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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

 

Invitasjon til Nasjonal rekrutt konkurranse  

Turn kvinner og turn menn 

 

Stavanger Turnforening og NGTF ønsker velkommen til årets Nasjonal Rekruttkonkurranse! 

Dato:  16. – 17. oktober 2021 

Sted:  Stavanger Turnhall 

Konkurranseklasser  

Det konkurreres individuelt i klassene;   

• Rekrutt 11 og 12 år gutter  

• Rekrutt 11 år jenter 

• Rekrutt 12 år jenter 

• Lagkonkurranse for jenter og gutter. De tre beste i hvert apparat teller i lagsummen. 

Hver klubb kan kun ha ett lag, fra 3 til så mange gymnaster man ønsker. De tre beste 

lagene i hver klasse premieres. 

• Det turnes tre apparater per dag for turn menn og to apparater per dag for turn kvinner.  

 

 Bedømming  

• Konkurransen bedømmes etter gjeldende nasjonalt reglement. Nasjonale turnstigen for 

turn kvinner og LUM stigen for turn men.   

 

Påmeldingsavgift 

• Alle klasser kr. 400 pr deltaker  

• Alle klasser kr. 400  pr lag  

• Lunsj lørdag og søndag kr. 75 pr dag 

• Hyggekveld blir avholdt på hotellet på lørdag kr 250 

• Gi beskjed hvis det noen allergier. 

NB Maksimal økning av startkontingent jf. Vedtak om dekking av økte dommerhonorarer er 

kr 140,- Økningen fastsettes etter påmelding. Mer om vedtaket vedr maksimal prisøkning 

finner dere her.  

https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/NGTF.Off.Dok.Gymogturn.no/Delte%20dokumenter/Forms/Gymogturn.no.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pZHJldHRzZm9yYnVuZGV0LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL05HVEYuT2ZmLkRvay5HeW1vZ3R1cm4ubm8vRXFsc3VES2V2VE5JdlRhRnotY3B2UXNCOGxmbEpXdmRhVzlGQUJVWUU5MTZ0QT9ydGltZT1lbGZrZkxWeTJVZw&id=%2Fsites%2FNGTF%2EOff%2EDok%2EGymogturn%2Eno%2FDelte%20dokumenter%2Fgymogturn%2Eno%2FRegler%20og%20bestemmelser%2FGrener%20og%20aktiviter%2FFelles%20bestemmelser%20konkurransegrener%2FOversikt%20konkurranser%20og%20maksimal%20pris%C3%B8kning%2FFinansiering%20av%20%C3%B8kt%20dommerhonorar%202020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FNGTF%2EOff%2EDok%2EGymogturn%2Eno%2FDelte%20dokumenter%2Fgymogturn%2Eno%2FRegler%20og%20bestemmelser%2FGrener%20og%20aktiviter%2FFelles%20bestemmelser%20konkurransegrener%2FOversikt%20konkurranser%20og%20maksimal%20pris%C3%B8kning
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

 

Påmelding 

Sendes i tilsendt skjema (to sider skal fylles ut) stfapparat@gmail.com   

NB! Konkurranselisens SKAL være betalt før påmeldingen 

Frittståendemusikk til e-postadresse. stfapparat@gmail.com 

Påmeldingsfrist er satt til lørdag 25. September. Ved for sen påmelding beregnes dobbel avgift. 

 

Tidsplan (foreløpig) 

Lørdag 16. oktober 

• Pulje 1 kl 09.00 

• Pulje 2 kl 11.50 

• Pulje 3 kl 14.35 

 

Søndag 17. oktober 

• Pulje 1 kl 08.00 

• Pulje 2 kl 10.40 

• Pulje 3 kl 13.20 

• Konkurranseslutt ca. 16.00 

NB! Premieutdeling og gruppeinndeling kommer senere. 

 

Overnattingsmuligheter 

Clarion Energy Hotel 

Bruk Stavanger Turnforening gr 20360 som booking kode, og kan bookes via resepsjonen på 

cl.energy@choice.no eller på telefon nr. 51 34 78 00. 

Priser: 

• Kr 695,- pr natt i enkeltrom, 

• Kr 860.- pr natt i dobbeltrom  

• Kr 1.110,- pr natt i 3 mannsrom. 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

 

Transport 

Til hallen: 

• Det er gåavstand fra turnhallen til hotellet. 

Flyplass: 

• Flybussen stopper og går utenfor hallen og hotellet.  

 

 

Velkommen  til  Stavanger! 


