
 

 

BLI MED PÅ BARNEKRETSTURNSTEVNET 14. – 16 JUNI 2019 

 

14.-16. juni er det klart for årets Barnekretsturnstevne på Leangen. Årets arrangør er Nidarosturn. 

Vi gleder oss til å delta på stevnet sammen med deltakere fra våre partier og grupper 1.-7. klasse. 

 

Dato: 14.-16. juni. 

Sted: Leangen idrettspark, Trondheim 

For hvem: ALLE jenter og gutter i 1.-7. klasse. 

Påmeldingsfrist: Søndag 7. april kl. 23.59. Det vil være mulig å melde seg på etter fristen, men da 

øker deltakeravgiften med 20 %. Endelig etterpåmeldingsfrist er onsdag 1. mai kl. 23.59. 

Kontaktperson: Jorun Dahle Hals (jorun@trondhjemsturn.no). 

 

Aktiviteter: Alle aktiviteter vil foregå på Leangen idrettspark. På lørdag blir det festmiddag med 

påfølgende diskotek.  Det vil være trenere fra foreningen som følger opp deltakerne under alle 

aktiviteter. 

Treninger: Vi vil sette opp 2 treninger før stevnet til å øve på vår oppvisning. Vi vil også øve litt på 

stevnet.  

 

Tema på klubboppvisningen : 
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Bespisning 

Det serveres lunsj lørdag og søndag, samt festmiddag på lørdagskveld. 

 

Lagledere på stevnet 

Vi stiller med trenere og leder til barna. Men i tillegg vil vi  trenge noen frivillige foreldre til å bistå oss 

under stevnet.  Vi skal IKKE overnatte da det er i Trondheim. Så det vil kun være på dagtid under 

arrangementet. De som er med som ledere må kunne være der hele helgen. Vi gjør oppmerksom på 

at foresatte må fremvise gyldig politiattest for å kunne være med som lagleder. Vi vil etter endt 

påmelding sette opp antall lagledere vi trenger. Så de som ønsker må melde seg må gjøre dette ved 

påmeldingen til stevnet til sitt barn om det er aktuelt. Vi kan dessverre ikke love at alle som melder 

seg kan være lagledere. 

 

 

 Fjorårets deltakere 

Priser 

Deltakere: 750,- 

T-skjorte: 100,- 

 

Deltakeravgiften inkluderer stevneavgift, 2 treninger før stevnet, aktiviteter, lunsj, festmiddag med 

påfølgende diskotek og deltakermedalje. T-skjortene forhåndsbestilles ved påmelding til stevnet, og 

er frivillig å kjøpe. Det vil også være mulig å kjøpe t-skjorte under stevnet, men antallet vil være 

begrenset. 

 

Mer info om treninger, kostymer og organisering rundt arrangementet kommer etter 

påmeldingsfristen. 

 

Gå inn på vår hjemmeside for påmelding og betaling: www.trondhjemsturn.no 

 

http://www.trondhjemsturn.no/
http://www.trondhjemsturn.no/

