
 
 
Barnekretsturnstevne i Skjåk 6 og 7 juni 2015 - alle turnere 
 
Nå nærmer det seg barnekretsturnstevne og her kommer noen flere opplysninger. 
Det er viktig at alle kommer på trening på tirsdager og torsdag uke 23 så dere vet hva dere 
skal gjøre på stevnet.  Trening gjelder bare for de som skal på stevnet, alle andre har 
sommerferie. 
Treningstider blir slik: 
 
 Torsdag 28 mai Tirsdag 2 juni Torsdag 4 juni 

Tirsdagsparti Ingen trening 17.30-19.00 17:00-19.00 
Torsdagsparti Vanlig tid 17:30-19.00 17:00-20:00 
 
 
Alle turnere som skal på stevnet trener sammen tirsdag 2 juni og 
torsdag 4 juni. Alle instruktører som er på Lillehammer og skal 
være med til BKTS må også møte da og gjerne andre instruktører 
også hvis de har mulighet. 
 
Lørdag 6 juni møtes de som vil på parkeringsplassen ved Kulturhuset Banken til felles avreise 
kl. 8.30 eller vi møtes ved Skjåk ungdomsskole kl. 12.00. Defileringen starter kl. 13.00 fra 
Skjåkheimen så de som ikke skal overnatte kan møte der senest 12.40. 
 
Alle skal ha på seg trenings/oppvisningstøy og defileringsdress hvis dere har det. Vi vil at 
dere skal gå i blå eller sorte piratbukser (den vi bruker på turn) eller overtrekksdresser/bukser 
som skal være marineblå. Alle tar med en hvit topp som skal brukes lørdag og søndag. Alle 
turnere får en rød t-skjorte til bruk på idrettens grunnstige som vi har kjøpt inn til alle. 
 
T-skjorter og medaljer leveres ut på stevnet, men huske å ta med de medaljene som dere 
allerede har fått tidligere.  Vi skal bo på Skjåk ungdomsskole som ligger på nær idrettshallen 
og stevneplassen. 
 
Lørdag 
Oppstilling til defilering på lørdag ved Skjåkheimen med avgang kl. 13.00. Vi skal turne ute i 
Bismo sentrum fra kl. 13.30. Vi er delt opp i flere tropper, men vet ikke noe om rekkefølgen 
enda.   
  
På oppvisningen lørdag skal vi ha på hvit T-skjorter/topper og alle skal ha blå/sorte 
tights eller shorts. Nærmere beskjed gis.  



 
Etter oppvisningen spiser vi felles lunsj som vi organiserer og så har vi litt fri før vi reiser/går 
tilbake til skolen. Vrimleaktivitet i hallen starter kl. 16.00 for alle som vil. Se på hjemmesiden 
om mulighetene som finnes. Hvis noen vil være med på synkronsvømming, førstehjelpskurs 
for voksne og trenere eller guidet tur til Trio Verden så gi meg beskjed. For alle andre 
aktiviteter er det bare å møte opp.  
 
Middagen blir ca kl. 18.00 eller på en senere bordsetning. Vi får nærmere opplysninger om 
dette. Det blir Skjåk tapas.   
 
Søndag 
Frokost søndag fra kl. 7.30 i matteltet. 
 
På søndag er det trening til idrettens grunnstige kl. 9.00-10.00 på idrettsplassen. Da kan 
dere ha på dere treningstøy som passer til temperaturen. Alle deltar på dette, enten som 
turnere eller som instruktører. Dette er øvelser som dere kjenner fra før. 
 
Oppstilling til turnertog er kl. 10.15, inne i Skjåkhallen og det er samme antrekk som på 
lørdag i turnertoget.  Det er åpning av stevnet kl. 11.00 på Idrettsplassen. 
Vi har ikke fått noen rekkefølge på turninga enda, men vi tror idrettens grunnstige er på 
slutten og da skal vi bruke en ensfarget rød genser som dere får av oss.   
På oppvisninga på søndag skal alle igjen ha på seg svart piratbukse//shorts + hvit eller 
rød topp/T-skjorte. Nærmere beskjed kommer.  
 
Vi skal finne oss et sted hvor vi kan sitte samlet etter treningen tidlig på dagen. Vi har ikke 
fått oppgitt når vi skal ha oppvisning enda. 
 
Det blir kanskje mange beskjeder, men dere får beskjed underveis om hva som er neste post 
på program så dette går nok bra. Vi er mange instruktører og mange voksne som er med, men 
fordi trenerne er litt opptatt vil vi at alle beskjeder i uka før stevnet gis til Ingebjørg Boye slik 
at vi får samlet alle opplysninger på ett sted før vi reiser.  Mail som dere kan bruke er:  
ib@heb.no 
 
Hovedinstruktører på stevnet er  
Josefine Andreassen  mobil  97 18 75 56     (begge dager) 
Mette Rud-Johansen  mobil   95 40 59 09 (begge dager) 
Tom Davis   mobil   94 85 36 38 (begge dager)   
Styrekontakt:  
Tor Strand    mobil 90971086 (begge dager) 
 
Foreldrekontakt under stevnet som kan være litt enklere å få tak i :  
Tor Strand   mob 909 71 086 (far til Jakob, Ragne og Live) 
Elin Paulsen   mob   948 07 437  (mor til Leon, Ayla og Philip) 
 
 
Vi gleder oss 
 
Styret og instruktører i Lillehammer Turnforening 
 


