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TILPASSET REGLEMENT FOR SALTOKONKURRANSE TIL GYMNASTIKKFESTIVALEN I 
BUSKERUD GYMNASTIKK OG TURNKRETS 
 
Innledning 
 
SALTOKONKURRANSEN er en konkurranseform for breddeturn. Det konkurreres i matte og trampett. Det er utarbeidet en stige i hvert 
apparat. Inngangsterskelen er lav. Det er et mål at SALTOKONKURRANSEN skal være et konkurransetilbud som alle kan delta i. 
 
Konkurransen er i utgangspunktet en forenings/lagkonkurranse, men konkurranseformen kan også brukes i individuelle konkurranser der 
det er hensiktsmessig.  
 
Tilpasset reglement for Gymnastikkfestivalen er utarbeidet for at det skal bli en konkurranse som er tilpasset utøvere og publikum på en 
bedre måte enn tidligere reglement. Målet er en mer fleksibel og raskere gjennomføring av konkurransen. 
 
 
 
Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for opplegget: 
 

• Opplegget skal være et rekrutteringsverktøy. 
• Utøvere i aldersgruppen 6-7 år kan delta på Saltokonkurranse på Gymnastikkfestivalen, samt lokale saltokonkurranser fortrinnsvis i egen 

klubb.  
• Alle utøvere fra det året de fyller 8 skal kunne delta i lokale saltokonkurranser i egen klubb eller lokalmiljøet. Fra 9 år og oppover kan man 

delta i regionale saltokonkurranser.  
• Øvelsene skal kunne trenes i vanlig utstyrte gymnastikksaler. 
• Alle skal kunne konkurrere på sitt eget nivå og i de apparater de vil. 
• Bedømmingssystemet skal være så enkelt at det krever et minimum av opplæring. Noe innsikt i turn skal være nok. 
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KONKURRANSEREGLER 
 
 
Klasseinndeling ved forenings-/lagkonkurranser 

 
Følgende klasseinndeling skal benyttes: 
 
Miniaspirant: 6 og 7 år 
Aspirantklasse: 8, 9 og 10 år 

  Rekruttklasse: 11 og 12 år 
Klasse 13 +: 13 år og over  

Klassetilhørighet regnes ut i fra kalenderåret utøveren er født. Et "lag" består av minst 3 gymnaster. Gutter og jenter kan delta på lik linje og 
på samme lag. 
 
Dersom foreningen ikke kan stille lag i en klasse etter reglene over, må foreningen gjøre avtaler med arrangør om tilpasset deltakelse i 
konkurransen.  
 
Bedømming, resultatlister og premiering 
NIFs Bestemmelser om barneidrett setter klare krav til konkurransebestemmelsene for aldersbestemte klasser. Reglene er klare og ufravikelige 
(jfr., NGTFs kommentarer til “Idrettens barnerettigheter” og “Bestemmelser om barneidrett”). 
 
Hver enkelt gymnast vurderes med vekt på mestringsgrad, stil og teknikk. Det gis tallkarakterer i henhold til øvelsestrinn. 
 

 
Miniaspirant: 
 
 
 
Aspirantklassen: 

 
• Konkurransen gjennomføres på max 3 timer 
• Det skal ikke publiseres eller rangeres resultatlister 
• Trenere kan få med liste med tropper sortert etter startliste, men kun med resultater for egne gymnaster 
• Premieutdeling skjer i startrekkefølge, ikke opplesing av tallkarakter 
• Alle deltakerne skal ha lik premie 

 
• Det skal ikke publiseres eller rangeres resultatlister 
• Trenere kan få med liste med tropper sortert etter startliste, men kun med resultater for egne gymnaster 
• Premieutdelingen skjer i startrekkefølge, ikke opplesing av tallkarakterer 
• Alle deltakerne skal ha lik premie 
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Rekruttklassen: 

 
• Det kan arrangeres individuell konkurranse, dette må oppgis ved påmelding 
• Resultatlister kan henges opp i hallen, rangert etter sammenlagtresultat 
• Trenere får utdelt/tilsendt resultatlister med lagresultater (sammenlagtkarakter) 
• Trenere får utdelt/tilsendt eget lags resultater (individuelle karakterer) 
• Resultater, både lagkarakterer og individuelle karakterer, kan publiseres i etterkant 
• Rangert premieutdeling på beste tredjedel, deretter resten i startrekkefølge. Ikke opplesning av tallkarakterer (de tre 

første lagene skal uansett premieres).  
• Ved individuell konkurranse: kun premiering til de tre første 
• Alle deltakerne skal ha lik deltakerpremie 

 
 

 
Klasse 13 + 

 
• Det kan arrangeres individuell konkurranse, dette må oppgis ved påmelding 
• Resultatlister henges opp i hallen, rangert etter sammenlagtresultat 
• Trenere får utdelt/tilsendt resultatlister med lagresultater (sammenlagtkarakter) 
• Trenere får utdelt/tilsendt eget lags resultater (individuelle karakterer) 
• Resultater, både lagkarakterer og individuelle karakterer, kan publiseres i etterkant 
• Rangert premieutdeling, tallkarakterer leses opp.  
• Ved Individuell konkurranse: kun premiering til de tre første 
• Lagkonkurranse: den beste tredjedelen premieres (de tre første lagene skal uansett premieres) 
• Alle deltakerne skal ha lik deltakerpremie 

 
Honorering for mange deltakere på laget 
 
For å unngå «utelukkelsestanker» av deltagere gjelder følgende regler: 

 For grupper med tre deltagere:  alle gymnastenes karakterer teller 
 For grupper med 4-6 deltagere: laveste karakter strykes i hvert apparat 
 For grupper med 7-10 deltagere:  de to laveste karakterene strykes i hvert apparat 
 For grupper med 11-15 deltagere:  de tre laveste karakterene strykes i hvert apparat 
 For grupper med 16-20 deltagere: de fire laveste karakterene strykes i hvert apparat 
 For grupper med 21-25 deltagere: de fem laveste karakterene strykes i hvert apparat 
 For grupper med 26-30 deltakere: de seks laveste karakterene strykes i hvert apparat 

 
Konkurransen gjelder sammenlagt i alle apparater. Sammenlagtkarakteren utgjøres av apparatkarakterene i matte og trampett. 
Apparatkarakterene utgjør gjennomsnittet av de gjeldene karakterene i det gitte apparatet.  
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BEDØMMINGEN 
Dommersystemet er svært enkelt. En skal kunne bruke "synsere" som dommere i lagkonkurranser. Nedenfor er det angitt en 
trekktabell, men en må også fokusere på god utførelse og gi "bonus" for ekstra fin turn. 
 
Det skal holdes et dommermøte i forkant, under ledelse av en «kyndig» person 

 

Trekktabell: 
 

Spesielle feil: * Manglende element i matte 0,5 poeng pr. moment 
* Hjelp/mottak under øvelsen 0,5 poeng pr. gang 
* Dersom en gymnast gjør feil øvelse i trampett, så 

omregnes utgangsverdien. 
 

Teknikkfeil: * Dårlig høyde i svevøvelser 
* Dårlig kroppsposisjon/fiksering  
* For lite eller for mye rotasjon 

0,2 poeng hver gang 
0,2 poeng hver gang 
0,2 poeng hver gang 

Stilfeil: * Dårlig strekk på armer eller bein 
* Landing: Ustøheter 

Støtte 
Fall 

0,2 poeng hver gang 
0,1 poeng hver gang 
0,3 poeng hver gang 
0,5 poeng hver gang 

 

 
 Det må være ett dommersett pr apparat i hver klasse. Ett dommersett består av minimum to personer. Det anbefales to 

dommersett på matte i aspirant- og rekruttklassen. De to dommersettene dømmer annenhver gymnast for å få en raskere 
avvikling av konkurransen. 
 



Regelverket tar utgangspunkt i regelverket for Saltokonkurranser utarbeidet av Norges Gymnastikk- og turnforbund. 
Regelverket er bearbeidet av troppsgymnastikkutvalget i Buskerud Gymnastikk- og turnkrets  

7  

 
 
 
TIPS TIL ARRANGØR 
 
 

• Det anbefales at konkurransen gjennomføres med tre apparatoppsett (tre mattestasjoner og tre 
trampettstasjoner) 
 

• Det er viktig at de eldste utøverne har god kvalitet på utstyret. 
 

 
• De store lagene (over 15 utøvere) kan deles i mindre grupper for å få en best mulig gjennomføring av 

konkurransen. De bedømmes allikevel som ett lag. 
 

• Det er viktig å gjennomføre dommermøte i forkant av konkurransen for å få en mest mulig lik bedømming i 
alle dommersett. 

 
 

• Alle oppgaver i sekretariat og resultatservice som kan gjøres klart før konkurransen bør gjennomføres. 
 

• Arrangør bør disponere minimum to PCer og en skriver i hallen. 
 

• Det er viktig at retningslinjer for premiering følges. 
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ØVELSESBESKRIVELSE FOR MATTE 
 
 

Trinn 
Topp- 

karakter 
 
Øvelse 

 
Fokusering på: 

 
1 

 
5,5 

 
Rulle forover - strekkhopp - rulle forover 

Fraspark med beina i rulle. 
God krumning. Fiksert i strekkhopp. 

 
2 

 
6 

Rulle forover - oppgang til hodestående - rulle forover Fraspark med beina i rulle.  
God balanse og oppstrekk i 
hodestående. 

 
3 

 
6,5 

Hjul - rulle forover - oppgang til hodestående - nedgang - 
rulle bakover 

God beindeling og riktig vridning i hjul gjennom 
håndstående. God balanse og oppstrekk i 
hodestående. Rett rulle bakover. 

 
4 

 
7 

Hinkesats hjul - håndstående - rulle fram Utretning av skuldre, markering og fiksering i 
håndstående. God framdrift i hinkesatsen. God 
beindeling og riktig vridning i hjul gjennom 
håndstående. 

 
5 

 
7,5 

Hinkesats hjul - rulle bakover gjennom håndstående - 
nedgang til stående - tilløp hinkesats og stemhopp mot 
håndstående - rulle fram til stående. 

Som foran. 
Rytmisk utførelse. 
"Oppstrekk" i håndstående. 
Stemhoppet mot håndstående. 

 
6 

 
8 

Tilløp araber - strekkhopp til stående - tilløp hinkesteg og 
stemhopp mot håndstående - rulle fram direkte valgfri 
oppgang til håndstående. 

Som foran. 
Riktig vridning og korbettslag i 
araber. 
Rytmisk utførelse. Stil og strekk. 

 
7 

 
8,5 

Tilløp araber - håndstående - rulle fram - hjul – tilløp stift. Som foran 
Stem og landing i stift 

 
8 

 
9 

Tilløp araber flikk-flakk - håndstående rulle fram - hjul - 
tilløp stift 

Vektlegging på stil, teknikk og rytme 

 
9 

 
9,5 

Tilløp araber tempi fikk-flakk - håndstående rulle fram 
- h- jul - tilløp stift 

Vektlegging på stil, teknikk og rytme. 

 
10 

 
10 

Tilløp araber flikk-flakk salto bakover - 
håndstående rulle fram - hjul - tilløp stift 

Vektlegging på stil, teknikk og rytme. 

 
- Mottak og støtte er tillatt, men resulterer i karaktertrekk 
- Strake vrister, ben og armer i alle elementer. Markert balanse i håndstående, og ellers god flyt i øvelsen 
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ØVELSESBESKRIVELSE FOR TRAMPETT 
 
 

Trinn 
Topp- 

karakter 
 
Øvelse 

 
Fokusering på 

 
1 

 
5,5 

 
Strekkhopp 

Kroppsposisjon og armstilling i satsen 
Fiksering, holdning i strak posisjon. 
Høyde, balanse i landing. 

 
2 

 
6 

 
Kroppert hopp 

Kroppsposisjon og armstilling i satsen 
Strak kropp før og etter kroppert stilling. 
Høyde, balanse i landing. 

 
3 

 
6,5 

 
Pikert hopp med bendeling 

Strak kropp før pikering. 
Vinkel i kroppen under pikering (minimum 90°). 
Høyde, balanse i landingen. 

 
4 

 
7 

 
 Kroppert forlengs salto 

Kroppsposisjon og armstilling i satsen. 
Avpasset kroppering og utstrekning. 
Høyde, balanse i landingen. 

 
5 

 
7,5 

 
Pikert forlengs salto 

Kroppsposisjon og armstilling i satsen. Avpasset 
pikering og utstrekning. Vinkel i kroppen under 
pikering (min 90 grader). Høyde, balanse i landingen. 

 
6 

 
8 

 
 Strak forlengs salto 

 Kroppsposisjon og armstilling i satsen. 
 Strak kropp. 
 Høyde, balanse i landingen. 

 
7 

 
8,5  Kroppert forlengs salto med 1/2 skru 

 Kroppsposisjon og armstilling i satsen. 
 Skruteknikk 
 Høyde, balanse i landingen. 

 
8 

 
9 

 
 Pikert forlengs salto med 1/2 skru 

Kroppsposisjon og armstilling i satsen. 
Pikering før skru. 
Høyde, balanse i landingen. 

 
9 

 
9,5 

 
Forlengs salto med 1/1 skru 

Liten "synbar" impuls fra underlaget. 
Skruteknikk. 
Høyde, balanse i landingen. 

 
10 

 
10 

 
Forlengs salto med 1 1/2 skru. 

Liten "synbar" impuls fra underlaget. 
Skruteknikk. 
Høyde, balanse i landingen. 

- To mottakere på landingsmatta og god sikring er et krav 
- Godt synlig mottak og støtte medfører trekk 
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ELEMENTBESKRIVELSER OG BEDØMMING 
Øvelsene/elementene er grundig beskrevet i “SALTO – en idebok i gymnastikk og turn”., del 2 om grunnelementer i matte, hopp og trampett. 
Nedenfor følger bare korte kommentarer til de elementer som konkurransen er bygd opp av. 

 
MATTE 

 
 

 
 

 

  

   

Hodestående: 
• Høyt med hofta. 
• Lår mot bryst. 
• Rett rygg - bein rett opp. 

Hjul: 
• Riktig vridning. 
• Rytme 1 -2 -3 -4  - bein godt delt. 
• Gjennom håndstående. 

Rulle forover: 
 Godt fraskyv med beina. 
 Nakken i matta - god krumning. 
• Søk fram i oppgang. 

Rulle bakover: 
• Fall bak i inngang til rulle 
• Riktig håndisett - rett rulle. 
• Armskyv  i oppgang. 
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MATTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Håndstående: 
• Strakest mulig skulder i oppsving. 
• Godt sving med svingbein. 
• Strak fiksert kropp i håndstående. 

Stift: 
• God hinkesats - framoverfelling. 
• Utstrekt skulder i inngang. 
• Godt stem - høyt svev og landing. 
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TRAMPETT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rette hopp: Strekkhopp og pikerte. 
• Sats som hindrer rotasjon. 
• Fiksert hofte i satsavviklingen. 
• God balanse og stødig landing 

Kroppert salto: 
• Sats ferdig - kroppering på topp. 
 Avpasset utstrekning. 
• Stødig landing. 
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TRAMPETT 
 
 

 
 
 
 

Pikert salto: 
• Sats ferdig - pikering rett før topp. 
• God pikering. 
• Avpasset hofteutretning. 
• Stødig landing. 

Strak salto: 
• Krever stor rotasjonsimpuls: Knekk 

i hoft eller god framoverluting i sats. 
• 

• 

Valgfri armføring for å kontrollere 
rotasjonsfart 
Stødig landing. 
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TRAMPETT 

 

 
 
 
 

Skrudde volter: 
• 

• 
 
 
• 

Halvskru: Teknikk hovedsakelig 
delspinn: Markeres med pikering 
etter satsavvikling. 
Mer enn halvskru: Varierende 
innslag av teknikkene : Impuls fra 
underlag, delspinn og kropps- 
asymetri. 
Vi vil se mange individuelle teknikker. 
Ren, estetisk utførelse i tillegg til 
høyde og balanse honoreres. 
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SALTOKONKURRANSEN 
 

HOVEDSKJEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAG MATTE SUM TRAMPETT SUM RESULTAT 
      

      

      

      

      

      



NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND  

PÅMELDINGSSKJEMA-/DOMMERSKJEMA 

Kryss av apparat:  Matte  Trampett 
 

Lag: 

NAVN Trinn Toppkar. Trekk Karakter 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
 

 
Antall tellende: 

 

 
Lagsum: 

 

 
Lagets sluttkarakter (snitt) 
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