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Forkortelser 
NGTF Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
SG NGTFs styringsgruppe (oppnevnt av forbundsstyret/administrasjon) 
HK Hovedkomiteen (teknisk arrangør) 

 

Art. 1 Om arrangementet  
Landsturnstevnet er et breddearrangement for medlemmer i lag innen NGTF. Det arrangeres hvert 
fjerde år i oddetallsår.  
Arrangementet utlyses innen 30.09. fem år før. Utlysningen vil bli publisert på www.gymogturn.no. 
Det er åpent for lag eller kretser innen NGTF å søke om å få arrangere stevnet. Interesserte søker 
med en egen presentasjon, i tillegg til at et fastsatt skjema med sentrale opplysninger må følge 
søknaden. Tildeling skjer innen 30.04. fire år før. 
Landsturnstevnet skal ikke arrangeres sammen med andre idrettsarrangementer. Arrangør kan 
søke om å få gjennomføre NM i en eller flere av våre grener som del av stevnet.   
 
Mål: 

• Fellesskap og glede gjennom fysiske- og sosiale aktiviteter 

• Vennskap på tvers av aldersgrupper og lag/foreninger 

• Motivere til god fysisk helse 

• Markedsføre gym og turn  

• Motivere ungdom til å engasjere seg i forskjellige roller innen gym og turn 

Art. 2 Terminologi   
Arrangementet skal benevnes som ‘Landsturnstevnet 20XX’.  
 

Art. 3 Hvem kan delta 
For å være deltaker må man oppfylle følgende krav: 

• Fylle 13 år det året arrangementet avholdes 

• Være medlem i klubb/lag/forening som er tilknyttet NGTF 

• Det gis ikke dispensasjoner fra nedre aldersgrense 

NGTF v/SG kan gi godkjennelse til å invitere tropper fra andre land. 
 

Art. 4 Tildeling og datoer 
Etter mottak av søknader gjennomføres det et inspeksjonsbesøk hos hver kandidat. 
Inspeksjonsgruppen vil bestå av minst en representant fra administrasjonen og NGTFs 
breddekomitè. Inspeksjonsgruppen skal levere en rapport til styret med informasjon om forholdene 
hos søkerne opp mot NGTFs krav og ønsker til en arrangør av Landsturnstevnet. 
 
NGTFs forbundsstyre avgjør hvem som tildeles arrangøransvaret og dermed også hvor 
Landsturnstevnet skal avholdes.  
  
Det tilstrebes at kontrakten signeres i god tid før det nærmest forestående Landsturnstevnet slik at 
arrangør kan starte promoteringen under stevnet.  
 
Landsturnstevnet skal gjennomføres i en av de to siste ukene av juni. Ønskede datoer settes i 
utlysningen, men om en kandidat har særlige grunner til å ønske andre datoer, kan dette vurderes. 
Det skal legges opp til ankomst onsdag og avreise søndag. Offisiell åpning av Landsturnstevnet 
skal være torsdag og offisiell avslutning lørdag.  

http://www.gymogturn.no/
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Art. 5 Påmelding og registrering   
Til registrering brukes et egnet program. Programmet må tillate påmelding pr klubb og kunne gi en 
god oversikt om antall påmeldte deltakere fra hvilke lag/foreninger og hva de er påmeldt på av 
tropper, aktiviteter, overnatting o.l. 
 

Art. 5.1 Invitasjon og forhåndsinteresse 

Innen 
dato 

Oppgave 

15.06.23 Felles invitasjon fra NGTF og teknisk arrangør sendes fra NGTF til alle lag innen 24 
måneder før arrangementet. Denne inneholder også forespørsel til alle lag om de 
tenker å delta på LT, og ca. hvor mange deltagere de regner med å delta med. 
 

 
 

Art. 5.3 (Endelig) påmelding  

Innen 
dato 

Oppgave 

15.03.24 Invitasjon med informasjon om påmeldingsfrister og priser sendes fra arrangør til alle 
lag innen 15 måneder før. 

15.10.24 Påmeldingsfristen skal være 8 måneder før arrangementet. 

15.11.24 50% av stevneavgiften må være betalt senest 7 måneder før stevnet. 

15.02.25 Resten av deltakeravgift + 100% overnatting og 100 % bespisning og andre 
tilleggstjenester. 

 
 

Art. 5.4 Avbestillingsprosedyre 

Som retningsgivende for arrangører av Landsturnstevner har Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
fastsatt følgende regler:  
Alle endringer og avbestilling knyttet til deltakelse, bespisning, skoleovernatting og ekstra tjenester 
skal skje skriftlig til arrangør.  
All påmelding er bindende, men det gis grunnlag for refusjon av innbetalt avgift ved følgende:  
 

Innen 
dato 

Oppgave 

15.02.25 Avbestilling innen 15.02.25. Ingen refusjon av innbetalt 50% stevneavgift. 
Navnebytte kan foretas fram til 15.04.25. 

15.04.25 Avbestilling innen 15.04.25, Ingen refusjon av innbetalt 50% stevneavgift. Det gis 
refusjon 100% bespisningsavgiften og 50 % av overnattingsavgiften dersom 
overnatting på skole. 

15.04.25 Stevneavgiften refunderes ikke. Innen to måneder før stevnet, kan man foreta bytte 
av deltakere fra den enkelte klubb (navnebytte). 

15.04.25 Avbestilling etter 15. april gir ingen refusjon.  

 
Dersom en deltaker under stevnet ikke lenger vil benytte seg av det overnattings- og 
bespisningstilbud som arrangøren har lagt opp til, kan ikke deltakeren kreve noe av avgiften 
refundert.  
Ved overnatting på hotell gjelder hotellets regler for avbestilling og endringer. Deltakerne må selv 
håndtere alle henvendelser og endringer til hotellet. 
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Art. 5.5 Etteranmelding 

Datoer Tiltak 

Fra 16.10.24 
til 15.04.25 

Arrangøren skal godta etteranmelding så sant det er plass til med hensyn til 
overnatting og bespisning. Ekstra tilleggsavgift; kr. 300,-.  

 

Art. 5.6 Program og timeplan 

24 mnd. før: Webside og eventuelle andre digitale flater er operative 
24 mnd. før: Nyhetsbrev 1 Felles invitasjon, melde forhåndsinteresse 

• Forenklet informasjon 

• Presentasjon av HK 

• Presentasjon av byen/stedet 

• Framdriftsplan 
 
15 mnd. før: Nyhetsbrev 2 og Invitasjon med informasjon, påmeldingsinformasjon og priser: 

• Digitale dokumenter 

• Velkommen 

• Hva er LT 

• Konsept for LT, tema, Logo og maskot 

• Arrangørsted  

• Skoler 

• Hoteller 

• Mat 

• Arenaer, hovedarena og byoppvisningsarena 

• Utstyr 

• Program (foreløpig), tidsplan 

• Forhåndsinfo om workshops 

• Reisemuligheter 

• Forsikring 

• Påmelding, priser 

• Avbestillingsregler 

• Kontaktinfo til arrangør 
 
10 mnd. før: Nyhetsbrev 3: 

• Digitale dokumenter 

• Detaljinfo om workshop, påmelding til disse 

• Gjenta priser og avbestilling 

• Oppfordring til deltagelse 

• Meny, lunsj 

• Spisemuligheter 

• Ekstra tjenester 

• Opplevelser i området 

• Program (noe mer presis), tidsplan 

• Transport på stedet 
 
 
1 mnd. før: Nyhetsbrev 4: 

• Minimum digitalt 

• Program med timeplan, oversikt over workshop, oppvisninger og måltider 
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Art. 6 Ansvarsfordeling 

Art. 6.1 NGTFs ansvar 

Landsturnstevnet er et av NGTF sine offisielle arrangement. NGTF har følgende ansvar og 
rettigheter: 

• Utarbeide kontrakt og oppdaterte retningslinjer 

• Oppnevne Styringsgruppe for arrangementet innen tildeling av arrangementet 

• Påse at arrangementet gjennomføres i henhold til kontrakt 

• Godkjenne felles informasjoner til deltakende lag, herunder invitasjoner, nyhetsbrev og all 

annen informasjon knyttet til påmelding og priser 

• Godkjenne sentral informasjon som publiseres på digitale plattformer 

• Godkjenne innholdet, tidsplan og tekniske aspekter for arrangementet 

• Godkjenne nødvendige arenaer 

• Godkjenne programmer til fellestropper 

• Godkjenne logo og medaljer 

• Innkjøp og salg av drakter til fellestropp for alle 

 

Art. 6.2 Ansvar og forpliktelser for arrangør:  

• Planlegge og gjennomføre arrangementet iht. kontrakt og de til enhver tid gjeldende 

retningslinjene 

• Opprette en Hovedkomité i forbindelse med søknaden 

• Opprettholde kommunikasjon og samarbeid med SG  

• Arenaer, apparater og teknisk utstyr til treninger, oppvisninger og andre aktiviteter 

• Organisere overnatting m/frokost for alle deltakere, primært på skoler 

• Organisere et varmt måltid pr dag 

• Organisere førstehjelp og ha tilgang til lege/legevakt  

• Organisere vakthold på arenaer og skoler 

• Markedsføre arrangementet  

• Oppmerking, synliggjøring, pynte og profilere arrangementet på arenaene, skoler, med mer 

• Være godt vertskap for gjester og deltagere, og for egne frivillige 

• Alternative planer, løsninger i krisetilfeller 

• Fremlegge til godkjenning felles informasjoner til deltakende lag, herunder invitasjoner, 

nyhetsbrev og all annen informasjon knyttet til påmelding og priser 

• Fremlegge til godkjenning logo, medaljer og annet profileringsmateriell 

• Motta og administrere påmeldingene og betalingene fra lagene 

• Når påmeldingen har åpnet skal HK ukentlig oppdatere SG om antall påmeldinger 

• Utarbeid 4 nyhetsbrev, hvorav nyhetsbrev 4 er program med timeplan.  

• Utarbeide program/timeplan for hele arrangementet med en komplett liste over aktiviteter 

og annen nyttig informasjon. Program/timeplan må være ferdig og tilgjengelig for 

deltakerne digitalt og for nedlasting senest en måned før arrangementet  

• Anskaffe nok stab og frivillige og lære dem opp slik at de er godt forberedt til å gjennomføre 

arrangementet på en best mulig måte 

• Dekke faktiske kostnader knyttet til utvikling og samlinger og gjennomføring av 

fellesprogrammer 

• Filme Gym for Life Challenge og Gala som leveres til NGTFs administrasjon 

• Levere en sluttrapport innen 31.10.25 som skal inneholde følgende: 

o Organisasjonen 
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o Totalt antall deltakere spesifisert på lag/forening, kjønn, alder 

o Totalt antall oppvisninger og workshops 

o Regnskap for arrangementet 

o Evaluering som inneholder hva man ville gjort annerledes, hva må man være 

oppmerksom på, gode råd for fremtidige arrangører 

Art. 7 Innhold  
Tidsplan for Landsturnstevnet skal inneholde:  
- Åpningsseremoni  
- Oppvisninger  
- Byoppvisninger 
- Forum/Kurs  
- Workshops   
- Sosiale aktiviteter og sammenkomster  
- Gym for Life Challenge Norge 
- LT Gala/avslutning 
- Avslutningsseremoni 
  
Eksempel på tidsplan for Landsturnstevnet: 

ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

Ankomst Ankomst Kurs/Forum Kurs/Forum Avreise 

  Lær på stedet Lær på stedet Lær på stedet   

  Workshops Workshops Workshops   

  
Trening store 

tropper 
Oppvisning 

store tropper 
Oppvisning 

store tropper 
  

    
Oppvisning 
særtropper 

Oppvisning 
særtropper 

  

    Byoppvisninger Byoppvisninger   

  Defilering/samling 
Trening Gym 

for Life 
Gym for Life 

Norge 
  

  Åpningsseremoni 
Sosiale 

arrangementer 
Galla   

  
Åpningsfest/ 
mottakelse 

  Avslutning   

 

 

Art. 8 Økonomi  
NIFs lov § 13, avtaler mellom idretten og næringslivet, samt idrettens regnskaps – og 
revisjonsbestemmelser er gjeldende. Alle avgifter som skal belastes deltagere skal på forhånd 
godkjennes av SG. 
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HK har følgende forpliktelser:  
 

Art. 8.1 Økonomiplan ved søknad 
HK skal legge fram en økonomioversikt som del av søknaden til arrangementet. Denne skal bl.a. 
inneholde et foreløpig estimat av påmeldingsavgift. Ved beregning av denne skal det hensyntas at 
en stor andel av ønskede deltakere er ungdommer.   
 

Art. 8.2 Budsjett 
HK skal legge fram for SG et detaljert budsjett 18 måneder før arrangementet  
 

Art. 8.3 Kostnadsansvar 
HK er ansvarlig for alle kostnader knyttet til arrangementet, f.eks.: 
- medaljer, merker og diplomer  
- haller og arenaer for seremonier, oppvisninger og GFL 
- honorarer og reisekostnader til instruktør på fellestropp for ungdommer, lær på stedet ungdom og 
lær på stedet voksne 
- honorarer og reisekostnader til synsere til GfL i henhold til gjeldende retningslinjer 
- kostnader knyttet til eventuelle konkurranser følger tilhørende retningslinjer  
- apparater og utstyr 
- førstehjelp 
- HMS/sikkerhet 
- trykket materiale, markedsføring og invitasjoner  
- deltakerkort 
 

Art. 8.4 Deltakerkort 
HK skal distribuere deltakerkort til hver deltaker. Deltakerkortet gir adgang til aktivitetene under 
arrangementet. Prisen for deltakerkort godkjennes av SG og inkluderer deltakelse på alle 
aktiviteter, medaljer osv. 

 

Art. 8.5 Tilleggsaktiviteter 
Dersom HK arrangerer spesielle aktiviteter utenfor det som er påkrevd, kan det kreves betaling for 
disse i tillegg til akkreditering.  
 

Art. 8.6 Transport og lagring av utstyr 
Dersom HK har anledning, kan de tilrettelegge for transport og lagring av apparater/utstyr eid og 
medbrakt av tropper/lag. Kostnader for dette tilfaller den enkelte tropp/det enkelte lag 
 

Art. 8.7 Invitasjon neste arrangør 
HK skal tilby neste arrangør av LT minimum 4 akkrediteringer. HK må gjerne, men er ikke pålagt, å 
tilby opphold og/eller måltider for disse deltakerne. 

 

Art. 9 Åpningsseremoni  
Åpningsseremonien arrangeres den første offisielle dagen av Landsturnstevnet, og organiseres 
etter følgende program: 

1. Innmarsj 
2. Velkommen  
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3. Velkomsttale av representanter fra vertskommunen 
4. Faneoverrekkelse  
5. Åpningstale v/NGTFs president 
6. Flaggheising av nasjonalflagg med avspilling av nasjonalsang 
7. Åpningsshow v/ arrangør maks 30 min 

 
Ingen taler skal vare mer enn 3 minutter. 
Åpningsseremoniens varighet bør ikke overstige 60 minutter fra det tidspunkt man ønsker 
velkommen til åpningsshowet er ferdig. 
 

Art 9.1 Arena 

Arenaen skal være et stadion, en idrettshall eller et annet egnet sted hvor man kan gjennomføre 
punkt 1 til 7 i artikkel 9 og som kan ta imot alle deltakerne. Det bør være sitteplasser til alle 
deltakere og gjester. 
Det bør planlegge en alternativ arena i tilfelle dårlig vær. 
 

Art 9.2 Defilering/innmarsj 

To deltakere fra hver klubb/annen representasjon skal ta del i defileringen, medbringende egen 
fane eller navneskilt.  
 
Defileringsrekkefølge 

1. Flaggborg 
2. Hovedkomité for Landsturnstevnet 
3. NGTF Forbundsfane bæres av representanter fra forrige arrangør 
4. NGTF representanter (styret, breddekomité og ansatte) 
5. Gjestetropper 
6. Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner 
7. Norges Turnveteraner 
8. Deltakere fra arrangør av forrige Landsturnstevne 
9. a) Kretsene alfabetisk 

b) Lagene alfabetisk innen hver krets 
10. Arrangør 

 
Det skal være musikk under paraden og ved innmarsj på åpningsarenaen.  
Arrangør må organisere en rask og effektiv måte å få deltakerne til sine plasser på etter innmarsj.  
 

Art 9.3 Faneoverrekkelse 

Forbundsfanen skal overrekkes fra forrige arrangør til årets arrangør. Dette gjøres foran de som 
har deltatt på innmarsjen, og med fronten mot publikum. Forbundsfanen båret av forrige arrangør, 
samt en representant fra forbundsstyret og en representant fra årets arrangør deltar i 
overrekkelsen. Fanen leveres fra forrige arrangør til forbundsstyrets representant, som så gir den 
videre til årets arrangør. 
 
Speaker gir informasjon om følgende: 
Arrangøren av Landsturnstevnet i ÅÅÅÅ, NN krets/forening vil nå overlate ansvaret for 
forbundsfanen til årets arrangør, NN krets/forening. 
 

Art 9.4 Åpningsfest/mottakelse  

Arrangøren inviterer til og er ansvarlig for gjennomføringen av en mottakelse for inviterte gjester. 
Alternativt kan denne erstattes av en åpningsfest for alle i forbindelse med åpningen.   
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Dersom mottakelse:  
I tillegg til de arrangøren selv bestemmer, inviteres alle offisielle representanter (maks 15) og 
instruktører for NGTF fellestropper, samt to representanter fra hver forening.  
Sted: Et egnet sted, gjerne et offisielt sted i byen/kommunen  
Tid: 1- 1,5 timer  
Servering: Enkel servering  
Annet: Velkomsttale, eventuelt kulturinnslag.  
  
Dersom åpningsfest for alle:   
Sted: Et egnet sted, gjerne et offisielt sted i byen/kommunen  
Tid: 1- 1,5 timer  
Servering: Enkel servering  
Annet: Velkomsttale, eventuelt kulturinnslag.  
  
SG og HK blir enig om det skal arrangeres mottakelse eller åpningsfest for alle.  

 

Art. 10 Oppvisninger  
Revidering av retningslinjer for oppvisninger gjøres av NGTFs breddekomité.  
Alle tropper skal ha 2 oppvisninger under stevnet på aktuelle arenaer, som fotballbane, utescene 
eller innendørs arena. Dersom dårlig vær kan oppvisningene foregå innendørs. Det er flere ulike 
typer oppvisninger som det kan legges til rette for, slik som listet opp nedenfor i punktene 10.1 – 
10.8. 
 
HK sørger for blomster til instruktørene etter siste oppvisning for følgende tropper:  
Fellesprogram for alle 
Fellesprogram for ungdom 
Fellesprogram Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner 
Fellesprogram Norges Turnveteraner 
Fellesprogram Lær på stedet ungdom 
Fellesprogram Lær på stedet voksne 
 

Art. 10.1 Fellestropp for alle 

NGTF er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogrammene. NGTF har ansvar for 
det økonomiske i forbindelse med fellesprogram for alle. HK er ansvarlig for distribusjon. 
Reise, opphold og diett for instruktørene under stevnet dekkes av NGTF. 
 
Fellesprogram for hele landet: 
Et program for alle med minimum to vanskelighetsnivå  
Denne oppvisningen:  
- skal være en uteoppvisning  
- skal være for alle, uansett kjønn, alder og ferdighetsnivå 
 
Tid  
4 - 5 minutter, inn og utmarsj inkludert, for under 200 deltakere    
5 -10 minutter, inn og utmarsj inkludert, for over 200 deltakere  
  
Drakter, musikk og eventuelle øvrige effekter  
Instruktør presenterer tema for programmet med tilhørende musikk og forslag til drakter og 
eventuelle effekter for NGTF. NGTF skal kunne påvirke og har bestemmelsesrett når det gjelder 
drakter, musikk og øvrige effekter.   
Drakter og eventuelle effekter bestilles og selges fra NGTF.  
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Trening under LT  
2 x 3 timer eller 3 x 2 timer på oppvisningsarenaen eller tilsvarende. Lydanlegg og andre fasiliteter 
må være som på oppvisningsarenaen.  
Fellesprogram for alle skal være klart til distribusjon innen 1. september året før arrangementet. 
 

Art. 10.2 Fellestropp for ungdom 

HK er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogram for ungdom. HK er også 
ansvarlig for godkjenning av program. HK har ansvar for det økonomiske i forbindelse med 
programmet og er ansvarlig for distribusjon. 
Programmet for ungdom skal lages med minimum to vanskelighetsnivå. 
Reise, opphold og diett for instruktørene under stevnet dekkes av HK. 
  

Art. 10.3 Fellesprogram Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner  

NGTF sammen med styret i NKGV er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogram 
for NKGV. Det økonomiske reguleres gjennom samarbeidsavtale med NGTF og NKGV. HK er 
ansvarlig for distribusjon. 
 

Art. 10.4 Fellesprogram Norges Turnveteraner 

NTV er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogram for NTV. NTV har ansvar for 
det økonomiske i forbindelse med programmet og er ansvarlig for distribusjon. 
 

Art. 10.5 Fellesprogram Lær på stedet ungdom 

HK er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogram Lær på stedet ungdom. HK har 
ansvar for det økonomiske i forbindelse med programmet og er ansvarlig for distribusjon. 
Reise, opphold og diett for instruktørene under stevnet dekkes av HK. 
 

Art. 10.6 Fellesprogram Lær på stedet voksne  

HK er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogram Lær på stedet voksne. HK har 
ansvar for det økonomiske i forbindelse med programmet og er ansvarlig for distribusjon.  
Reise, opphold og diett for instruktørene under stevnet dekkes av HK. 
 

Art. 10.7 Kretstropp 

Felles program for deltakere fra klubber innen en krets.   
Kretsen er ansvarlig for kostnader for instruktør, program, musikk etc.  
For landsturnstevner er det åpen påmelding og ingen søknad kreves på forhånd.  
Tid:  
4 -5 minutter, inn og utmarsj inkludert, for under 150 deltakere   
5 -7 minutter, inn og utmarsj inkludert, for over 150 deltakere  
 
Hall / Arena  
Oppvisningen skal foregå ute på stor bane.   
Hvis troppen har færre enn 70 deltakere kan oppvisningen foregå innendørs. 

 

Art. 10.8 Særtropp 

For landsturnstevner er det åpen påmelding og ingen søknad kreves på forhånd.  
Tid:  
Maks 3 minutter, inn - og utmarsj inkludert, for tropper med inntil 20 deltakere  
Maks 5 minutter inn og utmarsj inkludert, for tropper med 21 deltakere eller mer.  
  
Arena innendørs eller telt i bysentrum: Totalt 20 x 40 meter  
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Oppvisningsarena: 14x20   
Oppvisningen kan foregå både inne og ute.  
 

Art. 10.9 Gym for Life Challenge 
Se art 21 for gjeldende retningslinjer for Gym for Life Challenge Norge. 

 

Art 11 Teknisk 

Art. 11.1 Utstyr  

Arrangør må i første nyhetsbrev/bulletin informere om hva slags utstyr som blir tilgjengelig på de 
forskjellige arenaene for oppvisninger. Det skal som et minimum inkludere, men ikke begrenses til: 

• 20m x 20m gulv m/matter  

• 1 trampett 

• 1 nedslagsmatte/tjukkas 

• 1 hest eller kasse 

• 1 Airtrack 

Troppene har anledning til å be om ekstra apparater og arrangør bør prøve å etterkomme disse 
dersom det er standard gymnastikkutstyr (f.eks. benker, flere matter) eller rekvisitter som er enkelt 
å få tak i (f.eks. stoler) 

 

Art. 11.2 Lyd  

Det skal brukes profesjonelt utstyr med mulighet for å spille av fra USB eller filer lagt inn på 
forhånd. Det bør være trådløse mikrofoner/headset tilgjengelig. Høyttalerne må være laget for å 
overføre tale og musikk i topp kvalitet.  

 

Art. 11.3 Speaker  

Det er speaker som leder hele oppvisningen og må være en person som kan underholde publikum 
i tiden mellom oppvisningene og hjelpe til med å lage god stemning. Gjerne kjøre flashmob’en, 
intervjue en deltaker, reklamere for gala osv. Speaker skal gi troppene en kort introduksjon om 
hvor de kommer fra, antall gymnaster, alder, tema på oppvisningen o.l. Det anbefales å be 
troppene sende inn informasjon på forhånd. 

 

Art. 12 Workshops  
HK er ansvarlig for å organisere workshops på stevnet. Beskrivelsen av disse skal inngå i 
Nyhetsbrev 2 slik at deltakerne skal kunne velge hvilke de vil delta på i påmeldingen.   
Workshops kan kjøres på morgen eller ettermiddag eller begge deler. Tilbud om workshops bør 
være variert og rettet mot forskjellige målgrupper. Innholdet kan variere fra tradisjonelle aktiviteter 
til det siste innen trening. Dersom en workshop inngår i NGTFs GymX konsept skal den benevnes 
med dette. I tillegg til aktiviteter innen gymnastikk og turn kan man supplere med andre 
idrettsaktiviteter.   
Dersom en workshop har flere påmeldte enn det er plass til, skal man vurdere å sette den opp 
flere ganger slik at flest mulig av de som ønsker den får muligheten til å være med.  
 

Art. 12.1 Varighet 

Hver workshop skal vare i ca. 45 minutter, avhengig av hva slags workshop det er. Dersom arena 
for en workshop krever forflytning på mer enn 30 minutters gange, skal det settes opp transport 
til/fra workshopen fra stevnekontoret (eller annet egnet sted).  
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Art. 12.2 Workshop instruktører og deltakere  

Instruktørene som brukes skal kunne gi workshops med høy kvalitet innen sitt område. De må 
være i stand til å tilrettelegge aktiviteten for grupper i hele aldersspekteret til deltakerne. Dersom 
det er krav til en viss utdannelse for workshopen er HK ansvarlig for å innhente informasjon om at 
instruktøren innehar denne.  
 

Art. 12.3 Arena 

Arena må tilpasses den enkelte workshop. Det oppfordres til å ha workshops som kan 
gjennomføres utendørs, men det må planlegges med en alternativ plan dersom f.eks. vær 
forhindrer gjennomførelse ute. 
Arena og utstyr skal sjekkes av HK eller workshop instruktør 30 minutter før workshop begynner 
slik at man har tid til å ordne eventuelle problemer før start. 
 

Art. 12.4 Lyd 

Dersom en workshop trenger musikkanlegg skal dette være av god kvalitet, og trådløst headset 
skal være tilgjengelig.  
Lyden fra én workshop må ikke forstyrre andre workshops i nærheten. 
 

Art. 12.5 Utstyr 

Instruktøren for workshopen må informere HK på forhånd om hva slags apparater og annet utstyr 
de trenger. 
Dersom deltakerne trenger spesielle klær eller effekter og forventes å ha dette med selv, skal dette 
stå i beskrivelsen av workshopen når informasjonen sendes ut. 

 

Art. 13 Galla   
Adgang til gallaen er inkludert i deltakeravgiften. Dersom det er plass på arenaen oppfordres det til 
å selge billetter i tillegg. Man bør også gi billetter til ordfører, idrettsrådet, sponsorer og andre man 
finner det passende å invitere. 
HK og NGTF har felles ansvar for planlegging og gjennomføring av et arrangement for avslutning 
av stevnet (innendørs). Arrangør må ha en hovedansvarlig for gallaen som skal sørge for at det blir 
et show som viser den store variasjonen som finnes innen gym og turn og innen bredde- og 
oppvisning. Gallaen skal vise det beste fra oppvisningene under Landsturnstevnet.  
 
Gym for Life konkurransen kan eventuelt inngå som del av Gallaen.  
Den formelle avslutning av stevnet foregår på Gallaen. 

 

Art 13.1 Uttak av deltakere  

SG velger personer som skal plukke ut de troppene som får tilbud om å delta. HK kan invitere 
andre til å opptre, men deltakerne skal godkjennes av SG. De fleste av deltakerne (de utøverne 
man er sikre på at bør delta) bør spørres/inviteres i god tid for å hindre at vedkommende drar 
hjem.   
Tid  
Varighet; maks 1,5 time.  
Opptak   
Hovedkomiteen (HK) er ansvarlig for at det blir gjort filmopptak av Gallaen.  
Opptaket gjøres tilgjengelig på hjemmesidene.  
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Art. 13.2 Speaker  

Det er speaker som leder hele gallaen og må være en person som kan underholde publikum i 
tiden mellom oppvisningene og hjelpe til å lage god stemning. Gjerne kjøre flashmob’en, intervjue 
en deltaker osv. Speaker skal gi troppene en kort introduksjon om hvor de kommer fra, antall 
gymnaster, alders, tema på oppvisningen o.l. 

 

Art. 13.3 Hall/arena  

Stor hall med aktivitetsflate på minimum 23x44 m. Det bør være en publikumskapasitet på 1000-
1500 personer, med reserverte plasser for gjester/VIP.  
 

Art. 13.4 Teknisk utstyr 

Arrangementet skal i innhold og form skille seg fra de andre oppvisningene på stevnet. I hallen 
skal det være tilgang på nødvendig teknisk utstyr mht. lys og lyd. Hallen må bl.a. kunne 
legges i ”blackout”. Det skal være meget god kvalitet på musikk- høyttaleranlegg 
og mikrofoner. Dersom det er storskjerm, ønskes det sendt små klipp innimellom fra fellestropper, 
da disse ikke vil ha mulighet til å bli invitert som deltakere.    

 

Art. 14 Overnatting  
Overnatting skal i hovedsak foregå på skoler med tilstrekkelige sanitærmuligheter, toalett og 
dusj. Det bør være ca. 4 m2 areal pr deltager i klasserommet.  
 
Arrangør bør også tilrettelegge for mulighet til å overnatte på hotell for de av deltagerne 
som ønsker det.  
 
Gjester og offisielle representanter, samt instruktører tilbys overnatting på hotell. 
 
Det må organiseres transport dersom det er mer enn 1,5 km gangavstand fra skole til 
hovedarena. 
 
Arrangør er ansvarlig for tilstrekkelig vakthold på skoler og arenaer. 

 

Art. 15 Bespisning 
Frokost serveres normalt på skolene hvor deltagerne bor. De som bor på hotell, får frokost 
der.  
 
Arrangør er ansvarlig for å organisere ett varmt måltid pr dag som deltagerne må 
forhåndsbestille dersom de ønsker å benytte det. 
 
Den bespisning som deltakerne har betalt for, skal gi mulighet for den enkelte til å spise seg 
mett til hvert måltid. 
 

Art. 16 Transport  
HK er ansvarlig for at det er organisert tilstrekkelig lokal transport der hvor avstander 
mellom overnatting og hovedarena overstiger 1,5 km.  
 
HK kan tilby transport ved ankomst og avreise fra/til flyplass eller jernbanestasjon til 
overnattingssted. Deltagerne betaler for dette i tillegg til deltagerkort. 
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Det bør etterstrebes at deltagerne har gratis / rabattert tilgang til lokal offentlig transport i 
stevneperioden. 
 

Art. 17 Oppførsel og sikkerhet for deltagerne 
Stevnet gjennomføres i samsvar med NIF og NGTF sine retningslinjer for rusmidler ved 
arrangement. Lederne i de deltagende lagene / troppene er ansvarlig for sine deltagere. 
 

Art. 17.1 Forsikring 
Arrangør er dekket av den kollektive ansvarsforsikringen gjennom betalt forbundsavgift. Deltagere 
fra lag i Norge er dekket gjennom gyldig medlemskap i eget lag. Deltagere fra andre land må 
framvise gyldig forsikring som dekker skade og eventuell hjemreisekostnad.  
 

Art. 18 Presse og media 
Offisiell informasjonskanal: www.lt-2025.no   
Facebook: Facebook-arrangement-side opprettes av NGTF under NGTFs-facebookside. HK er 
ansvarlig for publisering.  
Instagram: HK kan opprette egen konto. NGTF skal brukes sin konto til å markedsføre LT.  

Streaming 
Skal LT streames er HK ansvarlig for gjennomføringen. Streaming skal skje på NGTFs facebook 
eller NGTFs YouTube.  

  

http://www.lt-2021.no/
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Art. 19 Tidslinje for planlegging og gjennomføring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

5 år før 
Arrangementet lyses ut av 
NGTF 4 år før 

Arrangementet tildeles, 
kontrakt signeres 

24 mnd før 
Webside er operativ 24 mnd før 

Felles invitasjon 
(nyhetsbrev 1) sendes ut 

15 mnd før 
Invitasjon (nyhetsbrev 2) 

med påmelding og priser 
10 mnd før 
Nyhetsbrev 3 

8 mnd før 
Påmeldingsfrist 

18 mnd før 
Detaljert budsjett 
fremlegges for SG 

7 mnd før 
50% av stevneavgift 
betales til arrangør 

4 mnd før 
50% av stevneavgift samt 
øvrige kostnader betales 

4 mnd før 
Planspill 

1 mnd før 
Nyhetsbrev 4 

4 mnd etter 
Evaluering/rapport 
sendes SG 

Stevnet gjennomføres 

2024 

2025 

7 mnd etter 
Revidert regnskap levert 
til NGTF 

2020 

2021 

2023 

2026 
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Art. 20 Tidslinje for planlegging av fellestropper 
 

NÅR HVA ANSVAR 

Senest 1. mai 2023  Skrive kontrakt med 
instruktører 

NGTF (evt. i samarbeid med 
arrangør 

Senest 1. september 2023 Levere grovskisse av 
programmet: 

• Musikk og tema 

• Formasjoner 

• Hovedinnhold 
(akrobatikk, dans 
(type), gymnastikk, 
GymX, utstyr 
(trampett, airtrack 
osv), småapparater 
(skjerf, ringer, baller, 
hatt, skjørt osv), 
felles 
virkemiddel/rekvisitter 
(fallskjerm, store 
tøystykker, kulisser,  

• Antrekk 

• Annet som vil 
definere programmet 

Instruktører 

Senest 1. oktober 2023 Grovskisse godkjennes NGTF 

Senest 1. februar 2024 Ferdigstilt program og 
prøvevideo leveres for 
godkjenning 

Instruktører 

Senest 1. april 2024  Godkjenning NGTF og instruktører 

Senest 1. mai 2024 Sende program til endelig 
godkjenning dersom 
endringer ved godkjenning i 
feb/mars. 

Instruktører 

Senest 1. juni 2024  Endelig godkjenning av 
program dersom endringer 

NGTF 

Senest 1. juni 2024 Levere digitalt dersom 
godkjent i april: 

• Program for trykking 

• Video 

• Musikk 

Instruktører 

Senest 15. juni 2024  Levere digitalt dersom 
godkjent i mai: 

• Program for trykking 

• Video 

• Musikk 

Instruktører 

Senest 1. september 2024 Åpne for bestilling og 
levering av programmene 

Arrangør 
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Art. 21 Gjeldende reglement Gym for Life Challenge Norge 
 

Innholdsfortegnelse 
Innledning .............................................................................................................................................. 20 

1. Oppvisningskonkurranse ........................................................................................................... 20 

1.1 Oppvisningsarena og hall ................................................................................................... 20 

1.3 Tid og musikk ..................................................................................................................... 20 

1.4  Kategorier og antall gymnaster ......................................................................................... 21 

1.5 Innhold og sikkerhet .......................................................................................................... 21 

1.6 Trening og oppvarming ...................................................................................................... 22 

1.7 Vurdering ........................................................................................................................... 22 

1.8 Resultater og premieutdeling ............................................................................................ 22 

1.9 Gym for Life pris ................................................................................................................. 23 

1.10 Feedback ............................................................................................................................ 23 

2. Påmelding, registrering og betaling ........................................................................................... 23 

3. Apparater ................................................................................................................................... 23 

4. Overnatting, mat og transport .................................................................................................. 24 

5. Medisinsk service og forsikring .................................................................................................. 24 

6. Video og foto ............................................................................................................................. 24 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

GJELDENDE FRA OG MED 1. APRIL 2019 
 
 

  



 
 
 

 

  
  

 

 

20 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Innledning 
Gym for Life Challenge Norge er et nasjonalt arrangement for oppvisningstropper, bredde, 
fra lag som er medlem i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Arrangementet kan 
også være åpent for internasjonale tropper fra andre forbund innen Norden og det 
internasjonale Turnforbundet (FIG).  
 
Gym for Life Challenge Norge avholdes hvert annet år lørdag i uke 43 (oddetall, dvs. 
samme år som World Gymnaestrada eller World Gym for Life Challenge). De årene det 
arrangeres Landsturnstevne blir Gym for Life Challenge Norge holdt i tilknytning til det. 
 
Lag eller krets tilknyttet NGTF er teknisk arrangør og gjennomfører arrangementet i 
samarbeid med NGTF. 
 
Målsetting for Gym for Life Challenge Norge er: 

• Å være et interessant, inspirerende og spennende arrangement innen 

gymnastikk bredde for både deltakere, publikum og arrangør. 

• Inspirere til deltakelse på internasjonale gymnastikkarrangementer. 

• Gi oppvisningstropper muligheten til å få sine programmer vurdert. 
 

Lover, regler og veiledere som må hensyntas ved gjennomføring: 

• NGTFs lov 

• Bestemmelser for representasjoner i regi av NGTF 

• Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer (NIF) 

• NIFs regler for alkohol i forbindelse med idrettsarrangement 

• Reglement for Gym for Life Challenge Norge. Reglementet er gjeldende for 

Gym for Life Challenge i kretser. 
 

1. Oppvisningskonkurranse 

 

1.1 Oppvisningsarena og hall  
Arrangementet skal foregå innendørs. Oppvisningsarealet skal være minimum 20 x 
30m. Teppeområdet kan være maks 14 x 20m. Det skal være plass til minimum 500 
tilskuere, samt tilrettelagt område for deltakerne. Stedet må ha et tilrettelagt område for 
synsere og sekretariat. Det benyttes ingen ekstra lyssetning, kun det lys som er 
standard i hallen. 
 

1.2 Deltakere/alder 
Deltakelsen er åpen for alle gymnaster fra det året de fyller 13 år. Det er ingen øvre 
aldersgrense. 
 

1.3 Tid og musikk  
Maks. 3 minutter for liten tropp  
Maks. 4 minutter for stor tropp  
Tropper som deltar i kategori 2a og 2b (jfr. punkt 1.4) gis ekstra tid for å forberede 
oppsett av apparater. Ekstra tid innarbeides i kjøreplanen. 
 
Musikken til oppvisningene må sendes til teknisk arrangør senest 1 måned 
før arrangementet. Hver oppvisningstropp må ta med ekstra kopi av musikken 
(mp3/mp4). Troppene er selv ansvarlig for at musikken er av god kvalitet. 
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1.4  Kategorier og antall gymnaster 
Minimum antall på en tropp er to gymnaster. Troppen kan velge å delta i en av de 
følgende kategorier: 

• 1a  Gymnastikk & dans, liten tropp (20 eller færre gymnaster) 

• 1b Gymnastikk & dans, stor tropp (21 eller flere gymnaster) 

• 2a  Gymnastikk på eller med større apparater, liten tropp (20 eller færre 

gymnaster) 

• 2b Gymnastikk på eller med større apparater, stor tropp (21 eller flere 

gymnaster) 

Tepperuller og effekter i form av håndredskaper og rekvisitter regnes ikke som 
apparater og kan benyttes i alle kategoriene. Tropper som benytter store apparater må 
delta i kategori 2a eller 2b. 
For å avholde en kategori i Gym for Life Challenge Norge, må minst fire tropper være 
påmeldt. Hvis bare en til tre tropper er påmeldt vil kategorien bli slått sammen med en 
av de andre kategoriene. 
Samme gymnast kan ikke delta på flere tropper/kategorier. 
 

1.5 Innhold og sikkerhet 
Oppvisningens innhold baseres på gymnastenes alder, kjønn og ferdigheter. 
Det må tas hensyn til de rammebetingelser som er satt; størrelse på 
oppvisningsarealet, maks tid, type underlag, eventuell bruk av apparater eller andre 
rekvisitter/effekter, hvor publikum er plassert og vurderingskriteriene. 
 
Ved å bruke punktene nedenfor og vurderingskriteriene (se punkt 1.7) aktivt når 
oppvisningen blir til, har man et godt utgangspunkt. I tillegg til gymnastenes fysiske 
ferdigheter, er det viktig å ha oppmerksomhet og nærvær. Kroppsspråk og uttrykk er 
med på å formidle det tema eller budskap som er valgt. Det samme gjelder rekvisitter, 
kostymer og apparater. Et tema kan være konkret eller abstrakt.  
 
Musikk må være tilpasset gymnastene og oppvisningens tema. Musikken bør være 
variert, både i tempo, lydstyrke, antall instrumenter og karakter.  
 
Variasjon er også viktig ved valg av formasjoner, forflytninger, bevegelsesutvalg, 
forbindelser, bruk av retninger, plan og nivåer. Helhetsinntrykket er viktig for at man 
skal lykkes.  
 
Koreografien bør ha en fin start og en super avslutning – tenk på 
oppbyggingen/dramaturgien til en god bok eller en bra film. Overrask gjerne publikum 
og tenk på at oppvisningen og alle dens komponenter skal harmonere og flyte.  
 
Selv om Gym for Life Challenge Norge har vurderingskriterier er det viktig å bevare 
leken og fantasien, prøve og feile, utforske kreativiteten, ha det gøy og skape god 
energi og godt samhold i gruppen. Dette vil være entydig positivt for gymnastene og de 
som ser på. 
 
Troppene er selv ansvarlig for sikkerheten til gymnastene under gjennomføringen. 
NGTFs bestemmelser for bruk av trampett skal følges. Gymnaster som skal utføre triple 
saltoer på trampett eller tumbling må kunne fremvise godkjenning for dette. 
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1.6 Trening og oppvarming 
Troppene vil få treningstid på oppvisningsfeltet eller tilsvarende felt før 
oppvisningskonkurranse starter. Informasjon om dette skal gis i infobrev til troppene. 
Oppvarming foregår i den delen av hallen som ikke er i bruk til oppvisning eller i 
nærheten av oppvisningsarena. På oppvarmingsflaten vil det ikke være matteruller.   
 

1.7 Vurdering 
Oppvisningene vurderes av seks på forhånd oppnevnte synsere (på kretsnivå kan antall 
synsere være 4). De er fagpersoner innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund med 
erfaringer fra ulike typer turn-/gymnastikkgrener og aktiviteter, drama, koreografi og 
oppvisning. Det skal holdes synsermøte i forkant av oppvisningen.  
 
Vurderingskriteriene er: 
 
1. Teknisk kvalitet: 

Øvelsene skal være tilpasset gymnastenes ferdighetsnivå og sikkerheten skal 

ivaretas. Programmet skal ha målrettet treningseffekt. Gymnastene må vise god 

musikkforståelse. 

2. Originalitet, variasjon og evne til nytenking:  

Det skal vises evne til originalitet, variasjon og nytenking både ved valg av tema, 

musikk, kostymer, redskaper/ apparater, øvelsesutvalg, formasjoner, bruk av 

retninger og plan. 

3. Underholdningsverdi: 

Oppvisningen skal vekke følelser og fange publikums oppmerksomhet gjennom 

hele programmet. 

4. Helhetsinntrykk: 

Det skal være en sammenheng mellom tema, musikk, kostymer, redskaper/ 

apparater, uttrykk, øvelsesutvalg og formasjoner.  Musikken skal tilpasses 

programmets karakter og oppbygging. Dersom man bruker vokalinnslag, bør det 

være for å understreke tematikken i oppvisningsprogrammet. NB! Alle de fire 

punktene har lik verdi, og vurderes utfra en skala fra 1 til 5. 

 

1.8 Resultater og premieutdeling 
Poengoversikten er ikke offisiell og er kun tilgjengelig for synsere og sekretariat for å 

fastslå det endelige resultatet.  

 

Tropper med høyest poengsum innen den enkelte kategori blir tildelt gullmedalje. Sølv- 

og bronsemedaljer fordeles jevnt mellom de resterende troppene innen den enkelte 

kategori.  

 

Gull, sølv- og bronsetildelingene er det offisielle resultatet.  

 

Medaljene blir presentert for troppene i startrekkefølge. Hver gymnast mottar enten gull, 

sølv- eller bronsemedalje, og hver tropp mottar et diplom. 
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1.9 Gym for Life pris 
I løpet av oppvisningskonkurranse vil alle synsere, samt en trener eller leder fra hver av 
deltakertroppene stemme på beste oppvisning. Det er ikke tillatt å stemme på sitt eget lag. 
Hver person skal angi sitt førstevalg (# 1 = beste tropp), sitt andre valg (# 2 = nest beste 
tropp), og sitt tredje valg (# 3 = tredje beste tropp).  

 
Sekretariatet summerer resultatene etter følgende system: 

• Nummer 1 = 10 poeng  

• Nummer 2 = 6 poeng  

• Nummer 3 = 2 poeng 
  
  I tilfelle flere tropper får samme poengsum vil disse faktorene avgjøre sluttresultatet: 

• Flest nummer 1 

• Høyest poeng gitt av de seks ekspertsynserne 

• Høyest poeng gitt av trener og lederrepresentantene 
 

1.10 Feedback  
NGTF oppnevner personer med erfaring og bakgrunn innen oppvisningsgymnastikk for å 
kunne gi tilbakemelding til de troppene som ønsker det.  
Troppene må be om å få slik tilbakemelding ved påmelding til arrangementet. 
Tilbakemeldingen gis skriftlig til den enkelte tropp innen en måned etter arrangementet. 
Troppens trener kan ved behov også få tilbakemeldingen utdypet muntlig etter at den 
skriftlige er gitt. 
 

2. Påmelding, registrering og betaling 
Invitasjonen til arrangement skal være offentliggjort 8 måneder før gjennomføring. 
Påmelding av tropper må være arrangør i hende 5 måneder før gjennomføring. 
Påmeldingen må inneholde: 

• Kategori 

• Ca. antall deltagere 

• Oversikt over eventuelle apparater 

• Tittel og kort beskrivelse av oppvisningen 
 
Påmelding med navn, samt innbetaling av deltakeravgift og betaling for eventuell lunsj, må 

være arrangør i hende senest 2 måneder før gjennomføring. 
 

3. Apparater 
Arrangør tilbyr et minimum av apparater: 

• 10 Tepperuller (2 x 14m) 

• 10 skolematter (2 x 1 m) 

• 2 turnkasser i tre 

• 1 tre-delt kasse i skum 

• 4 trebenker 

• 3 trampetter m. fjærer 

• 1 airtrack (15 m.) 

• 2 springbrett 

• 3 dynematter (2 x 4 m.) inkl. borrelåser 
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Troppene skal melde inn sitt behov for apparater, inkludert antall tepperuller, via 
påmeldingsskjemaet samt en skisse av apparatoppsettet. Bruk av spesialutstyr/effekter, 
samt eventuelt behov for oppbevaring av dette må avtales med arrangør senest to 
måneder før arrangementet. 
 

4. Overnatting, mat og transport 
Arrangør skal i invitasjonen informere om aktuelle overnattingsalternativer med 
kontaktinformasjon.  
Arrangør tilrettelegger for enkel lunsj til deltakerne. Pris for denne vil fremgå i invitasjonen.  
Arrangør informerer eventuelt om muligheter for offentlig transport mellom aktuelle 
overnattingssteder og hallen for arrangementet.   
  

5. Medisinsk service og forsikring 
Arrangør må sikre tilstrekkelig førstehjelpstjeneste på arrangementsstedet. Nivået styres i 
hovedsak av NIFs veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangement.  
Deltagende tropper som er medlem i NGTF er dekket av den grunnforsikring som ligger i 
forbundsavgiften. Internasjonale tropper må dokumentere gyldig reise og ulykkesforsikring 
ved påmelding. Det er deltagende lag/tropper som har ansvar for at de har betalt 
nødvendige avgifter og forsikringer før deltagelse. 
 

6. Video og foto 
Deltagere aksepterer ved påmelding at de vil bli filmet og fotografert under utførelsen av 
sine program.  
NGTF har rett til å benytte opptak og foto fra arrangementet til: 
• Publisering av opptak fra arrangementet på TV 

• Streaming av arrangementet, direkte eller i opptak  

• Promotering av forbundets aktiviteter 

• Framtidige markedskampanjer 

• Undervisningsmateriell 

• Fotokampanjer 

• Radioreklame 

• Internettreklame 

• Reklamefilm 

• Videoinnslag 
 
 


