
 

Konkurranser - høst 2015 

I dette skrivet får du informasjon om de konkurransene Lillehammer turnforening skal 
delta på i løpet av denne turnsesongen.  Kretsmesterskap er 1 november på Gran og der 
kan vi stille med rekrutt, junior og seniortropp både i tumbling, trampett og 
frittstående. Vi vurderer også å delta på Buskerudtrampetten med et juniorlag og 
muligens ett rekruttlag med turnere som har deltatt i konkurranser tidligere. Vi håper 
at flest mulig av dere har mulighet til å delta på disse konkurransene. Gymnastene som 
er født i 2004 eller tidligere kan delta i konkurranser. 

For dere som ikke har vært med på konkurranser tidligere er dette en kort 
oppsummering: I konkurranse stiller vi med tropper bestående av 6-12 gymnaster. Vi 
konkurrerer i trampett og tumbling og frittstående. Det skal utføres 3 serier på hvert 
apparat. Det konkurreres i 3 klasser: rekrutt (11-13 år i 2015), junior (13-18 år) og 
senior (16 år og eldre). Det går ann å stille i to klasser i samme konkurranse og en 
betaler da kun for den ene klassen. (MIX tropp og rene tropper). Konkurranser er også 
en sosial arena der vi kan møte turnere fra andre klubber og ha det gøy sammen. 	  

Kjøring 
Vi kjører sammen til konkurransene. Noen trenerne har egne biler, foreldre oppfordres 
til å være med å kjøre og som publikum. Vi koordinerer samkjøring.	  

Konkurranselisens 
Alle som deltar i konkurranser må betale konkurranselisens. Dette er en utvidet 
forsikring. Lisensen betales per kalenderår. Konkurranselisensen for 2015 er kr 100,- 
for de yngste rekruttene og kr 400,- for de eldste rekruttene, junior og senior. Faktura 
for lisens sendes i posten etter påmelding. Lisensen må betales senest 3 dager før 
konkurransen. De fleste har allerede betalt dette for 2015. 

Informasjon om den enkelte konkurranse blir lagt ut på http://lillehammer-
turnforening.no så snart vi har mottatt mer info fra arrangørene. De som melder seg på 
får egne lapper med mer informasjon senere	  

	  

	  

	  



Trening	  til	  konkurranser	  	  

Alle	  som	  melder	  seg	  på	  konkurranser	  kan	  trene	  ekstra	  på	  tirsdag	  fra	  16.00-‐17.15	  fra	  og	  med	  uke	  41	  i	  
tillegg	  til	  de	  dagene	  som	  dere	  allerede	  trener	  på.	  	  

Kretsmesterskap 
Sted: Turnhallen på Hadeland Videregående Skole 
Dato:  søndag 1 november 2015 
Pris: 150, 300 eller 450,- per deltaker avhengig av hvor mange grener en stiller i 
(oppdatert info kommer på hjemmesida) 
Målgruppe: Rekrutt, junior og senior 
Påmeldingsfrist: torsdag 08 oktober	  

Buskerud	  Trampetten,	   
Sted: Drammen  
Dato: lørdag 21 november - søndag 22. 2015 Mer info kommer 
Målgruppe: Rekrutt og junior 
Påmeldingsfrist:  kommer senere 
Merknad: Mer info kommer. Pris trolig som KM, men i tillegg kommer overnatting og 
reise som kan skje med jernbane eller privatskyss.  

 

Deltakelse på Euro Gym.  

Eurogym er et spennende, lærerikt og artig gymnastikkstevne for ungdom fra 12 år til 
18 år fra hele Europa og går av stabelen 18-24 juli 2016 i Ceske Budejovice, Tsjekkia. 
Stevnet arrangeres hvert 2. år og Norge pleier å ha en av de største delegasjonene, og 
har derfor god erfaring. Fra Norge kan ungdommer født i 2003 eller før delta.  

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets samler en gjeng ungdommer fra Oppland som drar 
sammen som et lag. Vi håper så mange som mulig vil være med på dette! Det er allerede 
påmeldingsfrist 25 september med betaling av en egenandel/forskudd på 370 kr til 
kretskonsulent Toril Nordseth  toril.nordseth@gymogturn.no Påmelding er sendt ut, 
med mer info angående påmelding der.  

For mer info følg gjerne med på hjemmesiden til arrangøren: 
http://www.eurogym2016.org/en/  

For mer info snakke med Josefine 

 

 



	  

Påmelding 
Her finner du påmelding for 2konkurranser. Vi krever signatur fra foreldre/foresatte 
for gyldig påmelding. Lapper leveres på trening 

 

 

 

Jeg vil delta på KM søndag 1 november 2015 (frist 8 oktober) 

 

 
 

________________________________  __________________ 
  Navn på turner     Fødselsdato  
 

________________________________ 
 Underskrift foreldre/foresatte	  

 
 

Jeg vil delta på Buskerudtrampetten 21-22  november 2015 (frist 8 oktober) 

 

 
 

________________________________  __________________ 
  Navn på turner     Fødselsdato  
 

________________________________ 
 Underskrift foreldre/foresatte	  

 
	  

Jeg	  vil	  delta	  på	  åpningssermonien	  i	  Ungdoms	  OL	  12	  februar	  



	  

	  

	  


