
 Invitasjon og påmelding 
barnekretsturnstevne i Skjåk juni 2015 
 

 

PÅMELDING TIL TURNSTEVNE 2015 i Skjåk  
 
Lillehammer Turnforening skal delta på barnekretsturnstevne i Skjåk og her får 
dere informasjon og påmeldingsskjema.  Påmeldingen skjer ved at dere leverer 
skjema til trenere på ditt parti senest 28 april, eller sender påmelding på mail til 
ib@heb.no. Tellende stevne får alle turnere som fyller 6 år i løpet av 2015. 
 
Turnstevne er for alle fra 6-18 år som har lyst til å delta og vi vil øve opp et 
program for oppvisningene på lørdag og søndagen som passer for alle grupper. 
Det blir også defilering og utdeling av medaljer/plaketter på søndag.  På lørdag 
vil det bli oppvisning i sentrum i Bismo.  Det er mulig å delta bare søndag, som er 
hovedstevnedagen som foregår på idrettsplassen i Bismo. Stevnekontingent er 
kr.250. 
 
Overnatting: 
Vi satser på overnatting på skole for de som ønske å delta begge dager. 
Overnatting koster kr. 150 med frokost og middag på lørdag koster kr. 130. 
Instruktører og voksne ledere tar ansvar for turnerne. Hvis foreldre vil være 
ledere for flere enn sine egne barn så gi oss beskjed.  Vi betaler da overnatting 
for dem etter avtale og behov. Foreldre kan gjerne følge ungene hele tiden. De 
betaler da kr. 150 for overnatting med frokost og kr. 130 for middag for de som 
ønsker dette. Turnerne vil bli ivaretatt av våre instruktører og ledere. 
 
Idrettens Grunnstige; deltakelse og T-skjorte 
Alle turnere på tirsdagspartiene og de turnerne på torsdagspartiet som tidligere 
har deltatt på idrettens grunnstige skal/kan delta på dette.  Det blir trening på 
dette på søndag formiddag. Her skal det benyttes en T-skjorte som tilhører 
idrettens grunnstige eller en rød t-skjorte. De av dere som deltok på idrettens 
grunnstige tidligere har denne fra før, eller bruke en ensfarget rød T-skjorte.  
Det koster ikke noe ekstra å delta på idrettens grunnstige og våre instruktører 
vil følge ungene hele tiden både under trening og fremvisning. Vi har ekstra røde 
trøyer hvis noen trenger å låne det.  
 
Hvis noen skal i konfirmasjon eller leirskole og vil ha tellende stevne kan de 
krysse av for det på skjema. De får da medalje og tellende stevner uten å delta 
og det koster kr. 50,- 



Vrimleaktivitet i hallen lørdag 14 juni   
Et nytt tilbud for alle turnere er vrimleaktivitet i hallen på lørdag fra 16.00 og 
utover kvelden. Dette tilbudet koster kr. 75 og våre instruktører vil følge våre 
turnere som ønsker å være med på dette.  
 
Vi vil organisere lunsj for våre turnere på lørdag etter oppvisningene. 
 
Ønsker du å bestille stevnets egen T–SKJORTE ? 
Den koster kr.100. Den skal ikke brukes under turning/defilering eller oppvisning 
og er et frivillig tilbud fra arrangerende klubb. T-skjorten er av god kvalitet og 
er den samme som turnforbundet har laget til sitt 125 års jubileum. 
 
 
Hva skal/kan jeg delta på?  
Dette kan du avklare med din trener når vi ser hvem som melder seg på til 
turnstevne. Vi vil at alle skal få turne mest mulig og i år er det lagt til rette for 
det.  
 
SLIPPEN LEVERES TRENER PÅ DITT PARTI senest 28 april eller sendes på 
mail til ib@heb.no 
 
BETALING: 
Kolonnene i påmeldingsskjemaet oppsummeres. Beløpet settes inn på konto: 
6188 05 04702, husk navn 
 



 
 
JEG ØNSKER Å DELTA PÅ TURNSTEVNE 
 
NAVN:………………………………….. 
 
ADRESSE:……………………………. 
 
FØDSELSÅR:………………. 
 
 Antall Pris Kr. Kryss av 
Stevneavgift  250,-  
Overnatting med frokost  150,-  
Middag lørdag kveld/fest  130,-  
Foreldre – overnatting 
m/frokost  150,-  

Foreldre middag  130,-  
Vrimleaktivitet lørdag  75,-  
Stevnets t-skjorte  100,-  
SUM    
 
EX: 
Lørdag og søndag med overnatting og middag: kr. 250+150+130= 530 
Kun søndag: kr. 250.   T-skjorter og vrimleaktivitet kommer i tillegg 
 
ANTALL TIDLIGERE STEVNER:   …….    
 
Hvis dette er uklart så la det stå åpent. Det blir sjekket av oss så det er ikke så 
farlig om det står åpent. 
 
Størrelse på  T-SKJORTER:  6-8 år, 10, 12. 14 år.  S,  M,  L,  XL    
 

- SETTE EN RING PÅ FORRIGE LINJE RUNDT DIN STØRRELSE 
 
VI antar at den enkelte ordner egen transport, men vil koordinere dette slik at 
de turnerne som har behov for skyss får det. Hvis det er mange som trenger 
skyss har vi vurdert å sette opp buss.  
 
Er det interesse for en buss som den enkelte betaler selv:  
 
JA 
NEI 
 


