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1. Gymnasten skal være medlem av de lagene hun/han skal konkurrere for. 

 

1.1. NIFs lov § 10-6 Medlemskap i idrettslag: Ingen kan tas opp som medlem av idrettslag uten at 
økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 
 

1.2. Kommentar til punkt 6 i bestemmelser om barneidrett: Barn til og med det året de fyller 12 år 
som melder overgang fra et lag til et annet lag innen samme særidrett, skal ha full rett til å 
delta aktivt i konkurranser for nytt lag straks overgangen er registrert. 
 

2. Gymnasten skal ha gyldig konkurranselisens. 
 

3. Gymnasten kan kun konkurrere for ett lag i samme gren i samme sesong; kalenderår. 
 

4. To eller flere lag kan ikke samarbeide om å danne tropp i konkurranser. 
 

5. Gymnasten kan søke NGTF om dispensasjon for å delta i konkurranser innen samme gren for et 
annet lag innenfor samme kalenderår: 

• ved flytting. 

• i situasjoner der det foreligger særlige grunner som tilsier at utøver bør tillates å representere 
annen klubb. 

 

Søknader fremmes til konsulenten for den aktuelle grenen som sørger for utredning av saken. 
Avdelingsleder konkurranse avgjør søknaden. 

 
 

Tillegg/presiseringer rytmisk gymnastikk 

A. Gymnasten kan delta individuelt for et lag og på en tropp for et annet lag. 
B. I individuelle konkurranser og lagkonkurranser der individuelle øvelser inngår, kan en gymnast kun 

konkurrere for en forening. 
C. I NM:  En gymnast kan ikke delta på flere tropper i samme konkurranse. 
D. I 24-cup: ÉN gymnast har mulighet til å delta på 2 tropper i samme klasse. 
E. Dette gjelder kun for én gymnast pr. tropp. 
 
 

Tillegg/presiseringer troppsgymnastikk 

A. Nasjonale klasser og TeamGym er å betrakte som to forskjellige grener. 
B. En gymnast kan konkurrere for et lag i nasjonal klasser og for et annet lag i TeamGym. 
C. En gymnast kan konkurrere i TeamGym kvinner/TeamGym menn og i TeamGym miks for samme lag. 
 
 

Tillegg/presiseringer utenlandske utøvere i norske konkurranser  

Utenlandske utøvere som er bosatt i Norge og medlem av et lag innen NGTF, kan delta i konkurranser i 
henhold til følgende regler: 
A. Individuell deltagelse av utenlandske gymnaster i Norgesmesterskap tillates, men de deltar utenfor 

konkurranse. 
B. Individuell deltagelse av utenlandske gymnaster i andre konkurranser tillates, og de innplasseres på 

eventuell rankingliste på lik linje med norske utøvere. 
C. Det tillates at det er maksimalt 50% utenlandske utøvere på en tropp eller et lag. Dvs. at med fem 

utøvere kan maksimalt to være utenlandske statsborgere. Dette gjelder både i Norgesmesterskap og 
andre konkurranser. 


