
  
  

  
Invitasjon 

Nasjonal konkurranse troppsgymnastikk – 
nasjonale klasser 

 

Arendals Turnforening og Norges Gymnastikk og Turnforbund inviterer til 
konkurranse i nasjonale klasser for junior (13-17år). Konkurransen 

gjelder som kvalifiseringskonkurranse til Norgesmesterskap i nasjonale 

klasser for junior. 

De 15 beste troppene i hver klasse kvalifiserer seg til NM nasjonale 
klasser junior som avholdes 05.-06. mai i regi av SK Stags Turngruppe. 

 

Konkurransegrener:  

Nasjonale klasser junior i frittstående, tumbling og trampett for kvinner, miks og 

menn. 

Hvor: 

09.-11.mars 2018 
Sparebanken Sør Amfi, Arendal 

Adresse: Østenbuveien 80, Arendal 

Utstyr 

 Konkurransen vil bli avholdt med to haller og dobbelt oppsett i apparatene. 

Hallene ligger i samme bygg, og lagene vil etter å ha trent i sitt første apparat i 

treningshallen gå direkte inn til konkurransehallen for å konkurrere i samme 

apparat.  

 Alle apparater leveres fra PE-redskaber og oppfyller kravene i retningslinjer for 

apparater til troppsgymnastikk. 

 Det vil være Dorado-trampetter med både 36 og 40 fjærer i begge haller. 

Hoppredskap (Tarpan) har innbygd avstands-måler i lengden 3-8-13-18-23-28-

33-38 cm 

Trening og konkurranseplan: 

Konkurransen blir kjørt over 2 dager. Kvinne- og herreklassen konkurrerer lørdag, 
miksklassen konkurrerer søndag. 

Det vil bli mulighet for trening fredag og lørdag kveld før respektive konkurranser. 
Dette bestilles via hjemmesiden. 

Trening og konkurranse-plan sendes ut senere.Overnatting: 
Hotell: 

Ønsker man å bo på hotell bestilles dette individuelt fra klubben. I Arendal finns 
det følgende hoteller: 

 Thon Hotell Arendal, tlf: 370 52 150 

 Clarion Hotell Tyholmen, tlf: 370 76 800 



 Arendal Maritime Hotel, tlf: 370 00 720 

Skoleovernatting: 

 Vi kan også tilby overnatting på skole/leirsted og frokost.  

 Husk å ta med sovepose og liggeunderlag. Hvis man ønsker å bo på skole, må 

det oppgis ved påmelding. 

Priser: 

 Pris skoleovernatting inkl. frokost pr. natt: kr 250,- pr. pers. 

 Kveldsmat fredag kveld:    kr 100,- pr. pers. 

 Lunsj lørdag og søndag:    kr 85,- pr. dag/pers. 

 Startkontingent:      kr 200,- pr. deltaker  

      kr 400,- pr. tropp 

Ved for sen påmelding må det betales dobbel startavgift for deltaker og 

tropp. 
 

Har du spørsmål/kontaktperson: 

 
All info vil bli lagt ut på arrangørens hjemmeside og facebookside: 

 http://www.arendalsturnforening.no/nm-kvalikk-junior 

 https://www.facebook.com/nmkvalik2018/ 

Andre spørsmål kan rettes til: stevne@arendalsturnforening.no 

 

Påmelding: 

Påmeldings- og betalingsfrist: 9. februar 2018                                                                                          

Vi oppfordrer dere å melde på så raskt som mulig.  
Påmeldingen er bindende. 

All påmelding foregår via MySoft 
 

Betalingsinformasjon:  
Benytt kontonr. 3000.27.19645 

 

Merk betalingen:  
NM kvalik 2018 

Navn på laget 
 

 
VELKOMMEN TIL KONKURRANSE I NASJONALE KLASSER FOR JUNIOR 

 
Med vennlig hilsen 

Arendals Turnforening 
 
 

http://www.arendalsturnforening.no/nm-kvalikk-junior
https://www.facebook.com/nmkvalik2018/

