Velkommen til det
76. barnekretsturnstevnet i HGTF
Rena, 9.-10. juni 2018

I år er det Rena IL Turn som ønsker
dere velkommen til det tradisjonelle
Barnekretsturnstevnet over to dager.
Kryss av i kalenderen og sett av helga
9.-10. juni 2018!
Turnstevnet arrangeres i Rena
sentrum med tilhørende Engvoll
baneanlegg og i området rundt Rena
skole og Berget aRena.
Her kommer mye av den praktiske
informasjonen dere trenger for å
melde dere på. Det vil også komme
mer info i god tid før stevnet.

Generell informasjon:
Barnekretsturnstevnet er
tradisjonelt årets høydepunkt for
barne- og ungdomsturnerne i
skolealder, fra fylte 6 år i 2018 og
opptil 18 år. Alle deltar i
oppvisninger og får stevnemedalje
for hvert stevne og turnforbundets
deltakermedalje i ulike valører for
hvert 2. stevne. Det samles turnere
fra hele Hedmark lørdag 9.-søndag
10. juni 2018.
Barnekretsturnstevnet er årets
begivenhet for mange turnerne i
kretsen og flere av klubbene er
allerede i gang med å planlegge og
trene til stevnet. Vi håper at så
mange som mulig fra klubbene
ønsker å delta, og sammen skal vi
gjøre barnekretsturnstevet til en
turnfest.

Foreløpig program:
Lørdag 9. juni
Kl 10.00-11.00

Kl 11.00-12.00
Kl 12.00

Kl 13.00
Kl 14.00-16.00
Kl 17.00-18.00
Kl 18.00-22.00
Kl 23.00

Søndag 10. juni
Registering og
innkvartering Rena
skole
Utdeling av lunsjpakker
Skramletog fra skolen til
sentrum, gjennom
gatene og til parken
Åpning av stevnet med
åpningsshow i parken
Basismesterskap og
oppvisning i parken
Middag Rena skole
Ulike aktiviteter
RO

Kl 08.00- 09.00

Frokost

Kl 09.00-10.30
Kl 10.30

Trening for klubbene
Lunsj

Kl 11.30

Defilering

Kl 12.00

Åpning av stevnet

Kl 14.30

Avslutning

Det vil komme mer detaljert program i
god tid før stevnet.

Det vil være kiosk/kafè som er åpen ved anleggene både lørdag og søndag.

Pris for årets stevne:
Alternativ

Pris

Deltakelse lørdag og
søndag
Deltakelse søndag
Trener lørdag og
søndag
Trener søndag
Voksne som ønsker å
overnatte på skolen
Campingvogn/bobil
ved Rena skole

Kr 650,-

T-skjorte Stevnemedalje
X
X

Kr 400,Kr 400,-

X
X

X
X

Kr 200,Kr 400,-

X

X

Mat
lørdag
X

Mat
søndag
X

Aktiviteter
lørdag
X

X

X
X

X

X

X
X

Kr 100,-

Det er også muligheter for overnatting med campingvogn/bobil eller hytter på Rena
Camping(62 44 03 30) eller på Østerdalen Hotell (62 44 50 00) og Trudvang Apartment
Hotell (94 80 55 55). Ta selv kontakt!

Sportslig opplegg
o Oppvisning turn lørdag:
o Gjennomføres før basismesterskapet lørdag i parken i Rena sentrum.
o Lagene kan ha egne oppvisninger, men er det flere grupper i en klubb som skal
ha oppvisning, skal alle gruppene være på banen samtidig. Det er kun en
oppvisning per klubb.
o Det må være 1 – 2 personer som sikrer trampett under oppvisning. Små lag kan
samarbeide med andre lag. Ta kontakt med den klubben dere ønsker. Den
klubben som blir spurt må være positive slik at det kan bli et godt samarbeid.
o Klubben melder på lag til oppvisning. Ved påmelding skal dere oppgi navn på
dem som skal sikre.
o Basismesterskap lørdag:
o Foregår i parken i Rena sentrum.
o ”Løypelegger” går gjennom løypa med deltakerne en halv time før
konkurransen. Ingen har tilgang til løypa før dette tidspunktet. Felles
gjennomgang for alle samtidig.
o Hvert lag/forening kan stille med så mange lag de ønsker, så lenge
aldersfordelingen er riktig. En gutt og en jente under tretten år, og en gutt og en
jente over tretten år.
o Har ikke laget mulighet til å stille med riktig antall og alder, kan det søkes
dispensasjon til Breddeutvalget. F.eks for lite gutter, men da kan klubben bare
stille med ett lag.
o Konkurransen kan gjennomføres på to måter. Ved at en og en utøver
gjennomfører løypa. Startrekkefølge er da : Gutt over tretten – jente over tretten
– gutt under tretten – jente under tretten. Eller ved at alle starter sammen og
gjennomfører ved at alle gjør øvelsen før de forflytter seg til neste øvelse.
o Skramletog lørdag:
o Toget går fra Åmot Ungdomsskole til sentrum.
o Klubbene går lagvis hvor formålet er å lage mest mulig liv og røre (les: bråk)
o Vær kreativ☺
o Synsekonkurranse søndag:
o Foregår på Engvoll baneanlegg. Ved dårlige værutsikter flyttes arrangementet
inn i Rena idrettspark.
o Synsekonkurransen krever en oversikt over apparatplassering. Denne sendes ut
i forkant av stevnet, sammen med en liste over utstyret vi har tilgjengelig. Hver
enkelt klubb returner til arrangementsklubben med ønsket plassering (air-track
og air-floor har fast plass på arenaen). Dette for å gjøre det enklere for
banemannskapet.
o Dersom det trengs mer utstyr enn det som kommer fram av oversikten, må
klubbene ta med dette selv.

o FRIST FOR Å LEVERE OVERSIKT APPARATPLASSERING: 1. JUNI

o Valg av musikk til synsekonkurransen er opp til hver klubb, men lengden på musikken
må overholdes. Lengden på musikken er:
o Klubber med flere enn 50 utøvere har maks. 8 minutter til rådighet, inkludert
inn- og utmarsj.
o Mindre tropper enn 50 utøvere har maks 5 minutter til rådighet, inkludert innog utmarsj.

o FRIST FOR Å SENDE INN MUSIKK: 1. JUNI
Innkvartering:
o Innkvartering og overnatting vil skje ved Åmot Ungdomsskole, ved stor påmelding kan
vi også ta i bruk Rena skole.
o Alle lag må stille med egne ledsagere i tillegg til Rena IL Turn sine vakter.

Ledsagere/foreldre:
o
o
o
o

1. - 2. trinn: 5 barn pr ledsager
3. - 4. trinn: 8 barn pr ledsager
5. - 7. trinn: 10 barn pr ledsager
Fra ungdomsskole og oppover: 15 barn pr. ledsager

Bespisning:
o Det vil bli servert 4 måltider (lunsj, frukt og middag lørdag, frokost og lunsj søndag).
o Bespisningen vil hovedsakelig skje i kantina ved Åmot ungdomsskole (puljevis), men
med lunsj søndag på Engvoll baneanlegg.
o Ved påmelding registrerer hvert lag eventuell spesialkost.
o Det vil være kiosk ved ungdomsskolen, samt i parken og på Engvoll, som tar kontanter.
Vi har også kortterminal og Vipps.

Aktiviteter lørdag ettermiddag/kveld:
o Det vil bli ulike aktiviteter lørdag ettermiddag og kveld, og dette vil i hovedsak
arrangeres i området Åmot Ungdomsskole og Berget aRena.

Stevnemedalje:
o Alle deltakere får en særskilt stevnemedalje for deltakelse i årets stevne.
o I tillegg utdeles Turnforbundets stevnemedaljer for deltakelse hhv. 2, 4, 6, og 7 stevner,
plakett for deltakelse i 8, 9 og 10 stevner og diplom for deltakelse i 11 og 12 stevner.

Påmelding:
o Bindende påmelding innen 30. april via Mysoft – se egen brukermanual.
o Etterpåmelding kr. 50,- ekstra pr. utøver.
o Klubbene melder for laget samlet – se egen brukermanual. Faktura vil bli
tilsendt så for påmelding er registrert i Mysoft.
o Utøverne regnes ikke som påmeldt før innbetalingen er mottatt.
o Husk å oppgi klubbnavn ved innbetaling.

Velkommen til en helg fylt av opplevelser og moro på Rena!

Påmelding til egen klubb – leveres treneren din innen …………… 2018

Navn________________________ Klubb___________________Født________

SETT KRYSS:
Deltagelse lørdag og søndag
Deltagelse søndag
Ønsker overnatting på skole
Deltatt tidligere
Ja
Nei

Matallergi - hvilke: ______________________

T-skjorte størrelse
128

140

152

XS

S

M

L

XL

