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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDETS 

LANDSTURNSTEVNE 
 
Forbundsstyret avgjør i hvilke år landsturnstevnene skal arrangeres, med et intervall på 4 

år. Arrangementet bør fortrinnsvis legges til månedsskiftet juni/juli, over 3 eller 4 dager. 

 

Stevnet er åpent for alle medlemmer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund i alderen fra 

og med det året man fyller 13 år. Ingen øvre aldersgrense. 

 

Stevnet omfatter de til enhver tid bestemte oppvisninger, konkurranser og aktiviteter 

som NGTF og arrangør blir enige om. 

 
Oppvisninger: 

1. Fellestropper hvor NGTF og teknisk arrangør tilbyr program for utøvere fra klubber 

fra hele landet og har engasjert instruktører til dette. 

2. Kretstropper hvor den enkelte kretsen tilbyr program  

3. Foreningstropper/særtropper med gymnaster fra en klubb 

4. Utenlandske tropper -eks. klubb fra vennskapsby hvis det finnes 

 

Konkurranser: 

1. Unisport Gym for Life Challenge Norge 
2. Dersom arrangør ønsker å i tillegg arrangere NM i en eller flere konkurransegrener må 

det søkes om på vanlig måte, og arrangør må dokumentere at man har ressurser til 

dette, og at det ikke går ut over den andre aktiviteten. 

 
Øvrige aktiviteter: 

1. Workshops 

2. Byoppvisninger 

3. Foredrag om aktuelle temaer 

4. Sosiale arrangement  

 

FELLESTROPPER: 

Fellestropp for alle: 
NGTF er ansvarlig for å lage kontrakt med instruktør for fellesprogrammet. 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. 

 

Et program for alle med minimum to vanskelighetsnivå  

Denne oppvisningen  

- skal være en uteoppvisning  

- skal være for alle, uansett kjønn, alder og ferdighetsnivå 
 

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. 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Fellestropp 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. 

 

Fellestropp 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. 

 

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. 

 

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. 

 

FORENINGSTROPPER/SÆRTROPPER 
Alle klubber og grupper tilsluttet NGTF har anledning til å delta. 

 

Det skal være minimum 2 oppvisninger for alle tropper under stevnet, 

minimum en av disse på en av hovedarenaene. 
Ved dårlig vær skal en av oppvisningene være innendørs – arrangør må sørge for at 

innendørs alternativ finnes. 

 

UNGDOM 
Landsturnstevnet skal gjennomføres/tilrettelegges slik at ungdom (13-18 år) finner det 

attraktivt å delta på stevnet. Eget overnattingssted (skole), workshops, eget 

aktivitetstilbud og sosiale arrangement tilpasset denne gruppen. 

 

GJESTETROPPER FRA NORDISKE ELLER ANDRE LAND 

 

Tropper fra andre land kan inviteres. Troppene behandles på lik linje med de norske 

troppene. 

 

KONKURRANSER OG NORGESMESTERSKAP 
 

Konkurransene arrangeres etter gjeldende bestemmelser for disse – også når det gjelder 

aldersbestemmelser. For eventuelle NM gjelder dette seniorklassene. NM i de ulike 

grenene søkes på vanlig måte, som et tillegg til Landsturnstevnet. 

 



 
 
 
 

 

  
  

 

 
 

3 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

ØKONOMI 
 

Stevneavgift 

Stevneavgiften fastsettes av arrangøren i samarbeid med NGTFs Styringsgruppe. Arrangøren 

må definere i innbydelsen hva stevneavgiften inneholder – det bør tilstrebes at denne 

inneholder: 

• Åpning- og avslutningsseremoni 

• Gala og avslutninsgsfest 

• Adgang til oppvisninger, worskshops, byoppvisninger og andre aktiviteter  

• Eventuell transport i området under stevnet 

• Stevnemedalje 

• Sosiale aktiviteter 

 

Innkvartering og bespisning kommer i tillegg. 

Det betales en avgift på kr. 150,- pr. deltaker til NGTF.  

 

Offisielle representanter 
NGTF deltar med inntil 10 personer fordelt på æresmedlemmer, gjester, representasjon fra 

NGTFs styre, representanter fra breddekomiteen og SG under Landsturnstevnet. 

HK er ansvarlig for reise, kost og opphold for disse i forbindelse med stevnet, jfr pkt. 

12.10.2 (i kontrakt). 

 

Instruktører til fellestropper 
Reise, opphold og diett for disse i det antall dager som er gjeldende ved slike konkurranser 

dekkes av arrangør. Beløpet for diett bestemmes av NGTF og arrangør i samarbeid. 

Transportordning under stevnet avtales mellom NGTF og arrangør. 

 

Synsere (evt. dommere) 

Reise, opphold, diett og honorar for disse i det antall dager som er gjeldende ved slike 

konkurranser dekkes av arrangør. Beløpet for diett bestemmes av NGTF og arrangør i 

samarbeid. 

Transportordning under stevnet avtales mellom NGTF og arrangør.  

  

Åpningsseremoni 

Åpningsseremonien arrangeres den første offiesielle dagen av Landsturnstevne. 

 

Hovedkomité for landsturnstevne 
NGTFs forbundsstyre/administrasjon oppnevner en styringsgruppe som på vegne av NGTF 

har det overordnete ansvar for arrangementet. Arrangør oppnevner en hovedkomité for 

landsturnstevnet. 

 

Mottagelse/åpningsfest 

Arrangøren inviterer til og er ansvarlig for gjennomføringen av en mottakelse for inviterte gjester eller 
åpningsfest for alle i forbindelse med Landsturnstevnet etter åpningen.   

Dersom mottakelse: inviteres i tillegg til dem arrangøren selv bestemmer, alle offisielle representanter 
(maks. 15) og instruktører NGTF fellestropper, samt to representanter fra hver forening.  
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

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.  

 

Galla og avslutningsfest 
Et sted om kan romme alle deltakere (ca. 1500 personer). 

Dans/underholdning. Inkludert i stevneavgiften – bespisning er ikke inkludert. 

Andre sosiale arrangementer 
Arrangøren er ansvarlig for minimum 1 sosialt arrangement i løpet av stevneperioden. 

 

 

RETNINGSLINJER FOR SØKERE AV LANDSTURNSTEVNER 

 

1. Krav til arrangørsted 

Må kunne motta 1000-1500 deltakere 

NGTF's lover og bestemmelser må følges 
Etterkomme NGTF's spesielle vedtak mht oppvisninger og konkurranser 

 

2. Innkvartering 
Fortrinnsvis skoler med gangavstand eller kort bussavstand til sentrale anlegg og 

haller 
Hoteller (radius 3 km) 

Hotellinnkvartering av offisielle representanter og gjester 

 

3. Krav til haller 

Arrangør kan søke om å arrangere NM dersom man har 

tilstrekkelig kompetanse og hall som tilfredsstiller kravene i 

aktuell gren. 
1 hall for Gym for Life Challenge, 20 x 30 m minimum 500 tilskuerplasser 

1 hall for Galla siste dag 23 x 44 m 1000-1500 tilskuerplasser med 

tilliggende hall/gymsal for oppvarming. 

1 Arena – helst på et sentralt sted i byen for oppvisninger for små tropper, bør ha 

overbygg eller mulighet for å sette opp telt eller stor scene med tak. Skiftetelt ved 

siden av. 

Areal: 20 x 14 m, i tillegg minimum 500 tilskuerplasser. 

2 store gymsaler til trening for oppvisnings- og konkurransetropper 

1 Stor hall med tribuner for alternativ innendørs oppvisninger for store tropper i dårlig 

vær. 
For NM gjelder de til enhver tids gjeldende regler. Tilskuerplasser; 500-1000 

Apparater etter gjeldende regler/standard. 
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Moderne belysning med minimumskrav til lux belysning. 

 

4. Krav utendørs arenaer 
Stadion med tribuner (min. mål fotballbane), gressbane, minimum tilskuerplass 

800-1000. Tribunene må være skrå opp fra bakkenivå. 
Min. 2 treningsbaner (fotballbanestørrelse), gress eller grus. 

 

5. Krav til øvrige aktiviteter 

Det skal tilbys aktiviteter som workshops, foredrag o.l. som et supplement for 

deltagerne.  

 

6. Kommunikasjon 
Flyplass med tilstrekkelig rutenett  

Offentlig kommunikasjon ved skolene og innkvarteringen, evt. eget 

transportopplegg 

Transportopplegg til/fra haller 
 

7. Bespisning 
Frokost på innkvarteringsstedet 

Lunsj og/eller middag i sal/telt sentralt. 

 

8. Kompetanse 
Arrangørstab må ha kompetanse på gjennomføring av stevner (og evt. konkurranser 

ved søknad om NM) 

 

9. Forankring 

Søknaden må forankres i et vedtak fattet i styret i angjeldende forening(er). 

 

Januar 2021 

 


