
 

 

Landsfinale Rytmisk Gymnastikk 2017 
17.-19. November, Asker 
 
 
Til påmeldte regioner: 
 
Alle 5 regioner er påmeldt til landsfinalen. I tillegg er det påmeldt 39 rekrutter til åpen 
rekruttkonkurranse. 
 
Rekrutter 
Startrekkefølgen for rekruttene er trukket. Se vedlagt startliste. Siden det er åpen konkurranse 
er trekningen ikke gjort basert på region. Dersom noen rekrutter kjører obligatorisk program 
med redskap og det ikke er markert i startlisten, vennligst meld inn at det er obligatorisk 
program slik at vi får riktig musikk.  Frist: 11. november 
  
Kun de 4 beste rekruttene pr region teller med i poengsummen for Landsfinalen lørdag. Det er 
også kun de 4 beste rekruttene i 2-kamp (pr region) etter fredagens konkurranse som er på 
regionens lag søndag og som kan konkurrere da. Det er kun de 4 rekruttene som kommer med 
på regionslaget som skal delta i konkurranse og på premieutdeling søndag. 
 
Junior og senior 
Startrekkefølgen er trukket per region. For regioner som har færre enn 4 deltakere i en klasse, 
er regionens startnummer i klassen fjernet forfra i klassen per redskap. Vi ber om at regionene 
melder inn i vedlagte startliste rekkefølge og redskapsrekkefølge dere ønsker at gymnastene 
skal kjøre i. Frist: 11. november 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommere 
Det er meldt inn dommere fra 3 av regionene. Vi ber om at de resterende regionene melder inn 
sine dommere snarest. Frist: 7. november 
 
Region 1: Kaja Granlien - Bente Bjanes 
Region 2: Bozena Pietura - Berit Helene Skaug                    
Region 3: Kristin Wangensteen og Siri Kornstad 
Region 4: 
Region 5: 
 
Måltider 
Det er meldt inn noen allergier for gymnaster og ledere til bankett og lunsjpakker. Vi bekrefter 
at det blir tatt hensyn til dette. 
 
Bankett 
Banketten avholdes på Scandic hotell lørdag kl19.00. Merk endret tidspunkt i forhold til 
invitasjonen. 
 
Betaling startkontigent, måltider og bankett 
Det mangler innbetaling fra region 1, 2 og 5.  
Det mangler innbetaling for rekrutter fra Kolbotn, Stabekk, Trøgstad, Fana og Tromsø 
Fristen var 1. november. Vennligst betal snarest til konto: 9497 05 14907. 
 
Kontakt 
Innmelding av dommere og startrekkefølge til junior og senior på lørdag sendes til: 
rgaskerturn@gmail.com 
 
 
 
  

rgaskerturn@gmail.com


 
Tidsplan 
 
Fredag 17. november 
 

 REKRUTTKONKURRANSE 

16:30 Hallen åpner 

17:00 Dommer- og lagledermøte 

18:00 Rekrutt pulje 1 og 2 

19:15 Pause 

19:30 Rekrutt pulje 3 og 4 

21:00 Premieutdeling 

 

Lørdag 18. november 
 

 INNLEDENDE RUNDE 

08:00 Hallen åpner 

09:20 Defilering 

09:30 Junior Nasjonal klasse 

11:05 Pause 

11:20 Junior Internasjonal klasse 

12:55 PAUSE 

13:25 Senior Nasjonal klasse 

14:55 Pause 

15:05 Senior Internasjonal klasse 

16:25 Premieutdeling 

19:00 Bankett 

 

Søndag 19. november 
 

  SEMIFINALE     FINALE 

08:00 Hallen åpner    

09:30 Rekrutt   13:00 Rekrutt 

09:45 Junior Nasjonal klasse   13:10 Junior Nasjonal klasse 

10:05 Junior Internasjonal klasse   13:25 Junior Internasjonal klasse 

10:45 PAUSE       

11:00 Senior Nasjonal klasse   14:00 Senior Nasjonal klasse 

11:20 Senior Internasjonal klasse   14:15 Senior Internasjonal klasse 

12:00 PAUSE   14:55 PREMIEUTDELING 

 


