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Storkretsturnstevnet  
Kristiansand 8. - 10. mai 2020 

 
INFO nr. 2 

 
Generell informasjon 

Endelig påmelding 
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Til alle foreninger og lag som er forhåndspåmeldt i  
Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Vest-Agder 
 
Kristiansands Turnforening har gleden av å orientere om at det er 31 foreninger og 375 
forhåndspåmeldte deltakere til storkretsturnstevnet i Kristiansand i 2020.  
 
PÅMELDING  
Endelig påmelding skal sendes Kristiansands Turnforening innen 15. desember 2019 på vedlagte 
påmelding- og oppgjørsskjema.   
 
BETALING 
Samtidig med påmelding den 15. desember 2019 skal det betales et depositum som tilsvarer 10% 
av summen stevnekontingenten + bankett (se oppgjørsskjema).  
Komplett innbetaling skal foretas senest 01. mars 2020.  
 
AVBESTILLING  
Ved avbestilling etter 01. mars 2020 refunderes ikke depositumet.  
Ved avbestilling etter 20. mars 2020 er det ingen refusjon for innbetalt beløp.  
 
SÆRTROPP 
Vennligst fyll ut vedlagte skjema «særtropper» og send sammen med påmeldingen.  
      

T-SKJORTER 
Stevnekontingent inkluderer T-skjorte. Størrelsen på T-skjorten er viktig å oppgi i 
påmeldingsskjema.  
 
AKTIVITETER  
Oppvisninger: Under gjennomføring av oppvisningene vil hallen bli mørklagt slik at det vil være 
mulig å bruke spotlight som effekter. 
 
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: 
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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 Hotell Caledonien hvor det serveres en 3-retters 
middag og skapes turnmoro til toner av et sprekt band.  
 
NB! Ved påmeldingen oppgi intoleranse for mat i e-posten dere sender oss.  
 
Vedlagt følger et skjema vi ønsker i retur så snart som mulig og senest innen 15. desember 2019. 
Skjemaet returneres til post@ktfturn.no.  
All informasjon vil ligge oppdatert på vår hjemmeside www.ktfturn.no  
Det er viktig at vi har rett mailadresse til dere.  
 
 

Velkommen til Kristiansand! 
 

Med vennlig hilsen 
Kristiansands Turnforening 

 
Kari Aasen Gundersen 

Leder 
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