
                    

 

 

 IL Tjalg Turn og Brønnøysund 
 

          Ønsker dere hjertelig velkommen til 

Barnekretsturnstevnet – Sør 

5-7 Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Temaet - Filmsjanger 
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IL Tjalg Turn har gleden av å ønske dere velkommen til ei trivelig turnhelg med gode 

opplevelser og turnminner ☺ 

Oppvisning 
 

Årets tema er Filmsjangere og vi gleder oss til å se hvordan din turnforening velger å tolke 

temaet.  

Oppvisningen vil være i Salhushallen lørdag 6 juni.  

Felles Blime-dans 2019 for å uttrykke vennskap mellom turnerne er viktig! 

Under oppvisningen vil hvert lag disponere følgende tidsramme 

 

• Under 20 gymnaster maks 5 minutter  

• 20 – 49 gymnaster maks 10 minutter  

• 50 – 99 gymnaster maks 12 minutter  

• Over 100 gymnaster maks 15 minutter / to grupper maks 10 minutter hver gruppe 

     

Tilgjengelig utstyr vil ha fast oppsett som sendes ut med påmeldingen.  

Følgende vil være tilgjengelig 

1 stk airfloor 12 m 

Trampett tilpasset alle aldersgrupper 

Pegasus 

Springbrett 

Tjukkaser 

Skranke 

Bom 

 

Påmelding 
 

Fyll ut vedlagt påmeldingsark og send til michal.motyka82@gmail.com og kopi til kretsen. 

Husk å gi beskjed om matallergi. 

Frist for påmeldingen er 1.Mars 2020 (påmelding etter fristen påløper gebyr.) 

Kontonr: 4516 2026589 

 
Stevneavgift:    350.- 

Bankett/fest:    250.-  

Overnatting/frokost lør:  100.-  

Overnatting/frokost søn:  100.- 

Lunsj lør:    100.- 

Totalt:     900.- 
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Foreløpig program 
 

Fredag 5 Juni:  

 

17.00        Stevnekontoret åpner 

 

 Registrering på Salhus Skole, utdeling av informasjon og deretter innkvartering til denne 

skolen. 

 

19.00 -21.00       Enkel kveldsmat serveres på skolene. 

21.00       Trenersamling for informasjon. 

 

 

Lørdag 6 juni:  

 

06.30        Frokost serveres på skolene. Fram til kl 09:00     

08.00        Treninger i Salhushallen 

11.00       Lagene henter seg Lunsj (trener/leder kan hente samlet) 

13:00        Defilering fra sentrum til Salhushallen 

14:00        Åpning av stevnet 

15:00        Oppvisning i Salhushallen  

19.00        Bankett på Samfunnshuset med utdeling av medaljer.  

Gymnaster, trenere, foreldre og andre oppfordres til å pynte seg f.eks. i tråd 

med temaet Filmsjanger. 
22.30        Diskotek slutt. 

 

 

 

Søndag 7 juni:  

 

08:00 - 10:00        Frokost serveres på skolen   

10:00 og utover    Turnforeningene rydder klasserom. Hjemreise  

 

 

 

Velkommen til ei flott turnhelg med oss. 

 

Med vennlig hilsen 

IL Tjalg Turn 
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