
    

 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 
TTIF Turngruppa 

inviterer i samarbeid med  
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

til 

Norgesfinalen 

i rytmisk gymnastikk 
 

Dato: 11.-12. juni 2022 (fredag benyttes ved stor påmelding) 

Sted: Tvedestrand Idrettspark, Vestervei 97, 4900 Tvedestrand 

Takhøyde: 8 m 

Konkurranse klasser 

og startkontigent: 

Internasjonal klasse junior 2-kamp 

Internasjonal klasse senior 2-kamp 

Nasjonal klasse junior A og B 

Nasjonal klasse senior A og B 

Nasjonal klasse tropp junior 

Nasjonal klasse tropp miks 

Nasjonal klasse duo/trio junior 

Nasjonal klasse duo/trio miks 

 

 

 

Kr.450,-  

Kr.450,-  

Kr.450,-  

Kr.450,-  

Kr.2250,- 

Kr.2250,- 

Kr.300,- pr. gymn. 

Kr.300,- pr. gymn. 

 

Innbetaling: Startavgift blir fakturert fra TTIF til påmeldt klubb.  

 

Påmelding: Påmelding gjøres samlet fra klubben til e-post 

tvedestrandturngruppe@gmail.com  

Benytt påmeldingsskjemaskjema som finnes i arrangementet i kalenderen 

på gymnogturn.no. 

 

Påmeldingsfrist: 25.april.  
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Overnatting: Thon hotell Arendal 

Bestilling gjøres på Arendal@olavthon.no og 37052150 (Tastevalg 2 
resepsjon)  
 
Prisene er: 
 
Enkeltrom:  1272,-  
Dobbeltrom: 1422,- 
Trippelrom: 1647,- 
Firemannsrom: 1872,- 
Alle priser er per natt, inkludert frokost.  
 
Kode for å få disse prisene: 100622NORG 
 
Disse prisene er tilgjengelig frem til 31.05.22. 
 

Alternativt hotell: 

Grand hotell Arendal 

Enkeltrom: 1495,- pr rom pr natt 
Dobbeltrom: 1595,-  pr rom pr natt 
Familierom: 1895,-  pr rom pr natt 
  
Prisene inkluderer deilig frokost og velsmakende enkel kveldsmat. 
Prisene forutsetter ledig kapasitet. 
  
Telefon: 37 00 07 20 
  

Bankett Bankett blir ute ved Tvedestrand Idrettspark. Her er det også mulighet for å 

bade fra brygge i ferskvann. Ved dårlig vær blir banketten inne.  Pris 250,- 

 

Kontaktperson: Stine Brochmann tvedestrandturngruppe@gmail.com , tlf: 90 50 05 27 

Hilde Furseth tvedestrandturngruppe@gmail.com , tlf: 95 97 73 88 

 

Veibeskrivelse til 

hallen: 

Fra flyplass til hotell: Flybuss fra Kjevik lufthavn til Arendal sentrum  

Fra Hotell til hallen: Det vil bli satt opp buss på morgenen til hallen og 

tilbake ettermiddag/kveld. (20 min) Ellers går det rutebuss fra Arendal til 

Tvedestrand 

 

Tidsplan og øvrig 

info: 

Skisse til tidsplan sendes ut innen 20. mai.  

Endelig informasjon sendes ut 2 uker før konkurransen (27. mai). 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Musikk Musikk lastes opp på forhånd i mp3 filformat.  

Musikkfiler merkes med følgende: 

Klasse – Navn – Klubb – Redskap. 

Se punkt 1.7 i arrangørveiledningen for mer informasjon om hvordan 

klasser skal markeres.  

 

Arrangør vil be om å få musikkfilene tilsendt straks kjørelistene foreligger. 

Nærmere instruks følger utsendelsen. 

Alle må ha med CD med musikk som back-up. 

 


