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Storkretsturnstevnet  
Kristiansand 9.-10. mai 2020 

 
INFO nr. 1 

 
Generell informasjon 
Forhåndspåmelding 
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Til alle foreninger og lag i  
Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold  
 
Kristiansands Turnforening har gleden av å ønske dere velkommen til storkretsturnstevnet for 
voksne i Kristiansand 09. til 10. mai 2020.  
 
Stevnekontingent er kr 650,-.  
 
Foreløpig program:  
 
Fredag 08.mai:  
Ankomst Radisson Blu Caledonien Hotel 
 
Lørdag 09. mai:  
Ankomst  
Fra kl. 09.00 Treninger hele dagen i Gimlehallen 
kl. 19.30 Bankett på Radisson Blu Caledonien Hotel 
 
Søndag 10. mai:  
Generalprøve i Gimlehallen  
Oppvisning i Gimlehallen  
      
AKTIVITETER  
     
Oppvisninger: Tanken er å organisere oppvisningene innenfor rammen av en turngalla. Det betyr 
blant annet at hallen mørklegges slik at det blir mulig med bruk av spotlights/lyseffekter.   
 
Fellestroppen for damer vil være fellestroppen som er laget for Vestlandsstevnet i 2020 «Happy 
moves». Vi kommer tilbake til hvordan vi vil organisere gjennom gang av programmet.  
Her er lenke til program, formasjoner, musikk og video til programmet Happy Moves – fellestropp 
Vestlandsturnstevnet 2020; 
https://www.gymogturn.no/events/event/vestlandsturnstevnet-2020/  
 
Norges Turn Veteraner vil delta med en tropp fra Øst- og Sørlandet på stevnet. Deltakere på denne 
troppen må meldes på via de enkelte lokale klubber. 
 
Vi inviterer også til en «Workshop Voksenturn» i vår apparathall.  
Dette er et tilbud som alle kan være med på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gymogturn.no/events/event/vestlandsturnstevnet-2020/
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INNKVARTERING 
Vårt arrangementshotell Radisson Blu Hotell Caledonien tilbyr to ulike overnattingstilbud. 
Overnatting på avd. Caledonien og overnatting på avd. Dronningen. Alle rommene ligger i samme 
hotell og har samme frokostsal. Caledonien ble ferdig oppusset i 2018, mens Dronningen har den 
originale fasaden.  
Begge avdelingene har høy standard og er inkludert frokost.     
        
Priser for overnatting:                 
              
Overnatting Caledonien 8 til 10 mai 2020: 
Rompriser   Kr. 1.095,00 pr enkeltrom pr natt. 
    Kr. 1.295,00 pr dobbeltrom pr natt (kr. 647,50 pr pers) 
    Kr. 1.495,00 pr trippelrom pr natt (kr. 498,50 pr pers) 
    Kr. 1.695,00 pr 4-sengsrom pr natt (kr. 424,00 pr pers) 
 
For booking på Radisson Blu Caledonien Hotel: 
 
Epost til: guest.kristiansand@radissonblu.com  
Telefon: 38 11 21 00 
Kode: Turn2020 
 
 
Overnatting Dronningen 8 til 10 mai 2020: 
Rompriser   Kr. 795,00 pr enkeltrom pr natt 
    Kr. 995,00 pr dobbeltrom pr natt (kr. 497,50 pr pers) 
    Kr. 1.195,00 pr trippelrom pr natt (kr. 398,50 pr pers) 
    Kr. 1.395,00 pr 4-sengsrom pr natt (kr. 349,00 pr pers) 
 
For booking på Dronningen Hotel: 
 
Epost til: guest@hoteldronningen.no  
Telefon: 38 04 70 00 
Kode: Turn2020 
 
 
BANKETT 
Bankett lørdag 09. mai kl. 19.30 på Radisson Blu Caledonien hvor det serveres en 3-retters middag 
med underholdning.  
 
PÅMELDING  
Forhåndspåmelding skal sendes Kristiansands Turnforening innen 15. oktober 2019 på vedlagte 
skjema. Endelig påmelding skal sendes Kristiansands Turnforening innen 15. desember 2019.  
 
AVBESTILLING  
Ved avbestilling etter 01. mars 2020 refunderes ikke depositumet.  
Ved avbestilling etter 20. mars 2020 er det ingen refusjon for innbetalt beløp.  
 
 
 

mailto:guest.kristiansand@radissonblu.com
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BETALING 
Med endelig påmelding den 15. desember 2019 skal det betales et depositum som tilsvarer 10% 
av summen stevnekontingenten + bankett.  
Registering blir kun foretatt når beløpet er på KTFs konto.  
Komplett innbetaling skal foretas senest 01. mars 2020.  
 
Vedlagt følger et skjema vi ønsker i retur så snart som mulig og innen 15.oktober 2019. 
Skjemaet returneres til post@ktfturn.no.  
 
Videre informasjon vil kun skje til de foreningene som har sendt inn forhåndspåmelding.  
 
All informasjon vil foregå via e-post og på vår hjemmeside www.ktfturn.no  
Det er viktig at vi har rett e-post adresse til dere.  
 
Velkommen til Kristiansand! 
 
Med vennlig hilsen  
Kari Aasen Gundersen 
Leder 
Kristiansands Turnforening 
 

mailto:post@ktfturn.no
http://www.ktfturn.no/

