
 
 

 

  
  

 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

BERGENS TURNFORENING 
inviterer i samarbeid med  

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
til 

Nasjonal konkurranse for  

nasjonale- og internasjonale klasser 

i rytmisk gymnastikk 
 

Dato: 18.-20. juni 2021 (fredag benyttes ved stor påmelding) 

Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22, Bergen 

Takhøyde: 8 m 

Konkurranse klasser 
og startkontigent: 

Av hensyn til koronasituasjonen det lagt opp til at 
utøvere kan kjøre færre programmer ved ønske om 
dette. Deltageravgiften er derfor satt til 100,- per 
program.  
 

Internasjonal klasse nivå 3 og 4 
Internasjonal klasse nivå 5 og 6 
Internasjonal klasse nivå 7 og 8 
Internasjonal klasse tropp junior 
Internasjonal klasse tropp miks 
Internasjonal klasse duo/trio junior 
Internasjonal klasse duo/trio miks 
 
Nasjonal klasse div. A, B og C junior 
Nasjonal klasse div. A og B senior 
Nasjonal klasse tropp junior 
Nasjonal klasse tropp miks 
Nasjonal klasse duo/trio junior 
Nasjonal klasse duo/trio miks 

 
Maksimal prisøkning pr deltaker (kommer i tillegg til 

oppgitt deltakeravgift) 
 
 

Det premieres i enkeltredskaper i alle klasser. 
Ved stor påmelding kan det bli begrensning på max.3 
programmer for internasjonal klasse og max.2 
programmer for nasjonal klasse, vi ber derfor 
klubbene oppgi prioritert rekkefølge på redskap i 
påmeldingen. 

 

 
 
 
 
 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
Kr.100,- pr.prog 
 
Kr.140,- per gymn. 

Innbetaling: Startavgift blir fakturert fra Bergens TF i etterkant av gjennomført 
konkurranse. 
 



 
 

 

  
  

 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Påmelding: Påmelding gjøres samlet fra klubben til e-post siri@bergensturn.no 
Benytt påmeldingsskjemaskjema. 
Påmeldingsfrist: 4. juni 
 

Overnatting: Det er ikke gjort avtale med et bestemt hotell denne gangen, men det er 
mange gode alternativer både i sentrum og ved flyplassen.  
 

Kontaktperson: Siri Kornstad, siri@bergensturn.no  
 

Veibeskrivelse til 
hallen: 

Bybanen går mellom Bergen Lufthavn Flesland og Bergen Sentrum hvor 
den stopper utenfor Togstasjonen og Busstasjonen. Man kan ta bybanen til 
Sletten eller Slettebakken bybanestopp, det tar 4-5 minutter å gå til hallen 
fra begge stopp. Bybanen bruker 26 minutter fra Flesland og 15 minutter fra 
sentrum, billetter kjøpes i app. 
 
Av hensyn til koronasituasjonen anbefales det å unngå kollektivtransport 
dersom dette er mulig. Hvis det må benyttes kollektivtransport bør det 
beregnes god tid, benyttes munnbind og unngå avganger hvor det er 
mange mennesker.  
 

Tidsplan og øvrig 
info: 

Skisse til tidsplan sendes ut umiddelbart etter påmeldingsfrist, 5.juni. 
Endelig informasjon sendes ut 7.juni. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer grunnet COVID-19 
situasjonen. 
 

Musikk Musikk skal sendes inn elektronisk i mp3 filformat.  
Musikkfiler merkes med følgende: 
Klasse – Navn – Klubb – Redskap. 
Se punkt 1.7 i arrangørveiledningen for mer informasjon om hvordan 
klasser skal markeres.  
 
Informasjon om hvordan musikkfilene sendes inn kommer senest én uke 
før konkurransen. 
 

 
Vi gjør oppmerksom på at konkurranser kan avlyses, flyttes eller konseptet justeres av hensyn til 
koronapandemien. Vi oppfordrer samtlige som har behov for reise og/eller hotell om å benytte seg 
av kanselleringsforsikring. NGTF og/eller arrangør kan ikke dekke eventuelle slike tap ved 
avlysning/utsettelse.  

 

 

Velkommen til Bergens Turnforening! 
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