
INVITASJON TIL UNGDOMMER 
BLI MED PÅ LANDSTURNSTEVNET  

29. JUNI – 3. JULI 2022 
 
 

BREDDEUTVALGET UNGDOM I ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ØNSKER  
Å TILBY UNGDOMMER/UNGE VOKSNE MULIGHETEN TIL 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 sommeren 2022. 
Stevnet blir arrangert på Oslofjord Convention Center, like utenfor Sandefjord. 
(BUU har i samarbeid med Kretsen besluttet å IKKE lenger tilby tur til Eurogym sommeren 2022 
som tidligere informert om. Vi ønsker i stedet for å støtte med deltakelse på vårt nasjonale 
arrangement.) 
 

Reiseledere fra RGTK er: 
- Jannik B. T. Johansen - Havørn Turn/Sola Turn 

Har hovedtreneransvaret, reiselederansvar og administrativt ansvar 
Er leder for Breddeutvalget Ungdom i RGTK 

- Lene Kaspersen (noe usikkert, oppdatering kommer) – Klepp IL Turn 
Hjelpetrener og reiselederansvar 
Medlem i Breddutvalget Ungdom i RGTK 

 
Hvem kan delta: 
Ungdommer/unge voksne som er medlem av et lokalt lag knyttet til Rogaland Gymnastikk- og 
Turnkrets (RGTK) født fra -08. Det er ingen øvre aldersgrense, men hovedfokus vil være å ta med 
ungdommen/unge voksne på tur. 
Du kan være gymnast, trener eller bare støttemedlem i lokal klubb.  
(grunnet covid, vet vi at mange klubber ikke har parti tilbud til denne aldersgruppen nå, men 
ALLE som vil, er hjertelige velkommen til å delta på Kretstroppen) 
Stiller en forening med 10 gymnaster eller mer, så må de stille med egen reiseleder som de må 
dekke utgifter for selv. (det trenger ikke være en trener, men kan være en foreldre f.eks) Og 
reiseleder bør helst være over 25 år gammel.  
Klubb/forening står så klart fritt til å sende med så mange ledere de ønsker uavhengig av antall 
gymnaster fra klubben. 
 
Treningssamlinger: 
Det blir lagt opp til felles treningssamlinger med oppstart i januar 2022. 
Steder og datoer for samlinger kommer vi tilbake til etter påmelding, men det blir ca 1 trening 
pr mnd på en helgedag (fre, lør eller søn) Vi håper å få til en «bli kjent samling» før jul 2021.  
 
Oppvisning: 
Koreografien vil være bygget opp av dans, gymnastikk, akrobatikk og turnmomenter tilpasset 
hver enkelt gymnast sitt nivå og sin ferdighet. 

 
 



Kostnader: 
-   Steveneavgift   kr 1550,-   
    (inkl inngang til oppvisninger/seremonier/ 

t-skjorte/stevnemedalje/workshops/Gym for Life/ 
åpningsshow/»get-together-party»/Ungdomsfest 
fredagskveld/»farewell party» og avslutningsshow)   

-   Overnatting  Frapris pr pers 2180,- ons til søn på 6-mannsrom 
    (inkl frokost og varm lunsj, pris kan variere avhengig av hvilke   
    romtype en velger/får tildelt) 

   Leilighetshotell på anlegget inkl oppholdsrom, soverom, bad,  
  terrasse/balkong, kokemuligheter og TV. 

-   Oppvisningsklær   kr  info kommer 
-   Reise   kr  info kommer 
-   Lommepenger 

 
Påmelding: 
Kr 300,- av stevneavgiften betales ved påmelding. 
Resten av stevneavgift og opphold skal betales i midten av februar 2022. (info kommer) 
Første påmeldingsfrist til Krets er 19. november 2021 
GJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE: 

1. VIPPS overføring til 92997 (Rogaland Gymnastikk og Turn) kr 300,- 
Merkes med Gymnastens fulle navn og forening/klubb 

2. Skjermbilde av betalt vipps + følgende info: 
        Gymnastens navn / fødselsdato (dd.mm.åå) / mob nr / evt mail / navn på forening 

               Navn foresatte / mob nr / mail 
Denne info sendes til: gu.ungdomrgtk@gmail.com  
Du er ikke påmeldt før BUU har mottatt mail og bekreftet tilbake at alt er ok.  
Dette kan sendes fra hver enkelt deltaker som ønsker å bli med og trenger ikke gå fra klubb som 
felles påmelding.   
(ønsker klubb å organisere intern påmelding, styrer dere det selv) 
Når dette er mottatt, vil dere bli lagt inn i vår Spond gruppe og få invitasjon til en lukket 
Facebook gruppe. Her vil ALL kommunikasjon og informasjon deles etter påmelding.  
Ved avbestilling før 30. mars 2022, tilbakebetales overnatting og mat. Deltaker avgift refunderes 
ikke. (etter 30. mars, ingen refusjon)  
 
Reise: 
Etter hvert som vi ser hvor mange vi blir, vil vi finne en prisgunstig reisemåte for gruppen. 
 
Hva skjer ila Landsturnstevnet: 

- Velkomstfest på stranden onsdagskveld 
- «get-togheter-party» torsdagskveld 
- Ungdomsfest på stranden fredagskveld, inkl Taco Bowl å spise 
- Gym for Life konkurranse lørdag (dag) 
- Oppvisningsshow og «farewell-party» lørdagskveld 
- Workshops, oppvisninger, lær-på-stedet mm. 

 
Flashmob: 
Koreografert av Frida fra Sem IF.  https://vimeo.com/456147073  
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Stevnesang:  
Optimist av Jahn Teigen (passer fint i disse tider) 
 
Familien kan blir med: 
Ønsker familien å legge ferien til området samtidig er det fullt mulig. De kan leie rom inkl frokost 
og varm lunsj til samme pris som deltakere. De kan se på oppvisninger og kose seg på stranden. 
Ta kontakt med arrangør på mail: pameldingLT2022@gmail.com for bestilling innen 23. april 
2022 og merk med «familiepakke».  
Det er gode parkeringsforhold på området om dere ankommer med bil.  
Det er også mulig å komme med båt, det er mulig å leie båtplass. Ta da kontakt direkte med 
Oslofjord på tlf: 930 66 680 
 
 
Mvh 
Jannik og Lene 
Breddeutvalget Ungdom RGTK   
gu.ungdomrgtk@gmail.com 
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