
Søndag 02.april fra kl 1000 (se tidsplan for hver gruppe): 

1.-2.klasseTurn (f.2009-2010) og  

Aspiranter Turn kvinner og turn menn 

(Fra P120 til og med P125 Midtbyen, Fra P220 til og med P225 Granåsen, aspiranter TK og TM 

Midtbyen)  

 

3.-4.klasse Turn (f.2007-2008)  

(Fra P130 til og med P134 Midtbyen, Fra P230 til og med P235 Granåsen) 

 

Apparatturn og tropp 10 år og eldre, Ungdom(SALTO), og Trampolinegrupper   
(P140 til og med P147, P260 til og med P275) 

 

inviteres til en morsom dag hvor de får vise fram noe av det de har lært i løpet av semesteret. 

Helt frivillig å være med! 

Her er ingen bedømming for de under 11 år på, kun for å vise fram. Eneste bedømmingen de 

får er rungende applaus fra publikum, trenere og medgymnaster.  

 

For de fra året de fyller 11 år og opp vil det bli bedømming etter B-stigereglement for turn 

kvinner og LUM for turn menn, og SALTO konseptet for ungdom og trampolinepartiene, og det 

vil bli kåring av 1, 2 og 3 plass. Men ønsker de ikke å bli bedømt er det helt i orden. Bare si ifra 

om det ved registrering. 

 

 

Ang øvelser: 

Barna vil øve på øvelser i ukene fram mot konkurransen. 

Men de må ikke nødvendigvis stille i alle apparater om barna ikke vil, selv om de har øvd på 

det.  



Apparatene vil bli som følger: 

Turn Gutter: Ringer, herreskranke, svingstang, frittstående, hopp med brett/trampolinebrett til 

lav kloss og nedhopp trampet. 

Turn Jenter: Bom, dameskranke, frittstående, hopp med brett/trampolinebrett til lav kloss og 

nedhopp trampet. 

Ungdom og Trampolinegrupper: Tumbling (på frittstående feltet), trampet med tilløp og 

nedhopp, og stortrampoline. 

Apparatturn og tropp Jenter: Tumbling/frittstående (på frittstående feltet), Skranke, bom, 

hopp med brett/trampolinebrett (med og eller uten hest) 

Apparatturn og tropp Gutter: Tumbling/frittstående (på frittstående feltet), svingstang, ringer, 

bøylehest/sopp, herreskranke, hopp med brett/trampolinebrett (med og eller uten hest) 

 

 

 Startkontingent 200kr  
Registrering/påmelding og betaling ved oppmøte i gammelhallen på søndag (gymsalen). 

Kun kontant eller med VIPS (Merk: «KK Vår 2017») 

 Alle som deltar får t-skjorte og premie.  

 Gratis inngang for publikum! :) 

 Kafè salg 

 

 


