
 

 

 

 

SØRLANDSPOKALEN 

24.-25. november 2018 

Turn kvinner og menn 

og 

 Rytmisk sportsgymnastikk 

Gimlehallen 

Kristiansands Turnforening inviterer alle klubbene i Aust- og Vest Agder til Sørlandspokalen i 

Gimlehallen i Kristiansand. 

Lørdag 24. november Turn kvinner og Turn menn 

Søndag 25. november Rytmisk sportsgymnastikk 

Konkurranseklasser Turn kvinner og Turn menn 

Det vil være konkurranse i 4-kamp for jenter og 6-kamp for gutter og enkeltapparater. 

Klasseinndeling:  

Jenter: 9 og 10 år (alle får lik premie, og vi rangerer ikke) 

Jenter: 11 år, 12 år, klasse 1, 2 og 3  

Gutter aspirant: 9 og 10 år (alle får lik premie)   

Gutter rekrutt: 11-12 år og klasse 1, 2 og 3 

I tillegg inviterer vi til lokal konkurranse for 7-8 åringer (det året de fyller) 

Gjelder for Vest-Agder 

Minner om at NGTF krever konkurranselisens for gymnaster fra det året de fyller 9 år. 

Konkurranseklasser RG 

Det vil kun være en RG-oppvisning, og derfor ingen bedømming.  

De som har vært rekrutter i 2018 og blir junior i 2019 (født. 2006) kan velge om de ønsker å 

stille med rekruttprogram eller junior program. Det samme gjelder overgangen fra mini-

rekrutt til rekrutt fra 2018 til 2019 (født 2008). Derfor er noen aldere markert i parentes. 

Dette må presiseres i påmeldingen. 

Dersom noen gymnaster ønsker å kjøre sammen er det lov, da det kun er en oppvisning. Skriv 

da hvilke gymnaster som skal kjøre sammen i påmeldingsskjema. 



NB: Husk å skriv på hvilket trinn mini-rekrutter og rekrutt skal kjøre ved påmelding. Dette er 

viktig for de som styrer musikken. 

Kostnader 

Deltakeravgift kr. 250,- pr deltaker. 

Foreningene betaler samlet for deltagere til Kristiansands Turnforening på konto: 

3060.07.60005 innen påmeldingsfristen. Merk beløpet «Sørlandspokalen 2018 + klubbnavn». 

Musikk  

Alle lag sender musikk elektronisk merket med foreningens navn til post@ktfturn.no innen 

fredag 16. november. 

Musikken skal være av typen mp3 eller WAV av god kvalitet. 

Påmelding  

Vi ber om at dere bruker vedlagte skjema for påmelding. Den kan sendes til: post@ktfturn.no 

innen påmeldingsfristen 02.11.2018. Merk mailen med «Påmelding til SM 2018». 

NB! Ved påmelding etter påmeldingsfristen kreves dobbel startkontingent per deltaker. 

Velkommen til masse flott turn! 

Kristiansands Turnforening 

Klasse Program Alder (i årstall) 

Mini-rekrutt Fritt. + 1 valgfritt redskap  (-08) - 09 

Rekrutt nasjonale klasser Fritt. + 1 obligatorisk 

program 

(Kan i tillegg stille med ett 

valgfritt program med 

valgfritt redskap etter nasj. 

jr/sr reglement) 

 

-06, -07 (-08) 

Junior nasjonale klasser 1 – 3 valgfrie redskap -03, -04, -05, (-06) 

Senior nasjonale klasser 1 – 3 valgfrie redskap -02 eller tidligere 

Mini-rekrutt tropp Valgfritt -08, -09 

Rekrutt «RG for alle» Ring eller ball -05, -06, -07, (-08) 

Rekrutt tropp klasse A Frittstående 

Ball 

-06, -07, (-08) 

Rekrutt duo/trio Valgfritt -06, -07, (-08) 

Junior duo/trio Valgfritt -03, -04, -05, (-06) 

Senior duo/trio Valgfritt -02 og tidligere 

Nasjonal klasse tropp Ring eller ball -05 (-06) og tidligere 
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