
 

7.-9. september Fana Arena 

 
 

IL Gneist takker for påmelding og ønsker dere velkommen til Bergen og NM senior i Nasjonale Klasser og 

TeamGym. Vi skal gjøre vårt beste for at dere skal få en minnerik helg hos oss. 

 

Påmeldte lag 

Nasjonale klasser 

Klasse Apparat Antall tropper 

Kvinner 

Frittstående 14 

Trampett 8 

Tumbling 8 

Miks 

Frittstående 7 

Trampett 13 

Tumbling 14 

Menn 

Frittstående 4 

Trampett 7 

Tumbling 7 
 

TeamGym 

 Antall tropper 

Kvinner 9 

Miks 7 

Menn 5 

https://www.facebook.com/TurngruppenGneist/videos/2133677733625614/?hc_ref=ARS090rT-PgxnZAvaIL21CHakozolONw1OBX40HVMtFVa6p0ktvjD_xwt5BNSbBfhLw&__xts__%5b0%5d=68.ARAMeZwvU178Zv4QcPRXf4FgdGJaneh-i3LOhenGVy35fxwnw4aWuQwrJrYW-GbbiQulkRL4jtKKZxmukJaDqyLfp0FhOL85B3ybIBir4uBTvlSrVJwwlBUEyCqHThDI-uHlg_r0Vj5mdwkQNkXG05dwFNJ21yVjeLTgR17nkix_fEec4f4dqw&__tn__=FC-R&fb_dtsg_ag=AdzMV_HFoXq3Hh23JjB_5JkzqUAg4YE0gOxcMVTawS_oxw%3AAdyLFwiQ1WJ42a_gmjmqTe_dIqRwlqK4DYOpHXZ50CTsBg


 
 

Trening fredag kveld for de som har meldt ønske om det, etter oppsatt plan. 

 

 

Arena 
 
 

Konkurransen vil foregå i Fana Arena og oppvarming samt servering av bestilte måltider i Slåtthaughallen. 

Hallene ligger vegg i vegg og adressen er: Slåtthaugvegen 142, 5222 Nesttun 

Fana Arena er så ny at den er ikke på kartet. 

 

 

Hotell 

Deltakerhotell er Scandic Hotell Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad. 

 

 

 

https://www.google.no/maps/@60.3096815,5.3569805,17z
https://kart.1881.no/?r=100421208S1


 
Info om transport 

Det anbefales å bruke Bybanen som transportmiddel mellom flyplass, hotell og hall. Bybanestopp ved hotellet 

heter Birkelandsskiftet og ved hallen heter det Skjoldskiftet. Banen bruker ca 13 minutter mellom disse 

stoppene og det er ca 10 minutter å gå til hallen men kun 5 minutter til hotellet.  

 

 

 

 

 

 

Viktige tidspunkt 

 

Fredag Trening for de som har bestilt 18-21 
   

Lørdag Trening kvinner 08:30 

 Innmarsj/defilering/åpning av konkurransen 10:30 

 Konkurranse kvinner 10:45 

 Trening mix 12:35 

 Lunsj 12:00-14:30 

 Konkurranse mix 14:30 

 Trening menn 16:30 

 Konkurranse menn 17:45 

 Defilering premieutdeling 18:45 

 Bankett 21:00 
   

Søndag Hallen åpner  09:00 

 Trening kvinner 09:45 

 Konkurranse kvinner 11:00 

 Lunsj 12:00 - 14:30 

 Trening mix 12:35 

 Konkurranse mix 13:35 

 Trening menn 14:45 

 Konkurranse menn 15:35 

 Defilering premieutdeling 16:30 
 

 

 



 
Stevnekontor 

Stevnekontoret er i Fana Arena. Ansvarlig for laget må henvende seg til stevnekontoret så snart de ankommer. 

Her vil det bli utlevert info om helgen og det som er bestilt av materiell. 

 

 

Gjennomføring av konkurransen 

Her er et eksempel på hvordan gjennomføringen blir: 

1. Oppvarming til trening i Slåtthaughallen 

2. Trening i Fana Arena i henhold til treningsplan.  

3. Oppvarming til konkurranse i Slåtthaughallen 

4. Konkurranse i konkurransehall i henhold til konkurranseplan 

* Det laget som skal konkurrere må stå klare i ventesonen til riktig tid 

* Så snart dommere er klare skal laget gjennomføre sin kjøring. 

* Etter gjennomført kjøring skal laget løpe samlet ut av konkurransehallen gjennom egen utgang. 

 

Vanskeskjema 

Vanskeskjema leveres innen torsdag 6. september og lastes opp til: 

https://www.dropbox.com/request/vBw7DbKNkScONxVJEfFv 

Vi ber om at siste versjon av forbundets vanskeskjemaprogram brukes til å lage vanskeskjemaet. Siste versjon 
kan lastes ned her.  
Absolutt siste frist for innlevering av vanskeskjemaer er 2 timer før konkurransestart. Disse gis til sekretariatet i 

konkurransehallen. Tropper som ikke leverer vanskeskjemaer får ikke delta i konkurransen. (jfr. reglementet). 

 

Musikk 

Frist for innlevering av musikk er onsdag 5. september, den lastes opp til: 

https://www.dropbox.com/request/0fdxGiSuUiDMlnvUlvTS 

Filnavnet merkes med startnummer, navnet på troppen, klasse og apparat. 

Husk også å ha musikken på en minnepenn og ta den med i tilfelle noe skulle gå galt.  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/request/vBw7DbKNkScONxVJEfFv
https://vs.tropp.no/
https://www.dropbox.com/request/0fdxGiSuUiDMlnvUlvTS


 
 

Utstyr 

Det er PE-redskaper som leverer utstyret til konkurransen.  I hallen vil det være følgende utstyr: 

- Grått frittståendegulv 14x16 meter 

 

- 2 Dorado trampetter, 36 fjærer og 40 fjærer. 2 Eurogym trampetter, 36 fjærer og 40 fjærer. 

Dobbelt landingsfelt til trampett med 2 tilløpsmatter. 

 

- Tarpan Hoppredskap 

 

 

- Pe-tumbling TeamGym 

16 meter tilløpsklosser 

landingsfelt 

 

- Magnesium 

 

 

 

Bankett 

Banketten vil bli arrangert på Scandic hotell Kokstad (deltakerhotell), møt opp til velkomst kl 2045 i pent 

antrekk. 

Det er viktig at alle kommer til banketten i tide, vi håper at alle er på plass på stolen sin kl. 21:00. Kvelden her 

blir ganske kort slik at det er viktig at alle møter presis. 

 

 

 

Vedlegg: 

Hovedtidsplan 

Deltakende lag 

Trening og konkurranseplan begge dager i egen fil 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hovedtidsplan for NM senior Nasjonale Klasser og Temgym 

 

Fredag 7. september 

 

17:00 - >  Oppvarmingshall er åpen 

   Registrering av lag i stevnekontor, utdeling av info osv 

18:00 – 21:00  Servering av kveldsmåltid i hallen for dem som har reservert det. 

17:30 – 21:00  Fri trening for dem som har bestilt det i Fana Arena 

 

Lørdag 8. september       Nasjonale klasser kvinner, miks og menn 

 

07:45 - 11:00  Registrering av ankomne lag 

07:55   Oppvarming i Slåtthaughallen for kvinner nasjonale klasser 

08:30   Trening etter oppsatt plan for kvinner  

08:30  Dommer og trener/lagledermøte i Fana Arena, felles for alle i Nasjonale Klasser 

08:45   Dommermøte i Fana Arena  

10:25   Oppstilling til defilering alle klasser 

10:30   Defilering og åpning av begge konkurransedager 

10:45   Konkurranse kvinneklasse - Pulje 1 

11:40   Konkurranse kvinneklasse - Pulje 2 

12:00 – 14:30  Servering av lunsj til de som har bestilt 

12:35   Trening etter oppsatt plan for miksklasse 

14:30   Konkurranse etter oppsatt plan miksklasse 

16:30   Trening etter oppsatt plan herreklasse 

17:45   Konkurransestart herreklasse 

18:40   Oppstilling til defilering nasjonale klasser 

18:45   Defilering og premieutdeling nasjonale klasser 

21:00   Bankett 



 
 

 

 

 

Søndag 9. september   TeamGym  

 

09:00   Hallen åpner  

09:15   Oppvarming i Slåtthaughallen for kvinner 

09:00 Dommer og trener/lagledermøte i Fana Arena, felles for alle klasser i TeamGym 

09:15   Dommermøte i Fana Arena  

09:45    Trening etter oppsatt plan for kvinner  

11:00   Konkurranse etter oppsatt plan kvinneklasse 

12:35   Trening etter oppsatt plan for miks 

12:00 – 14:30  Servering av lunsj til de som har bestilt 

13:35   Konkurranse etter oppsatt plan miksklasse 

14:45   Trening etter oppsatt plan herreklassen 

15:35   Konkurranse etter oppsatt plan for herreklasse 

16:20   Oppstilling til defilering  

16:30   Defilering, premieutdeling TeamGym og avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘  


