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Sted:    Clarion hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola  
Teknisk arrangør: Sola Turn 
 
 
 
Foreløpig program 
Fredag 29.04.22.  Ankomst delegater 
    Kretsledermøte 
    Kl. 15.00 – 18.00 Åpent forum 
    Kl. 19.00  Avreise til Fjogstad-Hus Turnarena 
       Turnshow og servering av Tapas 
    Kl. 23.00  Retur til Clarion Hotel Air 
 
Lørdag 30.04.22  Kl. 10.00 – 18.00 Tingforhandlinger 
    Kl. 20.00  Tingmiddag på Clarion Hotel Air 
 
Søndag 01.05.22  Kl. 10.00 – 15.00 Tingforhandlinger 
 
Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte med minst én 
representant på forbundstinget. Her vedtas saker av betydning for idretten vår – lagene, kretsene 
og forbundet. 
 
 
Saker som ønskes tatt opp på tinget må sendes inn skriftlig. 
Fristen for å sende inn forslag er 2. april 2022.  
Dette er absolutt siste frist, og det oppfordres til at de som har saker som ønskes tatt opp sender 
det inn tidligere. Alle saker som skal tas opp på tinget skal først behandles av forbundsstyret. 
Sakene med underlagsdokumenter sendes på e-post til gymogturn@gymogturn.no 
 
Forslag som leveres etter fristen vil bli avvist.  
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Representasjon i henhold til NGTFs lover § 15: 
§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  
a) Forbundsstyret 
b) En representant fra hver krets 
c) Representanter fra lagene etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 300,   1 representant 
For medlemstall fra 301 t.o.m. 1000,   2 representanter 
For medlemstall over 1000,    3 representanter 

 
3 er det høyeste antall representanter noe lag kan møte med. 

 
Representasjon beregnes etter det samlede antall medlemmer fra foregående år og meddeles 
organisasjonen samtidig med innkallingen til NGTFs forbundsting.  
  
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av 
styret. For å være representant må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av en 
klubb som er medlem i NGTF i minst én måned og ha gjort opp sine forpliktelser i klubben.  
 
Observatører kan delta i tillegg til representantene fra kretser og lag. 
 
§ 5 Kjønnsfordeling  
(1)  NGTF skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. 
og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal 
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal 
antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller 
bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 
foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge særforbundet å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt 
ting eller foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
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Reisefordeling: 
Det er reisefordeling for lagsrepresentantene (ikke observatører). Dette betyr at reiseutgiftene blir 
registrert og fordelt på alle representanter, slik at det koster tilnærmet like mye uavhengig av hvor i 
landet man bor.  
 
Billigste reisemåte godkjennes. Forbundet har avtaler med SAS og Norwegian angående 
flybestillinger. 
 
Norwegian har rabatter for våre lag. Reisen kan bestilles via deres nettsider www.norwegian.com 
og bruk koden som er sendt til klubbens ledelse i annet skriv. 
 
SAS har idrettspriser som kan bestilles på www.sas.no/sport - velg vårt forbund eller bruk kode 
Turn999. 
 
Deltakerpakker / priser: 
Fra fredag til søndag: Enkeltrom kr. 5.100, -  Dobbeltrom kr. 4.600, - 
Dette inkluderer overnatting med helpensjon. 
Fredag: Åpent forum og minglekveld inkl. transport og mat/drikke 
Lørdag: Forbundsting, frokost, lunsj og bankett, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, frokost og lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
 
Fra lørdag til søndag: Enkeltrom kr. 3.000, -  Dobbeltrom kr. 2.700, - 
Dette inkluderer overnatting med helpensjon. 
Lørdag: Forbundsting, lunsj og bankett, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, frokost og lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
 
Dagdeltaker med middag fredag – søndag: kr. 3.750 
Fredag: Åpent forum og minglekveld inkl. transport og mat/drikke 
Lørdag: Forbundsting, lunsj og bankett, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
  
Dagdeltaker fredag – søndag: kr. 1.550, - 
Fredag: Åpent forum 
Lørdag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
 
Dagdeltaker med middag lørdag – søndag: kr. 2.300, - 
Lørdag: Forbundsting, lunsj og bankett, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
 
Dagdeltaker lørdag – søndag: kr. 1.300, - 
Lørdag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
Søndag: Forbundsting, lunsj, kaffepauser i løpet av dagen 
 
Dagdeltaker pr. dag: kr. 650, - 
Dette inkluderer lunsj, kaffepauser og møter. 
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Påmeldingsfrist: 25.03.2022 
Klubben bekrefter ved påmelding gjennom påmeldingsskjemaet at representantene er valgt eller 
utpekt til å representere klubben i henhold § 15 i NGTFs lov. 
 
Påmelding foretas gjennom påmeldingsskjema på NGTFs hjemmeside. Påmeldingen er å anse 
som bindende, og faktura vil bli sendt fra arrangør umiddelbart etter påmeldingsfristen. Fakturaen 
må være betalt før deltagelse på tinget. 
 
Ved påmelding etter 25.03.22 vil det bli fakturert et tilleggsgebyr på kr. 500,- pr. person. 
Ved påmelding etter 1. april 2022 vil muligheten for overnatting og deltagelse på middager være 
avhengig av kapasitet.  
 
Faktura: 
Denne sendes fra arrangør umiddelbart etter påmeldingsfristen, og skal være betalt innen påført 
betalingsfrist, og senest før ankomst. 
 
Avmelding: 
Påmeldingen er å anse som bindende.  
Avmelding må sendes skriftlig, og det påløper et gebyr på kr. 500,- pr. person. 
Avmelding senere enn 1 uke før arrangementet belastes med rom/frokost. 
 
Avmelding sendes til: pamelding@solaturn.no med kopi til oistein.leren@gymogturn.no 
Avmeldingen merkes i emnefeltet med «Avmelding forbundsting 2022» 
 
Sakspapirer 
Disse blir tilgjengelige på www.gymogturn.no senest 14. april.  
 
Velkommen 
Vi ønsker velkommen til forbundsting på Sola, våren 2022.  
Eventuelle praktiske spørsmål omkring arrangementet kan rettes til pamelding@solaturn.no  
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

 
Torgeir Røinås Pedersen 

President 
 
 

 
Mona Kristiansen 
Generalsekretær 
 


