
Er du mellom 13 og 18 år? 
Bli med på en utrolig gøy turnfestival for ungdom i Europa; 

EUROGYM! 
 

 

 

 

Fra 15.-19. juli 2018 arrangeres det ellevte Eurogym i Liège, 

Belgia (Info fra arrangør: 
http://www.ueg.org/en/event/euroGym.html  
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Bli med på kretstroppen og få 
turnvenner fra hele for Sør-Trøndelag ! 

  



Dette får du: 

• Nye venner 
• Sosialt 
• Treningshelger rundt om i 

Sør –Trøndelag 
• Masse turning, dans, lek og 

moro 
• Representative klær for den 

Norske troppen 
• En opplevelse for livet 
• En uke med turn, 

oppvisninger, workshops i 
utlandet med ungdom fra 
hele Europa 



Påmelding:  

Første påmeldingsfrist:  
• 25.september  
• 10% av deltageravgiften + gebyr fra 

turnforbundet (NGTF) må betales 
(450kr). Ikke refunderbart.  

       
Nedbetalingen: 
Totalpris vil bli på 275 € for 
deltageravgift (avhengig av valutakurs). 
Reise vil komme i tillegg. 
Nedbetaling av denne kommer mer info 
om etter første påmelding. 
 
Vi anbefaler sparing framover. Kanskje vi 
får til noe dugnad med inntekt til støtte 
for gymnastene også.  

Deltageravgiften inkluderer: 
• Innkvartering på skole 
• Mat (frokost, lunsj, middag) 
• Lokal transport 
• Inngangsbilletter til seremonier 
• Deltagelse på 2-4 workshops 
• 2 oppvisninger 
• Andre sosiale aktiviteter 
 
 

Påmelding gjøres her: 
http://www.deltager.no/eurogym_2018_15072018 

 
Du finner den også på vår nettside: 
www.trondhjemsturn.no 
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Sosiale medier: 

Oppdateringer og info vil 
stadig komme fra 
arrangør: 

Bilder, filmer og info 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

 

EUROGYM 2018 



Reise: 

• Reisen kommer i tillegg til deltageravgiften, 
men vil få den ned til billigst mulig pris. 

• Med forbehold at vi må reise dagen før 
arrangementet starter, og ev dagen etter at 
arrangementet er ferdig. 

• Fly og ev tog/buss vil være alternativene. 

• Mer info om pris på dette vil komme i løpet av 
høsten. 

 

 



Treningssamlingene: 

• Det vil være 4-5 helger i løpet av året med 
samlinger i Sør-Trøndelag. 

• Disse vil koste 300kr. Det inkluderer 
overnatting, mat og trening. Dette betales på 
hver samling. Reise kommer i tillegg. 

• Her vil det være trening til stevnet og sosiale 
aktiviteter som er fokus. 

• Mer info om hvor samlingene blir kommer i 
løpet av høsten. 



Har du spørsmål ang arrangementet? 

 

Ta kontakt med Jorun Hals 

jorun@trondhjemsturn.no 

 

73520943  
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