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79. Barnekretsturnstevne, 11. juni 2022 
 
Gran IL ønsker turnvenner fra hele gamle Oppland velkommen til turnfest for liten og 
stor, med oppvisninger, defileringer, aktiviteter og annen moro. 
 
Gran ligger i naturskjønne omgivelser midt på Hadeland.  
Hovedbasen for stevnet er Gran Idrettspark med klubbhus, 3 fotballbaner, 2 tennisbaner, ballbinge, 
skatepark, sandhåndballbane og ikke minst flott turnhall på Hadeland Videregående Skole i 
umiddelbar nærhet. 
 
Stevnet blir i år et kompakt stevne over en dag. Ønsker dere overnatting, må det arrangeres i egen 
regi av hver turnforening. Se liste over overnattingsmulighet under. 
 
Vi håper mange vil delta og gjøre denne dagen til en flott og minnerik turndag! 
 
Her følger litt mer informasjon om årets Barnekretsturnstevne.  
 
Lørdag 11. juni 
 

● Oppstart ca. kl. 10.00.  
● Defilering til Gran Idrettspark, åpning av stevnet 
● Oppvisninger og aktiviteter i Gran idrettspark 
● Foreningsoppvisninger 

Banen deles i to og alle foreninger får tildelt en halvdel  
o Foreningene velger musikk selv  
o Tidsbegrensning: Max 10 minutter, minimum 5 minutter med inn og utmarsj.  
o Fast utstyr pr halvdel: Trampett, tjukkas og airtrack. Vanlig turnhall-utstyr. 
o Bane/apparatoppsett og musikk må meldes inn senest 2 uker før stevnet.  

 
 

● Synsekonkurranse hvor det vil bli lagt vekt på: 
o - Kreativitet, både når det gjelder oppvisningsform og kostymer 
o - Musikk, valget av musikk skal passe for ungene og for oppvisningens utførelse 
o - Glede, oppvisningens vanskelighetsgrad skal ligge på barnas nivå 

 
 

Aktiviteter i idrettsparken 
 
I tillegg til defilering og oppvisninger er det tilgang til alle fasilitetene i Idrettsparken som klatrevegg, 
tennis, basket, skatepark, sandvolleyball og sandhåndball. 
 
Vi jobber også med å få plass aktiviteter som hinderløype, hoppeslott, løping i hamsterhjul i en 
oppblåsbar bane, basseng med baller og kanskje vi får til skumparty og gratis avslutningskonsert!   
 
 
Påmelding innen 1. mai til: https://arrangement.spoortz.no/event/bkts_2022_11062022 
 
 
 

https://granil.no/portal/arego/club/1153/sport/4
https://arrangement.spoortz.no/event/bkts_2022_11062022
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Overnatting: 
 
Alternative overnattingsmuligheter:  
 

● Hotel Hadeland: www.hotell-hadeland.no Tlf 61 33 02 25  
● Sanner Hotell: www.sanner-hotell.no tlf 61 33 33 00  
● Lygnasæter: www.lygna.net tlf 61 32 86 13  
● Granavollen Gjestegiveri: https://www.granavolden.no/ tlf: 61 33 77 00 
● Sløvika camping: https://www.slovikacamping.no/ tlf:61 31 55 80 
● Lygna booking: https://lygnabooking.no/  61 33 80 00 

 
 

Hold av lørdag 11. juni – la oss sammen gjøre dette til «Vårens vakreste eventyr» 
 
 
Turnhilsen fra 
Gran IL Turn 
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