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Utlysning to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2019,
troppsgymnastikk
1. Bakgrunn og utlysning
Idrettstinget har vedtatt endringer i bestemmelsene om barneidrett. Bestemmelsene ble behandlet i
styremøte 1. desember 2016 FS-28/16-18 (utdrag):
Barn i alderen seks –til og med åtte år, kan delta i tilpassede konkurranser, fortrinnsvis i egen forening og i
konkurranser med deltakere fra andre foreninger i lokalmiljøet (lag- og/eller individuelle konkurranser).
Norge er et land med stor geografisk utstrekning og i tillegg kan det være stor geografisk spredning i
utbredelsen av NGTF sine grener. For noen foreninger vil det derfor være nødvendig å utvide lokalmiljøet til
grenens naturlige omland. NGTF understreker at reisetid og kostnad alltid må vurderes. Begrepet lokalmiljø
kan ikke strekkes lenger enn til lag innen egen krets, eller nærmeste klubb med aktivitet innen samme gren.
Vedtak: Veilederen, med NGTFs beskrivelse av barneidrettsbestemmelsene vedtas. Forbundsstyret delegerer
til generalsekretær myndighet til å godkjenne arrangering av inntil to nasjonale arrangement/ konkurranser
pr. år innen hver gren. Utøvere skal kun delta på ett slikt arrangement pr. år, også der hvor ett av de
aktuelle arrangementene er i eget lag. Arrangementet må ha en tydelig aktivitetsrettet og sosial profil.
Aktivitetene kan ikke være bare tradisjonelle konkurranser, men skal ha et breddefokus på oppvisning,
deltakelse og aktivitet.
Forbundsstyret behandlet i samme møte sak FS-29/16-18 – sanksjonsreglement for brudd på barneidrettsbestemmelsene da sanksjonene henger nøye sammen med bestemmelsene. Det foreslåtte sanksjonsreglementet ble vedtatt i sin helhet med gyldighet fra vedtaksdato 01.12.2016.
Forbundsstyret behandlet bestemmelsene ytterligere i sitt møte 5. januar 2017 FS-41/16-18 på bakgrunn av
et behov for å opprette noen kriterier for valg av hvilke konkurranser som skal kunne godkjennes, og
hvordan man skal prioritere de ulike konkurransene opp mot hverandre.
Vedtak: Landsdekkende konkurranser tildeles aktuelle arrangører for kommende år etter søknad. Søknadsfrist for alle grener settes til 15. oktober. Søknadene sendes til forbundskontoret v/konsulenten for den
aktuelle gren. Denne konsulenten sørger for at aktuell teknisk komite foretar en vurdering av søknadene i
henhold til følgende kriterier:
Konkurransen skal:
- ha en tydelig aktivitetsrettet profil
- ha en tydelig sosial profil
- ikke være bare tradisjonelle konkurranser
- ha breddefokus på oppvisning, deltagelse og aktivitet
Det gjøres i tillegg en vurdering av følgende faktorer:
- geografi
- plassering i sesong, sett i forhold til grenenes normale konkurranseår
- søkerens tidligere erfaringer med konkurranser
- konkurransens plass i helheten i det større arrangementet, jfr punkt 2f
Innstilling fra komiteen oversendes konsulenten for barn og ungdom som sørger for samlet framstilling av
alle søknadene til behandling i forbundsstyret innen midten av november.
For konkurranser i 2017 vil det være opp til den enkelte gren å bestemme søknadsfrist. Søkeprosedyren
tilpasses da tidsmessig, men vedtak skal foretas i forbundsstyret. Vedtaket er vedtatt med virkning fra
5. januar 2017.
1

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

2. Søknadsfrist
Søknad, inkl. utkast til invitasjon, sendes pr. e-post til Hermod Buttedahl på forbundskontoret:
hermod.buttedahl@gymogturn.no innen utgangen av mandag 18 juni 2018.

3. Annet
For ytterligere informasjon om bestemmelsene: Se vår internettside www.gymogturn.no. Ved eventuelle
spørsmål ta kontakt med Hermod på forbundskontoret. Telefon: 951 89 211 eller e-post:
hermod.buttedahl@gymogturn.no
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