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 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Sotra Sportsklubb inviterer til FIG 2 2022 
Turn Kvinner 

 
 

Sotra Sportsklubb i samarbeid med NGTF har gleden av å ønske velkommen til FIG 2 Turn 
Kvinner i Sotra Turnhall, Idrettsvegen, 5353 Straume 
 
Straume ligger på Litlesotra vest for Bergen. Avstanden fra Bergen Lufthavn er 21 km, og 16 km  
fra Bergen sentrum..            
 
 
Dato: 16-18 september 2022 
 
 
Det konkurreres i følgende klasser: 
 
Fig rekrutt 11-12 år 
 
Fig junior 13-15 år 
 
Fig senior 16 år og eldre. 
 
Fig rekrutt og fig junior må stille i FIG elite lørdag for å kunne delta i selvvalgt øvelser søndag. 
Stiller gymnasten for eksempel i 3 apparater lørdag, så kan hun stille i de samme apparatene i 
selvvalgt søndag. 
 

 
Påmelding Påmeldingsskjema sendes samlet innen 15. august 

til turnarrangement@sotrask.no.   
 
Musikk sendes til musikk@sotrask.no innen 1. august 
 

Startkontingent  Startkontingent kr. 600,- pr. gymnast,  
 Faktura vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen. 

 
NB! Dobbel startavgift dersom påmeldingsfrist ikke overholdes. 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Foreløpig tidsskjema (endelig tidsskjema kommer etter påmeldingene er mottatt) 
 
Fredag 16.09 fra kl.17.00 - 20.00  Mulighet for trening  
 
Lørdag 17.09 kl. 10.00   Konkurransestart pulje 1.  
                                                                  FIG elite junior og rekrutt. 
   Premieutdeling FIG elite 
 
                                   Ca kl 14.00   FIG senior CoP. De 6 beste i 

hvert apparat videre til finale 
søndag 

 
   Premieutdeling 
Søndag 18.09 kl. 10.00  Konkurransestart pulje 1. 

 Rekrutt all around og senior 
apparatfinale  
 Premieutdeling rekrutt og senior 
apparatfinal 

 
 Ca 14.00   Junior all around 
 
   Premieutdeling junior 
 
Tidene er med forbehold. Mer presise tider vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen. 
 

 
 

Overnatting Arrangementshotellet er Scandic Bergen City 

Hotellet bestilles direkte av hver klubb ved å sende epost til 
www.scandichotels.com eller på telefon direkte til hotellet +47 55 33 33 00 

 

Romtype/pris 

 

o Enkeltrom    940,- 

o Dobbeltrom 1.040,- 

o Trippelrom   1.305,- 

o 4-mannsrom  1.420,- 

 

  

Referansekode ved bestilling: BSOT160922 
Koden kan bestilles på nett via www.scandichotels.com eller på telefon direkte til hotellet +47 55 
33 33 00. 
  
Bestilling til og med 19.08.22. Bestillinger kan endres eller avbestilles frem til kl. 18:00 16.09.22. 
Betaling skjer i forbindelse med oppholdet. Frokostbuffet er inkludert. 
  
Når dere søker på reservasjonskoden, er det viktig at dere legger inn rett hotell, riktig dato og 
enkeltrom/dobbeltrom/trippelrom. Hvis ikke så vil dere ikke få opp booking-koden. 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Bespisning Det serveres lunsj i turnhallen både lørdag og søndag. 

Kr. 100,- pr. måltid (bestilles ved påmelding).   

 

 NB! Husk å oppgi evt. matallergier ved påmelding. 

 

Transport 
Scandic Bergen City ligger midt i sentrum. Ta bybanen til endestoppet - Byparken. Scandic Bergen 
City ligger ca 5-7 min gange fra bybanestoppet. 
For de som skal direkte til turnhallen går Skyss linje 23 mellom Bergen Lufthavn og Straume 
Terminal. 
Fredag ordner deltakerne selv med transport til Straume Terminal, se www.skyss.no for rutetider 
med buss. Det blir satt opp shuttlebuss mellom Straume Terminal og Sotra Turnhall. 
Det blir satt opp buss fra Sotra Turnhall til Scandic Bergen City etter trening. 
Lørdag og søndag blir det satt opp buss fra Scandic Bergen City til Sotra Turnhall og fra Sotra 
Turnhall til Scandic Bergen City (lørdag) / Bergen Lufthavn Flesland (søndag).  
Pris 400,- for alle tre dagene. Bestilles ved påmelding. 
 
Bestilling av transport for andre enn deltakere og trenere gjøres på e-post 
turnarrangement@sotrask.no 
For rutetider i Hordaland se www.skyss.no 
Straume Terminal ligger 1,3 km fra turnhallen. Det går også noen busser helt frem til hallen. Søk 
da på stoppested Straume idrettspark i ruteplanleggeren 
 
 
 

Kontaktinformasjon Sotra Sportsklubb Turn & Dans 

                                               turn@sotrask.no 

  

                                   

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til FIG 2 på Sotra. 
 

Med vennlig hilsen 

Sotra Sportsklubb Turn & Dans 
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