ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

INVITASJON TIL UNGDOMMER TIL
LANDSTURNSTEVNET I SANDEFJORD
24.-27. JUNI 2021
BREDDEUTVALGET UNGDOM I ROGALAND TURNKRETS ØNSKER Å TILBY
MULIGHETEN Å DELTA PÅ LANDSTURNSTEVNET SAMMEN MED OSS
Breddeutvalget Ungdom (BUU) i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) ønsker å invitere deg til å
bli med på neste Landsturnstevne i Sandefjord sommeren 2021.
BUU har i samarbeid med Kretsen besluttet å IKKE lenger tilby tur til Eurogym og Island sommeren
2021 som tidligere informert om.
Dette grunnet usikkerheten rundt Covid-19.
Men BUU ønsker fremdeles å tilby en turntur for ungdommen sommeren 2021, og da falt det naturlig
å delta på vårt nasjonale arrangement som er Landsturnstevnet.
Reiseledere fra RGTK er:
- Jannik B. T. Johansen - Havørn Gym & Turn
Har treneransvaret og reiselederansvar + det administrative
Er leder for Breddeutvalget Ungdom i RGTK
- Tone Røksund - Buøy IL Turngruppen
Reiselederansvar
Er leder for Breddutvalget Voksen i RGTK
Er styremedlem i RGTK
Hvem kan delta:
Ungdommer som er medlem av et lokalt lag knyttet til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) fra det året
en fyller 13 år til -00.
(det er ingen øvre grense, men hovedfokus vil være å ta med ungdommen)
Kostnader:
- Steveneavgift
- Lunsj (varm)
- Skoleovernatting
ons-søn inkl frokost
- Oppvisningsklær
- Lokal busstransport
- Reise
- Middag
ikke inkl, må kjøpes
- Lommepenger

kr 1550,Kr 360,- alle dager
kr 1000,kr info kommer
kr 70,- alle dager
kr info kommer
kr ??
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Påmelding:
Nytt på Landsturnstevnet er at de bruker Deltaker.no
Dvs at hver enkelt må gå inn å melde seg på selv og betaler her 50% av deltaker avgift ved registrering.
Resten blir trukket fra hver enkelt 21. mars 2021
Første påmeldingsfrist til arrangør er 27. oktober 2020
Men for at hver enkelt skal vite hva dere velger på Deltaker.no, MÅ dere sende kontaktinfo til oss i utvalget
innen 25. oktober 2020
Vedlagt skjema fylles ut og sendes til: gu.ungdomrgtk@gmail.com
Dette kan sendes fra hver enkelt som ønsker å delta og trenger ikke gå fra klubb som felles påmelding.
Når dette er mottatt, vil jeg sende dere all info dere trenger i første omgang.
Vi tenger også denne info for å vite hvem vi har med, da vi etter hvert får lister fra arrangør, og da er det greit
av vi kan sjekke alt alle ”våre” mer påmeldt ☺
(det er mulig å melde seg på etter frist, men da stiger beløpet med 200,- kr og en er ikke garantert t-skjorte)
Påmeldingsavgiften dekker:
- Adgang til alle oppvisninger/seremonier
- Steven t-skjorte
- Stevnmedalje
- Deltakelse på workshops (mer info om alternativer kommer ila vinteren)
- Åpning og ”get togheter party” torsdagskveld
- Ungdomsparty fredagskveld
- Galla og avslutningsfest lørdagskveld
- Adgang til Strømbadet i sentrum
Reise:
Etter hvert som vi ser hvor mange vi blir, vil vi finne beste og prisgunstig reisemåte for gruppen.
Treningssamlinger:
Det blir lagt opp til trenings samlinger, men ikke før i 2021.
Tider og dato for samlinger kommer vi tilbake til etter påmelding.
Sosiale medier:
https://lt-2021.no
https://lt-2021.no/wp-content/uploads/2020/09/Invitasjon-LT-2021-140920-FINAL.pdf
Lokal Facebook og Spond gruppe:
Vi har en lukket Facebook gruppe for både gymnaster, ledere, trenere og foresatte til deltakende klubber der
vi vil dele bilder og filmsnutter privat.
Vi vil også invitere deltakere til en Spond gruppe der vi har oversikt over treningene, og deler viktig info og
dokumenter.
https://www.facebook.com/groups/460975281324762/about/
Spond gruppelenke: https://group.spond.com/TJYPV

Mvh
Breddeutvalget Ungdom RGTK
gu.ungdomrgtk@gmail.com
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Kontaktinfo for deltakelse på Landsturnstevnet 2021

Forening:_______________________________________________
ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

GYMNAST

Navn
Adresse
Mail
Tlf
Født
Kontaktinfo foresatt nr 1:
Navn
Mail
Tlf
Kontaktinfo foresatt nr 2:
Navn
Mail
Tlf

Gymnaster ønsker å følge fellestransport, sett kryss:
Begge veier:

Til Sandefjord:

Fra Sandefjord:

Matallergier eller annen viktig info som reiseledere bør vite:

REISE:
Om en gymnast ikke ønsker å følge fellestransport begge veier grunnet
ferie før eller etter stevnet, så er det mulig.
MEN; da er foreldre/foresatte selv ansvarlig for å levere/hente gymnast
ved skole/avtalt møtested i Sandefjord.
Er gymnasten 18 år, kan de reise alene til eller fra ved at
Kretsreiseledere mottar skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatt.

SENDES TIL gu.ungdomrgtk@gmail.com INNEN 25.okt. 2020

3

