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Finansiering Økning av dommerhonorar
På forbundstinget i 2018 ble det vedtatt en økning i dommerhonorar fra 500 kr hel dag
og 250 kr halv dag til 1.000 kr hel dag og 500 kr halv dag.
Økningen skulle ikke finansieres av NGTF.
Styret har nå vedtatt en økning i startavgift som skal finansiere de ekstra kostnadene i
dommerhonorarene, les informasjon fra NGTF på nettsiden her
https://www.gymogturn.no/blog/2019/01/31/nytt-om-finansiering-av-dommerhonorar/
For RG vil dette bety at vi fortsetter med deltakeravgifter som vi hadde i 2018, men
arrangør fakturerer i tillegg en avgift per deltaker i henhold til beregninger gjort av
forbundet.
Beregningene danner grunnlaget for maksimal prisøkning pr deltager på de ulike
konkurransene. Hver deltaker telles kun én gang. Det vil si at økning i deltakeravgift kun
faktureres per deltaker én gang selv om noen deltar i for eksempel både individuelt og
tropp. Man teller hver deltaker på tropp og ikke antall tropper. Samme gjelder for
duo/trio.
Oversikt over maksimal prisøkning pr deltager per konkurranse i 2019:
Konkurranse 2019
Skjeberg 19.-20. jan
Straen 25.-27. jan
Stavanger 9.-10. feb
Skjeberg 23.-24. feb
Bergen 9.-10. mars
Vårspretten 23.-24. mars
Asker 29.-31. mars
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Maksimal
prisøkning 2019
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
140 kr pr deltager
230 kr pr deltager
65 kr pr deltager
110 kr pr deltager

Arrangørveiledningen er justert i henhold til endringen, publisert som versjon 4.
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/arrangor/

Info fra Teknisk Komité
Rytmisk Gymnastikk

Infoskriv TKRG nr.3 2019
1. mars 2019

Elektronisk løsning for reiseregning/refusjon
NGTF har gått over til å benytte det elektroniske systemet Visma ved innsendelse av
reiseregning og utgiftrefusjon.
Samtlige som leverer inn reiseregninger eller utgiftrefusjoner til NGTF i 2019 må benytte
Visma.
Mer informasjon om dette, samt hvordan man får bruker i Visma står her
https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/sentraledokumenter/#1449222647337-f343dc11-783a
Honorarskjemaer leveres inn på samme måte som i 2018 på papirversjonen. Denne
finnes på nettsiden.
Arrangør for nasjonale konkurranser har egne systemer for hvordan de ønsker å motta
reiseregninger og utgiftrefusjoner.

Innsending av Faktura til NGTF
Alle som sender faktura til NGTF må benytte EHF faktura.
Dersom man imidlertid ikke har EHF må faktura sendes på mail til
970232796@autoinvoice.no
Faktura som sendes per mail til konsulent vil ikke bli behandlet.

Påminnelse til arrangører
Vi minner samtlige arrangører for nasjonale konkurranser om å sette seg godt inn i
arrangørveiledningen og følge det som står.
Benytt alltid siste versjon av arrangørveiledningen som ligger på nettsiden.
Spesielt gjelder dette krav til hall og at det kun benyttes RG-tepper under konkurranse
og oppvarming.
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Siste versjon fra nettside
Nettsiden til NGTF er et arbeidsverktøy og en informasjonskanal.
Vi ønsker å minne samtlige på at det alltid er siste versjon av dokumenter som er
publisert på nettsiden som er gjeldende.
Benytt alltid siste versjon av dokumenter ved for eksempel:
- Søknad om deltagelse i internasjonale konkurranser
- Søknad om treningsopphold internasjonalt
- Søknad om å arrangere nasjonal konkurranse
- Søknad om å arrangere åpen treningssamling
- Rapportmaler
- Hovedskjema
- Dommerlapper
- Honorarskjema
- Reglementer og bestemmelser
Etc.
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