Invitasjon til Kretsturnstevnet for barn og unge 2018
Kristiansund 9.-10. juni

KTF skal arrangere Kretsturnstevnet 2018. Dette er et stevne hvor vi inviterer barn fra hele
fylket til turnsamling i Braatthallen 9.-10. juni. Vi håper på rundt 500 turnglade deltakere til
byen. Alle i KTF fra 6-21 år kan melde seg på. Dette blir skikkelig spennende ☺
Men vi kommer til å trenge masse hjelp, og derfor må vi be om hjelp fra alle foreldre som har
barn som skal være med.
Under finner dere forventet program for gymnastene denne helga (med forbehold om
endringer).
Lørdag, 9. juni:
11.45
12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-20.00
18.30-20.30
20.30-22.30

Oppstilling til turntog
Avmarsj for turntog
Lunsj i kantina i Braatthallen
Workshops
Trening i salen for hvert lag
Middag i kantina i Braatthallen
Fri turning i hallen og diskotek

Søndag, 10. juni:
08.00 – 10.00
08.45 – 12.15
11.00
11.30 – 12.30
12.45
13.00

Frokost i kantina i Braatthallen
Trening i salen for hvert lag
Lagledermøte
Lunsj
Oppstilling til innmarsj
Innmarsj og showstart

Foresatte til hver deltaker må plukke ut 3 dugnadsvakter til denne helga: gulv og apparater må
flyttes, t-skjorter, medaljer og informasjon må deles ut, kaker må selges, lunsj, hyggekveld og
disco må fikses og skoler må klargjøres, patruljeres og ryddes. Det vil være førstemann til
mølla ved valg av de forskjellige vaktene. Mer info rundt valg av vakter kommer. 1.-3. klasse
må bake kake til lørdagen, og alle fra 4. klassen og eldre må bake kake til søndagen.

Praktisk informasjon
Sted - Kretsturnstevnet vil foregå i Braatthallen. De forskjellige aktivitetene vil foregå i
hallen og området rundt hallen.
Mat - Maten blir servert i kantina i Braatthallen. Vi ønsker informasjon om matallergier
sammen med påmeldingen.
Workshops - I år blir det workshops på lørdagen hvor gymnastene får delta på en av følgende
aktiviteter: «akrobatikk (to og to)», «klatring», «ballett», «trampett og hopp», «airtumbling og
airtrack» og «yoga». Alle kan være med på én aktivitet hver. For å få til en jevn fordeling av
gymnastene på de forskjellige aktivitetene må hver gymnast rangere tre aktiviteter etter 1., 2.
og 3. valg.
Stevneprisen – På søndagen skal hver klubb vise frem hver sin stevneprisdans. I år har vi
utfordret alle foreningene til å velge stevneprismusikk som representerer hvert sitt land.
Kristiansund har valgt Frankrike. Alle som er med på kretsturnstevnet fra KTF skal være med
på stevneprisdansen til Kristiansund. Dette betyr at man må bli med på egne øvinger til dette.
Her kan dere se stevneprisprogrammet KTF viste frem i 2012, da var vi også i Kristiansund.
Show og oppvisning - Det blir kåret en vinner i show- og oppvisningsklassen. Her skal
partiene Show og oppvisning, Storetropp og Akrotropp fra KTF delta med hvert sitt show.
Særtropp – Særtroppene som melder seg på viser frem et eget oppvisningsprogram uten å
konkurrere.
Medaljer – Ved påmeldingen må hver gymnast registrere hvor mange turnstevner de har vært
med på, medregnet det som skal være i Kristiansund i juni. For turnstevnet nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9
og 10 får man en egen medalje. I tillegg til denne medaljen får alle som deltar egne
deltakermedaljer for alle kretsturnstevner man er med på.
T-skjorte – T-skjorta for Kretsturnstevnet 2018 blir superkul! Her kan man velge mellom
størrelsene: 4-6 år, 8-10 år, 12-14 år, S, M og L.
Kostyme – I år skal KTF fikse felles innkjøp av kostyme. Vi skal være «mimere» og har
planlagt å ha svarte tights, hvite hansker, bukseseler (eller noe som ligner) og svart- og
hvitstripete grensere. I påmeldingen må man oppgi ønsket størrelse til dette kostymet.
Pris - Pakkepris for å være med på dette arrangementet er 950 kroner (+ 3 dugnadsvakter og
ei kake til lørdag eller søndag). Pakkeprisen inkluderer eget kostyme til stevneprisdansen
(tema Frankrike), lunsj lørdag, workshop på lørdag, hyggekveld med middag på lørdag, lunsj
søndag, t-skjorte og startkontingent.
Send inn påmelding innen 10.04.2018, via denne linken.
Påmeldingen er bindende! Alle som melder seg på forplikter seg til å betale hele pakkeprisen,
samt bidra med 3 dugnadsvakter og ei kake. Om man har meldt seg på må man betale hele
prisen selv om man skulle kunne finne ut at man ikke kan være med.
Faktura blir sendt ut på mail via Mysoft rundt 30.04.2018.
Spørsmål sendes til ktfturn@hotmail.com.

