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INFORMASJON TIL TURNSTEVNET I ÅLESUND VÅR 2017 

 

Da er det straks klart for tur til Ålesund, 10.-11. juni. Det er påmeldt 71 gymnaster fra KTF og 

det er påmeldt rundt 550 gymnaster fra totalt 9 forskjellige lag i kretsen. Nedenfor har vi listet 

opp litt reiseinformasjon og detaljer rundt turen. Vi gleder oss! 

 

Sted: Turnstevnet vil være i Fagerlihallen. De forskjellige aktivitetene vil foregå i hallen og i 

området tilknyttet hallen og Aksla.  

 

Overnatting: Vi skal overnatte på Fagerlia Videregående skole. KTF har fått utdelt 5 

klasserom. Se eget vedlegg for oversikt over romfordelingen. Dere må selv ha med 

liggeunderlag og sovepose ++. Det er dusjmuligheter i hallen. 

 

Mat: Mat vil bli servert i kantinen i hallen. 

 

Lær på stevnet: Ålesund arrangerer lær på stevnet. Dette er en dans som vil bli innlært på 

lørdagen, og som skal vises frem på søndagen. Dette er tilpasset alle aldersgrupper og alle 

gymnaster fra KTF skal være med på dette. NB! Denne dansen har et eget kostyme. 

 

Kostyme:  Her stiller alle utøverene i sort- og eller hvitt.  

Koreografen Geo skal være ”Cruella de`ville” og alle deltakerne skal være 

dalmatinere, med f.eks. hvite/svarte capser, hvite/svarte sløyfer/stikk i håret 

som hundeører, tights, shorts eller strutteskjørt. 

Film:   Opptak av «lær på stevnet» ligger her, så nå kan alle som skal være med 

til Ålesund øve hjemme før vi drar. 

 

Reise: Vi kjører med to busser fra Braatthallen til Ålesund.  

 

Vi ønsker at alle reiser i KFT sine treningsklær. Helst den nye klubbdressen og den nye 

turndrakta til KTF, eller den hvite t-skjorta. (Evt. den gamle klubbjakken/blå jakke og helt 

svart bukse. Trenerne kan ha på seg den turkise trenerskjorta.) 

 

Ta med sunn niste på bussen, frukt og lignende. Lommepenger, mobil og andre verdisaker er 

gymnastens eget ansvar. Godteri, potetgull, brus og lignende er lov fra vi er ferdig med siste 

trening på lørdag, til klokka 22.00 på kvelden. Ser vi dette utenom vil det kunne bli 

konfiskert.  

 

Stevneprisprogrammet er det Show og oppvisningspartiet vårt som har laget til oss, og i år er 

temaet "Aladdin". Alle som har meldt seg på til stevnet må bli med på stevneprisprogrammet, og 

være med på øvinger til dette. 

 

På torsdag 8. juni, 17.45-19.00 er den siste øvingen til Ålesundturen. På denne trening ønsker 

vi at alle gymnastene skal ha på seg Aladdin-kostymet sitt. Se eget vedlegg for oversikt over 

hva de forskjellige partiene skal ha på seg. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yax4VBn-y6s
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Turnstevnet har følgende program for KTF: 

  

Program lørdag, 10. juni: 

06.15-06.30 Oppmøte ved Braatthallen 

Viktig: Registrer deg til den som er hovedansvarlig på bussen din! 

06.45  Avreise fra Braatthallen 

06.45  Oppmøte på busstoppet ved Shell, på Rensvik. 

- Gi beskjed til reiseleder før fredag om du skal møte her. 

 

10.15 Ankommer Ålesund 

10.15-11.15    Innsjekk i Fagerlihallen, tildeling av skole, klasserom, og medaljer. 

11.15-11.45    Buss til sentrum 

11.45               Oppmøte turntog, Skateflua vest Stuen Gatekjøkken, Sorenskriver Bullsgate 

Oppstilling til defilering: 

• Nørvøy Ungdomskorps og Musikklaget Brage 

• Aalesunds Turnforening 

• Ekko/Aurosen 

• Elnesvågen 

• Hareid 

• Hødd 

• Korps 

• Kristiansund Turnforening 

• Molde Turnforening 

• IL Sykkylven Turngruppe 

• Tomrefjord Turn 

  

12.00   Avmarsj for turntoget 

12.30   Åpning på Rådhusplassen v/ordfører Eva Vinje Aurdal 

13.00-14.00    Lunsj på Rådhusplassen 

14.10      Buss tilbake til Fagerlihallen 

 

 Fagerlihallen 

14.45-15.30  Lær på stevnet, alle stiller i salen  

15.30-16.00    De yngste slapper av på skolen 

15.30-16.00    Ungdomssamling i salen  

16.30-19.00  «Amazing Turn»  

- Dette er en rebus med oppgaver. Her må man kle seg etter været for dette foregår ute. 

- 10 personer pr. gruppe, start med 5 minutters intervall  

ÅTF 

   KTF 

   MT 

   Hareidturn 

   Sykkylven IL Turngruppe   

   IL Hødd Turn 

   Tomrefjord IL Turn. 

   Elnesvågen 

   Ekko/Aurosen 

1600-1900  Trening i sal 20 minutt til hvert lag. Stevneprisen    

   KTF (2 grupper show oppvisning treningstid 1900-1920) 

   MTF (1 gruppe show og oppvisning 2015-2030) 
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   Hareidturn 

   Sykkylven 

   Hødd 

   Tomrefjord turn 

   Elnesvågen 

   Ekko/Aurosen 

   ÅTF (1 gruppe show og oppvisning treningstid 1930-1945) 

 

Fagerliaulaen middag 

19.30 – 20.00  Molde T, Ekko/Aurosen, Hødd, Hareid, 

20.00 – 20.30  Elnesvågen, Kristiansund TF 

20.30 – 21.00  Tomrefjord IL turn, Sykkylven, ÅTF 

 

 Fagerlihallen 

21.00-22.30: «Turntalenter» med mer, og kåring av vinner av Amazing turn.  

- (KTF har ikke meldt seg på til turntalenter, men her får man sett forskjellige talentshow). 

23.00:   Kveld og stille ved skolene 

 

 

 

Program søndag, 11. juni: 

07.00 – 08.00 Ta på treningsklær, pussing av tenner og pakking av bagasjen 

  

Fagerliaulaen frokost 

08.00 – 08.20  Hareid, Sykkylven, Kristiansund, Hødd 

08.25 – 08.50 Ekko/Aurosen, Tomrefjord, Elnesvågen, Molde 

 

08.20 – 08.40  Legg bagasjen i bil eller buss 

 

Fagerlihallen treningstider 

 09.00 – 11.00 Generalprøver hele oppvisningen kjøres 2 ganger 

 

11.00 – 12.45 Fiksing av kostymer og sminke 

Fellesbilde  

Lunsj 

 

 Defilering 

12.45 –  Oppstilling foran Fagerliaulaen 

13.00 – Innmarsj 

  MRGTK: Kretsleder Kristin Wangensteen 

   ÅTF: 

  

 Oppvisning: 

Kristiansund Turnforening  særtropp Show 

Aalesunds Turnforening særtropp Show 

Molde Turnforening  særtropp Show 

 

Stevneprisen: 

Ekko/Aurosen   The Lion King 

Hareid Turn   Viana 
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Hødd IL Turngruppe   

Molde Turnforening  Askepott 

Sykkylven IL Turngruppa Jungelboka 

Elnesvågen Turnforening Q-gjengen 

Kristiansund Turnforening Aladdin 

Aalesund Turnforening Tarzan 

Tomrefjord Turn   Trolls 

  

«Lær på Stevnet» 

Over 550 deltagere på gulvet under ledelse av Geo Dicu 

 

Premiering.  
-  Slutt ca.15.30 – 16.30 

-  Hjem til Kristiansund 

 

https://www.facebook.com/groups/24924949943/ - Vi legger ut beskjed på denne facebook-

siden når vi drar hjem fra Ålesund, så dere vet ca. når bussen kommer hjem til Braatthallen. 

 

Husk å ta med medaljer og kors fra tidligere stevner, om dere har dette. De skal festes på 

venstre side av treningsjakka. Veldig fint om disse er festet før og under turntoget. 

 

HUSKELISTE 

 KTF sine treningsklær til turntoget. 

 Treningstøy. 

 Uteklær og gode sko til rebusløp ute: «Amazing turn». 

 Fine klær til hyggekvelden. 

 Aladdin-kostyme. Se eget vedlegg. 

 Svart og/eller hvitt kostyme til «Lær på stevnet dansen». 

 Pysjamas.  

 Håndkle og toalettsaker. 

 Sovepose, pute og liggeunderlag. (Vi ligger på skole). 

 Reisesyketabletter for den som trenger dette. (Rundt 3 timer reisetid). 

 Pakk klær etter været. Bagger er å foretrekke da det er begrenset plass i bussen. 

 Medaljer. 

 God og sunn niste. 

 Drikkeflaske. 

 Mobil og lommepenger. 

 De som går på Storetropp og Akrotropp: kostyme til egen dans. 

 

 

 

 

 

 

Hovedansvarlige: 

 

Vi har delt alle gymnastene inn i fargegrupper, og alle må sette seg inn i hvilken gruppe de 

tilhører. Se eget vedlegg. 

 

https://www.facebook.com/groups/24924949943/
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Foreldreansvarlige  Treneransvarlige  

 

Grupper 

Eivor Sæther (99383417) 

Marianne Røvik (91522504) 

Christina Indseth (93642137) Rosa gruppe (5 gymnaster) 

1.-2. klasse  

Tatiana Barkhatova (94172503)  

Rita Hustad (46837394) 

Anne Grete (90149771) 

 

Gul gruppe (9 gymnaster) 

1.-4. klasse og 2.-3. klasse 

Tina Storvik (90548038) 

Nina Fostervoll (92451546) 

Sarah Kollstrøm (47612735) 

 

Turkis gruppe (8 gymnaster) 

2.-3. klasse 

Mariann Røbech (90918598) 

 

Christiane Waagan (92244914) Blå gruppe (9 gymnaster) 

4.-5. klasse 

Anne Marte Viken Kallset 

(93269916) 

Hanne Larsen (94178178) 

Julia Smigiel (46344264) 

Lilla gruppe (9 gymnaster) 

5.-8. klasse og 6.-8. klasse 

Anne E. Bertzen (97532685) Tomine Yttervik (90291241) Oransje (8 gymnaster) 

6.-8. klasse og konk. 

Gro Betten (45675703) Karoline Viken Kallset (93641172) 

 

Rød gruppe (8 gymnaster) 

Akrotropp 

Kristin Sivertsen (93603693) Phillip Kollstrøm (91141582) Grønn gruppe (11 gymnaster) 

Ungdomspartiet og Storetropp 

 

Reiseleder: Anne Marte Viken Kallset, 93269916, ktfturn@hotmail.com 

 

Beskjed til foreldreansvarlige og treneransvarlige:  

- Dere bør skrive ut følgende ark og ta de med på turen: 

 Dette infoarket 

 Oversikten over gruppeinndelingen til gymnastene (med telefonnummer). 

- Om noen skal kjøre i privatbiler, gi beskjed om dette til reiseleder. Møt opp ved Braatthallen 

samtidig som de andre for å hjelpe til så alle gymnastene havner på riktig buss. 

 

- Alle som skal sitte på med bil, eller sitte på med bussen fra Shell må gi beskjed om dette til 

ktfturn@hotmail.com innen torsdag 8. juni.  

- Gymnaster som skal sitte på med foreldre tilbake fra Ålesund må gi beskjed om dette til 

foreldreansvarlig og reiseleder på søndagen. 

 

Bussfordeling til Ålesund 

 

 Buss «Sommer» Buss «Vår» 

Reiseleder Anne Marte  

Buss-sjef  

(Registrer deg til denne personen ved ankomst) 
 

Anne Grete 

 

Hanne  

Gruppe Rosa (1.-2. klasse) Lilla (5.-8. klasse og 6.-8. klasse) 

Gruppe Gul (1.-4. klasse) 

       (2.-3. klasse) 

Oransje (6.-8. klasse og konk.) 

Gruppe Turkis (2.-3. klasse) Rød (Akrotropp) 

 Blå (4.-5. klasse) Grønn (Ungdsp. og Storetropp) 

 - De som hopper på ved Shell + De som hopper på ved Shell 

 

 

Vi ønsker alle gymnaster og trenere en riktig god tur, og lykke til på stevnet! 

Hilsen styret i KTF 


