Invitasjon til barnekretsturnstevne 2021
Ekko/Aureosen 18.-19. September
Sted: Julsundet skole og Aukrahallen. Det sosiale vil foregå på Julsundet skolen, det
sportslige i Aukrahallen
Overnatting: Julsundet og Jendem skole. Alle som overnatter, må ha med liggeunderlag og
sovepose. Det er garderober på skolene.
Mat: Det blir servert lunsj lørdag og søndag, middag lørdag og frokost søndag. Vi lager også
mellommåltid kasser mellom måltidene. Det vil være kiosk på skolene og i Aukrahallen.
Workshops: deltakerne kan velge seg en aktivitet de ønsker være med på. Dette vil foregå
på lørdag ettermiddag. Sett opp ønsket prioritert rekkefølge fra 1-3. De kan velges mellom:
Bungee. (trening med strikk aldersgrense 15 år) Taekwondo. Zumba. Hip hop. Orientering.
Skyting. Kajakk og Klatring. Noen av aktivitetene er det begrensning på antall personer. Alt
foregår i nær tilknytning til skolen.
Kveldsaktivitet lørdag: Vi legger opp til diskotek lørdag kveld. Så ha gjerne med ett skift. Det
vil også bli «kino» i stor auditoriet på Julsundet skole.
Stevneprisen 2021: Hver klubb viser frem din stevneprisdans. Tema for dansen i år er
Games.
Meld fra på hvilken type dans dere lager og musikk innen 30.06.2021 til
post@ekkoaureosen.no
Dersom noen velger likt tema er det førstemann til mølla som gjelder, vi ønsker variasjon så
her er det bare tenke kreativt og det finnes lite begrensninger.

Fellesdans: Det er laget fellesdans for stevne som vi vil alle skal være med på.
Show og oppvisning: Det er mulighet for å delta i klassen show og oppvisning.
Særtropp: Det er mulighet for å delta i klassen særtropp. Her vil det ikke være bedømming.
Synser: Alle klubber må melde inn en synser ved påmelding. Oppgi navn, telefonnummer og
mail til synser så vil vi ta kontakt med vedkommende for regler.
Medaljer: Alle deltakere vil få medalje på stevne. Klubbene som ønsker medaljer som
markerer antall år deltatt på stevne bestiller dette selv på idrettsbutikken.no Vi vil på stevne
markere deltakere som har deltatt 7 år og oppover. Det er fint om disse meldes inn ved
påmelding og de kan få medalje/plakett på stevne.
Krav for medalje:
Bronse 2 år
Sølv 4 år
Gulv 6 år
Gull m/krans 7 år
Plakett 8,9 og 10 år.
T-Skjorte: Det blir laget stevne t-skjorte. Denne vil koste 150 kr og bestilles ved
påmeldingen.
Priser turnstevne:
Overnatting med frokost: kr 150 pr pers.
Hyggekveld med middag: kr 150 pr. pers.
Lunsj lørdag: kr 50 pr. pers
Mellommåltid (Kasse med knekkebrød, enkelt pålegg, frukt og mellombar) kr 50 per pers.
Lunsj søndag: kr 50 per pers.
T-skjorte: kr 150 per pers.
Startkontingnet: kr 270 per pers.
Stevneprise: kr 300 per klubb.
Show og oppvisning: kr 300 per klubb
Særtropp: kr 100 per klubb.

Send svar på tema til stevneprisdansen innen 30.06.2021 til post@ekkoaureosen.no

HUSK: påmelding må inneholde navn og fødselsår til alle deltakere. Valg av workshops.
Allergier og bestilling av t-skjorte.
Navn på kontaktpersoner, telfonnummer og mail til disse.
Har dere spørsmål angående stevne ta kontakt med:
Kristin Ulven 95753885 eller Terese Solheim 41404877
Påmelding til post@ekkoaureosen.no innen 30.07. 2021
Vi sender ut faktura til klubbene med samlet betaling. Nærmere informasjon kommer når
påmeldingsfristen er utgått.
Da er det bare krysse fingrene for gjennomføring og ønske dere velkommen til oss

