
 

 

HAUGESUND  
TURNFORENING 

inviterer til  
 

INGEBORGS MINNEPOKAL  
KONKURRANSE 

 
26. og 27.november 2022 

 
(Konkurransen går over 2 dager, men deles inn i internasjonal og nasjonal dag) 

 

Sted: 
 

Turnhallen i Haugesund, Hanne Hauglandsvei 8 

Takhøyde: 7-8 meter fri takhøyde 

Oppvisningsklasser 
og startkontingent: 
 
 
 
 
 
 

Klasser: 
 
Mini rekr.kl. 2 (2012 - 2013 ) 
Mini rekrutt 2012 kan kjøre program fra de klasser 
som de skal ha 2023, men vil ikke bli bedømt. 
Antall program justeres etter antall konkurranse 
deltakere 
 
Mini rekrutt tropp 
 
Det kan åpnes for deltakelse fra mini rekr. kl. 1 
(2014 – 2016), når vi har fått en oversikt over 
deltaker antallet til selve konkurransen.   

Startkontingent: 
 
200,- pr gymnast 

Konkurranseklasser 
og startkontingent: 
 
 
 
 
 
 

Klasser: 

- Rekrutt int. 3 kamp 

- Rekrutt int. 4 kamp 

- Rekrutt nasj. klasse 11år  

- Rekrutt nasj. klasse 12år  

- Rekrutt tropp kl A fritt/redskap 

- Rekrutt duo / trio 

- Rekrutt RG for alle 

- Y. jr int. 2 kamp 

- Y. jr int. 3 kamp 

- Jr int. 2 kamp 

- Jr int. 4 kamp 

- Jr duo / trio int  

- Jr. tropp int. 

- Sr. int. 2 kamp 

- Sr. int. 4 kamp 

- Sr. duo/ trio int 

- Sr. tropp int. 

- Junior nasjonal klasse div. A B, C 

- Jr duo / trio nasj. 

- Jr. tropp nasj. 

- Senior nasjonal klasse div. A, B  

- Sen. tropp nasjonal 

Startkontingent: 
 
250,- pr. gymnast + 1000,- 
pr. klubb 
 
 
 
 
 



 
 

Dommere: Hver klubb som deltar stiller med 2 dommere hver, og betaler honorar for 
dem på 1000,- ( pr. dag ) 
Dersom en klubb må dekke dommerbehov for en annen, betaler klubb 
som mangler dommer dette honoraret 

Påmelding: Påmelding gjøres samlet av klubb innen 16. oktober 2022 til 
caherloe@hotmail.com  
Navn, klubb, fødselsår og klasse.  
Redskaper og trinn i de klasser det gjelder 
Dobbel startkontingent ved for sen påmelding 

Innbetaling: Innbetaling gjøres samlet av klubb innen 26. november 2022.  
Kontor nr: 3240 16 94039 
Merkes: Ingeborg pokalen 2022 RG ( navn på klubb )  

Kontaktperson: Cathrine Herløe, mob: 92454900, caherloe@hotmail.com 

Tidsplan og øvrig: Skisse til tidsplan sendes ut senest 2 uker før konkurransen. Endelig 
informasjon senest en uke før konkurransen 

Musikk: Informasjon angående innsending av 
musikk kommer senere 
 

 

 
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL HAUGESUND! 

mailto:caherloe@hotmail.com

