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Forbundsdommerkurs RG 2019
Det planlagte forbundsdommerkurset 11.-13. januar og 1.-3. februar er avlyst grunnet
for få antall påmeldte.
På nyåret vil det sendes ut spørreskjema til klubbkontakter om å sjekke opp interessen
for nytt kurs over to helger høsten/vinteren 2019 i sitt miljø.
Mer informasjon om dette kommer over nyttår.

Landslag 2019
I november ble uttaket til nye landslag i RG sendt ut. Landslaget for perioden 01.12.2018
til 01.10.2019 er nå offisielt.
Juniorlandslag RG
• Lana Kumpitak Nilsen, Straen GTF
• Lotte Nordstad Juul Møller, Asker TF
• Thea Herløe, Haugesund TF

Seniorlandslag RG
• Anna Krasteva Stoyanova, Asker TF
• Fredrikke Tynning-Bergestuen, Asker F
• Ingrid Bratsberg, Bergens TF
• Josephine Nordstad Juul Møller, Asker TF
• Kamilla Dreiem Kvamme, Stavanger TF
• Karoline Wennberg, Asker TF
• Marie Tynning-Bergestuen, Asker TF

Oversikt over landslagene blir også tilgjengelig på NGTFs nettside over nyttår
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/
Landslagene er dynamiske og landslagsledelsen vil etter de to første Unisport Norgescup
konkurransene for internasjonale klasser vurdere ytterligere 1-2 juniorgymnaster til
juniorlandslaget avhengig av kriterier for uttak til landslaget og om gymnast(er) er en
styrke for laget.

Landslagsaktivitet 2019
Terminliste for representasjonskonkurranser for landslaget er tilgjengelig på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/
På denne siden vil landslagsinformasjon, samlinger, uttakskriterier, innkallinger og uttak
til landslagsaktivitet publiseres forløpende gjennom sesongen.
NGTF er i en plan og budsjettprosess og jobber for tiden med å oppgradere siden med
landslagsinformasjon og aktiviteter for 2019.
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Bestemmelser for uttak EM 2019
Forbundsstyret vedtok bestemmelser for uttak til EM 2019 21.12.2018 etter innstilling fra
TKRG og landslagsledelsen.
Mesterskapet, som er et mesterskap for senior lag og junior tropp avholdes 17.-19. mai
2019 i Baku. Aserbajdsjan.
Bestemmelser for uttak til EM 2019 er tilgjengelig på nettsiden under konkurranseplan og
uttak: https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/

Bestemmelser for uttak junior VM 2019
Forbundsstyret vedtok bestemmelser for uttak til junior VM 2019 21.12.2018 etter
innstilling fra TKRG og landslagsledelsen.
Mesterskapet, som er et mesterskap for junior lag og junior tropp avholdes 17.-21. juli
2019 i Moskva, Russland.
Bestemmelser for uttak til EM 2019 er tilgjengelig på nettsiden under konkurranseplan og
uttak: https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/

Bestemmelser for uttak senior VM 2019
Forbundsstyret vedtok bestemmelser for uttak til senior VM 2019 21.12.2018 etter
innstilling fra TKRG og landslagsledelsen.
Mesterskapet, som er et mesterskap for senior lag og senior tropp (kun ved kvalifisering)
avholdes 16.-20. september 2019 i Baku, Aserbajdsjan.
Bestemmelser for uttak til EM 2019 er tilgjengelig på nettsiden under konkurranseplan og
uttak: https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/

FIG CoP 2019
FIG har ikke gjort endringer i internasjonalt reglement RG for 2019, men det er kommet
en del presiseringer i FIGs infoskriv i løpet av 2018. Disse er nå samlet og lagt inn i den
norske oversettelsen av reglementet, og er tilgjengelig på nettsiden under reglement og
bestemmelser. Alle tillegg er markert med gult.
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/
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Utlysning Sommersamlingen 2019
TKRG søker teknisk arrangør av sommersamlingen i 2019.
Samlingen skal være et åpent tilbud til de som ønsker å delta.
Arrangør må legge til rette for følgende:
- Overnattingsmuligheter for totalt ca.100 gymnaster og ledere.
- Tilrettelegge for overnatting for 12-15 trenere/ledere fra NGTF.
- Sørge for at ca.10 treningsgrupper (avhengig av antall påmeldte) har mulighet til
å trene, følgende fasiliteter bør være tilgjengelig:
o Et fullt RG-felt med takhøyde.
o Et avgrenset rom hvor man kan bruke musikk uforstyrret (til dans etc)
o Treningsfelt med deler av RG-teppet (flere grupper kan jobbe side ved
side)
Andre type treningsrom kan også benyttes (turnhall, styrkerom osv.).
Det er ønskelig at søker skisserer treningsmulighetene og hvordan forskjellige
treningsrom kan benyttes.
- Sørge for frokost, lunsj og middag til samtlige deltagere, trenere og ledere.
Lunsjen må være tilfredsstillende, det vil si varm mat eller salat med pasta/kjøtt,
eller tilsvarende.
- Sørge for noe sosial aktivitet for deltagerne, samt 1-2 hyggetreff for trenerne.
- Sørge for førstehjelpsutstyr, og døgnvakt under samlingen.
- Stille med CD-spillere/musikkanlegg til bruk i treningsrommene (3-4stk).
- Stå for reglementet for samlingen, leggetider, ”byturer” etc. og følge opp dette.
- Arrangøren dekker kostnadene for mat til deltagerne.
- Arrangøren tar kostnader knyttet til sosiale aktiviteter.
Det vil være krav til en voksen følgeperson fra hver deltagende klubb.
NGTF/TKRG har ansvar for følgende:
- Sende ut invitasjon, ta imot påmeldinger og betaling fra gymnastene.
- Engasjere og betale trenere/ledere (overnatting, reise og honorar).
- Samarbeide med arrangør med oppsett av treningsplan for samlingen og fordeling
av gymnastene i treningsgrupper.
- NGTF dekker en hall-leie/teppe-leie/overnattingsleie opp til max kr.50.000,(dekkes etter rapport med økonomisk oversikt).
- NGTF betaler en arrangørstøtte på kr.1.000,- pr deltager (inkludert
trenere/ledere/voksenrepresentanter fra klubbene).
I tilknytning til sommersamlingen arrangeres det landslagssamling. Arrangør må legge til
rette for dette i samarbeid med NGTF.
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Søknad med beskrivelse av:
- Treningsfasiliteter
- Overnattingsmuligheter for gymnaster og klubbledsagere
- Overnattingsmulighet for trenere/ledere fra NGTF
- Forslag til sosiale aktiviteter
Søknadsskjema sendes på mail til: marianne.halberg@gymogturn.no
innen 20.januar 2019.

Søknadsfrister 2019
Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2019 er 20.januar.
Dette gjelder:

Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger.
Søknad om midler til utvikling.

Det kan i disse søknadene kun søkes for prosjekter/besøk som gjennomføres i løpet av
kalenderåret 2019.
Oppdaterte søknadsmaler er å finne på www.gymogturn.no under Medlemmer-AktivitetRytmisk Gymnastikk-reglement/Bestemmelser
Utlysning om å søke på arrangement i 2020 kommer i mars.

Arrangørveiledningen
Arrangørveiledningen er oppdatert og ligger tilgjengelig på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/arrangor/
Vi gjør oppmerksom på at det fra 2019 skal sendes inn musikkfiler elektronisk i mp3.
Mer informasjon om dette, samt hvordan musikkfiler skal merkes finnes i
arrangørveiledningen.
Arrangør kan selv velge system for innsending, men det kan ikke koste noe for
deltagende klubber og vi oppfordrer til at det benyttes systemer som ikke krever mye
forarbeid for klubbene i form av nedlastinger etc.
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Seeding 2019
•
•
•
•

For alle klasser er det åpen trekking i første konkurranse.
For alle klasser er det seeding i EN pulje i andre konkurranse (For alle klasser
gjelder rankinglista etter første konkurranse)
For alle klasser er det seeding i TO puljer i tredje konkurranse.
For alle klasser er det full seeding i NM, Glade RG-dager og NF

God Jul!

Med sportslig hilsen

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
v/Kristin Gilbert
Leder /s/

Marianne Halberg
Konsulent RG

