BARNEKRETSTURNSTEVNET 2016
Informasjonsskriv 2
Informasjon om påmelding og betalingsbetingelser (1. Mai)
Stevneavgift: 275,Turnfest m/middag: 150,Turnfest u/middag: 100,Overnatting lørdag m/frokost: 160,T-skjorte: 100,Se vedlegg for skjema for bindende påmelding
Foreløpig program lørdag
Oppstilling til defilering utenfor Fjellhallen
Defilering gjennom Gjøvik sentrum
Foreningsoppvisning i sentrum
Rebusløp fra sentrum til Tranberghallen
Middag
Oppvisninger i Tranberghallen
Fest i Tranberghallen
Foreløpig program søndag
Felles trening Idrettens grunnstige i Tranberghallen
Oppstilling til defilering på Gjøvik VGS.
Defilering til Gjøvik Stadion
Åpning av stevnet
Foreningsoppvisninger
Oppvisning Idrettens grunnstige
Info om muligheter for oppvisning i gymnastikkhjul, RG, apparatturn mm.
Vi ønsker å ha en felles oppvisning med gymnastikkhjul, RG, apparatturn mm. i
Tranberghallen lørdag kveld. Dersom noen har lyst til å bidra med noe her så ta kontakt med
oss.
Tilgjengelig utstyr under oppvisninger på lørdag
Vi har følgende utstyr tilgjengelig for oppvisning i sentrum på lørdag: Trampett og airtrack
eller tumbling.
Informasjon om muligheter for medbrakt utstyr
Vi ønsker en tilbakemelding fra de klubbene som har med eget utstyr som kan benyttes av
alle på oppvisningene på lørdag.

Tilgjengelig utstyr til oppvisning søndag per banehalvdel
Trampett: 2 stk
Airtrack: 1 stk
Tumbling: 1 (på en av banehalvdelene)
Grønne matter
Kasser
Tjukkaser
Retningslinjer for foreningsoppvisninger
Oppvisningene vil kjøres sekvensielt. Banen vil bli delt i to slik at deres forening gjør seg klar
på sin banehalvdel mens foreningen som har oppvisning før dere turner på banehalvdelen
ved siden av. Hver forening får maks fem minutter til sin oppvisning inkludert innmarsj.
Synsekonkurranse
I år som i fjor vil det bli arrangert en synsekonkurranse på søndag. Det vil bli lagt vekt på:
 Kreativitet, både når det gjelder oppvisningsform og kostymer. Det skal vises at det
er lagt jobb i oppvisningen.
 Musikk, valget av musikk skal passe for ungene og for oppvisningens utførelse.
 Glede, oppvisningens vanskelighetsgrad skal ligge på barnas nivå, slik at de trives og
behersker det de gjør.
Det skal ikke være prestasjonen i seg selv som avgjør, men helheten i opplegget.
Musikk
Vi ber alle foreninger sende sine lydfiler til oss senest 1. mai. Dette gjelder musikk som skal
brukes både lørdag og søndag. Merk hvilke lydfiler som skal brukes når.
Informasjon om bespisning, fest på lørdag samt andre aktiviteter
Middag og frokost serveres i foajeen på Bjørnsveen ungdomskole. Festen vil foregå i
Tranberghallen etter middag og oppvisning lørdag kveld.
Overnatting, fest og oppvisninger
Overnatting, bespisning og fest lørdag kveld vil foregå henholdsvis på Fredheim barneskole,
Bjørnsveen ungdomskole og Tranberghallen. Stevnekontoret vil være på Bjørnsveen
ungdomskole. Oppvisningene på lørdag vil foregå i Gjøvik sentrum. Oppvisningene søndag
vil være på Gjøvik stadion.
Fredheim barneskole, Bjørnsveen ungdomskole og Tranberghallen ligger på samme område.
Gangavstander:
Til Gjøvik stadion: 12 minutter
Til Gjøvik sentrum: 20 minutter
Informasjon om eventuell felles transport til og fra stedet
Transport til og fra må hver enkelt klubb ta ansvar for.
Kontaktinformasjon: Har du spørsmål rundt stevnet, kontakt Gjøvik Gymnastikk og
Turnforening mail@gjovikturn.no

Mvh Gjøvik Gymnastikk & Turnforening

