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Kongsberg, 16. mai 2019 
 

 
 

Buskerud gymnastikkfestival 2019 – ROS 
Informasjon nr. 2 
 
Buskerud Gymnastikkfestival – eller turnstevnet for barn og ungdom - arrangeres i år på Spikkestad, 
lørdag 25. og søndag 26. mai 2019.  
 
Vi har hatt ute en påmeldingsrunde til stevnet, og fått litt over 30  påmeldinger fra utøvere, og noen foresatte (se 
vedlagte liste). Etter det vi skjønner, er det en del gymnaster som tror de er påmeldt, men ikke er det, så vi åpner for 
at de som ikke er påmeldt pr. dato kan melde seg på, så hører vi med arrangøren om dette går greit. Vi oppfordrer 
alle som er på barne- og ungdomstreningene våre vil være med. Dette er et par morsomme dager med aktiviteter 
og mye moro. 
Vi vil lage en egen KIF-oppvisning, være med på Tren-inn-på-stevnet-trampett-oppvisninger (som vi trener inn og 
viser når vi er på stevnet). Deltakerne kan også være med på en lavterskel lagkonkurranse (slik som 
klubbkonkurransen vi hadde i mars). Alle over 6 år har trent inn på treningene våre nå i vår.  

 

Håper at enda flere melder seg på, så vi kan få til en fin oppvisning! 
 

Tidsplan for stevnet: 
 
Lørdag 25. Mai: 
 Kl. 08:30 (senest): Frammøte på grasmatta 

Vi har ikke fått bekreftet hvilke skole vi skal ligge på, men om dere reiser innom skolen (vi legger ut 
info på vår facebook-side når vi vet hvor) så må dette være gjort før oppmøte på grasbanen. 

 Kl. 09:30-09:50: Trening med KIF sin oppvisning på grasmatta 
 Kl. 10:30-11:00: Trening fellestropp trampett, 2008 og yngre 
 Kl. 11:20-11:50: Trening fellestropp trampett, 2007 og yngre 
 Kl. 13:00-13:05: Trening SALTO-konkurranse KIF Miniaspirant, ROS Arena 
 Kl. 13:50-14:00: Trening SALTO-konkurranse KIF 13 år +, ROS Arena 
 Kl. 14:10-14:20: Trening SALTO-konkurranse, KIF Rekrutter, ROS Arena 
 Kl. 14:25-14:35: Trening SALTO-konkurranse, KIF Aspirant, ROS Arena 
 Kl. 14:55:    Oppstilling til innmarsj itl SALTO-komnkurransen, ROS Arena 
 Kl. 15:00:    SALTO-konkurranse, ROS Arena 
 Ca. kl. 17:30:     Premieutdeling 
 Kl. 16:00:   Bading I Røykenbadet for de som har meldt seg på, og ikke  

deltar på SALTO-konkurransen   
 Kl. 18:00:    Grillpakker serveres fra kl. 18:00 utenfor ROS Arena (for de som har  

bestilt) – de som ikke har bestilt kan grille selv. 
 Kl. 19:30-20:30:  “Aktiv hall” I ROS Arena, for påmeldte utøvere født 2008 og yngre 
 Kl. 20:30-21:30: “Aktiv hall” I ROS Arena, for påmeldte utøvere født 2007 og eldre 
 Etter grillinga – litt aktiviteter og inn på skolen, ro når det blir gitt beskjed (senest 23.00). 
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Søndag 26. mai: 
 Frokost for de som overnatter 
 Kl. 09:15-09:30: Trening på grasbanen med KIF turn sin oppvisning 
  Alle er på plass på grasbanen senest kl. 08:45 
 Kl. 10:00-10:30: Trening trampett, 2008 og yngre 
 Kl.10:30-11:00: Trening for trampett 2007 og eldre 
 Kl. 12:50: Alle på plass til defilering ved KIWI/Spikkestad stasjon 
 Kl. 13:30: Åpning av stevnet 
  Oppvisninger: Nr. 5: KIF turn 
    13: Felestropp trampett 2008 og yngre 
    14: Fellestropp trampett, 2007 og eldre 
    

 
 Bekledning for oppvisningene: Røde KIF-T-skjorter og svart bukse/thights.  

o Blå T-skjorter og svart shorts/thights på tren-inn på stedet-oppvisningene. 
Vi håper at alle deltakerne kan ha defileringsdressene til KIF på seg på stevnet. 
 

  Våre trenere er med på stevnet, men det er også åpent for at foreldre/foresatte kan være med - vi regner med 
at de yngste (under 10 år) har med foreldre/foresatte, eller er med venn/venninne sin foresatte. Vi 
oppfordrer sterkt foreldre og foresatte å være med og hjelpe oss under denne helgen!  
 

 Til grillingen, så er det mulig å ha med egn grillmat, eller dere kan bestille ferdige grillpakker fra arrangøren  
  

 Kjøring er foreldre og foresatte ansvarlig for (ble for få interesserte i buss). Dere ser fra lista hvem som er 
påmeldte. Husk å se på tidsplanen for oppmøtetid. 

 
 Overnatting på skole: Ta med kun enkeltmadrasser til hver – hvi dere har med større madrasser, må flere ligge 

på denne 
 

 Pakkeplan: 
Ta med dere treningstøy (noe annet enn oppvisningstøyet), joggesko, turnsko, defileringstøy (KIF-dressen 
som dere får kjøpt gjennom KIF, ellers rød KIF T-skjorte og svart bukse for de som ikke har 
defileringsdressen eller konkurransedressen), oppvisningstøy (se over), toalettsaker, sovepose og 
liggeunderlag (ikke for stort!), badetøy. I og med vi også skal være ute: Regntøy/skiftetøy og evt solkrem, 
avhengig av været. 
Niste og mye drikke. Litt lommepenger. Grillmat. 
HUSK: Ta med drikkeflaske til VANN – det er bra å ha med enten det blir varmt eller ikke! Det er viktig  
å få i seg både mat og drikke – spesielt i år når det er mye trening og oppvisninger er det viktig for å  
holde energinivået oppe. 

 
 

 Foreldrene kjører til stevnet, og vi ber om at foreldrene samarbeider om denne kjøringen. 
Alle skal være på plass senest en time før treningen begynner, i treningstøy! 

 Gi beskjed til instruktørene hvordan dere ordner kjøringen. 
 
 Bespisningen 

Fra tidligere erfaringer er det en del som ikke spiser nista si. Vi oppfordrer dere derfor å ta med litt frukt i  
tillegg til niste/grillmat og drikke. For å oppsummere maten: Ta med niste til lørdag, og gjerne noe mat til 
søndag formiddag. Grillmat til lørdag kveld (2 pølser og brus) er inkludert.  
Frokost søndag er med i prisen for de som overnatter. 
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 Fritid 

På lørdag kan det bli noe fritid for enkelte, mens andre har et tett program med SALTO-konkurranse og 
oppvisningstreninger. Hvis noen er redde for at det kan bli litt kjedelig. Så det kan være lurt å ha med litt 
tidsfordriv som spill, musikk og slike ting. INGEN får lov å gå alene og ALLE skal gi beskjed til trenerne hvor 
dere går til enhver tid. De som har meldt seg på bading, og andre aktiviteter deltar på dette. Bading er etter 
forhåndspåmelding, og det skal være voksne med på badinga. 

 
 Betaling skal være i orden før vi reiser! Det er bindende påmelding, og ALLE må betale. Noen mangler noe 

innbetaling og dere vil få en giro fra foreningen. Det er også noen foreldre som har meldt seg på overnatting 
sammen med barna: Vennligst betal dette snarest.  
 

 Foreldrehjelp: 
De foreldrene som er med på stevnet vil vi muligens be om litt hjelp til noen småting underveis på stevnet. 
Dette tar vi underveis på stevnet. 

 
 
 

 TRENING:  
o Vi må trene sammen som ei gruppe, for å få til en oppvisning på stevnet, og vi må trene inn 

SALTO-konkurransen 
o Tirsdag 21. mai kl. 18.00-20.30 
o Torsdag 22. mai kl. 17.00-19.00 
o Obligatorisk for de som skal på gymnastikkfestivalen 

 
 
 

 Priser osv. Se på påmeldingsskjemaet. 
 

For dere som ikke er påmeldt, så finner dere påmeldingsskjemaet her:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1Q-GR6JECwuAoCpw1kzIJBOo-BHUaUpJvvDQf6YRkBOA/ 
 
 
 
 
Denne informasjonen blir sendt direkte på mail til registrerte mailadresser for hvert aktuelt barn/ungdom i KIF 
turn, som en informasjon til de som har meldt seg på og til de som eventuelt vil etteranmelde seg. 
Informasjonen blir også lagt ut på turngruppas hjemmeside. 
 
 
 
Hilsen trenerne og styret 
KIF Turn 
  




