
 Invitasjon og påmelding 
barnekretsturnstevne på Harestua 15. og 16. 
juni 2019. 
 
 
 

 

PÅMELDING TIL TURNSTEVNE 2019 på Harestua. HASTER 
 
Lillehammer Turnforening skal delta på barnekretsturnstevne på Harestua og 
sender med dette ut informasjon. Alle turnere som fyller 6 år i løpet av 2019  
får delta og får tellende stevne. Nytt av året er at påmelding skjer ved at dere 
sender meg en mail og deretter får en link hvor som de kan melde seg på direkte 
Der fyller dere ut påmeldingsskjema og krysser av direkte. Deretter betaler 
dere deltakeravgiften etter at du har fått automatisk tilsende faktura på e-mail 
ved fullført påmelding.  
 
Turnstevne er for alle barn fra det året de fyller 6 år. Det er mulig å delta en 
dag hvis to dager blir i meste laget og det er søndag som er stevnedagen. Vi vil 
øve opp et program for oppvisningene på lørdag og søndag som passer for alle. 
Det blir defilering og utdeling av medaljer/plaketter på søndag.   
På lørdag blir det oppvisning og aktiviteter/workshops og konsert/disco på 
kvelden. Alt foregår på samme sted på Harestua og stevnet blir svært 
konsentrert avstandsmessig.  Stevnekontingent er kr. 300,-. 
 
Vi vil organisere lunsj for våre turnere på lørdag etter oppvisningene. Vi 
organiserer ikke felles skyss, men gi beskjed hvis noen trenger skyss så skal vi 
se om vi kan ordne det. 
 
Overnatting: 
Vi satser på overnatting på skole for de som ønske å delta begge dager. 
Overnatting med frokost og turnfest med middag krysses av ved påmelding. 
Instruktører og voksne ledere tar ansvar for turnerne. Foreldre kan gjerne 
følge ungene hele tiden. Turnerne vil også bli ivaretatt av våre instruktører og 
ledere. 
 
Idrettens Grunnstige; deltakelse og T-skjorte 
Alle turnere på tirsdagspartiene og de turnerne på torsdagspartiet som ønsker 
det skal delta på idrettens grunnstige.  Det blir trening på dette på søndag 
formiddag i idrettsparken i Harestua. Her skal det benyttes en rød t-skjorte. 
Det koster ikke noe ekstra å delta på idrettens grunnstige og våre instruktører 



vil følge ungene hele tiden både under trening og fremvisning. De får da turnet 
to ganger på søndag. 
 
Hvis noen skal i konfirmasjon eller på leirskole og vil ha tellende stevne kan de 
krysse av for det på skjema. De får da medalje og tellende stevner uten å delta. 
 
Turnfest/konsert lørdag 15 juni  
Det blir turnfest på lørdag kveld. Våre instruktører vil følge våre turnere som 
ønsker å være med.  
 
Ønsker du å bestille stevnets egen T–SKJORTE? 
T-skjorten bestilles ved påmelding. Den skal ikke brukes under 
turning/defilering og er et frivillig tilbud fra arrangerende klubb. 
 
 
PÅMELDING: 
Påmelding sendes på mail til ib@heb.no , senest 30 april. Dere får deretter enn 
link til påmeldingsskjema. 
 
BETALING: 
Til den enkelte direkte fra Harestua.  
 
 
 


