
 

Konkurranse - vinteren 2016 

I dette skrivet får du informasjon om de konkurransene Lillehammer Turnforening skal 
delta på i løpet av vinteren.  Granspretten er lørdag 6. februar og den neste 
konkurransen er Opplandspokalen på Lillehammer 15-17 april. Vi håper at flest mulig av 
dere har mulighet til å delta på disse konkurransene. Gymnastene som fyller 11 år i 2016  
eller tidligere kan delta i konkurranser. 

For dere som ikke har vært med på konkurranse tidligere er dette en 
kort oppsummering: I konkurranse stiller vi med tropper bestående av 6-
12 gymnaster. Vi konkurrerer i trampett og tumbling. Det skal utføres 3 
serier på hvert apparat. Det konkurreres i 3 klasser: rekrutt (11-13 år i 

2016), junior (13-18 år) og senior (16 år og eldre). Noen kan stille i to klasser i samme 
konkurranse og en betaler da kun for den ene klassen. (MIX tropp og rene tropper og 
rekrutt og junior, samt junior og senior). Konkurranser er også en sosial arena der vi kan 
møte turnere fra andre klubber og har det gøy sammen.  

Kjøring	
Vi kjører sammen til Granspretten. 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 aller yngste og kr 400,- for de litt eldre. Faktura for lisens sendes i posten etter 
påmelding. Lisensen må betales senest 3 dager før konkurransen.  

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. 

Granspretten	
Sted: Hadeland Videregående skole på Gran 
Dato:  lørdag 6 februar 2016 
Pris: 300,- per deltaker som deltar både i tumbling og trampett 
Målgruppe: Rekrutt, junior og senior 
Påmeldingsfrist: torsdag 21 januar, men lever gjerne så raskt som mulig 



Opplandspokalen	
Sted: Lillehammer, Håkonshall 
Dato: fredag 15 april 2016 - søndag 17 april 2016 
Målgruppe: Rekrutt, junior og senior 
Påmeldingsfrist:  kommer senere 
Merknad: Lillehammer turnforening står som arrangørklubb for Opplandspokalen. Dette 
er en viktig inntektskilde for klubben og en av grunnen til at vi kan holde så lav 
medlemskontingent. I 2015 hadde vi over 500 deltakere og vi trenger dugnadsfolk. 
Foreldre og utøvere vil derfor få oppgaver under konkurransen. Vi oppfordrer turnerne 
til å delta på konkurransen for å få mer utbytte av dagene. De siste årene har 
konkurransen vært gratis for utøvere og foreldre som stiller på dugnad. 

	

 
	

Påmelding	
Her finner du påmelding for 1 av konkurransene. Vi krever signatur fra 
foreldre/foresatte for gyldig påmelding. Lapper leveres på trening 

Jeg vil delta på Granspretten lørdag 6. februar 2016.  (frist 21 januar) 

 

 
 

________________________________  __________________ 
  Navn på turner     Fødselsdato  
 

________________________________ 
 Underskrift foreldre/foresatte 

 


