Til
Mailingliste OGTK og HGTK
Klubber i HGTK
Klubber i OGTK
Kretsene i Hedmark og Oppland ønsker alle et godt nytt år og lykke til med nytt semester. Vi starter året med
litt informasjon
Tidligere utsendte infomailer finner dere her: https://www.gymogturn.no/finn-dinkrets/oppland/dokumenter/#1485858086883-855fd2ba-a736

INFOMAIL 1/ 2019
Her finner dere diverse informasjon fra HGTK og OGTK. Se ellers terminliste på våre hjemmesider for alle
arrangementer:
https://www.gymogturn.no/terminliste/

Kurs i Klubbadmin
NIF bestemte i 2018 at alle i norsk idrett skal inn i det samme medlemsystemet.
https://www.gymogturn.no/blog/2018/12/20/nif-har-vedtatt-etablere-et-felles-medlemssystem/
Mysoft vil nå bli utfaset, les mere her:
https://www.gymogturn.no/blog/2018/11/29/hva-skjer-med-mysoft/
Kretsen arrangerer basiskurs i Klubbadmin i etterkant av kretstinget:
Honne Hotell og Konferansesenter, Biri
10. mars 2019 kl. 14.00- 17.00
Påmelding

KRETSTING 2019
09.- 10. mars: Kretsting for Hedmark og Oppland
Honne Hotell, Biri
Her finner du invitasjon, innkalling og påmeldingsskjema

KURS
Husk at det er «førstemann til mølla» for å få delta.
Man kan også delta på kurs andre steder i landet hvis man ønsker det.
https://www.gymogturn.no/terminliste/
Her følger en oversikt over kurs det er verdt å merke seg. Jeg nevner også noen kurs fra andre kretser.
OBS! Hvis påmeldingslenken ikke virker, så logg inn på minidrett for deretter å prøve lenken på nytt.

Sikringskurs 1 Trampett
Kristins Hall, Lillehammer 2.-3. februar 2019
https://www.gymogturn.no/events/event/sikringskurs-1-trampett-74/

Trener 2 kurs – Pilot Gymnastikkhjul
Kurshelg 1 : 18.-20.januar
Kurshelg 2: 08.-10.mars
https://www.gymogturn.no/events/event/trener-2-kurs-pilot-gymnastikkhjul-kurshelg-2/

Kurs for unge ledere (nytt)
Arrangeres under Ungdomslekene på Lillehammer 3.-5. mai 2019
Mer informasjon kommer, hold av datoen.

KURS I OSLO:
Kretsdommerkurs Troppsgymnastikk
Oslo, 25.- 27. januar 2019
https://www.gymogturn.no/events/event/kretsdommerkurs-2/

Kurshelg
Faglig påfyll og inspirasjonskurs- Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk
2.-3.februar i samarbeid med Oslo Turnforening, Halsehallen.
Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Sikringskurs 1 trampett
16.-17.februar i Kjennhallen
Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Medtrenerkurs
10. februar i Leirskallen.
Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Trener 1
22.-24. mars og 5.-7. april i Osloidrettenes Hus og Leirskallen
Trykk her for mer informasjon og påmelding.

KONKURRANSER
Granspretten
26.-27. januar 2019
https://www.gymogturn.no/events/event/granspretten-4/

Opplandspokalen
29.-31. mars 2019
Infoskriv om konkurransen ligger på våre hjemmesider:
https://www.gymogturn.no/events/event/opplandspokalen-2019/

DIVERSE
Nytt reglement i Troppsgymnastikk
Her finner du mer informasjon:
https://www.gymogturn.no/blog/2018/12/10/nytt-reglement-gjeldende-fra-1-januar-2019/

Gratis klubbpakke
https://www.gymogturn.no/blog/2018/11/15/gratis-klubbpakke/
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