
 
 
Barnekretsturnstevne i Gjøvik 4 og 5 juni 2016 - alle turnere 
 
Nå nærmer det seg barnkretsturnstevne, vi har ikke fått alle opplysninger enda, men nå får 
dere det som vi har fått. 
Det er viktig at alle som kan, kommer på trening på torsdag 2 juni  17-19.00 så dere vet hva 
dere skal gjøre på stevnet.  Hvis noen er forhindret så er det allerede øvd en god del så det 
skal også gå greit.  
 
Alle som skal på stevnet trener sammen torsdag 2 juni. Vi har 
mange flotte instruktører som skal være med så de vil hjelpe dere 
slik at alle får det til.  
 
Lørdag 4 juni møtes ved Bjørnsveen Ungdomsskole på Gjøvik kl. 11.00 hvor stevnekontoret 
ligger. Vi har ikke fått oppgitt skolen vi skal bo på, men det er enten Bjørnsveen eller 
Fredheim skole som begge ligger like ved. De som ikke skal overnatte kan møte oss ved 
Fjellhallen kl. 12.00. Defileringen starter derfra kl. 12.30 og foregår i Gjøvik sentrum. Kan du 
ikke komme så gi beskjed til Ingebjørg Boye mob 47027651.  
 
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 turnere tar med en en rød t-skjorte til bruk på idrettens 
grunnstige hvis dere har. Vi har noen til utlån. 
 
Stevne genserne og medaljer leveres ut på stevnet, men huske å ta med de medaljene som dere 
allerede har fått tidligere.  Vi skal bo på en skole som ligger nær idrettshallen og 
stevneplassen. 
 
Start på lørdag er fra Fjellhallen med defilering med avgang kl. 12.30. Vi skal turne ute, i 
Gjøvik sentrum, på lørdag etter defileringen. Oppsett er ikke kommet enda. Vi er delt opp i 
flere tropper, men vet ikke noe om rekkefølgen enda. Vi skal ikke tilbake til skolen før 
oppvisningen så dere må ha med der alt dere trenger for oppvisningen ned til byen. 
  
På oppvisningen lørdag skal vi ha temaet	«dyr	og	jungel»	Lørdag	er	antrekket	1—6	klasse	
tigre,	og	de	store	ulver.		
 
 
Etter oppvisningen er det rebusløp/quis fra sentrum og opp til Tranberhallen hvor vi spiser 
felles lunsj som vi organiserer og så har vi litt fri før middag/fest. 



 
Middagen blir ca kl. 17.30-18.30. Vi får nærmere opplysninger om dette. Deretter blir det 
aktiviteter, oppvisninger og dico i Tranberghallen. 
 
SØNDAG 
På søndag er det trening til idrettens grunnstige kl. 9.00-10.00. 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	fra	Gjøvik	videregående	skole	er	kl.	11.25	og	det	er	samme	antrekk	
som	på	lørdag	i	turnertoget.		Det	er	åpning	av	stevnet	kl.	12.00	på	Gjøvik	Stadion	og	
oppvisningene	starter	rett	etter	åpning.	
	
På	fellesoppvisningen	søndag	er	det	fritt	frem	for	dyreantrekk.	De	kan	bruke	det	de	har	
lørdag,	eller	så	har	jeg	med	noe	ekstra.	Vi	vet	ikke	rekkefølgen	på	oppvisningen	enda	så	det	
får	dere	beskjed	om	på	Gjøvik.	
	
Siste oppvisning er idrettens grunnstige og da skal vi bruke en ensfarget rød genser/t-skjorte.    
 
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.   
 
Hovedinstruktører på stevnet er  
Josefine Andreassen  mobil  97 18 75 56     (begge dager) 
Mette Rud-Johansen  mobil   95 40 59 09 (begge dager) 
Elisabeth Eldevik  mobil   48 22 33 42 (begge dager) 
Styrekontakt:  
Ingebjørg Boye   mobil 47 02 76 51   
Mail som dere kan bruke er:  ib@heb.no 
 
Foreldrekontakt under stevnet som kan være litt enklere å få tak i :  
Tor Strand   mob 909 71 086 (far til Jakob, Ragne og Live) 
 
 
 
Vel møtt 
 
Vi gleder oss 
 
Styret og instruktører i Lillehammer Turnforening 


