en effektiv gjennom-føring av konkurransen
på bakgrunn av det store antall deltakende tropper.



NM nasjonale klasser junior avholdes 5.-6. mai.



NM TeamGym junior avholdes 7.-8. april.



NM nasjonale klasser og TeamGym senior avholdes 8.-9. september.

2. Krav til arrangører
Aktuelle arrangører må tilfredsstille følgende krav:
1. Retningslinjer for arrangering av nasjonale konkurranser med en form for status.
2. Retningslinjer for apparater.
De som søker bekrefter ved å søke at de skal arrangere i henhold til begge disse retningslinjene.
Her kan du følge en link til vår internettside hvor du kan laste ned begge retningslinjene.
3. Bruke Norges Gymnastikk- og Turnforbunds (NGTF) nettbaserte konkurranseprogram troppsgymnastikk.
Programmet omhandler arbeidet med administrasjonen av resultater, registrering og kontroll av
karakterer, visning av karakterer og resultatlister.
En egen person (Tron Lunde) er ansvarlig for opplæring, brukerstøtte, tilpasning, dokumentasjon og
tilgjengeliggjøring og support av programmet overfor arrangørene.
NB! Påmeldingsdelen ifm. konkurransene inngår ikke i programmet.
NGTF dekker lisensavgiften for arrangørene for bruken av programmet.
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2. Forts. krav til arrangører
4. Arrangør av kvalifiseringskonkurransen til NM nasjonale klasser junior må ha to haller med identiske
apparatoppsett i begge haller. Det for å få til en effektiv gjennom-føring av konkurransen på
bakgrunn av det store antall deltakende tropper.

5. Det må i søknaden fremkomme følgende:

A. Hvilken konkurranse/mesterskap det søkes på.
B. Hvilken hall konkurransen/mesterskapet skal avholdes i, med informasjon om størrelsen på hallen
og antall tilskuerplasser (størrelsen på hallen må oppfylle kravene).
C. En oversikt på hvilke apparater som skal benyttes.
D. En bekreftelse på at apparatene oppfyller kravene i retningslinjene.

3. Søknadsfrist
Søknad sendes pr. e-post til Hermod Buttedahl på forbundskontoret: hermod.buttedahl@gymogturn.no
innen utgangen av fredag 5. mai 2017.
NB! Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

4. Annet
Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Hermod på forbundskontoret. Telefon: 95 18 92 11 eller e-post:
hermod.buttedahl@gymogturn.no

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

Hermod Buttedahl
Utviklingskonsulent
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