
 

 

 

 

 

Klubboppvisning høsten 2019 
 

Hei, nå er vi klar for høstens Klubboppvisning! Under Klubboppvisningen får gymnastene 

vist frem det de har øvd på i de forskjellige apparatene, for familie, venner, synsere og 

trenere. Alle gymnaster mottar pokal for innsatsen og rungende applaus fra publikum.  

 

Alle gymnaster som deltar er med som oppvisningsgymnaster, dvs. ingen bedømming og 

rangering. Alle som deltar får tilbakemeldinger fra egne synsere i hvert apparat.  

 

Apparatturn, jenter, (fra 1.-9 kl.) kan vise frem øvelser i matte, hopp, skranke og bom.  

Apparatturn, gutter, (fra 1.-8. kl.) kan vise frem øvelser i matte, hopp, ringer, skranke og 

svingstang.  

Ungdomspartiet, SALTO og Fritt (fra 6. kl.), kan vise frem SALTO-øvelser i matte, hopp og 

trampett. 

Selma og Bertine og Show og oppvisning skal vise frem en egen oppvisning i starten av hver 

pulje, og Aktroteam skal vise frem en egen oppvisning i starten av begge premieutdelingene. 

 

 

For å få til et best mulig arrangement er vi avhengig av hjelp fra foreldre/søsken til div. 

arbeidsoppgaver i løpet av lørdagen. Vi setter derfor utrolig stor pris på alle kan hjelpe til.  

 

Vi har allerede øvd på øvelsene i mange uker på treningene, men alle gymnastene bør også 

øve på øvelsene sine hjemme, slik at de husker mest mulig av det de skal gjøre under 

Klubboppvisningen. Øvelsene finner dere på hjemmesiden til KTF: 

http://turn.kristiansund.com/generell-info-klubbkonkuranse/ 
Det blir trenere i hvert apparat som hjelper gymnastene om det blir behov for dette. 

 

Hva skal gymnastene ha på seg på klubboppvisningen?  

I turnkonkurranser får man trekk om man må rette på klærne eller håret under en øvelse. Det 

er derfor viktig med riktig antrekk til en konkurranse: 

 

Klubbdressen - for de som har denne - til å ha på seg i tiden mellom øvelsene sine, slik at 

gymnastene holder på varmen. NB: Viktig at alle klærne merkes tydelig med fullt navn! 

 

Jentene:  

KTF-turndrakta og gullstrikket - for de som har dette (evt. annen turndrakt eller ensfarget 

singlet). 

Ingen shorts/bukse - i ordentlige turnkonkurranser må man turne uten shorts, og vi utfordrer 

derfor gymnastene våre til dette. (Evt. kort, svart shorts, om dette føles best). 

Håret skal være satt opp i en høy og stram hestehale, med klemmer og bruk av hårspray. 

 

Guttene: 

Turndrakt, evt. hvit singlet og mørk shorts.  

 

 

http://turn.kristiansund.com/generell-info-klubbkonkuranse/


 

Dag Lørdag 9. november Lørdag 9. november 

Pulje 1 2 

Tid 10.30-13.30 13.15-16.15 

Alderstrinn 1.-4. klasse, jenter 

1.-8. klasse, gutter 

3.-9. klasse, jenter 

Ungdomspartiet 

 

 

Deltakerkontingent: 150 kr.                                                                                                

- Alle som vil være med må melde seg på via hjemmesiden til KTF innen torsdag 7. november 

klokken 11.00. http://turn.kristiansund.com/pmelding-hsten-2019/ 

- Alle må ta med seg en konvolutt med 150 kroner, merket med navn og parti og levere denne 

ved registreringen. 

 

Det blir gratis inngang for alle som vil se på, og det blir salg av div. kioskvarer og klubbklær. 

 

 

Kjøreplan: 

Tidspunkt Hvem Hva 

10.00-11.00 
Trenere og 
foreldre 

Utsett av kiosk, registreringsbord og premiebord 
Rydding av hallen og støvsuging av mattene 

10.30-11.00 Pulje 1 Registrering 

11.00-11.30 Pulje 1 Generell oppvarming 

11.30-12.00 Pulje 1 Fri øving i apparatene 

12.00-12.30 Pulje 1 
Innmarsj til oppvisning – alle går direkte til det første apparat 
Oppvisning Bertine og Selma, oppvisning Show og oppvisning 

12.30-12.45 Pulje 1 Pause og mat/fri øving til de siste apparatene 

12.45-13.15 Pulje 1 Innmarsj til oppvisning – alle går direkte til sitt apparat 

13.15-13.30 Pulje 1 
Oppstilling til premieutdeling 
Oppvisning Akroteam 

Tidspunkt Hvem Hva 

13.15-13.45 Pulje 2 Registrering 

13.45-14.15 Pulje 2 Generell oppvarming 

14.15-14.45 Pulje 2 Fri øving i apparatene 

14.45-15.15 Pulje 2 
Innmarsj til oppvisning – alle går direkte til det første apparatet 
Oppvisning Bertine og Selma, oppvisning Show og oppvisning 

15.15-15.30 Pulje 2 Pause og mat/fri øving til de siste apparatene 

15.30-16.00 Pulje 2 Innmarsj til oppvisning – alle går direkte til sitt apparat 

16.00-16.15 Pulje 2 
Oppstilling til premieutdeling 
Oppvisning Akroteam 

16.15-16.45 Pulje 2 Rydding 

  

Bøy og tøy, turn er gøy!  

Hilsen Trenere i KTF :)  

http://turn.kristiansund.com/pmelding-hsten-2019/

