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Uttak utviklingsgruppe 1 2019
Det ble tidligere informert om at utviklingsgruppe 1 velges ut basert på observasjoner i
nasjonale konkurranser og test i 2019. Testen var ment som en siste vurdering dersom
det var usikkerhet blant noen av gymnastene. Konstituert landslagssjef har vurdert det
til at det ikke er behov for en slik test per nå og siste konkurranse som vurderes før
uttaket til utviklingsgruppe 1 er NM i Haugesund. Uttaket til gruppen vil som tidligere
nevnt vurderes fra observasjoner i flere nasjonale konkurranser.
Utviklingsgruppe 1 og utviklingsgruppe 2 vil samtidig med uttaket inviteres til samling
med landslagsledelsen 26.-28. april.

Dommerkurs 2019
I forbindelse med at forbundsdommerkurset i vår ble avlyst sendte TKRG ut et
spørreskjema for å se på interessen for et kurs høsten 2019, enten
forbundsdommerkurs, divisjonsdommerkurs eller kretsdommerkurs.
Interessen for kurs var denne gangen enda lavere enn da det ble avlyst i vår og det er
dermed ikke mulig å gjennomføre forbundsdommerkurs eller divisjonsdommerkurs i
2019.
Vi oppfordrer kretser til å holde kretsdommerkurs slik at det er nok dommere til
kretskonkurranser. Kretsdommergrad kan også være en god start for de som eventuelt
ønsker å ta forbundsdommerkurs som nye dommere ved neste syklus.
Vi takker for interessen blant dere som sendte inn skjema og håper alle ønsker å delta på
neste kurs som blir satt opp til den nye syklusen 2021-2024.

Konkurransesystem og terminliste
De senere årene har vi erfart lange konkurransedager for dommere, trenere, gymnaster,
publikum og arrangører. I takt med at det har vært et økende antall konkurranseutøvere
har det blitt utfordrende å sette terminlisten.
TKRG arbeider for tiden med konkurransesystemet og oppsett av terminlisten for 2020.
Av hensyn til dette vil utlysning av arrangementer sendes ut i løpet av april og
søknadsfrist forskyves (dato kommer med utlysning).
TKRG ønsker også å ta opp konkurransesystem og terminliste på vårens fellesmøte
14. juni 2019.
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