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NGTFs stevnemedaljer 

1. Forutsetningen for å få NGTF's stevnemedaljer er at du er medlem av en klubb som er 
tilsluttet NGTF. 

 

2. Klubben/turngruppen er ansvarlig for påmeldingen. 
 

3. Forutsetningen for å få tellende stevne er: 

• Ha deltatt på treningen i laget 

• Delta på stevnet. 
 

Statutter for kretsstevnemedaljer  voksne   

1. Kretsstevnemedaljen er en erindringsmedalje i form av Norges Gymnastikk- og 
Turnforbunds logo, samt teksten «Norges Gymnastikk- og Turnforbund» og "Kretsstevne-
medalje". Den er festet til nasjonalfarget bånd. 

  

2. Kretsstevnemedaljen utdeles i bronse, sølv og gylt for deltaking som aktiv turner, dommer, 
trener eller kretsstyremedlem i henholdsvis 3 - 6 og 9 kretsturnstevner. Videre etter krets-
styrets vedtak til andre som på grunn av sin rolle på stevnet ikke har hatt anledning til å 
delta som aktiv gymnast, etter å ha vært påmeldt. Første tellende stevne i det året en fyller 
16 år.  

 

For hver tredje gangs deltakelse etter oppnådd gylt medalje utdeles gylt lenke (35 mm 
lang) til å feste tvers over medaljens bånd.  Medaljen kan bare utdeles til medlemmer 
tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund.   

 

Forbundet kan etter søknad fra en krets gi lov til at medaljen utdeles i bronse til 
utenlandske deltakere for en gangs deltaking. 

  

3. Kretsstevnemedaljen betales av deltakeren selv eller den forening som vedkommende 
tilhører. Den forvaltes og utdeles av kretsstyret, som fører protokoll over de deltakere som 
er nevnt i punkt 2. Minst 20 dager før stevnet sender foreningen kretsstyret oppgaver over 
medaljeberettigede, deres fulle navn og fødselsår. 

   

4. Ved flytting fra en krets til en annen må man skaffe bekreftelse fra sin tidligere krets om 
deltaking i kretsens stevner, og blir da etter bestemmelsene i punkt 2 berettiget til medalje i 
sin nye krets. 

  

5. Utdeling av kretsstevnemedaljen og gylt lenke foretas av kretsstyret ved kretsstevnene. 
 

6. Deltakelse ved landsturnstevner teller med ved utdeling av kretsstevnemedaljen når 
kretsstevne ikke avholdes samme år. 

 

7. Instruktører som har deltakere, og er til stede ved kretsturnstevner for barn teller med ved 
utdeling av voksen kretsstevnemedalje, hvor kretsturnstevnene for voksne og barn finner 
sted på samme dag, slik at man ikke har anledning til å delta på begge og hvis instruktøren 
har trent tabellen for voksenstevne. 

 

8. Bestilling av stevnemedaljer gjøres til www.idrettsbutikken.no senest 1 måned før stevnet 
finner sted. 

 

9. Eventuelle søknader om dispensasjon fra reglene for utdeling av kretsstevnemedaljer må 
sendes skriftlig til kretsstyret. 

 
Endring av disse regler kan foretas av forbundsstyret i lovlig innkalt styremøte. 

http://www.idrettsbutikken.no/

