
Sandved Turn inviterer sammen med 
RGTK til 1. Seriekonkurranse 2021 
 
Dagens situasjon gjør at vi ikke kan gjennomføre 
konkurranser som vanlig, men etter et godt eksempel fra forbundet med online junior og 
senior konkurranser, så vil vi gjerne ta med oss rekrutt på den samme runden. 
 
Vi har derfor gleden av å invitere til en digital konkurranse! 
 
Konkurransens forløp: 
25. Mars: 
Påmeldingsfrist 
10. April: 
Siste frist for videoinnsending (Se lenger ned for krav til videoer). 
Siste frist for vanskeskjemaer. 
 
Videoene sys sammen til en sammenhengende konkurranse. 
Dommere dømmer alle kjøringene i oppsatt startrekkefølge. 
 
25. April: 
Konkurransen strømmes, med kommentatorer. 
Musikken vil muligens erstattes med musikk som har åpen opphavsrett under livesending, 
dette for å holde kostnadene nede, og deltakelse så tilgjengelig som mulig for alle; men det 
jobbes aktivt mot å finne gode løsninger. 
Karakterene publiseres underveis i konkurransestrømmen, slik at det føles mest mulig 
sanntid ut. 
Så for første gang kan gymnastene heie på seg selv i tillegg til de andre lagene. 
 
Pris (Går til å dekke utgifter som dommere): 
Nasjonale klasser: 
50 kroner per kjøring. 
Teamgym: 
150 kroner per lag. 
 
Påmeldingsfrist: 25. Mars 
 
Betaling utføres ved påmelding. 
Betaling til Sandved Turn på kontonr.: 32502027017 
 
Påmeldingsskjema: 
https://forms.gle/bgQ67YwWsaN8oJg96 
 
Utførelse: 
Konkurransen kjøres til hardt underlag som til vanlig. 
Reglementet følges ellers som vanlig (husk drakter). 
 
Videofiler: 

https://forms.gle/bgQ67YwWsaN8oJg96


Arrangementskrav til filmene: 
 
Da videoene i en konkurranse slik som denne blir en samling av klipp innhentet i en mer 
privat setting, så stilles det noe større krav til personvernet enn et mer offentlig arrangement 
som er åpent for alle å komme å se på. 
Klubbene er derfor selv nødt å innhente og lagre signerte samtykkeskjemaer fra alle som 
vises i filmene dere sender inn. 
Dersom personen på video er under 15 år, så må både barnet det gjelder, og foresatte 
signere for at dette skal være greit og på stell. 
Her er link til gymogturn sitt nåværende skjema (Vi bruker mer enn 30 sek, så må endres om 
en vil bruke dette som mal; må også endres fra ngtf oppvisning til relevant bruk). 
Her er link til idrettsforbundets nåværende standardskjema. 
 
Det er viktig at alle deltakende blir godt informert om at konkurransen legges ut som 
video/stream i etterkant av innsending; slik at de også vet hva de samtykker til. 
 
Tekniske krav til filmene 
 
Opptak kan filmes med hvilket som helst utstyr så lenge opptaket er i oppløsningen 1080p 
(progressiv) og 60 FPS (bilder i sekundet). 
 
Krav til innhold i hver film  
 
Opptaket starter 5-10 sekunder før første utøver begynner på sitt tilløp i 1. serie og slutter 
5-10 sekunder etter at siste utøver har landet i 3. Serie. 
Det kan gi et sammenhengende opptak på mer enn 2 minutter og 45 sekunder, noe som er 
helt fint. 
Det betyr at de tre seriene skal gjennomføres og filmes i ett og samme opptak.  
Klipp og kutt i opptaket godkjennes ikke. 
Et filmopptak for en tropp i trampett gir altså en filmfil.  
Et filmopptak på en tropp i tumbling fra samme klubb gir da to filmfiler fra samme klubb. 
 
Opptaket skal filmes med en stødig hånd eller ved bruk av stativ. Panorering kan gjøres hvis 
nødvendig, men unngås helst om mulig. 
 
Det anbefales på det sterkeste å ha mer enn ett kamera slik at det gjøres reserveopptak av 
seriene dersom noe skulle gå galt med ett av de/opptaket. 
 
(Merk at dette åpner for å filme så mange ganger man vil, men at man må ha hele 
gjennomkjøringen i en film; så spørs om det blir veldig praktisk å kjøre for mange ganger før 
man risikerer skader o.l.) 
 
 

https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/11/samtykkeerklaering-bruk-av-video-NGTFs-digitale-oppvisning-3.docx
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf


 
Videoer leveres her: 
https://www.dropbox.com/request/ychFPMRlu7Tqi51d6jRg 
Vanskeskjemaer leveres her: 
https://www.dropbox.com/request/YJplOTlOPn0HWNjyiaJe 
Link til vanskeskjemaprogrammet: 
Vanskeskjema for troppsgymnastikk 

https://www.dropbox.com/request/ychFPMRlu7Tqi51d6jRg
https://www.dropbox.com/request/YJplOTlOPn0HWNjyiaJe
https://vs.troppsgymnastikk.no/

