
Velkommen til juleoppvisning 2017!

KIF Turn

Vi inviterer turnere med familie og venner til årets juleoppvisning.
Her vil Kongsbergs største akrobatiske gruppe vise fram sine nylærte turnmomenter og konkurranseprogram.

Tid: Søndag 10. desember kl. 15.00
 Billett-, lodd- og kiosksalg starter kl.14.15. Hallen åpner for publikum kl. 14.30
 Arrangementslutt ca kl.17.30 (inklusiv pause)

Sted:  Kongsberg idretts- og svømmehall

Inngang: Voksne kr 120,-  Barn under 16 år gratis (Vi tar både kontant, kort og Vipps) 
      Barn på “foreldre og barn” kan ha med en voksen gratis

Kiosk: Vi selger kake, kaffe, brus, pølser med mer.  (Vi tar både kontant, kort og Vipps)

Lodd: Kr 10,- (kontant og VIPPS)

Program 
1.  Defilering og åpning
2.   Konkurranse aspiranter og juniorer
3.   Integreringspartiet
4.   Foreldre og barn
5.   Trampett 4.-5. klasse
6.   Idrettens grunnstige 2 

7.   PAUSE - 20 minutter 

8.   Team Kangaroos m/fl.
9.   Gymlek
10.   Trampett 1.-3. klasse
11.   Idrettens grunnstige 1
12.   Trampett 6. klasse og eldre
13.   Konkurranse junior og senior
14.   Avslutning - Nissen kommer

Ønsker du som forelder å bidra i turngruppa?
Vi har behov for flere voksne som kan hjelpe til på treningene. 
Du vil få opplæring og kursing.
Vi trenger også nye medlemmer til styret. 
Send oss en e-post til: medlem@kifturn

Følg alltid med på nettsiden og Facebook. Snu arket...

TURN

TURN



Viktig informasjon til turnerne og 
foreldre
Oppmøte
Før oppvisningen er det gjennomkjøring for alle partiene utenom “Foreldre og barn” og Gymleik i Idrettshallen. (Dette 
er lukket trening – dvs. uten publikum til stede).

Vi har dessverre dårlig tid til treninga, så alle gymnaster må møte opp i god tid før den oppsatte treningstiden. 
Oppvarmingen foregår før gymnastene skal inn på gulvet.

 Oppmøtetider/treningstider

• 1045 1150     Trening konkurranse

• 1150 1210     Trening Trampett 6. klasse og eldre

• 1210 1230     Trening Trampett 4.-5. klasse

• 1230 1250     Trening trampett 1.-3. klasse

• 1250 1310     Trening Idrettens grunnstige 2

• 1310 1330     Trening Idretten grunnstige 1

• 1330 1400     Trening Team Kangaroos m.fl.

• 1400 1415     Trening Integreringspartiet             
  

• Foreldre og barn og Gymlek: Møt opp senest 14.45 ved garderoben, ferdig skiftet.

•  Alle grupper møter senest kl. 14:50 i tildelt garderobe, ferdig skiftet. 

Klær innmarsj
De som har KIF turns defileringsdresser eller KIf turn sin røde t-skjorte bruker disse under innmarsjen. Du kan og bruke 
vanlig rød eller hvit t-skjorte, og svart tighst/treningsbukse.

Klær oppvisningen
Bekledingen er som satt opp under. De som har konkurransedrakt, kan bruke denne
Integrering   Etter avtale
Foreldre og barn  Rød T-skjorte, svart underdel og nisselue
Gymlek   Rød T-skjorte, svart underdel og nisselue
Idrettens grunnstige 1 T-skjorte med frivalgt farge og svart bukse
Idrettens grunnstige 2 T-skjorte med en frivalgt knall farge og svart bukse
Trampett 1.-3. klasse  Hvit T-skjorte og svarte bukser (helst kortbukser)
Trampett 4.-5. klasse  Hvit T-skjorte og svarte bukser (helst kortbukser)
Trampett 6. klasse og eldre Hvit T-skjorte og svarte bukser (helst kortbukser)
Konkurranse   Konkurransetøy
Team Kangaroos  Team Kangaroos-tøy

Skifte 
Utøverne bruker garderobene. 

TA MED MATPAKKE 

VIKTIG
Det er ikke anledning til å reservere sitteplass i salen. 
Etter oppvisning må de minste barna gå til de som er med som
foresatte. Trenerene kan ikke passe på alle etter oppvisning.
Barna får et eget oppholdsområde på gulvet der kan de leke 
innenfor visse rammer. 

Spørsmål kan sendes til: medlem@kifturn.no

Lykke til! 

Hilsen styret i KIF Turn og trenerne

 NB!! SISTE TRENINGER FØR JUL ER    
  5. og 7. DESEMBER
 Konkurranse:  Fortsetter trening -  
 etter avtale

 Vi starter opp igjen              
 treningen tirsdag  9.januar og  
 torsdag 11.  januar 2018

Stasjonsbakken


