
 

     Grimstad Turn- og Idrettsforening har gleden av å invitere til: 

 Gymnastikkfestival i Iglandhallen. 
Søndag 19. april 2020 fra kl. 10.00-16.00   Oppvisning kl. 14.00 

 

Aust-Agder Gymnastikkfestival er et av høydepunktene for alle 
turnere på barnepartier. Ca 400 gymnaster i alderen 6-13 år fra hele 
fylket deltar. Dette tror vi blir den siste Gymnastikkfestivalen i denne 
formen, og GTIF ønsker å lage en flott avslutning på «Aust-Agder 
Gymnastikkfestival» med klubboppvisninger, Lær på stevne-
aktiviteter, lunsj og medaljer 
 
Praktiske opplysninger: 
Aktiviteter: Ulike aktiviteter i Iglandhallen, Holvikahallen og uteområdet. 
Trening: Foregår frem til oppvisning kl 14 00 
Oppvisning: Foreningstropper og lær på stevne-tropper 
Mat: Det serveres lunsj til alle deltakere. 
 
Stevnet i år vil bestå av følgende fellestropper:  
Lær på stevnet dans 6-9 år og  
Lær på stevnet dans 10-13 år 
Lær på stevne free-run aktivitetsløype 
 

Påmeldingsavgiften er kr 175 og inkluderer lunsj. Alle klubber må betale for sine 
deltakere innen 01.04.2020 til konto nr:2840.30.01726.  Mrk. Med Påmelding 
Gymfestivalen 2020 og klubbnavn Kontaktperson for klubbene: dl@gtif.net  

 
Premiering skjer etter deltakelse:  
2 stevner: Bronse, 4 stevner: Sølv ,6 stevner gull og 7 stevner: Gull med krans 
I tillegg får alle som er med en egen deltakerpremie. 
Klubber med mer enn 40 deltakere får 10 min. oppvisningstid. 
Klubber med mindre enn 40 deltakere får 5 min. oppvisningstid. 
 
Treningstider og program for dagen blir oversendt etter at vi har mottatt påmelding.   
Vi ønsker et publikumsvennlig stevne og oppfordrer derfor til høy aktivitet gjerne ved 
bruk av flere apparater samtidig.  

 
Vi håper på stor oppslutning om stevnet!      

 VELKOMMEN TIL IGLANDHALLEN OG GRIMSTAD 

mailto:dl@gtif.net


Jeg har deltatt på følgende 

stevner tidligere (sett kryss): 

Grimstad 2019                  ___ 

Arendal 2018                    ___ 

Grimstad 2017                  ___ 

Grimstad 2016                  ___ 

Arendal 2015                    ___ 

Grimstad 2014                  ___ 

 

                 

        
 

 

                                        
 

PÅMELDINGSSLIPP 
 

Denne siden klippes ut og leveres til treneren på neste trening i en 
konvolutt med kr 175,- (eller på den måten den enkelte klubb 
bestemmer) 
 
Siste frist: onsdag 1. april 2020 
 

     Ja, jeg vil delta på 
Aust-Agder Gymastikkfestival i Grimstad 19.april 2020 
 
 
Navn: ________________________________ 
 
Fødselsdato: ________________________ 
 
Tlf: ___________________________________ 
 
Evt.allergi:___________________________ 
 
 
 

 


