Til:

Aktuelle klubber TM
Bergen 2.3.2018

Norges Gymnastikk og Turnforbund og Bergens Turnforening har gleden av å
invitere til Norges Cup nr. 1. Turn Menn 21. - 22. april 2018 i Turnhallen.

Konkurranseklasser
Rekrutt:
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
FIG junior:
FIG senior:

11 12 år
13-14 år
15-16 år
17-18 år, eldre etter søknad til NGTF om dispensasjon
14-17 år
18 år og eldre

Foreløpig tidsplan
Fredag 20. april
Fri trening fredag 20. april fra kl. 17.00-21.00
Lørdag 21. april
Konkurransestart pulje 1 lørdag 21. april fra ca. kl. 10.00








Rekrutt og klasse 1-3 gymnaster har 3 apparater hver dag.
FIG jr. har selvvalgt program lørdag og Obligatoriske øvelser FIG Age Group (HP
4) søndag.
FIG Senior konkurrerer kun lørdag. Det vil bli premieutdeling etter endt
konkurranse lørdag.
Premieutdeling for rekrutt og klasse 1-3 fortløpende søndag.
Premieutdeling FIG junior er når ferdige.
Lagkonkurranse er kun for rekrutt, der de 3 beste teller i hver apparat.
Det er ønskelig at senior gymnaster som ved påmeldingstidspunkt allerede vet at
de kun skal turne noen apparater oppgir dette og hvilke ved påmelding.

Påmelding
Påmelding skjer kun via MySoft via følgende link:
https://arrangement.gymogturn.no/Modules/Nm/Starter.aspx
NB! Det er ikke mulig å melde på uten betalt konkurranse- og trenerlisens!
Påmeldingsfrist innen 31 mars 2018
Startkontingent er kr. 400,- pr. gymnast
Startkontingent er kr 400,- pr lag (kun for rekrutter).

Ved for sen påmelding beregnes dobbel kontingent.
Spørsmål rettes til Bergens Turn, ved Tore Kvamsøe, email:
tkvamsoe@broadpark.no

Bespisning
Lunsj lørdag/søndag i hallen kr. 75 pr. dag.
VIKTIG! Lunsj bestilles sammen med påmelding i My soft.
https://arrangement.gymogturn.no/Modules/Nm/Starter.aspx
Middag
Idrettsmåltid serveres på hotellet og er utarbeidet i samarbeid med olympiatoppen
Bestilles på hotell i lag med rombestilling

Overnatting
Alternativ 1 og 2

Idrettspriser på Scandic Bergen city og Scandic Bergen Airport
Enkeltrom inkl. Frokostbuffé, pris/rom/natt
Dobbeltrom inkl. Frokostbuffé, pris/rom/natt
Trippeltrom inkl. Frokostbuffé, pris/rom/natt
Firmannsrom inkl. Frokostbuffét, pris/rom/natt
(Kun på Bergen Airport har 4 mannsrom)

Fra
Fra
Fra
Fra

Kr 790
Kr 890,kr 1070,kr 1270,-

Middag
Idrettsmåltid laget i samarbeid med Olympiatoppen :
Fra kr 175,- per person for barn og 195,- for voksne minimum antall for Buffet er 16
personer må forhåndsbestilles 1 uke før.
Hotellet ligger 2 minutters gange fra Bybanen som går til Sletten og Turnhallen.
Hotellet tilbyr også gratis parkering for alle gjester, samt mulighet for å lade EL-bil.
Store rom og god mat. Hyggelige fellesområder med mange sittegrupper hvor turnerne
med familien kan oppholde seg på kvelden.
NB! Kan ikke bookes via internett.
Bookingkode: TUR200418
Bestilling gjøres på mail eller telefon:
booking.bergenairport@scandichotels.com / 55333300
Alternativ 3
COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT
Enkeltrom
NOK 640,- per natt
Dobbeltrom
NOK 820,- per natt
Tre-sengsrom
NOK 1050,- per natt
Fire-sengsrom
NOK 1240,- per natt
Idrettsbuffet fra NOK 185,- per person, per dag
Rommene bestilles lagvis ved å benytte reservasjonsnummeret oppgitt nedenfor.
De rommene som ikke har blitt plukket fra denne bestillingen inne 4. uker før ankomst,
vil bli sluppet. Bindende antall på rom og måltider må være avtalt inne 1 uke før
ankomst. Navnelister sendes oss så snart som mulig, men må være mottatt senest 1 uke
før ankomst.
For at bestillingen skal være gyldig og garantert for sen ankomst, må hvert av lagene
garantere med et kredittkort med utløpsdato (trenger ikke å være det samme kortet som
skal benyttes til betaling) eller, vi kan sende dem en proforma faktura til
forhåndsbetaling over bank. Denne må da betales senest 7 dager før ankomst.
Felles reservasjonsnummer for denne bestillingen er # 1142GR002861
Bestillingen gjøres direkte til: booking.co.bergen.airport@choice.no
Eller på telefon: 55980131

Bergens Turnforening ønsker alle velkommen til Bergen i april.

