Trondhjems Turnforening inviterer til klubbkonkurranse
lørdag og søndag 10.-11. november i Apparathallen i
Midtbyen.
Alle som deltar får premie/medalje. Det vil være salg av
drikke, mat og foreningens kleskolleksjon under
klubbkonkurransen.
Registrering: påmelding, registrering og betaling ved
oppmøte i Gymsalen. Deltakeravgiften kan betales
kontant eller i Vipps (#71498). Vi anbefaler
forhåndsbetaling av deltakeravgiften i Vipps for raskere
registrering ved inngang til klubbkonkurransen.
Deltakeravgift: 200,-.
Gratis inngang for publikum.

Oppvisning og konkurranse
Under klubbkonkurransen vil alle deltakere få muligheten til å vise frem det de har lært på
våre partier. Alle partier vil øve på øvelser til konkurransen i ukene før klubbkonkurransen
arrangeres. Deltakerne velger selv hvilke apparater de ønsker å stille i under konkurransen.
Deltakere som går i 1.-5. klasse deltar i oppvisning, mens deltakere som går i 6. klasse +
dømmes etter stil. Ingen karakterer vil bli vist, men det kåres 1., 2. og 3. plass i hvert
apparat. Deltakere som ikke ønsker å bli bedømt kan gi beskjed om dette under
registreringen.

Apparater
Turn Gutter 1.-4. klasse: Ringer, herreskranke, svingstang, matte, hopp med
brett/trampolinebrett til lav kloss og nedhopp trampett.
Turn Jenter 1.-4. klasse: Bom, dameskranke, matte, hopp med brett/trampolinebrett til lav
kloss og nedhopp trampett.
Ungdoms- og Trampolinepartier: Matte, trampolinebane, trampett med tilløp og nedhopp
trampett.
Turn Jenter 5. klasse +: Matte, trampolinebane, trampett, dameskranke, hopp og bom.
Turn Gutter 5. klasse +: Matte, trampolinebane, trampett, svingstang, hopp, ringer og
herreskranke.

Tidsplan lørdag*
Puljer
PULJE 1:
 Alle trampolinepartier i
Granåsen
Jenter og gutter
 Ungdomsturn SALTO i Midtbyen
Jenter og gutter
PULJE 2:
 Alle turnpartier 5. klasse + i
Midtbyen
Jenter og gutter
 Tropp aspirant og rekrutt
individuell
Oppvisning frittstående lag
rekrutt tropp
Jenter og gutter

Oppmøte Oppvarming Konkurransestart

Kl. 15.00

Kl. 15.30

Kl. 16:00

Kl. 16.30

Kl. 17.00

Kl. 17.30

*Med forbehold om eventuelle endringer.

Tidsplan søndag*
Puljer
PULJE 1: Partier i Granåsen:
Alle partier 1.-2. klasse
Jenter og gutter

Oppmøte Oppvarming Konkurransestart
Kl. 10.00

Kl. 10.30

Kl. 11.00

PULJE 2: Partier i Midtbyen:
Alle partier 1.-2. klasse
Jenter og gutter

Kl. 11.30

Kl. 12.00

Kl. 12.30

PULJE 3: Partier i Granåsen:
Alle partier 3.-4. klasse
Jenter og gutter

Kl. 13.00

Kl. 13.30

Kl. 14.00

PULJE 4: Partier i Midtbyen:
 Alle partier 3.-4. klasse
Jenter og gutter
 Preteam, aspiranter apparatturn
Jenter

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 15.30

*Med forbehold om eventuelle endringer.

