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Bestemmelse for deltagelse int.konkurranser
Deltakelse i internasjonale konkurranser er en fin erfaring og vi har sett en stor utvikling
i interessen for å reise ut blant flere klubber i Norge.
TKRG ønsker i den forbindelse å presisere noen bestemmelser slik at det blir enklere for
klubbene ved søkeprosesser.
Klubber som ønsker å delta i internasjonale konkurranser må søke om dette til TKRG.
Søknad sendes til forbundskontoret v/Marianne Halberg
marianne.halberg@gymogturn.no
Klubb må benytte søknadsmalen som finnes på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645
Bestemmelser for individuelle gymnaster:
Følgende gymnaster kan det søkes for i de ulike typene konkurranser:
•
•
•

World cup, World Challenge cup, Grand Prix: Landslagsgymnaster senior.
FIG int.tournaments: Gymnaster i internasjonal klasse Nivå 4, 6 og 8.
Internasjonale invitasjonskonkurranser (NON FIG): Gymnaster i internasjonal
klasse Nivå 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

TKRG vil vurdere gymnaster det søkes for opp mot nivå på konkurransen i hvert enkelt
tilfelle. Landslagstrener vurderer deltagelse for landslagsgymnaster det søkes for.
Det kan ikke søkes om deltagelse i konkurranser som er på landslagets offisielle
terminliste.
Bestemmelser for tropper:
Følgende troppsklasser kan det søkes for i de ulike typene konkurranser:
•
•
•

World cup, World challenge cup, Grand Prix: Senior int. klasse tropp
FIG int.tournaments: Senior og junor int. klasse tropp
Internasjonale invitasjonskonkurranser (NON FIG): senior og junior int. klasse
tropp.

TKRG vil vurdere troppen det søkes for opp mot nivå på konkurransen i hvert enkelt
tilfelle.
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Det kan ikke søkes om deltagelse i konkurranser som er på landslagets offisielle
terminliste (unntak er deltagelse i mesterskap etter uttak, herunder Nordisk, EM og VM).
Se oppdateringer på nettsiden under konkurranser her
Og i dokumentet bestemmelser for internasjonal deltakelse under reglement og
bestemmelser her
Unntak:
I bestemmelser for barneidrett er det en unntaksregel.
Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i
Norge, Norden og Barentsregionen. Det må sendes inn søknad om deltakelse i slike
arrangementer til TKRG.
Dette betyr:
Barentssamarbeidet gjelder de tre nordligste fylkene i Norge, samt nordlige deler av
Sverige, Finland og Russland.
Norden består av Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.
Eks:
En klubb som tilhører en av de tre nordligste fylkene i Norge kan søke om deltakelse i en
konkurranse i Sverige, Danmark, Finland eller Island, samt konkurranse i den nordlige
delen av Russland.
En klubb i Akershus kan søke om deltakelse i en konkurranse i Sverige, Danmark,
Finland eller Island, men ikke i den nordlige delen av Russland siden klubben ikke tilhører
de tre nordligste fylkene i Norge.

Fellesmøter 2019
TKRG har satt datoer for årets fellesmøter i RG.
Fellesmøte vår: 14. juni
Fellesmøte høst: 1. november
Tid: fra kl. 18:00 til ca. kl. 21:00.
Invitasjon til fellesmøtet i vår blir tilgjengelig i terminlisten i løpet av mars/april.
Invitasjon til fellesmøtet i høst blir tilgjengelig i terminlisten i løpet av september.
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Trener- og dommerseminar 2019
Årets trener og dommerseminar blir første helgen i november, 2.-3. november.
Start: ca. kl. 09:00 lørdag.
Slutt: ca. kl. 16:00 søndag.
Tema, forelesere og annet nyttig informasjon kommer med invitasjonen i september.

Utviklingsmidler RG 2019
I desember 2018 ble det sendt ut informasjon om mulighet for å søke om
utviklingsmidler for klubber, søkefrist var 20. januar.
TKRG har vurdert innkomne søknader og tildeling er vedtatt.
TKRG ønsker å presisere tydeligere de krav som vurderes ved innkomne søknader slik at
det blir lettere for klubber å se om de har potensielle prosjekter.
TKRG ser etter prosjekter som er noe nytt.
Det skal være noe spennende.
Det skal være noe som ikke inngår i daglig trening eller treningssamlinger.
Utviklingsprosjektets hensikt skal være å gi en langvarig utvikling.
Prosjektet kan rettes til gymnaster, trenere og/eller ledere.
Eksempler på slike prosjekter som tidligere har fått støttemidler er slyngekurs,
skadeforebyggende tiltak, mestringskurs barn og ungdom og mental trening.
Neste mulighet for å søke om utviklingsmidler blir i høst 2019.
Mer informasjon kommer over sommeren.

Sommersamlingen 2019
Årets sommersamling er tildelt Haugesund TF.
Samlingen varer fra 5.-9. august 2019.
Mer informasjon kommer med invitasjonen.
Samlingen er obligatorisk for samtlige landslagsutøvere.
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Åpen treningssamling 2019
Desember 2018 ble det sendt ut informasjon om mulighet for å søke om å arrangere
åpen treningssamling for klubber, søkefrist var 20. januar.
TKRG
•
•
•

har vurdert innkomne søknader og tildelt følgende:
06.-08. september Straen GTF
11.-13. oktober
Malvik Turn & RG
18.-20. oktober
Skjeberg TF

Invitasjon publiseres i terminlisten 1 måned før samlingen.

Arrangørveiledning Oppdatert
Vi gjør oppmerksom på at det er gjort en justering i arrangørveiledningen.
Merking av musikkfiler skal gjøres på følgende måte f.o.m. Unsiport Norgescup 30.-31.
mars 2019: Klasse – Navn – Klubb – Redskap
Hvordan man skal merke hver klasse er også felles og beskrivelse er oppført i
arrangørveiledningen. Dersom arrangør ønsker å merke filer med kjørenummer eller
startnummer må de gjøre dette selv. Det kan ikke kreves fra arrangør at klubber skal
gjøre dette.
Justert versjon av arrangørveiledningen er tilgjengelig på nettsiden (versjon 3).
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/arrangor/

Interesse for dommerkurs 2019?
Forbundsdommerkurset i januar/februar ble som kjent avlyst grunnet for få påmeldte
deltakere. I den forbindelse ønsker TKRG å se om det er interesse for et dommerkurs i
høst/vinter 2019.
De som er interessert i dommerkurs i 2019 kan sende inn sine ønsker til TKRG via et
spørreskjema. Spørreskjemaet besvares kun én gang. Svarene er ikke bindende, men
skal hjelpe TKRG med å identifisere om det er etterspørsel.
Dersom du er interessert i å ta kretsdommerkurs, divisjonsdommerkurs
forbundsdommerkurs eller å delta som observatør går du frem på følgende måte:
1. Du benytter linken under og besvarer spørsmålene, senest innen 28. februar.
https://www.gymogturn.no/sporreskjema-dommerkurs-rg-2019/
2. Du vil få en bekreftelse på mail med dine svar.
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3. TKRG vil sortere innkomne ønsker, og benytte disse i vurderingen for om det skal
settes opp kurs i 2019.
4. Informasjon på om det blir kurs og eventuelt type kurs vil komme senest innen
29. mars.
Klubbkontakter fikk denne uken tilsendt mail med samme informasjon og link, med
forespørsel om å spre det videre til lokalmiljøet. Har du allerede mottatt mailen fra din
klubb og sendt inn dine ønsker er du allerede registrert og skal ikke sende inn ønsker på
nytt.
Ny syklus:
Ny dommersyklus vil være fra 2021-2024.
Det settes normalt opp ett til to forbundsdommerkurs per syklus (to dersom
deltakerantallet er høyt nok til å gjennomføre kurset).
Det vil dermed settes opp nytt forbundsdommerkurs høsten/vinteren 2020 eller tidlig i
2021 (avhengig av FIG og når internasjonalt reglement er klart). Samtlige dommere i
nåværende syklus (2017-2020) og andre som ønsker å bli
forbundsdommer/divisjonsdommer til 2021-sesongen må ta forbundsdommerkurset i
2020/2021.

Med sportslig hilsen

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

Marianne Halberg
Konsulent RG

