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Landsfinalen 2019 og regioner
Konkurransekonsept og regler:
På vårens fellesmøte ble det nye konkurransereglementet for landsfinalen gjennomgått,
og før sommeren ble reglementet publisert på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645
Det nye konkurransekonseptet er gjeldende fra Landsfinalen i 2019.
Gjeldende regioner (NYE):
I NGTF har styret for en stund tilbake vedtatt våre regioner.
De til enhver tid gjeldende regionene må benyttes for landsfinalen, f.o.m 2019.
Nåværende regioner
• Region Øst
• Region Sør
• Region Vest
• Region Midt
• Region Nord

er som følger:
(1): Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland
(2): Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold
(3): Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
(4): Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
(5): Finnmark, Troms, Nordland

Regionsansvarlig:
Vi minner om at hver region skal ha en regionsansvarlig for RG.
Vi ber derfor samtlige regioner om å melde inn navn og mail til den personen som er
regionsansvarlig i sin region etter den nye regionsinndelingen da det kan være noen
endringer (husk å nevne hvilken region det gjelder).
Regionsansvarlig meldes inn til marianne.halberg@gymogturn.no innen 30. september.
Sted, dato og invitasjon:
I henhold til rulleringssystemet er det region 3 (Vest) som står for tur som arrangør i
2019. Konkurransen vil avholdes 16.-17. november i Forum Expo, Stavanger.
Rekruttkonkurransen arrangeres fredag 15. november.
Invitasjon til den åpne rekruttkonkurransen og landsfinalen finnes i kalenderen på
nettsiden https://www.gymogturn.no/events/event/landsfinalen-rg-2019/
Frist for påmelding til begge konkurransene: 4. oktober
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Rekrutt: Musikk med sangtekst
I forbindelse med vårens fellesmøte ble det vedtatt av TKRG at rekrutter kan ha ett (1)
frivalgt program med sangtekst.
Regelen ble gjeldende fra 1. september 2019.
I rekruttkonkurransen som er i forbindelse med landsfinalen i 2019 vil det altså være
mulig å benytte sangtekst i ett av gymnastens frivalgte program.
TKRG ønsker imidlertid å minne klubbene på å velge sanger som er passende, også når
det kommer til fremmedspråk hvor det bør gjøres en sjekk av innholdet i sangen.

Norgesfinalen 2020
Vi har tidligere informert om at det ikke har vært noen søker for Norgesfinalen i 2020.
Før sommeren lyste vi ut konkurransen på nytt med mulighet for å søke om å være
arrangør med søknadsfrist 1. august.
Det har imidlertid ikke kommet noen søker og vi utvider derfor søkefristen.
Frist for å søke er 1. oktober.
Eventuelle søkere benytter søknadsmalen som finnes på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645

Nasjonalt arrangement for minirekrutt 2020
Før sommeren ble det lyst ut mulighet for å søke om å bli ett av de to nasjonale
arrangementene for minirekrutt i 2020 sesongen.
Frist for søknad var 12. august. Da det ikke har kommet noen søker ønsker vi å utvide
fristen til 15. oktober. Søknad sendes per mail til marianne.halberg@gymogturn.no med
utkast av invitasjonen. Etter søknadsfristen vil forbundsstyret vurdere eventuelle
innkomne søknader og tildele arrangementer.
Etter denne fristen vil det ikke være mulig å søke om å arrangere nasjonalt arrangement
for minirekrutter i 2020-sesongen. Neste søkemulighet blir lyst ut i 2020 for sesongen
2021.
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Med sportslig hilsen

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
Marianne Halberg
Konsulent RG
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