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Kongsberg, 21. mai 2019 
 

 
 

Buskerud gymnastikkfestival 2019 – ROS 
Informasjon nr. 3 
 
Buskerud Gymnastikkfestival – eller turnstevnet for barn og ungdom - arrangeres i år på Spikkestad, 
lørdag 25. og søndag 26. mai 2019. Vi har tidligere sendt ut to informasjoner, og her er siste info til dere, etter 
de siste informasjonene vi har fått fra arrangørene mm. 
 

 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. 
De som skal delta på SALTO-konkurransen bruker KIF turn sitt konkurransetøy (vi selger det på siste 
treningen, fremdeles til halv pris, kr. 450,-). 
 

 Kjøring er foreldre og foresatte ansvarlig for - se fra lista over hvem som er påmeldte på info. 2. Husk å se på 
tidsplanen for oppmøtetid. For trenere og noen foresatte har vi fått parkeringsbevis utenfor ROS Arena.  
For de som ikke får parkering her, blir det mulig å parkere på utfartsparkeringen for tog, på Elopak og ved 
barneskolen. Se merker når vi kommer ned. 

 

 Overnatting på ROS klubbhus, Storsalen. Dette ligger rett ved ROS Arena. Frokosten søndag blir da i kafeteriaen 
på ROS Arena.  Ta med kun enkeltmadrasser til hver – hvis dere har med større madrasser, må flere ligge på 
denne 
 

 Betaling: Minner om at det er bindende påmelding, så alle som har meldt seg på til gymnastikkfestivalen må ha 
betalt før helga! VIPPS KIF turn 107216 eller KIF turn sin konto 2291.14.74038. Merk 
«Gymnastikkfestivalen». 

 

 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 Siste trening: Torsdag 22. mai kl. 17.00-19.00 
o Obligatorisk for de som skal på gymnastikkfestivalen 
o Siste trening i år er tirsdag 28. mai, og så tar sommerferie fram til slutten av august. 

 

 Annet: Dersom det er noen som har glutenallergi, som har bestilt grillpakker, så har arrangøren glutenfritt, 
men da må dere si i fra. 

 Det er ikke tribuner på stadion, så det anbefales p ta med sitteunderlag eller stol. 
 

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. 
Informasjonen blir også lagt ut på turngruppas hjemmeside. 
 
 
Hilsen trenerne og styret 
KIF Turn 

 

https://www.sparebank1.no/portal/2489SBV/7_nettbank_bedrift?_nfpb=true&_pageLabel=P115000271721384771967063&_nfls=false&index=-1&redirectToMyoverview=true&hashId=to5pPJm2U8F07Hv6fYPjKCJorbM

