
 IL Stjørdals-Blink Turn 
 Besøksadresse: 

  Gymnasgata 1, Stjørdal 
 

    stjordalsblinkturn@gmail.com 
 

 Bank: 4435.06.80141 
   

 

Vi inviterer til vårens vakreste eventyr! 
 

Årets Barnekretsturnstevne for gamle Nord-Trøndelag går av stabelen 11.-12. juni i Stjørdal og vi vil 
invitere alle turnere som er født i 2009-2015 til oss.  

Deltakeravgiften er kr 850,- og dekker overnatting, t-skjorte, stevnemedalje og måltider. Pris for 
trenere og ledsagere er kr. 600,-. Hvis man ønsker å komme fredag så blir det kr 100,- ekstra. 

Påmelding er bindende og skal gjøres innen 20. april 2022. Påmelding gjøres ved å sende vedlagte 
påmeldingsskjema til stjordalsblinkturn@gmail.com.  

Man regnes ikke som påmeldt før innbetaling er gjort til konto 4435.06.80141. 

Siden det nå er endret retningslinjer for barnekretsturnstevnet, ber vi om at alle klubbene sender oss 
en mail så snart som mulig med ca antall turnere de har i 1. - 7. trinn, slik at vi får oversikt over hva 
som blir maks antall turnere på stevnet. Merk - dette er uavhengig av påmeldingen. 

 

Litt praktisk info 

- Arrangementet vil foregå i Stjørdalshallen med overnatting på nærliggende skoler 
- Det er mulig å overnatte fra fredag for de som kommer langveisfra 
- Det vil bli servert følgende: 

- Fredag: Kveldsmat 
- Lørdag: Frokost (for de som kom fredag), lunsj, middag, kveldsmat 
- Søndag: Frokost, lunsj 

- Programmet omfatter på lørdag defilering, trening for neste dags oppvisning, turnverksted 
og underholdning lørdag kveld. Søndag er det oppvisningsdag, lag med under 50 deltakere 
har inntil 8 minutter oppvisning, lag over 50 deltakere har inntil 10 minutter oppvisning. 
Defilering inn til oppvisnign. 

- Kretsmedaljer deles ut av klubbene selv, 7 års medaljer med navneliste skal leveres inn til 
stevnekontoret for utdeling på søndag. 

Ledsagere: 

- 1. - 2. trinn: 5 barn pr ledsager 
- 3. - 4. trinn: 8 barn pr ledsager 
- 5. - 7. trinn: 10 barn pr ledsager 

 

Vi håper dere gleder dere like mye som vi gleder oss til å se alle turnerne igjen! 

 

Mvh Eva Lassemo, leder IL Stjørdals-Blink turn 


