
   
 

 

Holmestrand idrettsforening  
inviterer til  

Unisport Norgescup nasjonale klasser 
rytmisk gymnastikk  

Dato: 12.03.-13.03.2022 

Sted: Høyanghallen, Vesthøyveien 7A, 3080 Holmestrand 

 Konkurranseklasser:  Startkontigent:  

 - Junior nasj. klasse Div. A  
- Junior nasj. klasse Div. B  
- Senior nasj. klasse Div. A  
- Senior nasj. klasse Div. B  
- Nasjonal klasse tropp junior 
- Nasjonal klasse tropp mix 
- Nasjonal klasse duo/trio 

junior 
- Nasjonal klasse duo/trio 

mix 

Kr.    300.- 
Kr.    300.- 
Kr.    300.- 
Kr.    300.- 
Kr. 1 500.- 
Kr. 1 500.- 
Kr.    200.-/gymnast 
 
Kr.    200.-/gymnast 
 
Maksimal prisøkning pr. deltaker 
(kommer i tillegg til oppgitt 
startkontigent) vil NGTF opplyse 
om senere.  

Påmelding: Frist for påmelding er 28.01.2022.  

Ved påmelding etter frist kreves 300 kr i gebyr per gymnast/tropp.  

Påmeldingen gjøres samlet av klubben.  
Benytt påmeldingsskjema som ligger tilgjengelig på gymogturn.no. 
Ferdig utfylt skjema sendes til hifturn.rg.konkurranse@gmail.com 
 

Innbetaling: Faktura for startkontigent sendes til klubb i etterkant av 
påmeldingsfristen.  

Overnatting: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7 

For bestilling benytt epost: ambassadeurdrammen@scandichotels.com 
eller telefon: 23 15 50 00  

Benytt følgende bestillingskode: BHOL110322 
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Samme tid som denne konkurransen arrangeres VM i skiflyvning, vi 
har holdt av en del rom frem til 28.01.2022. Etter denne fristen så vil 
man måtte betale full pris på rom. Vi oppfordrer dere derfor til å være 
ute i god tid for å sikre dere rom.  

Hotellet tilbyr følgende rom: 

 

Kontaktperson: Anita Rygh, hifturn.rg.konkurranse@gmail.com eller tlf. 95 06 61 52 

Veibeskrivelse til 
hallen: 

Med tog: Ta toget til Holmestrand. Fra Holmestrand Togstasjon tar 
man heisen opp fra stasjonen og til Rove. Herifra er det ca. 20 min 
gange til hallen. Se vedlagt kart, eller benytt Googlemaps.  

Vestfold Taxi tlf. 334 20 200 

Det er mulig å ta buss fra Holmestrand stasjon til Stadion, men dette 
tilbudet er noe begrenset. Se reiseplanleggeren på www.vkt.no 
Fra busstopp er det ca. 5 min gange til hallen. Se vedlagt kart for 
veibeskrivelse. 

Tidsplan og øvrig 
info: 

Skisse til tidsplan sendes ut senest fem uker før konkurransen 
(06.02.2022). Endelig informasjon sendes ut senest 2 uker før 
konkurransen (27.02.2022).  

Musikk Musikkfiler skal lastes opp i Google Disk. Filene skal lastes opp i mp3- 
format. Link til mappe blir sendt ut til musikkansvarlig.  
 

Musikkfilene skal navngis på følgende måte: 
Klasse – Navn – Klubb – Redskap 
Eks: Senior A – Kari Normann – Stavanger – Ball  
 
Frist for innsending av musikkfiler er 13.02.2022.  
CD-plater må medbringes som back-up. 
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Veibeskreivelse fra heisen på Rove til Høyanghallen: 

 

 



   
Veibeskrivelse fra busstroppet Stadion til Høyanghallen:

 


