
                              

 

 

 

Fana Idrettslag 
inviterer i samarbeid med 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund til 
NM rytmisk gymnastikk – junior og senior 

 
 

Dato: 27.-29. mars 2020 
Sted: Fana Arena 

Slåtthaugvegen 144 
5222 Nesttun (Bergen) 

Takhøyde: 9 m 
Konkurranseklasser: - Yngre junior int. klasse Nivå 4 (åpen påmelding) 

- Junior int. klasse Nivå 6 (åpen påmelding) 
- Senior int. klasse Nivå 8 (åpen påmelding) 

- Junior Duo/Trio (8 kvalifiserte pr 04.02.2020) 
- Senior Duo/Trio (8 kvalifiserte pr 04.02.2020) 

- Junior tropp (åpen påmelding) 
- Senior tropp (åpen påmelding) 
- Junior Lag (åpen påmelding) 

- Senior Lag (åpen påmelding) 
 

Startkontingent: Individuelt internasjonal klasse 4 

programmer: 

Lag individuelt: 

 

 

 

  

Duo/Trio: 

Tropp: 

 

 
 
Maksimal prisøkning pr 

deltager  
(kommer i tillegg til oppgitt 
deltakeravgift) 

 

Kr. 400,- 

Kr. 400,- pr lag + kr. 200,- 

pr gymnast (dersom 

gymnasten ikke stiller i 

ind.klasse i samme 

konkurranse) 

Kr. 200,- pr. gymnast 

Kr. 200,- pr. gymnast 

(dersom gymnasten ikke 

stiller i ind.klasse i samme 

konkurranse) + kr. 400,- pr 

program 
 

Kr. 230,- pr gymnast 

 

Innbetaling: Faktureres fra Mysoft iht. påmelding 

Påmelding: Påmeldingsfrist er 17. februar 2020. 

Påmelding gjøres samlet av klubben i Mysoft.  



 

 

Følg Brukermanual påmelding konkurranser Mysoft 
som du finner på nettsiden: 
https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/ 

Navn på konkurransen er:  

NM i RG for junior og senior 27.-29. mars 2020 

Husk at det skal føres opp etternavn som navn på duo/trio ved 

påmelding og etternavnene i alfabetisk rekkefølge: 

Hansen/Jensen/Olsen 

Programskjema for 

tropp 
Programskjema for tropp sendes til 

fana.rg2017@gmail.com innen 23.03.20 

Overnatting: Comfort Hotel Bergen Airport 

Lønningsveien 45, 5258 Blomsterdalen 
booking.co.bergen.airport@choice.no 

 
Ta kontakt på e-mail og oppgi bookingkode:  
1142GR007495  

Priser pr døgn (inkludert frokost): 

Enkeltrom: kr. 570,- 

Dobbeltrom: kr. 690,- 
Trippelrom: kr. 885,- 
Firemannsrom: 1.060,-  

 
Det er reservert rom til dommerne på samme hotell. 

Bankett Bankett arrangeres på Comfort Hotel Bergen Airport.  
Pris kr. 250,- pr person. 

Påmelding til bankett gjøres i Mysoft. 
Kontaktpersoner: Sara Bornati tlf: 96621756 

e-mail: fana.rg2017@gmail.com 
Trine Gravdal Lie tlf: 93016763 
e-mail: turn@fanail.no 

Musikk: Musikkfiler skal lastes opp på forhånd i mp3 format. 
Vi vil be om å få musikkfilene tilsendt straks kjørelistene 

foreligger. Nærmere instruks følger utsendelsen. 
Alle må ha med CD med musikk som back-up. 

Veibeskrivelse til 

hallen: 
Fra hotell og flyplassen: Bybanen fra Bergen Lufthavn (rett 
utenfor hotellet) til Skjoldskiftet (17 minutter) og deretter 

gå cirka 5 minutter til hallen. Påmeldte klubber vil få 
detaljert veibeskrivelse. 

Tidsplan og øvrig 

info: 
Skisse til tidsplan sendes ut en uke etter påmeldingsfristen 

(24. februar). Endelig informasjon sendes ut 2 uker før 
konkurransen (13. mars). 

 

 

 

Velkommen til Fana IL! 
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