
1 

 

 

 
 
 
 

Oppland Gymnastikk og Turnkrets 

Barnekretsturnstevne på Tretten 10.-11. juni 

2017 

Program 

 



2 

 

Innhold 
 
Hilsen fra Oppland Gymnastikk og Turnkrets   3 
Hilsen fra Øyer Kommune      4 
Hilsen fra hovedkomiteen      5 
Praktisk informasjon       6 
Innkvartering        8 
Program        9 
Defilering og oppvisning lørdag   10 
Stevneprogram søndag    11 
Aktiviteter      13 
Oversiktskart Tretten     14 
Oversiktskart overnatting og aktiviteter  15 
Oversiktskart Stav     16 
Deltakeroversikt     17 
Hovedkomiteen     18 
ØTI-turngruppa     19 
 
 
 

      
 
 



3 

 

 

Hilsen fra Oppland Gymnastikk og Turnkrets 
 
Det er med stor glede Oppland Gymnastikk og Turnkrets 
ønsker velkommen til det 75. barnekretsturnstevne på Tretten.  
Vi vil takke Øyer og Tretten Idrettsforenings Turngruppe for at 
dere tok på dere dette store arrangementet. At det er gjort en 
god jobb hos arrangør og alle våre 21 turngrupper i Oppland 
foran dette stevnet vises på antall påmeldte turnere. Det er i år 
650 turnere som deltar på stevne og det er det høyeste 
antallet på mange år.  
Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett 
for alle. Vårt motto «Grunnlaget legges i gymnastikk og turn» 
er helt i tråd med dette. Barnekretsturnstevne er årets store 
dag for mange turnere og her kan alle delta, det er ingen 
konkurranse, men defilering og turnertog, oppvisninger i 
sentrum på lørdag og oppvisning på stadion på selve 
stevnedagen.  
Dette er et stort arrangement som krever mange frivillige både 
som instruktører, tillitsvalgte og dugnadsgjenger.  Det jobbes 
gjennom hele året utallige timer for å gi dette tilbudet til våre 
barn og unge ute i alle våre klubber. Kretsen vil takke alle som 
tar på seg et slikt frivillig arbeid.  
Instruktører og tillitsvalgte er grunnlaget vår virksomhet, men 
også haller og lokaler er avgjørende for at vi skal kunne la alle 
som ønsker det få delta på våre aktiviteter. Dette ser vi blant 
annet på Harestua som i 2016 tok i bruk sin nye turnhall. De er 
i dag blitt en av kretsens største lag med mer enn 300 
medlemmer.  
Kretsstyret ønsker turnere, instruktører, ledere, arrangører og 
turnvenner hjertelig til lykke med stevnedagene og håper at 
alle koser seg og sitter igjen med fine minner fra turnstevnet 
her på Tretten.  
 
Til lykke med stevnet 
Oppland Gymnastikk og Turnkrets 
Ingebjørg Boye 
Kretsleder 
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Hilsen fra Øyer Kommune 
 
Det er en stor ære og glede å ønske velkommen til 
barnekretsturnstevne i Øyer–Tretten IF i 2017. 16 år siden sist 
Øyer-Tretten hadde turnstevne.  
 
Et turnstevne betyr mye for turngruppa og for kommunen. Når 
vi får besøk av over 500 turnere som har med seg trenere og 
ledere og foreldre, blir det mye aktivitet på Tretten disse 
dagene. Turngruppa har planlagt for denne aktiviteten i lang 
tid, så innkvartering og bespisning er jeg trygg på blir bra.  
 
Selv om dere har et tett program håper jeg dere får mulighet til 
å besøke noen av de andre attraksjonene som er i Øyer, her 
hos oss er det gode muligheter for å dyrke en aktiv fritid. Et 
annet alternativ er å besøke Hunderfossen familiepark. I 
Hunderfossen Familiepark er det over 60 attraksjoner og 
opplevelser for små og store. Et tredje alternativ er å legge inn 
et besøk i Lilleputthammer. Lilleputthammer er opplevelser for 
barn mellom 0-12 år i trygge omgivelser. I fjor sommer åpnet 
Olas klatrepark. Norsk vegmuseum et av Norges største 
teknisk industrielle museum, er også vel verdt å besøke. 
Vegmuseet er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark, 
åpent hele året og gratis inngang. Og skulle dere bli sultne, 
finnes flere kafeer og restauranter der det serveres god mat.  
 
Velkommen til oss og lykke til med barnekretsturnstevnet.  
 
Med vennlig hilsen 
Øyer kommune 
Brit Kramprud Lundgård 
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Hilsen fra hovedkomiteen 
 
Vi er glade for å ønske alle 650 turnere til Tretten denne 

helga. 

 

Vi jobber best under press, er det noe om heter. Det 

stemmer i høy grad for oss. Etter at vi tok på oss 

arrangementet seint i fjor høst har det vært intens 

jobbing, og vi vil takke alle gode hjelpere både innenfor 

og utenfor turngruppa. 

 

Det er 16 år siden sist Øyer Tretten var arrangør av 

stevnet. Den gang ble arrangementet delt med ulike 

programposter i Øyer og på Tretten. I år har vi valgt å 

samle alt på Tretten. Dette gir gangavstand mellom alle 

arenaer og overnattingssteder. 

 

I tillegg til oppvisninger og defileringer, tilbyr vi varierte 

aktiviteter i og rundt Trettenhallen. Her er det bare å 

møte opp og delta på det du ønsker. 

 

Vi befinner oss nå geografisk midt i Oppland. Det betyr 

at det er relativt kort vei for alle hjem, og vi ber om at 

ingen drar før stevnet er avsluttet. 

 

Velkommen til spretne dager på Tretten! 

 

Hilsen 

Hovedkomiteen for barnekretsturnstevnet 2017 
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Praktisk informasjon 
 
Stevnekontor i Trettenhallen 
Åpningstider: 
Lørdag fra 9.00 – 22.00 
Søndag fra 8.00 – 11.00 
Etter 11 flyttes stevnekontoret ned til stevneplassen på 
Stav 
 
Sanitet og lege 
Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps er tilstede ved 
Trettenhallen lørdag og på Stav søndag 
Legevakt på Lillehammer: tlf 116117 
 
Middag 
Serveres i teltet ved Trettenhallen fra kl. 17.00 – 20.00. 
Middagsbonger deles ut til klubbene ut fra bestilling. 
Ekstra middagsbonger kan kjøpes på stevnekontoret for 
kr 150. 
 
Frokost 
Serveres i teltet ved Trettenhallen søndag fra kl. 7.30-
10.00 
Frokostbong må framvises. 
 
Overnatting og bagasje 
Se innkvartering side 8. 
 
Kiosk 
I Trettenhallen lørdag kl. 9.00 – 22.00 og søndag 8.00-
11.00 
Ved gate/parkoppvisningene mens de pågår 
På Stav søndag fra kl. 10.00 – 17.00 
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Aktiviteter 
Se side 13. 
 
 
Parkering 
Det er noen parkeringsplasser ved overnattingsstedene. 
I tillegg er det parkering på Stav og Tjønnlykkja. 
 
 
Camping 
Det henvises til campingplassene; Mageli Camping, 
Tretten Kro og Motell og Rustberg Camping. Informasjon 
på www.oti.no under turnstevne 2017 – overnatting. 
 
 
Betaling 
Stevnekontor, kiosk og inngang tar kontanter, vipps og 
kort. Inngang stevnedagen: kr 50 for de over 16 år. 
 
 

 
 
 

   
                      Hafjell Bilservice                                                     
          

http://www.oti.no/
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Innkvartering 
 
Overnatting foregår på Aurvoll Skole, Mosjordet 
Barnehage, Øyer Helsehus og Tretten Samfunnshus. Se 
oversiktskart side 15. 
 
Det vil være nattevakter på hvert overnattingssted.  
 
Kontaktperson med tlf.nr fra hver klubb meldes inn til 
stevnekontoret ved ankomst. Kontaktperson har 
ansvaret for å informere sine turnere om instruks for 
overnatting og rømningsveier ved brann. 
  
Alle må rydde, plukke søppel, moppe gulvet og sjekke ut 
før kl. 11.00 søndag 
 
Ved behov, kan bagasje oppbevares i Trettenhallen etter 
utsjekking. Trettenhallen låses under stevnet, og 
bagasjen utleveres etter at stevnet er avsluttet. 
 
 
 
 

           
     
          Øyer-Tretten                         Ringebu-Fåvang 
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Program 
 
Lørdag 10. juni 
 
 9.00 Stevnekontoret åpnes (Trettenhallen) 

Innsjekking for overnatting og utdeling av 
materiell fra arrangør og fra kretsen. 

 
12.00 Oppstilling ved Trettenhallen 

Defilering fra hallen mot kirka, ned Sør-
Trettenvegen og deles der nordover og sørover 
Kongsvegen 
Oppvisninger ved Samfunnshuset/Kongsvegen 
og ved Mølleparken (nord for Aktivitetssenteret) 

 
16.00 Øyer-Trettens minste turnere oppvisning ved 

Øyer Helsehus 
 
Oppstart aktiviteter rundt Aurvoll Skole og Trettenhallen.  
Se oversikt over aktiviteter på side 13. 
 
17.00 Middagsserveringen starter (deles inn i puljer) 
 
20.00 Gymhjuloppvisning i Trettenhallen 
 
 
Søndag 11. juni 
 
7.30 - 10.00 Frokost i teltet 
9.00 - 10.00 Idrettens grunnstige – trening – på Stav 
11.00 Oppstilling i Stallringen på Stav for defilering 
11.15 Defilering inn på stevneplassen 
11.30 Åpning av turnstevnet på Stav 
 Foreningsoppvisninger 
16.00 Idrettens grunnstige og avslutning 
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Defilering og oppvisning lørdag 
 
Oppstilling ved Trettenhallen kl. 12.00 
 
Rekkefølge: 
 
Del 1 
Øyer-Tretten Skolekorps 
Øyer Tretten 
Raufoss 
Skjåk 
Nordre Land 
Harestua 
Aurdal 
Gran 
Gausdal 
 
Del 2 
Tretten Musikkforening 
Etnedal 
Gjøvik 
Vestre Slidre 
Reinsvoll 
Vardal 
Østre Toten 
Lillehammer 
Eina 
 
Toget deler seg ved Kongsvegen (Coop) 
Del 1 går sørover Kongsvegen og har oppvisning utenfor 
Tretten Samfunnshus 
Del 2 går nordover Kongsvegen og har oppvisning i 
Mølleparken 
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Stevneprogram søndag 
 
Oppstilling i Stallringen på Stav kl. 11.00 
 
Turnertog: 
Flaggborg 
Kretsstyret 
Øyer-Tretten Skolekorps 
Øyer-Tretten 
Østre Toten 
Vestre Slidre 
Skjåk 
Reinsvoll 
Raufoss 
Nordre Land 
Lillehammer 
Harestua 
Gran 
Gjøvik 
Gausdal 
Etnedal 
Eina 
Aurdal 
Vardal  
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Stevneprogram søndag forts. 
 
Turnerne defilerer inn på Stav idrettsplass 

11.30 Åpning av stevnet 

Velkommen til Øyer v/varaordfører Mari Botterud 

Velkomsthilsen fra Øyer Tretten IF Turngruppe 

Åpning av stevnet v/kretsleder Ingebjørg Boye 

Vi reiser oss og synger «Ja, vi elsker» 

Utdeling av årsmedaljer og plaketter 

Utmarsj 

 
Oppvisninger: 
 
1.Øyer Tretten 4-5 år: Spretten på Tretten 
 
Bane A   Bane B 
  2. Vardal      3. Eina 
  4. Aurdal      5. Raufoss 
  6. Øyer-Tretten    7. Harestua 
  8. Nordre Land     9.  Østre Toten 
10. Vestre Slidre   11. Gran 
12. Etnedal   13. Lillehammer 
14. Skjåk   15. Gjøvik 
16. Gausdal   17. Reinsvoll 
 
18. Idrettens Grunnstige 
 
Avslutning – Premiering synsekonkurranse. 
Takk for denne gang. Vi ønsker Vardal lykke til med 
neste års stevne. 
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Aktiviteter 
 
Etter gate/parkoppvisningene blir det aktiviteter i og 
rundt Trettenhallen: 
 
Yoga  
Øyer Helsehus – Aktivitetsrommet. Yoga for barn kl. 
17.00 og 17.30, for voksne kl 18.00. Påmelding på 
stevnekontoret innen kl. 16.30. Førstemann til mølla. 
Gratis for turnere, 50 kr for voksne 
 
Turnaktivitet i Trettenhallen 
Trettenhallen er fylt opp av turnutstyr, og våre trenere 
veileder og sørger for sikring. Møt opp! 
 
Hoppeslott og klatring 
Utenfor hallen kan de minste hoppe i hoppeslottet og alle 
kan prøve klatring ute på Tyrilis klatretårn og inne i 
klatreveggen i hallen. Klatring koster 10 kr. Bong kjøpes 
på stevnekontoret. Hoppeslottet er gratis. 
 
Lek og moro i nytt uteområde 
Utenfor Trettenhallen har Aurvoll Skole fått et flott 
oppusset aktivitetsområde som dere fritt kan bruke. 
 
Topptur 
Det blir guida topptur til Vardkampen, Øyer kommunes 
turmål nr 1 i 2016. Herfra ser dere fint nordover 
Gudbrandsdalen og fjellene i Rondane, sørover mot 
Hafjell og vestover mot Gausdal. Vi deler inn i to 
grupper. De som vil ta det som en treningstur og de som 
vil ta det litt roligere. Turen tar mellom en og to timer ut 
fra hvor fort det går. Ca 6 km tur/retur. Dere rekker 
dermed en fin tur før middag. 
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Oversiktskart Tretten 

 
 

 

 

 

 

              
                              Tretten
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Oversiktskart 
overnatting og aktiviteter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
                                    Tretten
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Oversiktskart Stav 
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Deltakeroversikt 
 
 
Aurdal     28 
Eina     31 
Etnedal    38 
Gausdal    23 
Gjøvik     37 
Gran     37 
Harestua    78 
Lillehammer    62 
Nordre Land    17 
Raufoss      6 
Reinsvoll    24 
Skjåk     37 
Vardal     37 
Vestre Slidre    56 
Østre Toten    19 
Øyer Tretten  120 
 
Totalt   650 
 
 
 
 
 

                  
       Søre-Fåvang 
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Hovedkomiteen 
 
Leder: Mona S. Svegården 

Økonomi og kiosk: Monica K. Szacinski 

Sport og arena: Simen Løken 

Middag og frokost: Jenny Mosveen 

Teknisk og transport: Jo Torje Pålsrud 

Overnatting: Hilde Odden Rom 

Aktiviteter: Ingvild Skuterud og Raymond Halvorsen 

Sponsor og Stevnekontor: Rita Stenumgård 

Dugnadskoordinator: Helene Bjørge 

Informasjon: Astrid Simengård 

Kontakt ØTI: Jan Erik Fossheim 
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Øyer-Tretten IF-turn 

 
Øyer-Tretten Idrettsforening, stiftet i 1913, er et 
fleridrettslag med turn, ski, fotball, håndball, alpint og 
trim. 
 
ØTI-turn ble stiftet i 1979, og har nå ca 150 aktive 
turnere i alderen 4-18 år. Det er nåværende og tidligere 
turnere som er trenere. Det er god rekruttering av 
turnere både fra Øyer Kommune og fra Ringebu 
Kommune. 
 
ØTI-turn er en breddeidrett, og vi satser på allsidig 
grunntrening som bygger på Idrettens grunnstige. Det er 
lek, moro og enkel turning for de minste og stigende 
grad av utfordringer oppover i partiene. 
 
ØTI-turn trener i Trettenhallen hver fredag. De to eldste 
partiene har i tillegg trening på tirsdager. Før jul avslutter 
vi med en stor juleavslutning der alle får vist fram det de 
har lært. Sommeravslutningen er turnstevnet der vi har 
tradisjon for å delta med de fleste turnerne. 
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