
  

 

 
 

 

Velkommen til Kretsturnstevne for barn 6 - 12 år på Leknes! 
 

Ballstad gym og turn har gleden av å ønske dere velkommen til barnekretsturnstevne på 

Leknes 5. - 7. juni 2020.  

 

Program for turnstevnet 
Fredag 

 Innkvartering og kveldsmat 

Lørdag: 

 08:00 – 10:30 Frokost 

 10:30 – 11:00 Fellesøving på «Bimeddansen» 

 11:30 – 13:00 Defilering og åpning av stevnet. Fellesoppvisning av «Blimeddansen» 

 14:00 – 17:00 Diverse aktiviteter. (Se lenger ned i invitasjonen for mer info)  

 18:00 – 19:30 Middag med litt underholdning  

 19:30 – 21:00 Diskotek  

Søndag 

 07:00 – 08:30 Frokost 

 08:00 – 11:00 Styrt trening for foreningsoppvisning 

 11:00 – 14:30 Foreningsoppvisning 

 

Musikk til oppvisning 
Musikk som skal brukes under oppvisningsnumrene må sendes til oss på e-post innen 15. mai. Vi ser 

helst at dere bruker MP3- eller WAV-format. Om dere ikke har musikken i dette formatet så vær 

tidligere ute slik at vi får tid til å teste det. 

 

  



Oppvisning og tema 
Vi har valgt «Eventyr» som tema for stevnet. 

Vi legger ut turnmatte 5 stk 1400×200×3,5 cm, tumblingbane og airtrack som blir liggende fast. I 

tillegg har vi en del flyttbart utstyr som tjukkaser, pegasus, kasse, skumkasse, trampett, springbrett 

osv. Om dere er usikker på noe utstyr, så ta kontakt. Se skisse over oppsettet i hallen lenger ned.  

Tildelt tid for oppvisning: Under 50 deltagere  10 min 

 50 - 100 deltagere  15 min 

 Over 100 deltagere  20 min  

 

 Priser 
Deltakeravgift 350,- 

Deltakeravgift (trenere/reiseledere)  100,- 

Overnatting (pr. natt) 100,- 

Lunsj lørdag 75,- 

Lunsj søndag 75,- 

Bankett Lørdag 200,- 

 

Ekstragebyr ved for sen  

påmelding (pr. deltaker) 100,- 

 

Innkvartering 
Overnatting blir på Leknes og Fygle skole. Det blir dusjmuligheter i Leknes Idrettshall og på Fygle 

skole. 

Det vil også bli muligheter for å parkere campingbil/campingvogn utenfor skolene, men det er uten 

strøm.  Vi kommer med mer info om overnatting/camping for foresatte 

Matservering 
For de som skal ha overnatting er også kveldsmat (fredag) og frokost (lørdag og søndag) inkludert. 

Frokost og kveldsmat blir servert på skolene, lunsj og bankett vil bli servert i Leknes idrettshall. Pass 

på å gi beskjed ved eventuelle allergier på registreringsskjemaet.  

Det blir taco til middag lørdag. Til lunsj lørdag servere vi fiskeburger/pølse m/brød, frukt og drikke. 

Søndag blir det lunsjpakke med enten baguett/olapakke frukt og drikke 

Bankett 
Under banketten vil det bli underholdning med eventyr. 

Etter banketten blir det rigget om i deler av idrettshallen for diskotek, tilpasset for alle helt ned til 6 

år. Det blir også div leker under diskoteket 

 



 

Aktiviteter 
Lørdag etter åpningen vil det bli tid for diverse aktiviteter. 

Vi skal leie inn 4 instruktører fra forbundet. Det blir trampett, tumbling, airtrack og mange andre 

aktiviteter. Alt foregår i hallen.  

Vi kommer tilbake med mer info når vi har fått påmeldingen. 

 

Viktige tidsfrister 
Påmelding til stevnet  23. mars 

Betalingsfrist  1. mai 

Innsending av musikk  15. mai 

 

 
Er det noe info dere savner, tar dere bare kontakt med oss 

Vi gleder oss til å treffe turnfamilien igjen 

Med vennlig hilsen 

Ballstad gym og turn 

Lisa Arctander 

91754455 

lisaarctander@hotmail.com 

mailto:lisaarctander@hotmail.com

