
 
Barnekretsturnstevne i Hunndalen/Vardal/Gjøvik 2 og 3 juni 
2018 - alle turnere 
 
Nå nærmer det seg barnkretsturnstevne og her er noen beskjeder som dere trenger. 
Det er viktig at alle som kan, kommer på trening på torsdag 31 mai 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 31 mai. Vi har mange flotte 
instruktører som skal være med så de vil hjelpe dere slik at alle får det til.  
 
Lørdag 2 juni møtes alle Åslundmarka Bo og Servicesenter  kl.10.45 for oppstilling til 
defilering. Ingebjørg tar med fana og vi stiller opp bak den. Ikke dra til stevnekontoret. Vi blir 
felles registrert av Ingebjørg.  
 
De som skal overnatte fra Lillehammer.  
Vi skal bo på Blomhaug Skole , Skolevegen 9 2827 Hunndalen. Skolen åpner kl 8.00 på lørdag.   
Fint om dere kan komme dit senest kl.10.00 så får vi innlosjert oss før vi reiser til Åslundmarka. 
Det er for langt å gå dit så alle må ha skyss .Dere kan innlosjere dere på skolen etter oppvisning. 
Det vil være noen fra oss på skolen fra kl. 9.00.   
 
Defileringen lørdag starter kl. 11.00 og går ned til Hunndalen hvor vi skal ha oppvisning ved 
Vardal Ungdomsskole. 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. Dere skal gå i blå eller sorte piratbukser (den vi bruker på turn) eller overtrekksdresser 
som skal være marineblå. Alle turnere tar med 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 har fått tidligere.  
 
Start på lørdag er fra Åslundmarka Bo og servicesenter med defilering med avgang kl.11.00. 
Vi skal turne ute, ved Vardal Ungdomsskole. Vi er delt opp i flere grupper og har god tid, for 
andre skal turne før oss. Vi skal ikke tilbake til skolen før oppvisningen så dere må ha med 
dere alt dere trenger for oppvisningen ned til Vardal Ungdomsskole.  
 
På oppvisningen lørdag skal 1-3 klasse ha et sommerlig antrekk med fine farger. De store 
dvs rekrutt, junior, senior, ungdom. Svart shorts, dott i håret, rød singlett og langt skjørt med 
splitt om dere har.  
 



 
Vi vil lage en lett lunsjservering ved ungdomsskolen slik at dere får litt å spise og drikke når 
vi kommer dit. Det vil være aktiviteter i og rundt Campus Arena (tidligere Vardalshallen) fra 
kl. 15.00-17.00 og middag serveres også der fra 17.15. Vi får beskjed om eksakt tidspunkt 
senere.  Det er delt opp i puljer mellom kl. 17.15-20.00. Deretter blir det aktiviteter og 
oppvisninger i Hallen fra 20.00-22.00. 
 
SØNDAG 
Frokosten på søndag er på skolen fra kl. 8:00-10.00. 
På søndag er det trening til idrettens grunnstige kl. 9.00-10.00 ute på idrettsplassen ved Vardal 
Ungdomsskole. 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. Vi 
skal organisere skyss dit. Deretter drar vi tilbake til skolen for utsjekking. 
 
Oppstilling til turnertog fra Vardal Ungdomsskole 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. 
12.00 på Vardal 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. Antrekk:  
svart tights, valgfri skjørt (til knærne) og stor militærgrønn/militær t-shirt. Singlett i 
valgfri farge under. Om dere har, ta med militær tørkle og ha i håret eller på armen.  
Vi vet ikke når vi skal  turne enda. Idreettens Grunnstige kommer til slutt. Her bruker vi 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  

Thea  Vaasaasen  mobil  47 90 66 80 (begge dager – 1-3 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 
 
 
Se vår hjemmeside for mer informasjon : lillehammer-turnforening.no 
 

Vel møtt, Vi gleder oss! 
 

Styret og instruktører i Lillehammer Turnforening 


