
 
Barnekretsturnstevne på Tretten 10 og 11 juni 2017 - alle turnere 
 
Nå nærmer det seg barnkretsturnstevne og her er litt beskjeder som dere trenger. 
Det er viktig at alle som kan, kommer på trening på torsdag 8 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 8 juni. Vi har mange flotte 
instruktører som skal være med så de vil hjelpe dere slik at alle får det til.  
 
Lørdag 10 juni møtes alle ved Tretten Hallen  kl.11.45 for oppstilling til defilering. Ingebjørg 
tar med fana og vi stiller opp bak fana. Ikke gå inn i hallen, men vent utenfor ved fana. Vi blir 
felles registrert av Ingebjørg.  
 
De som skal overnatte fra Lillehammer. Møt opp ved: 
Mosjordet Barnehage (Øvregate 6): Her skal vi bo sammen med Raufoss.  
Fint om dere kan komme hit kl.11.00 så får vi innlosjert oss før vi går til Tretten Hallen. Det er 
ikke plass til mange biler ved Tretten hallen så vi tenker på å gå dit. Vi møter dere i barnehagen.  
 
Defileringen starter derfra kl. 12.00 og går ned til Tretten sentrum hvor vi skal opptre i 
Mølleparken. Kan du ikke komme så gi beskjed til Ingebjørg Boye mob. 47027651.  
 
Alle skal ha på seg trenings/oppvisningstøy og defileringsdress lørdag og søndag 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. Ellers skal dere bruke det 
antrekk som trenerne har gitt dere beskjed om under oppvisningene.  
 
Stevne genserne/t-skjorte og medaljer leveres ut på stevnet før defilering, men huske å ta med 
de medaljene som dere allerede har fått tidligere.  
 
Start på lørdag er fra Tretten Hallen med defilering med avgang kl.12.00. Vi skal turne ute, i 
Mølleparken på lørdag. Vi er delt opp i flere grupper og har god tid, for andre skal turne før 
oss. Vi skal ikke tilbake til barnehagen før oppvisningen så dere må ha med dere alt dere 
trenger for oppvisningen ned til Mølleparken. 
 
På oppvisningen lørdag skal 1-6 klasse ha Vaiana som tema, med valgfritt sommerlig 
antrekk. Rekrutt, junior/senior og ungdomsgruppa skal ha svart underdel og svart singlett 
under. Jentene i dansen hvit t-shirt, gutter i dansen svart hettegenser/genser).  
 



Hvis det er mulig vil vi lage en lett lunsjservering i Mølleparken slik at dere får litt å spise og 
drikke når vi kommer dit. Det vil være aktiviteter i og rundt Trettenhallen fra kl. 16.00-20.00 
og middag serveres i telt ved Tretten Hallen. Det er delt opp i puljer mellom kl. 17.00-20.00. 
Vi får nærmere opplysninger om dette. Deretter blir det aktiviteter og oppvisninger i Tretten 
Hallen frem til 22.00. 
 
SØNDAG 
Frokosten på søndag er ved teltet ved Tretten hallen fra kl. 7.30-10.00. 
På søndag er det trening til idrettens grunnstige kl. 9.00-10.00 på idrettsplassen på Stav. 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 Stallringen på Stav er kl. 11.00 og det er samme antrekk som på 
lørdag i turnertoget (defileringsdress eller svart/blå tights).  Det er åpning av stevnet kl. 11.30 
på Stav idrettsplass og oppvisningene starter rett etter åpning. Ta med stoler da det ikke er 
sitteplass på tribuna til alle.	
	
På fellesoppvisningen søndag er det en felles opptreden. Her vil temaet være black and 
gold, så antrekket være svarte singletter og svart/marineblå tights. Om ikke alle har 
dette så ta en svart shorts og t-skjorte. Har du noe gull effekter så ta med dette også om 
du vil. Vi skal turne på slutten, men det er 3 lag etter dette før idrettens grunnstige så vi 
rekker det fint. 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. Programmet 
ligger på nettet se link nedenfor og på vår hjemmeside og det kan være lurt å ta ut en kopi av 
dette da det ikke blir delt ut så mange program.  
 
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)- 4 klasse ++ 
Elisabeth Eldevik  mobil   48 22 33 42 (begge dager)- 1-3 klasse 
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) 
Nina Engh Bredesen  mob 95120299 (mor til Martin) 
 
https://www.facebook.com/Barnekretsturnstevne-på-Tretten-10-11-juni-2017-
126460194580993/?fref=ts. Her finne der mye info 
 

Vel møtt, Vi gleder oss! 
 

Styret og instruktører i Lillehammer Turnforening 


