
 
Grimstad turn og idrettsforening (GTIF) inviterer til 

AGDERPOKALEN I APPARATTURN 2021 

Søndag 19. sept. i Iglandhallen 

 

Grimstad turn og idrettsforening inviterer klubber i Agder og Vestfold og 

Telemark til Agderpokalen i apparatturn søndag 19.sept. 2021. Først på dagen 

inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 9 -10 år. 

 

Ut fra antall deltakere i de forskjellige klassene, avgjør vi om konkurransen 

deles i to eller tre hovedgrupper. Vi kommer tilbake til tidsplan og grupper etter 

påmeldingsfristen. Vi vil også vurdere ulike tiltak /endringer utfra 

smittesituasjonen når det nærmer seg konkurransen. Det skal være trygt for 

alle å delta. 

 

Klasseinndeling: 

 Jenter: 9 og 10 år (alle får lik premie, og vi rangerer ikke) 

 Jenter: 11 år, 12 år, klasse 1, 2 og 3 og stige 

 Gutter aspirant: 9 og 10 år (alle får lik premie)  

 Gutter rekrutt: 11-12 år og klasse 1, 2 og 3 

For turnere fra 11 år og eldre er det også lagkonkurranse. De 3 beste poengene i 

hvert apparat teller for laget - maks 6 turnere per lag. 

 

Gjennomføring: 

Hallen åpner kl. 09:00.  Klassene 9-10 år starter med oppvarming kl. 09:30. 

Konkurranse og premieutdeling for disse klassene vil bli gjennomført før de 

eldre klassene starter sin konkurranse. Vi kommer tilbake med en tidsplan når vi 

har fått inn alle påmeldinger. 

 

 

Startkontingent 

Kr 300.- pr gymnast og kr. 300,- pr lag (Etteranmeldte må betale dobbel 

startkontingent)    

Klubbene melder på klubbvis ved å bruke vedlagt regneark . 

Vi sender giro for betaling etter påmelding 

 

 

 



 

 

 

FRIST FOR PÅMELDING:mandag  6.sept.                                                     

 

Spørsmål og påmelding sendes til: dl@gtif.net 

 

Alle klubber må melde inn 1 stk dommer. For å kunne arrangere, er vi avhengige 

av at vi har nok dommere. 

Jentene bedømmes ihht Nasjonal stige eller B stige 

Gutter bedømmes etter LUM stigen eller nasjonalt reglement.  

Arrangementet vil bli gjennomført etter gjeldende smittevernregler i 

kommunen. 

Velkommen                            

                                                Hilsen Grimstad turn og idrettsforening 

                                                       v/daglig leder Anne Kjersti Wiig 
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