
 
 

 

  
  

 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

 
Fana IL 

inviterer i samarbeid med  
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

til 

Norgesfinalen 

i rytmisk gymnastikk 
 

Dato: 18.-19. september 2021 (fredag benyttes ved stor påmelding) 

Sted: Slåtthaughallen, Slåtthaugvegen 142, 5222 Nesttun (Bergen) 

Takhøyde: 8 m 

Konkurranse klasser 
og startkontigent: 

 
Internasjonal klasse nivå 3 
Internasjonal klasse nivå 5 
Internasjonal klasse nivå 7 
Nasjonal klasse div. A og B 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) 
 
 

Grunnet koronapandemien har vi ikke kunnet 
arrangere nok konkurranser til å benytte kvalifisering. 
Det er derfor åpen påmelding til samtlige klasser i 
2021. Ved en for stor pågang har komiteen mandat til 
å gjøre nødvendige prioriteringer. 
  

 
Kr.300,-  
Kr.300,-  
Kr.300,-  
Kr.300,-  
Kr.300,-  
Kr.1500,- 
Kr.1500,- 
Kr.200,- pr. gymn. 
Kr.200,- pr. gymn. 
 
Kr.110,- per gymn. 

Innbetaling: Startavgift blir fakturert fra Fana IL til påmeldt klubb.  
 

Påmelding: Påmelding gjøres samlet fra klubben til e-post fana.rg2017@gmail.com  
Benytt påmeldingsskjemaskjema som finnes i arrangementet i kalenderen 
på gymnogturn.no. 
Påmeldingsfrist: 27. august.  
 

Overnatting: Scandic Kokstad 
Kokstadflaten 2, 5863 Bergen  
 
Rommene kan bestilles direkte til hotellet på tlf: 21614400, eller 
kundeservice 23155000. 
Man kan også sende epost til kokstad@scandichotels.com  
De som bestiller må henvise til bookingkode: 47737064 
Rommene er reserverte frem til 3. september. 
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 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Priser pr døgn (inkludert frokost): 
Enkeltrom: kr. ,740- 
Dobbeltrom: kr. 840,- 
Trippelrom: kr. 1100,- 
Firemannsrom: 1230,-  
 
Det er reservert rom til dommerne på samme hotell. 
 

Bankett Av hensyn til koronasituasjonen blir det dessverre ikke bankett. 
 

Kontaktperson: Sara Bornati, fana.rg2017@gmail.com , tlf: 96 62 17 56 
Trine Gravdal Lie, turn@fanail.no , tlf: 93 01 67 63 
 

Veibeskrivelse til 
hallen: 

Fra flyplassen til hotell: Bybanen fra Bergen Lufthavn til Birkelandsskiftet  
(3 min). Hotellet er synlig rett før bybanstoppet. 
 
Fra hotell til hallen: Bybanen fra Birkelandsskiftet til Skjoldskiftet  
(13 minutter) og deretter gå cirka 5 minutter til hallen.  
 
Påmeldte klubber vil få detaljert veibeskrivelse. 
 
Av hensyn til koronasituasjonen anbefales det å følge eventuelle råd for 
kollektivtransport. 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 innen 1. september.  
Endelig informasjon sendes ut 2 uker før konkurransen (6. september). 
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer grunnet COVID-19.  
 

Musikk Musikk lastes opp på forhånd 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.  
 
Arrangør vil be om å få musikkfilene tilsendt straks kjørelistene foreligger. 
Nærmere instruks følger utsendelsen. 
Alle må ha med CD med musikk som back-up. 

 
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 Fana IL! 
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