VTGTK Kretsturnstevnet 2022
VESTFOLD OG TELEMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Kretsturnstevnet 2022 arrangeres på samme sted og tid som Landsturnstevnet
2022. Gjelder gymnaster fra Vestfold og Telemark gymnastikk og Turnkrets.
Kretsturnstevnet skal være i Sandefjord på OCC fra fredag 1. juli - lørdag 2. juli
2022. Ankomst kl. 09.30 fredag.
VTGTK er også arrangør for Landsturnstevnet 2022, et stevne som arrangeres
hvert 4.år. LT-2022 skal være i Sandefjord på OCC fra torsdag 30. juni-søndag
3.juli 2022. Ankomstdag onsdag for de som ønsker det.
Stevneavgift Kretsturnstevnet 2022: kr.900,- pr. person
•
•
•
•
•
•
•

Dette dekker
T-skjorte
Medalje
Workshops (mange spennende, både ute og inne) (egen
oversikt/påmelding kommer)
Inngang til alle oppvisninger
Inngang til Gym for Life konkurransen lørdag
Frie aktiviteter (egen oversikt kommer)
Badestranden med strandstoler

Dere kan stille med egen foreningstropp eller særtropp hvor flere foreninger slår
seg sammen og lager en oppvisning. Denne vil foregå på lørdag.

Overnatting
Overnatting er på leilighetshotell og har fra enkeltrom til 6-sengsrom med eget
bad/toalett, oppholdsrom og en enkel kokemulighet.
Seks-sengsrom koster pr. pers kr. 545,- fra fredag til lørdag inkl. frokost og lunsj
lørdag.
Gå inn på «LT-2022.no» for info om alt som skjer de ulike dagene og
overnatting. Ønsker dere ikke å overnatte er det anledning til å bestille lunsj
(varm mat) kr. 200,-.
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Påmelding
VESTFOLD OG TELEMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Hver klubb melder på sine deltakere, ledere og instruktører.
Forhåndspåmelding kr.150,- pr. pers.
Eget skjema sendes innen 26. november, det betales kr.150,- pr. pers.
sendes Marianne Grønvold på mail: marigon@sf-nett.no
Innbetaling til VTGTK kontonr.: 2480 25 50174
Dere registrerer klubb, kontaktperson og ca. antall deltakere.

Endelig påmelding
Eget skjema sendes innen 27.februar 2022, restbeløp betales.
Skjema sendes etter forhåndspåmelding med deltakers navn, fødselsår, hva de
skal delta på, lunsj og overnatting.

Turnhilsen fra styret
VTGTK

Kjetil Knutsen
leder

Wenche Havnås
Breddeutvalget
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