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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Invitasjon Kretsdommerkurs Turn Kvinner 
 

Kurslærer: Pia Dangel  

Sted:  Microsoft Teams 

Dato: 03.-05. juni 2022 
 

Kretsdommerkurs Turn Kvinner 
Vi inviterer til digitalt Kretsdommerkurs i Turn Kvinner. Påmeldte deltakere får tilgang til nettbasert 
undervisning (Microsoft Teams) – og vil gjennomføre både praktisk og teoretisk eksamen over nett.  
 

Eksamensdag kretsdommer Turn Kvinner 
Vi inviterer tidligere kretsdommere til å ta eksamen på nytt for å fornye dommergraden sin. Det er kun de 
som har vært kretsdommere i forrige periode som kan melde seg opp til eksamensdag. 
Eksamensdag er søndag 05. juni kl. 10:00-15:00. Deltakere får invitasjon til Microsoft Teams– og vil 
gjennomføre både praktisk og teoretisk eksamen over nett. 

 

Tidsplan 
Fredag 03. juni – kl. 18:00-21:00 
Lørdag 04. juni – kl. 10:00-18:00 
Søndag 05. juni – kl. 10:00-15:00 - eksamensdag 
 

Påmelding  

Kretsdommerkurs Turn Kvinner 
Påmelding til hele kurset gjøres her. I tillegg til å melde deg på i minidrett, må du sende en  
e-post til arrangement@gymogturn.no med den e-postadressen du ønsker at vi skal bruke for å koble 
deg til kurset. Påmeldingsfrist 23. mai. 
 

Eksamensdag kretsdommer Turn Kvinner 
Påmelding sendes inn her. 
Påmeldingsfrist 23. mai. 
 

Forberedelser 

Kurset tar utgangspunktet i at alle deltakere kjenner godt til både nasjonalt og internasjonalt reglement for 
Turn Kvinner. ALLE må ha lest reglementet på forhånd og kjenne til trekk og øvelser. Her finner du 
turnstigen samt Code of Points. Begge dokumentene finner du i arrangementet på hjemmesiden her. 
Deltakere får invitasjon til Microsoft Teams to uker før kurset. Her blir det lagt ut link til en quiz som alle 
må gjennomføre før kursstart. 
 
Det er viktig at også de som melder seg på til kun eksamensdag leser og setter seg godt inn i 
reglement for Turn Kvinner. 
 
Godkjenning: Bestått eksamen gir mulighet til å dømme konkurranser for Turn Kvinner i alle kretser i 
perioden 2022-2024. 
 
Kursavgift for kretsdommerkurs Turn Kvinner:   kr. 1500,-  
Kursavgift for eksamensdag kretsdommer Turn Kvinner:   kr. 500,- 
 
Ta med godt humør, skrivesaker, samt reglementene. 
Velkommen til kurs! 

 
Med vennlig hilsen 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund – Turn Kvinner 
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