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Grunnlaget legges i gym og turn! 

 
          Oslo, 26. november 2018 

 

RETNINGSLINJER GOLDEN AGE GYM FESTIVAL 

 
Golden Age Gym Festival arrangeres på høsten hvert 2. år i regi av UEG (det europeiske gymnastikk 

forbundet).  

Festivalen består av oppvisninger, workshops, forum, kulturelle aktiviteter, åpning -og 

avslutningsseremoni og Galla i løpet av en uke. 

Deltakere: 

- Aktive gymnaster i alder 50+ og som er medlem av en klubb i NGTF, kan delta. 

- Deltakelse på 4 workshops som er tilrettelagt for 50+ for alle påmeldte.  

- Frivillig å delta på oppvisninger.   

- Ved påmelding på to ulike oppvisningstropper, er ikke NGTF ansvarlig for kollisjoner. 

Arrangør skal heller ikke ta hensyn til dette ved å endre på programmet.  

 

Programmer:  

- Programmet skal være på maks 6 minutters varighet inkludert inn- og utmarsj. 

- Alle programmer fra Norge skal være ulike. Dette innebærer ulik musikk, drakt og koreografi. 

- Koreografien må tilpasses til en oppvisningsarena fra 10m x 10m (den minste) til 20m x 24m 

(den største). Programmene må tilrettelegges for små troper. Troppene kan ikke velge 

oppvisningsarenaer. Det er arrangør av festivalen som bestemmer hvor troppene skal 

gjennomføre sitt program. 

- Det kan brukes / tilpasses et program som er laget for annet stevne. Koreografen må 

kontaktes. 

 

Tropper: 

- Troppene som kan delta på festivalen er: 

              Særtropp / Foreningstropp 

              Kretstropp eller regiontropp  

- Det blir ikke fellestropper fra NGTF for hverken seniortropper eller NKGV.  

- Antall gymnaster per tropp er fra 6 til ca 36. 

- Alle tropper må sende en liten film til forbundet minst et halvt år i forveien for at NGTF er 

informert på hvem som skal representere Norge. Det skal også informeres om antrekket. 

 

Påmelding 
 
Det er kun forbundskontoret som sender påmelding til arrangør. Det er lettere for arrangøren å 
henvise seg til kun en kontaktperson fra hvert land. 



 
Hver tropp må opprette en kontaktperson som er ansvarlig for å sende inn aktuelle informasjon om 
gymnaster, bestilling av hotell, transport, info om programmet, reise, ønsker for workshops, etc. til 
forbundskontoret. 
 
Under Festivalen kan gruppa velge en annen kontaktperson som skal formidle info fra 
delegasjonsledelse til sin tropp og omvendt. 
 
Informasjon arrangør – forbundet - kontaktpersoner 
Hovedinformasjonen sendes fra arrangør til forbundene via 3 bulletiner. De publiseres også på 
arrangørens hjemmeside. 
 
Forbundet skal videresende all informasjon fra arrangør til kontaktpersonene, som må videresende / 
formidle videre til sine respektive gymnaster. Vi pleier å oversette de viktigste opplysningene før vi 
sender det videre, samt føye til ting som bare gjelder norske tropper. 
 
Alle viktige dokumenter skal også publiseres på NGTFs hjemmesider under stevner og oppvisning/ 
Goldeg Age. 
 
Vi har opplevd hver gang at informasjonen fra arrangør sendes ut med korte frister. Det betyr at vi 
alltid må være klare til å sende informasjonen raskt videre. 
 
Hotell 

Arrangør tilbyr hotellpakker. Det oppfordres til å benytte dette tilbudet.  

Reise 

Alle grupper må ordne flybilletter selv. 

Arrangøren tilbyr transport fra ulike flyplasser til byen hvor arrangement skal avholdes. 

Defileringsantrekk 

Alle må bruke antrekket som er bestemt fra NGTF for defileringen. 

OFFISIELL PROGRAM  
Det kan komme noen endringer på neste GAGF. Alle grupper skal ha en fridag uten workshops eller byoppvisninger. 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 Workshops Workshops Workshops Workshops  

 Workshops Workshops Workshops Workshops Trening workshops til 
avslutningsseremonien 

Møte med 
delegasjonen og 
gruppeledere 

   Forum  

Defilering    Trening for 
Galla 

 

Åpningsseremoni Byoppvisninger Byoppvisninger Byoppvisninger Galla Avslutningsseremoni 

   Presentasjon 
neste Golden 
Age Festival 

  

 Party Party Party Party Party 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND 

v/ Breddekomité 


