
    BUSKERUD TRAMPETTEN 2018   
Drammenshallen 16.-18. november 2018 

 Arr. 

Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets 

Schwartz gate 6 

3043  DRAMMEN 

 

Info til deltakende lag per 1.11.18 
 
Nå braker det snart løs i Drammenshallen! Her finner du informasjon om treningsplan, oppdatert 
tidsplan, oppdaterte startlister og informasjon for innlevering av musikk og vansker.  
Tidligere informasjon som er sendt ut finner du her: Konkurransen 
 
Betaling 
Minner om at alle lag MÅ ha betalt for deltakelsen innen konkurransestart (siste frist for betaling var 
31/10). Lag som ikke har betalt, og ikke kan fremvise kvittering, får ikke starte i konkurransen. 
Det sendes ikke ut faktura. Betalingsdetaljer kan lastes ned fra nettsiden når du logger inn med 
brukernavn og passord. 
 
Trening 
Det er ingen endringer i treningstider. Riktig versjon er denne: Treningstider v3 

 
Konkurransen  
Konkurransen avholdes i henhold til reglement for nasjonale klasser vedtatt av Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund. Reglementet kan lastes ned fra gymogturn.no.  
Startlister v4 finner du her: Startlister v4 
Endelig tidsplan finner du her: Endelig tidsplan 
 
 
Musikk og vanskeskjemaer 
Musikk og vanskeskjema kan du nå levere på samme sted som du meldte på troppene og 
gymnastene dine; buskerudtrampetten.no/reg.  
Du må være innlogget for å levere og du finner linkene til innlevering for både musikk og 
vanskeskjema i menyen på venstre side. 
Husk å merke musikken slik det er beskrevet på nettsiden! 
Når filene er lastet opp vil du se en logg av opplastede filer på nettsiden.  
Musikk og vanskeskjemaer må være levers senest 2 timer før konkurransestart, men vi oppfordrer alle 
til å levere dette senest 16.11.  
 
 
Salg av utstyr 
Eurogym leverer utstyr til konkurransen og dette selges ut før konkurransen. Det er ikke mulig å kjøpe 
utstyr under selve konkurransehelgen! Utstyr som ikke er solgt i forkant av konkurransen sendes 
tilbake med lastebil til Eurogym i Gøteborg søndag kveld. 
Sjekk våre nettsider for prisliste. 
 
Øvrig informasjon 
Øvrig informasjon finner dere på buskerudtrampetten.no og på facebook.com/BuskerudTrampetten. 
 
Eventuelle henvendelser frem til konkurransen rettes til: 
 

Hovedkomiteen Buskerud Trampetten 2018 
post@buskerudtrampetten.no 

 
 
 

VELKOMMEN TIL BUSKERUD TRAMPETTEN 2018! 
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