
 

 

 

Klubbkonkurranse - Lørdag 5. november 

Hei, vi gjentar suksessen og kjører på med en ny klubbkonkurranse 5. november! Alle 

medlemmer fra 1. til 8. klasse kan delta, og vi oppfordrer alle andre til å komme og heie!  

Dette blir en morsom dag hvor gymnastene får vist frem hva de har øvd på for familie, venner 

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

Nytt for semesteret er at alle som fyller 11 år i år og oppover kan 

være med å konkurrere. (Det er selvfølgelig helt greit om man 

ikke vil konkurrere, men være med som oppvisningsgymnast). 

Vi kårer sammenlagtvinnere for jenter i 11, 12 og 13 årsklassen. 

Jentene kjører alle fire dameapparatene. (Guttene kjører kun 

oppvisning denne klubbkonkurransen). Guttene på 

breddepartiene kjører frittstående og hopp, og guttene som går 

på konkurransepartiet kjører alle 6 gutteapparatene. 

Vi sender ut endelig kjøreplan for lørdagen når vi vet ca. hvor mange som melder seg på. Vi 

deler alle som melder seg på inn i 2 eller 3 puljer, etter parti. Hver pulje varer ca. i 2 timer, og 

blir mellom kl. 10.00 og 15.00 på lørdagen. 

For å gjennomføre konkurransen trenger vi hjelp fra dere foresatte. Vi håper at de som går i 

1.-3. klasse og 5.-8. klasse kan stille med kake og/eller kaffe, og at de som går i 4. klasse (1 

foresatt per familie) kan hjelpe til med kiosk eller inngangspenger.  

Om noen foresatte har mulighet til å hjelpe oss ekstra med arrangementet, fra start til slutt (ca. 

klokken 10.00-15.00), får de gratis deltakerkontingenten til sine barn, samt en ekstra gratis 

inngang. Dette kan være foresatte fra alle parti. I utgangspunktet håper vi på 3-6 

hovedansvarlige voksne som kan hjelpe oss. 

 

Deltakerkontingent: 150 kr.                                                                                               
(Alle som melder seg på får faktura på e-post gjennom Mysoft.) 

 

Påmeldingsfristen er torsdag 3. november og påmeldingen foregår på hjemmesiden vår:  
Påmeldingslink 

 

 

 

Inngang for voksne (over 16 år): 50 kr  Barn: gratis 
 

 

Bøy og tøy, turn er gøy!  

Mvh. Trenere i KTF :) 

http://turn.kristiansund.com/pmelding-hst-2016/

