
Vi inviterer turnere med familie og venner til årets juleoppvisning, og i år er temaet FILM.
Kongsbergs største akrobatiske gruppe vise fram sine nylærte turnmomenter til fengende filmmusikk!

Tid: Søndag 16. 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

Pris: 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 Foreldre og barn
3 Integreringspartiet
4 Trampett 4.-5. klasse
5 Idrettens grunnstige 1 
6 Konkurranse aspiranter og rekrutt
7 PAUSE - 20 minutter 
8 Gymlek
9 Team Kangaroos
10 Trampett 1.-3. klasse
11 Idrettens grunnstige 2
12 Trampett 6. klasse og eldre
13 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.no

Følg alltid med på nettsiden og Facebook. Snu arket...
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Velkommen til KIF Turn juleoppvisning 2018!

KIF Turn
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Viktig informasjon til turnerne og foreldre
Oppmøte
Før oppvisningen er det gjennomkjøring for alle partier. 
Vi har 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. Barna finner sin trener og sitt parti i hallen eller i gangen ved garderoben.

 Treningstider (oppmøte 20 min. før)
• kl. 1030 - 1140      Konkurranse+Kangaroos

• kl. 1140 - 1200      Trampett 6. klasse og eldre

• kl. 1200 - 1220      Trrampett 4.-5. klasse

• kl. 1220 - 1240      Trrampett 1.-3. klasse

• kl. 1240 - 1300      Idretten grunnstige 2

• kl. 1300 - 1320      Idretten grunnstige 1

• kl. 1320 - 1340      Gymlek

• kl. 1340 - 1400      Foreldre&Barn

• kl. 1400 - 1415      Integreringspartiet 

• Etter trening har turneren fritid .Men alle grupper møter senest kl. 14:50 i tildelt garderobe, ferdig skiftet og 
klar for oppvisning! (Rød defileringsdrakt /t-skjorte kan tas utenpå oppvisningandtrekket) 

Klær innmarsj
De som har KIF turns defileringsdresser eller KIf turn sin røde t-skjorte bruker disse under innmarsjen. Du kan også bruke 
vanlig rød eller hvit t-skjorte, og svart tights/treningsbukse. Vi har noen røde KIFturn t-skjorter til låns, om du ikke har.

Klær til oppvisningen - tema er FILM

Gruppe   Tema   Antrekk (Bruk fantasien ut fra filmen til partiet)

Foreldre&Barn   Putti plutti pott  Nisselue (helst rød), svart genser. Helst svart bukse hvis du har.

Gymlek    The Julekalender Nisselue (helst rød), svart genser. Helst svart bukse hvis du har.

Idrettens Grunnstige 1  Hjemme Alene  Juleferieklær, gjærene med nisselue. For eksempel: Julegenser,   
       jule pysjamas, eller slik som skurkene. Må kunne turnes i.

Idrettens Grunnstige 2  Grinchen  Langarmet genser og lang bukse. Farge svart, hvitt eller rødt.   
       Mikses etter eget ønske. 2-3 er grønne Grincher – de er plukket   
       ut.

Integreringspartiet  Star Wars  Star Wars klær

Trampett 1.-3. kl.  Løvenes Konge  Klær som kan minne om dyr, for eksempel striper som sebra   
       eller prikker og kanskje litt sminke?

Trampett 4.-5. kl.  Smurfene  Smurfer har hvite bukser, blå overdel og hvit lue. Smurfeline   
       har hvit kjole. Noen smurfer har rød bukse. Bruk fantasien!

Trampett 6. kl.   Pirates of the Caribbean  Hodetørkle/klut, gjerne slitt t-skjorte, sjørøveraktig.

Konkurranse   Avatar   Blått! Blå sminke i ansiktet (om du vil)

Team Kangaroos  St. Claus 

Skifte 
Utøverne bruker garderobene – de er merket med parti. 

TA MED MATPAKKE  til treningen. Det er kiosk fra kl.14.15

VIKTIG
Dersom noen har behov for å sitte på stoler nede på gulvet,
ta kontakt med medlem@kifturn.no så kan noen stoler reserveres.
Det er også plass til rullestol/rullator.

PARKERING: Det er få plasser rundt Idrettshallen, ta bena fatt.

Trenerene kan ikke passe på barna etter oppvisningen.
De er opptatt med neste parti.

Spørsmål kan sendes til: medlem@kifturn.no

Lykke til! 
Hilsen styret i KIF Turn og trenerne

  Siste trening for i år er 11.  og 
      13. desember.

       Vi starter opp igjen  treningen 
       tirsdag  8.  januar og  
       torsdag 10.  januar 2019. 

      Vi ønsker dere alle en god jul og       
      velkommen tilbake i 2019!
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