
1 

 

  

 

 

  
 

 
INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET 

KRISTIANSAND 
6. OG 7. MAI 2017 

 
                                   
                                                           

 

 

 

  

 

                   _______________ 
 

Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets 
 

 

 

 

Arrangør: 
KRISTIANSANDS TURNFORENING 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mM%2boToQT&id=7975C0C5399DBA0E41E14717744841F58055A477&q=logo+ngtf&simid=608023763963021603&selectedIndex=1


2 

 

  
 

Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets 
 

Velkommen til Barneturnstevnet 2017 
 

 

 

Vest-Agder Gymnastikk – og Turnkrets og Kristiansands Turnforening inviterer til årets Barneturnstevnet i 
Gimlehallen i Kristiansand.  
 
Barneturnstevnet går over to dager for barn fom 1. klasse.  
 
Lørdagen arrangerer vi konkurranser i både apparatturn- og troppsgymnastikk, samt konkurranse i «åpen 
klasse». I tillegg vil vi tilrettelegg workshops som vil inneholder masse aktiviteter og trenerkurs.  
 
Søndagen er det åpning av stevnet samt trening for oppvisningstroppene (foreningstropper og særtropper) 
og selve oppvisningene. Det vil være «åpen hall» for dem som ikke har en oppvisningstropper.  
 
PRIS  kr. 450,- (uten overnatting)   
  kr. 150,- (i tillegg for overnatting) 
 
Prisen inkluderer stevneavgift, t-skjorte, deltakelse i alle aktiviteter, lunsj og middag lørdag, lunsj søndag, 
ved overnatting: frokost søndag.  
 
Det er mulig å melde seg på en dag, og da er prisen kr. 350,- (uten overnatting). Prisen inkluderer 
stevneavgift, t-skjorte, stevnedeltakelse, og lunsj søndag.  
   
Trenere/lagledere betaler samme avgift.  
 
OVERNATTING 
All overnatting vil forgå på Lovisenlund skole (8-10 min. gangavstand til Gimlehallen). Foreningen må ha 
med seg en leder per 8 gymnaster. 
 
PÅMELDING/FRIST 
Påmelding sendes til post@ktfturn.no på vedlagte skjema innen 6. april.   
 
 
BETALING/REFUSJON 
Etter påmeldingen til post@ktfturn.no vil hver forening få tilsendt en faktura på totalbeløpet til lagets  
e-postadresse (viktig å oppgi riktig kontaktinfo til laget på påmeldingsskjema).  
Fom 23. april er påmelding bindende. Refusjon kun ved fremvisning av legeattest.  
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GENERELL INFO 
 
ANKOMST / MOTTAK 
Henvend dere direkte til stevnekontoret (gymsalen i Gimlehallen, på høyre siden ved hovedinngangen) hvor 
dere vil få konvolutt med all informasjon. 
Her SKAL alle billetter for lunsj, fest o.a. telles og signeres for. Når dette er signert har laglederen ansvar for 
billettene. Mistet billett må erstattes ved å kjøpe ny. 
NB! Vi ber kun 1 lagleder pr. forening møte på stevnekontoret for å ta imot informasjonskonvolutten. 
 
BESPISNING 
Alle måltider serveres i gymsalen og i kafeteria i Gimlehallen (lunsj på lørdag, festmiddag lørdag, frokost 
søndag og lunsj søndag) og vil foregå i puljer.  
 
KIOSK 
Vi har kiosk i Gimlehallen lørdag og søndag. 
 
FEST 
Festaften begynner med taco-buffet kl. 18.00.  
Rebusløp starter fom kl. 18.30. 
Det blir diskotek i gymsalen i Gimlehallen fra kl. 19.00 – kl.21.00  
Det må være lagledere på plass med deres gymnaster. 
 
GARDEROBER 
Garderobene for lagene finnes i Gimlehallen. Ved ankomst får hver forening en oversikt over hvilken 
garderobe de skal bruke. Det er også dusjer på skolen. 
 
TRENINGS- OG KONKURRANSE- OG OPPVISNINGSTIDER 
Planene settes opp etter påmeldingen.  
 
MUSIKK 
Det er lagenes ansvar at musikken er klar til trening og oppvisning. Vi ber derfor om at musikken må 
leveres på minnepenn eller sendes elektronisk senest ti dager i forkant av arrangement. 
 
MEDALJER 
Ved ankomst får dere en oversikt på hvor mange forskjellige medaljer din forening skal ha. 
Medaljene fra gull og oppover deles ut under åpning av stevnet. De øvrige medaljer fås ved ankomst til 
stevnet og deles ut av den respektive trener/ leder. 
 
 
STEVNEINNHOLD 
  
Lørdag:  
Ankomst, stevnekontor og hallen åpner kl. 09.00.  
Alle konkurranser foregår på lørdagen. Det vil bli trening i apparatene for konkurransedeltakere. Samtidig vil 
det bli flere rotasjoner med workshops (Parkour, sirkus, turnbilder &turnfilm, lær på stedet, bueskyting (?), 
kampsport(?). Det vil bli rebusløp og middag, samt diskotek.  
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Søndag:  
Frokost/lunsj, trening foreningsoppvisninger/særtropp, «åpen hall», offisiell åpning av stevnet, defileringen, 
oppvisninger, premiering.  
 
(se vedlagte foreløpig program). 
 
 
LØRDAG 6.5. 
 
KONKURRANSER 
Alle konkurransegrener arrangeres samtidig på lørdag 6. mai i Gimlehallen. Foreløpig tidsplan:   
 
kl. 09.30 Trening  
kl. 11.15 Defilering 
kl. 11.30 Konkurransestart 
ca. 16.30 Premieutdeling  
 
Troppsgymnastikk 
Det konkurreres i trampett, tumbling og frittstående.  
    
Konkurranseklasser:   Aspirant 9-10 år 
  Rekrutt 11-13 år 
  Junior 13 og eldre 
 
Apparatturn:   
Det vil kunne turnes i et utvalg av apparater (det vil ikke bli Reuter gulv, bare frittstående gulv).  
 
Konkurranseklasser:   Aspirant 9-10 år 

Rekrutt 11 - 12 år  
Junior 13 år og eldre 

 
Åpen klasse:     
I «åpen klasse» kan foreningene delta med oppvisninger fra både rytmisk gymnastikk, sportsdrill, 
dans/jazzdans, og mer.  
 
Oppvisningstid per tropp: 3 minutter.  
 
PREMIERINGER 
All premiering for apparatturnkonkurransen, troppskonkurransen og «Åpen Klasse» blir utdelt etter 
konkurranseslutt. Det blir 1/3 dels premiering.  
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WORKSHOPS (fra 1. klasse)      
Det tilbys forskjellige workshops for dem som ikke er med i konkurransene. Det blir 3 rotasjoner, varighet 50 
min. I påmeldingsskjema kan det krysses av sine 3 mest prioriterte ønsker. Vi prøver å tilrettelegge så godt 
som mulig for at deltakerne vil kunne få de workshop en helst vil ha.    
 
Nr. 1 Dans: Her blir det dans enten hip-hop eller breakdance (ikke avklart enda).  
 
Nr. 2 Sirkus: I denne work-shopen lærer du deg å sjonglere med erteposer, baller, køller, balansering på 
slack-line, og mye mer spennende.  
 
Nr. 3 Parkour: er en bevegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten. 

Det bygges løyper hvor barna kan utfordre seg selv for å komme fra start til mål. 
 
Nr. 4 Turnbilder og turnfilm (fra 11 år): Med mobilkameraet ditt lærer du hvordan du kan ta spennende 
turnbilder og lage flotte turnfilmer. Motivene får du nok av i hele Gimlehallen.  
 
Nr. 5 Åpen hall: Turnhallen er åpen for fri trening med en instruktør tilstede.  
 
Dersom for få påmeldte vil evt. noen av workshopene bli avlyst.  
 
 
SØNDAG 7.5. 
 
FORENINGSOPPVSINING/SÆRTROPP  fom kl. 09.00 
Det er ønskelig at alle foreninger stiller med en foreningsoppvisning.  
Oppvisningstid rettes etter antall deltakere:  
 
1-20 deltakere: 4 min 
21-40 deltakere: 6 min. 
41-60 deltakere: 8 min. 
61 og mer: 10 min.  
 
 
  

Ytterlige opplysninger kan fås ved å kontakte post@ktfturn.no. 
 
 

Vi ønsker dere en fin helg under Vest Agder Barneturnstevne 2017 
 
 

Vel møtt!! 
Kristiansands Turnforening 
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FORELØPIG PROGRAM: lørdag 06.05.2017 
 

Stevnekontoret i Gimlehallen er åpent kl. 09.00-10.30. 
Fra kl. 09.00 Deltakerne ankommer BTS. ☺ 

Innkvartering på Lovisenlund skole  

09.00 Hallen åpner  

09.30 Lagledermøte 
Dommermøte Klubbrommet 
Vanskeskjema leveres 

09.30 Trening i apparater  

10.30 Workshop rotasjon 1 

11.30 Workshop rotasjon 2 

11.15 Innmarsj for konkurranse i Gimlehallen 

11.30 Konkurransestart 
10.45-13.30 Lunsj i gymsalen/kafeteria i Gimlehallen 

14.00 Workshop rotasjon 3 
Ca. 16.30 Premieutdeling konkurranser 

17.30 Festmiddag starter i gymsal/kafeteria 
18.30 Rebusløp starter  

19.00-21.00 Diskotek i gymsalen  
 

22.00 Hallen stenges og ryddes klar for søndag 
23.00 Ro i leiren 

 

Kiosk i Gimlehallen begge dager. 

 
FORELØPIG PROGRAM: søndag 07.05.2017  
 
Stevnekontoret åpner kl. 09.00. 

08.00– 09.30 Frokost i gymsalen/kafeteria i Gimlehallen 
09.00-13.00 «Åpen hall» i turnhallen og RS-hallen 

09.00-13.00 Trening til foreningsoppvisning/særtropp 
11.00 –13.00 Lunsj i gymsalen/kafeteria (karbonader og salat) 

12.00 Klasserommene må være ryddet. Bagger, sekker ol. Kan plasseres i 
Gimlehallen. 

13.15 Oppstilling til defilering fra parkeringsplassen (ved fint vær) eller i 
garderobekorridor (ved dårlig vær). 

13.30- ca. 15.30 Defilering 

 Stevnet åpnes  

 Medaljeutdeling 
 Foreningsoppvisninger/særtropp 
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