
Informasjon Eurogym 2018 

Eurogym 2018 vil foregå i Liége i Belgia, 16. til 22. juli 2018. Vardal kommer til å delta 

sammen med ungdomstroppen fra Oppland.  

 

Dette er et oppvisningsstevne for alle mellom 13-18 år i hele Europa. Det vil være workshops, 

oppvisninger, arrangementer og mye sosialt gjennom disse dagene. For at ungdomstroppen 

fra Oppland skal kunne lage en oppvisning sammen vil det settes opp diverse samlinger i 

løpet av høsten 2017 og våren 2018. Mer informasjon om disse samlingene vil komme.   

 

 

Første påmelding 19. September: 

Ved et slikt arrangement har vi en rekke frister ovenfor Norges Gymnastikk- og Turnforening 

(NGTF) og arrangør av stevnet. Vi har dermed flere påmeldingsfrister å forholde oss til.  

 

Den første påmeldingen skal inneholde utøverens navn og fødselsdato, samt et kopi av passets 

første side. Kopien skal inneholde bilde, navn og fødselsdato. Påmeldinger etter 19. 

September vil ikke bli gyldig.  

 

Ved første påmelding skal også 10% av deltakeravgiften (total deltakeravgift er 275 euro) 

settes over. Dette vil bli fakturert i ettertid fra Oppland gymnastikk- og turnforbund (OGTK). 

Denne prosentdelen vil ikke bli tilbakebetalt. I tillegg kommer ett gebyr til NGTF på 150 kr. 

Resterende 90% av deltakeravgiften betales senere. Mer informasjon om betaling kommer. 

 

Påmeldinger sendes til paamelding@vardalturn.no innen 19. September. 

 

 

Deltakeravgift 
Deltakeravgiften på 275 euro inkluderer: 

 Innkvartering på skole (overnatting alle dager) 

 Mat (frokost, lunsj, middag) 

 Lokal transport 

 Inngangsbillett til alle seremonier 

 Deltakelse på 2-4 workshops 

 2 oppvisninger 

 andre sosiale aktiviteter 

 

Diverse regler  

Alle grupper som skal delta må ha med en voksen som er kontaktperson mellom NGTF og 

troppen (denne personen blir valgt av OGTK). I tillegg må det være med 1 voksen per 12 

gymnaster, men til sammen 2 voksne. Både utøvere, ledsagere og voksne sover sammen på 

skolen eller internatet.  

De som kan være med må være født 2000-2005. Det vil si de er mellom 13 og 18 år i 2018. 

Man kan delta det året man fyller 13, til og med året de fyller 18 år.  
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Ungdomstroppen til Oppland er med i delegasjonen som representanter for Norge under 

Eurogym. Derfor er det laget et reglement fra NGTF som hver gymnast og deres foresatte må 

underskrive. Skjemaet samles inn av klubben og gis til troppens gruppeleder siste samling før 

avreise.  

Reise:  

OGTK organiserer felles fly fra Gardermoen for hele troppen til og fra Brussel. Alle må selv 

være med å betale reise. Det vil bli satt opp shuttle transport fra flyplassen til Liege fra 

arrangøren (gratis). Mer informasjon om fly og transport vil komme.  

Overnatting og mat:  

Arrangør tilbyr overnatting til utøvere og voksne som er med troppen. Om det er familie og 

venner som ønsker å være med som tilskuere må overnatting, mat og reise ordnes selv. 

Utøvernes overnattingen vil skje på skole eller internat, med inkludert frokost. 

Deltakeravgiften dekker 3 måltider om dagen: Frokost, lunsj og middag. De som har allergier 

eller vegetarmat MÅ skrive dette på påmeldingen.  

Forsikring:  

NGTF har kollektiv ulykkesskadeforsikring som dekker behandlingsutgifter i forbindelse med 

eventuelle skader og ulykker på reisen for alle i delegasjonen. Hver enkelt må ha egen 

reiseforsikring.  

Førstehjelp:  

Det skal være førstehjelpspersonell på alle arenaer under hele arrangementet. Her skal det 

være utstyr til akutte skader. Vi som gruppe har med isposer og tape om uhellet skal være ute. 

Om det er noen gymnaster som har gamle skader som krever støtter o.l, bes ha med dette selv 

til eget bruk.  

Antrekk:  

Hele delegasjonen har samme antrekk, som vil være singlet, jakke og sekk. Antrekket er ikke 

bestemt ennå, men det vil være rimelig og brukervennlig antrekk. Sekken er den samme som 

tidligere, og de som har denne trenger ikke kjøpe ny. Bilder av plaggene og bestilling kommer 

i neste infoskriv. I tillegg vil det være et bestemt antrekk til oppvisningene vi skal ha.  

Treningssamlinger for ungdomstroppen:  

Troppen kommer til å ha samlinger i helger i løpet av det kommende året, hvor det er pliktig 

oppmøte for alle som ønsker/skal være med. OGTK prøver å få treningene i november, 

februar, april/mai og under Barnekretsturnstevne. Det vil også være oppvisning under 

Barnekretsturnstevne 2018 som en generalprøve for Eurogym. Her vil det også være 

informasjonsmøte med alle deltakere og voksne rundt reise og opphold. Dato og sted for 

samlingene kommer til høsten sammen med invitasjonene.  

Samlingene vil være noen helger og noen enkeltdager i helger (enten lørdag eller søndag). 

Prisen på samlingene vil ligge på 400 kr per pers som inkluderer trening, frukt, overnatting og 



servering under helgesamlingene. Under samlingene vil det være fokus på samhold i gruppen, 

sosialt og læring av programmet. Programmet kommer til å inneholde dans, akrobatikk og 

turning i trampett og/eller airtrack. Det skal være en oppvisning, og da dans, kreativitet og 

turning. Det blir liten tid til fri trening i apparater.  

 


