
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Invitasjon til  
Drammens Turnforening Challenge  
28.-29. oktober 2017 
 

Drammens Turnforening inviterer til konkurranse i Troppsgymnastikk og Salto  

28.-29.10 i ROS Arena, Spikkestad. 
 
Vi kan ikke si eksakt hvilken gren som skal gå på hvilken dag før vi har fått inn alle påmeldingene og 
har fått satt opp konkurranseplanen. 
 
Påmelding:  
Påmeldingsfrist er 30.09.2017. Bruk denne linken for påmelding til konkurransen.  
 
Bindende påmelding. Refusjon kun ved legeerklæring.  
Ved påmeldinger og betalinger etter fristen = alle avgifter x2 
Vi tar ikke imot forsinkede påmeldinger etter 16.oktober!  
OBS! Påmeldte lag som ikke har betalt får ikke stille i konkurransen. 
 
 
Dommerskjemaene for Saltokonkurransen finner du her og må leveres inn seinest søndag 22.10.17 
til post@drammenturn.no 
 
Dommerskjemaer og musikk for Tropp kan leveres inn via disse linkene senest 22.10.17  
passord: DTC2017 
 
Filtypen for musikken skal være av typen mp3 eller wav i god kvalitet. Filnavnet skal bestå av  
startnummer, troppens navn, gren (Nasjonal klasse(NK)eller TeamGym(TG)), aldersklasse (rekrutt, 
junior eller senior)og apparat (frittstående, trampett eller tumbling). Kun et startnummer per fil,  
 
Eks.:  6.Salhus2.NK.Jr.Miks.Tumbling.mp3 
 

https://www.dropbox.com/s/ky14t10viwmceh5/DTC%20paameldingsskjema.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mq42qx5w614r96c/Paameldingsskjema%20SALTO%20Konkurranse.xlsx?dl=0
mailto:post@drammenturn.no


 
Dommerskjema:  https://dropitto.me/DTC2017vanskeskjema  
 
Musikk:   https://dropitto.me/DTC2017musikk  
 
 
Det er tilbud om konkurranse i disse grenene: 
 
Saltkonkurranse 
Nasjonal klasse aspirant (Kun for Region Øst: Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland) 

Nasjonal klasse rekrutt 
Nasjonal klasse junior 
Nasjonal klasse senior 
TeamGym aspirant (Kun for Region Øst: Buskerud, Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland) 
TeamGym rekrutt 
TeamGym junior 
TeamGym senior 
 
Det blir ingen trening fredag 27.oktober. All trening vil foregå på konkurransedagene. 
 
Startkontingent:  
Nasjonal og TeamGym 
Kr 400,- pr tropp (pr øvelse) og 200,- pr deltaker. 
Saltokonkurranse  
Kr 150,- pr deltaker. 
 
Bespisning:  
Foregår i kantina i arenaen. 
Lunsj lørdag og søndag kr 85,- pr dag, pr utøver.  
Kveldsmat lørdag 200,- pr utøver.  
 
Skoleovernatting: 
Skolen er i knyttet til samme bygget som arenaen.  
Kr 250,- pr. person pr døgn inkl. frokost. 
 
Betaling:  
Drammens Turnforening - merkes med «DTC»  
Kontonr: 2220.30.62242 
 
Kontakt: 
 
brian@drammenturn.no 
 
post@drammenturn.no  
 
 
Vel møtt til konkurranse i Troppsgymnastikk i ROS Arena! 
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