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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 

Bergens TF inviterer i samarbeid med  
Norges Gymnastikk- og Turnforbund  

til 

Norgesfinale nasjonale klasser 

rytmisk gymnastikk 
 
 

Dato: 28.-29.november (konkurransestart fredag 27.november hvis stor 
påmelding) 

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22, Bergen 

Takhøyde: 8 meter 

Konkurranse 
klasser: 

Åpen påmelding i følgende klasser: 
- Junior nasj. klasse Div.A 
- Junior nasj. klasse Div.B  
- Senior nasj. klasse Div.A 
- Senior nasj. klasse Div.B 
- Nasjonal klasse tropp miks 
- Nasjonal klasse tropp junior 
- Nasjonal klasse duo/trio mix 
- Nasjonal klasse duo/trio junior 

 

Grunnet koronapandemien har vi ikke kunnet arrangere nok konkurranser 
til å benytte kvalifisering i klasser for norgesfinalen. Det er derfor åpen 
påmelding til samtlige klasser i 2020. Ved en for stor pågang har komiteen 
mandat til å gjøre nødvendige prioriteringer.  
 

Startkontingent: NM 
Individuelle klasser 
Nasjonal klasse tropp miks og junior 
Nasjonal klasse duo/trio miks og junior 
 
 
Maksimal prisøkning pr deltager  
(kommer i tillegg til oppgitt deltakeravgift) 

 

 
Kr.     300,- 
Kr.   1500,- pr tropp 
Kr.     200,- pr gymnast 
 
 
Kr 230,- pr gymnast 
 

Innbetaling: Arrangør sender faktura. 

Påmelding: Frist: 30. oktober 2020 
Påmeldingen gjøres samlet av klubben i påmeldingsskjema som finnes i 
arrangementet i kalenderen på gymogturn.no 
Påmeldingsskjema sendes til skornstad@gmail.com  
 

Overnatting: Det er reservert rom på Zander K hotell i Bergen sentrum, Zander Kaaes 
gate 8. 1 minutt å gå fra hotellet til Nonneseter bybanestopp. 
 

- Dobbeltrom 910,- 

- Enkeltrom 810,- 

mailto:skornstad@gmail.com
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Bookingnr.: 4273581 
Booking via mail til booking@debergenske.no  
Avbestillingsfrist 2 uker før ankomst. 
Frist for mindre endringer 24 timer før ankomst. 
 

Bankett: Det arrangeres ikke bankett av hensyn til smittevern.  
 

Kontaktperson: Siri Kornstad 

skornstad@gmail.com 
 

Veibeskrivelse til 
hallen: 

Adresse: Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 Bergen 
Kollektivtransport: Bybanen går mellom Bergen Lufthavn Flesland og 
Bergen Sentrum. Gangavstand til hallen fra stoppene Sletten og 
Slettebakken. 
 

Tidsplan og øvrig 
info: 

Skisse til tidsplan sendes ut senest en uke etter påmeldingsfristen, 
6.november. Endelig informasjon sendes ut 2 uker før konkurransen, 
13.november. 

Musikk Musikk skal sendes inn elektronisk i mp3 filformat.  
Musikkfiler merkes med følgende: 
Kjørenummer – Navn – Klubb – Redskap. 
Se punkt 1.7 i arrangørveiledningen for mer informasjon om hvordan 
klasser skal markeres.  
 
Informasjon om innsending av musikk sendes til hver klubb i forkant, frist 
for innsending er 20.november  

 

Velkommen til Bergens TF! 
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