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NORDLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 

Invitasjon KM 2022 

Turn Kvinner og Turn Menn  

&  

Aspirantoppvisning 
 
 

 

Sted: Narvik 

Dato: 4. og 5. juni 2022 
 
 

PARKEN FLERBRUKSHALL 
Det er en stor fornøyelse for Narvik Turnforening og endelig kunne invitere til kretsmesterskap i 
apparat-turn for kvinner og menn, samt aspirantoppvisning. 
Arrangementet vil foregå i Parken Flerbrukshall – byens nyeste treningshall.  
Styret og Arrangementsgruppa i Narvik Turnforening har startet det store arbeide for igjen legge alt til 
rette for at alle gymnaster skal få en minnerik opplevelse under årets kretsmesterskap og 
aspirantoppvisning. 
 
KM 2022 
KM er kretsmesterskap i Turn kvinner og Turn menn. Parallelt kjøres det oppvisning for aspirantene. 
Det kåres kretsmester sammenlagt i klasse I, II og III, samt i enkelt-apparater etter apparatfinaler. 
 
KLASSEINNDELING 

JENTER/KVINNER: 
Aspirant jenter (oppvisning) 9-10 år  
Rekrutt jenter 11 år  
Rekrutt jenter 12 år  
Kvinner klasse I 13-14 år  
Kvinner klasse II 15-16 år  
Kvinner klasse III 17år og eldre 
 

GUTTER/MENN: 
Aspirant gutter (oppvisning) 9-10 år  
Rekrutt gutter 11-12 år  
Menn klasse I 13-14 år  
Menn klasse II 15-16 år  
Menn klasse III 17år og eldre 

 

KONKURRANSELISENS 
Alle som deltar i konkurranser i regi av NGTF skal ha gyldig konkurranselisens (utvidet forsikring) fra 
og med det året gymnasten fyller 11 år. Se mer informasjon om konkurranselisens her. 
 

REGLEMENT 
Følger NGTF´s til enhver tid gjeldende reglement og bestemmelser. 
 
Reglement for Turn Kvinner finner du her. 
 
Reglement for Turn Menn finner du her. 
 
 

https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/
https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/turn-kvinner/regler-og-bestemmelser-turn-kvinner/
https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/turn-menn/regler-og-bestemmelser-turn-menn/
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BARNEIDRETT: 
Alle arrangementer, arrangører og deltakere skal til enhver tid følge gjeldende bestemmelser for 
barneidrett. Mer om dette kan du finne her.  
 
 

MUSIKK – LES NØYE!!! 
Musikk sendes til stevner@narvikturn.no innen  
For best mulig resultat, bør lydfilen sendes i format mp4, m4a eller wav (mp3 gir dårligere lyd). De MÅ 
sendes en fil pr utøver. Filen merkes med gymnastens navn og apparat. 
 

FORELØPIG TIDSPLAN 

 Fredag Lørdag Søndag(apparat-
finale) 

Hallen åpner for 
trening 

Kl 18:00 Kl 08:00 Kl 08:00 

Konkurransestart  Kl 10:00 Kl 10:00 

 

OVERNATTING 

Vi tilbyr overnatting på Narvik Ungdomsskole som ligger i tilknytning til Parken Flerbrukshall.  

Ellers anbefaler vi Scandic Narvik. Booking kan gjøres direkte til hotellet på tlf 769 61 400 

 

BESPISNING 
Vi serverer enkel kveldsmat fredag kveld, frokost lørdag og søndag.  
Det vil være mulig og bestille lunsj til begge dagene.  
Lunsjpakken inneholder ½ baguett, en frukt og en drikke. 
Det er felles middag/bankett lørdag kveld ved Scandic Narvik. 
 

PÅMELDING og BETALING 
 
Påmelding gjøre ved å sende vedlagte skjema i utfylt stand innen 13.mai 2022 
Skjema finner du her: https://forms.gle/DRdrjr2YWSo2KaVh8  
 
Betaling gjøres samlet pr klubb etter tilsendt faktura fra oss.  
 
 

Priser: 

Deltar som Deltageravg. Overnatting inkl. 
kvelds(fre), 
frokost (lør og 
søn) 

Middag/Bankett 
inkl 1 drikke 
lørdag kveld 

Lunsj lør og søn 
pr dag 

Aspirant gymnast 400,- 300,- 225,- 75,- 

Andre gymnaster 650,- 300,- 225,- 75,- 

Leder/trener/annet  300,- 225,- 75,- 

 
 

INFORMASJON OM ARRANGEMENT  
Vi oppfordrer alle til å følge med på vår hjemmeside www.narvikturn.no  
Nærmere informasjon om arrangementet legges ut fortløpende på denne siden. 
 
(Det er dessverre begrenset plass for parkering i nærheten av Flerbrukshallen.) 

https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/for-barn-og-unge/idrettens-barnebestemmelser-barn-og-ungdom/
mailto:stevner@narvikturn.no
https://forms.gle/DRdrjr2YWSo2KaVh8
http://www.narvikturn.no/
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ANDRE KONTAKTPERSONER  

Leder Narvik Turn  Cato Fredriksen 906 14 930 
Spørsmål vedr påmelding Line Vesterheim 951 56 320 
Arrangementskontakt  Elisabeth Martinsen 915 24 222 
Eventuelle spørsmål kan også sendes pr e-post til post@narvikturn.no 
 

 

mailto:post@narvikturn.no

