
  

Informasjon om inntektsbringende tiltak og dugnader i 2018 

Kjære medlemmer og foreldre i Kristiansands Turnforening,  

Kristiansands Turnforening har rundt 1000 medlemmer fra 3 til 90 år. Vi har 52 trenere som 

ivaretar aktivitetene i Gimlehallen.  Vi holder til i turnhallen i tilknytning til Gimlehallen hvor 

også klubbrommet og kontoret vårt er lokalisert. I tillegg har vi barnepartier på Voie skole.  

Utstyret som brukes ukentlig er verdt mange millioner kroner.  

Våre trenere trenger spesialkompetanse innenfor apparatturn, troppsgymnastikk og rytmisk 

gymnastikk samt helse og mosjon. Vi tilbyr derfor våre trenere trener-, sikrings- og 

dommerkurs. Trenerlønn, renhold, vedlikehold av apparater, innkjøp av nye apparater osv., 

samt å opprettholde det aktivitetsnivået vi har per i dag er kostbart og det krever mye 

ressurser.  

For at Turnforeningen skal kunne opprettholde sin aktivitet trenger vi hjelp av dere.  

I KTF er vi avhengig av å få inntekter og vi håper på forståelse for at vi må be dere være 

behjelpelige med dugnader ifm. egne/eksterne arrangement, evt. salgsdugnader. 

På bakgrunn av resultater i spørreundersøkelsen styret foretok i desember (se vedlegg), kom 

vi fram til følgende:  

 

Inntektsbringende tiltak 2018 

1. ARBEIDSDUGNADER IFM. EKSTERNE ARRANGEMENT 

 
Palmesus torsdag 4. mandag 9. juli 

Dette blir en dugnad som vi håper mange støtter opp.  

Det er forskjellige oppgaver under palmesus fra båndsetting, rigging, rydding, ol. Aktuelt for 

alderen fra 15 år og eldre.  

Aktuelle partier: ALLE  

Det vil komme et eget skriv om Palmesus.  

 

 

 

http://ktfturn.no/index.php


 

 

2. SALGSDUGNADER  

Sportslotteriet  

Sportslodd vil bli sendt i posten direkte fra Sportslotteriet i Moss i mars. Alle våre barne- og 

ungdomspartier skal selge lodd (3-5 år får 4 lodd, fra 1. klasse 8 lodd, så øker det med 

alderen/antall treningstimer per uke). Faktura følger med og gjøres opp direkte med 

Sportslotteriet i Moss.  Det skal ikke leveres kontanter til trenerne.  

Rekelotteri  

I vår- og høstsemesteret vil det bli gjennomført rekelotteri hvor en familie får 75 lodd som 

skal selges for kr. 5,- per stykk (til barne- og ungdomspartiene fra og med 1. klasse). 

Loddbøkene deles ut på trening og leveres tilbake til hovedtreneren. Faktura på kr. 375,- (75 

lodd a kr. 5,-) tilsendes på mail.  

Julekalendere 

Julekalendere vil også bli tilsendt i posten direkte fra Sportslotteriet i Moss i 

oktober/november. Alle våre barne- og ungdomspartier skal selge julekalendere (3-5 år får 3 

julekalendere, fra 1. klasse 5 kalendere, så øker det med alderen/antall treningstimer per 

uke). Faktura følger med og gjøres opp direkte med Sportslotteriet i Moss.   

 

Aktuelle partier: fom foreldre og barn og eldre 

 

NB! Reservasjon mot salgsdugnader: 

Hvis du vil reservere deg mot disse salgsdugnadene kan du velge å støtte oss med kr. 450,- 

per semesteret. Det kommer en egen informasjon om det.  

 

3. EGNE ARRANGEMENT 

Vår- og 2 høstsamlinger tropp, 2 apparatturnsamlinger  

Til gjennomføring av samlingene trenger vi hjelp ifm. innkjøp av mat/servering av to 

lunsjmåltider.  

Åpen Hall (4 tiltak i løpet av året) 

Her trengs det hjelp til registrering og vakt i hallen.  

Norway Summer Games (august) 

Norway Summer Games skal arrangeres for 2. gang i august i Kristiansand med mange 

forskjellige kultur og idrettsopplegg. I den forbindelse skal vi ha en troppskonkurranse hvor 

vi trenger hjelp ifm. rigging/rydding/evt. kiosksalg ol.. Vi kommer tilbake med nærmere 

informasjon. 



Sørlandspokalen i turn og tropp/ SM i troppsgymnastikk 24.-25.11. 

Her trenger vi hjelp ifm. rigging/rydding/baking/kiosksalg ol.. Vi kommer tilbake med 

nærmere informasjon. 

 

Aktivitetsuke i høstferien uke 40    

Vi arrangerer «AktivitetsuGa» nr. 2 i samarbeid med KIF-håndball i høstferien for 1.-7. 

klassinger. Her trenger vi hjelp av voksne/våre seniorer til rigging (søndag 30.09.) og 

lunsjservering på dagtid mandag til torsdag 1.-4. oktober. Nærmere informasjon kommer.  

 

Juleshow 8. desember 

Vårt årlige høydepunkt – Turnforeningens juleshow - arrangeres lørdag 8. desember. Da 

trenger vi hjelp av foreldre/besteforeldre til rigging/rydding fom torsdag kveld 6.12., rigging 

fredag, billettsalg, kakebaking, kiosksalg lørdag 8. desember. Nærmere informasjon kommer.  

 

Aktuelle partier: Konkurransepartiene apparatturn og tropp og Salto  

 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i KTF 

 


