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Informasjon om KM 27. og 28. oktober 2018 
 
Da nærmer vi oss Kretsmesterskapet i troppsgymnastikk!  
Helgen 27. og 28. oktober er det ca 250 deltagere som skal konkurrere om 
kretsmestertitlene i ROS Arena. Dette er litt info om hva deltagerne skal gjøre, og hvilken 
dag de forskjellige øvelsene arrangeres. 
 

 
   

Konkurranse lørdag 27. okt 

Klasse Øvelse 

Rekrutt Tumbling 

Rekrutt Frittstående 

Rekrutt Trampett 

 

 

Konkurranse søndag 28. okt 

Klasse Øvelse 

Rekrutt miks TeamGym 

Junior kvinner Trampett 

Junior kvinner Tumbling 

Rekrutt kvinner TeamGym 

Rekrutt herrer TeamGym 

 

Oppmøte lørdag er kl 08.30, i treningstøy og klar til oppvarming. Trening frittstående 
kl 09.12, på tumbling kl 09.30 og på trampett kl 10.00. Det er oppstilling til innmarsj 
og åpning kl 11.30, og selve konkurransen starter kl 11.45. Våre lag er spredd utover 
første del av dagen, fra konkurransestart til ca kl 14. Deretter er det andre klasser 
som konkurrerer, så det er lov å ta seg en pause for de som vil det. Alle må være 
tilbake ca kl 18 til premieutdelingen, men jeg anbefaler å få med seg seniorene som 

konkurrerer fra ca kl 17 – her blir det mye luftige svev😊Premieutdelingen starter ca 
kl 18.45 
 
Oppmøte søndag er kl 09.00, i treningstøy og klare for oppvarming. Vi har trening og 
konkurranse i to puljer på søndag. Først er det junior i trampett + tumbling og rekrutt 
miks TeamGym i pulje 5. Deretter er det trening og konkurranse i pulje 6 for rekrutt 
herrer og kvinner TeamGym. Det er ikke innmarsj på søndag, men konkurransestart 
er kl 11, kl 13.30 for pulje 6. Premieutdeling starter ca kl 14.45. 
 
Antrekk 
Til defilering bruker vi våre egne ROS-jakker. (Den kan kjøpes i hallen, betales med 
Vipps kr 550) Denne brukes sammen med svart Adidasbukse (Sport1 Røyken) til 
innmarsjen. I selve konkurransen bruker vi turndrakt med lang bukse til. Dette kjøpes 
også i hallen, godt utvalg i bukser og guttedrakter men litt tynt på jentesiden – vi 
finner løsninger hvis noen mangler… På juniorlaget har vi drakt til de som ikke har noe 
som passer.  
Husk at det ikke er lov med noe ørepynt/klokker/ringer etc, så legg det igjen hjemme. 

Husk også strikker, spenner, sorte sokker til frittstående og annet dere trenger😊 

 

Jens 
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Hvem gjør hva? 
Det er mange lag og øvelser å forholde seg til, her er en grov oversikt. Detaljer og mindre 
endringer skjer underveis.  
 
Alle 2005 og yngre deltar i nasjonale klasser rekrutt, trampett og tumbling – jenter også i 
frittstående. Vi har med tre lag i frittstående og fire lag i trampett/tumbling. Hvem som er på 
de forskjellige lagene finner vi ut av etter treningen i helgen. 
Alt dette skjer på lørdag. 
 
Alle 2004 deltar i nasjonale klasser tumbling og trampett sammen med 3-6 utøvere fra 2005. 
Alle 2005 deltar i TeamGym rekrutt kvinner 
Alle gutter + 2006 jenter som trener torsdag, deltar i TeamGym rekrutt miks. 
Alle gutter deltar i Teamgym rekrutt herrer. 
Disse øvelsene skjer på søndag 
 
Alle må ha med egen mat, husk at det er krevende å være i aktivitet hele dagen, og kake 
eller vaffel fra kiosken holder ikke. Unngå også søtsaker og brus til du har konkurrert ferdig, 
selv om kiosken holder åpent. Ha gjerne med eget sett treningstøy og bruk 
defileringsdrakten så dere slipper å gå rundt i turndrakt hele dagen. 
 

Vi gleder oss til en spennende konkurransehelg😊 
 
 
Jens   Martine  Kikki   Marit 
918 18 748  941 94 754  911 17 301  906 49 377 


