
  
 

 
 

Invitasjon til 
Vestfold Gymnastikkfestival 2018 

 

 

 
 

Sandefjord, 1. juni til 3. juni 2018 
 

Har du spørsmål kontakt oss på post@tjometurn.no eller Ina tlf.922 93 103 
Håper så mange som mulig melder seg på, for dette blir gøy! 

 
Med vennlig hilsen trenere og styret i Tjøme turnforening. 



  
 

Vestfold Gymnastikkfestival 2018  
 

Sandefjord, fredag 1 juni, lørdag 2 juni og søndag 3 juni  
 
Hei, alle turnvenner  
 
Sandefjord turn og idrettsforening, turngruppen ønsker å invitere dere alle til 
Gymnastikkfestivalen 2018.  
 
Festivalen vil i år bli arrangert i Sandefjord, vi gleder oss til å se dere alle sammen.  
 
Det vil i år bli overnatting fra 13 år – fra fredag 1 juni til søndag 3 juni, overnatting fra 
10 år – fra lørdag 2 juni – søndag 3 juni.  
 
Sandefjord videregående blir overnattingssted for alle sammen, idrettsbygget på 
skolen vil også bli benyttet denne helgen, samt Jotunhallen som ligger ved 
Bugårdsparken.  
 
Vi ønsker å avholde showet – oppvisningen søndag 3 juni ute på Storstadion, 
Bugårdsparken.  
 
Det vil bli felles parade fra SVGS søndag og opp til stadion søndag med Haukerød 
skolekorps som leder av toget.  
 
Påmeldingsfrist 15.februar 
Påmelding: http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/  
 
Påmelding etter 15. februar koster det kr 150,- per deltaker ekstra.  
.  
 
 
 
Alle workshoper foregår på søndag for alle aldersgrupper.  
 

http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/


  
 

Vestfold Gymnastikkfestival 2018  
 
Grunnleggende informasjon:  
 
Dag 1: For gymnaster fra 13 år – (2005 –  

Fredag 1 juni, innsjekk fra kl 17.30 – 18.30  
 
Sted: Sandefjord videregående (SVGS) - Krokemoveien 2-4, 3214 Sandefjord  
 
Denne kvelden blir det sosialt / bli kjent med de andre klubbene / kveldsmat / kiosk.  
 
Mer detaljer kommer senere.  

 
Dag 2: For gymnaster fra 10 år – (2008 – (og dem som har overnattet fra 

fredag)  
 
Lørdag 2 juni innsjekk fra kl 10.00 – 11.00  
 
Sted: Sandefjord videregående (SVGS) - Krokemoveien 2-4, 3214 Sandefjord  
 
NB! Denne dagen er for alle fra 10 år og oppover. Det blir mye spennende som skjer 
denne dagen, aktiviteter, læring og ikke minst bli kjent med andre gymnaster.  
 
Det blir workshoper – fellesaktiviteter – noen overraskelser i løpet av dagen.  
 
Lær på stedet  

 
Dag 3: For alle gymnaster mellom 7 – 18 år  

 
Søndag 3 juni – oppmøte kl. 09.00 – 09.30  
 
Sted: Sandefjord videregående (SVGS) - Krokemoveien 2-4, 3214 Sandefjord  
 
Søndagen blir det gjennomført flere forskjellige workshoper - Lær på stedet for 7 – 9 
år.  
 



  
 

Det vil være oppmøte for parade fra SVGS kl. 14.00, toget vil bli ledet av  
Haukerød Skolekorps.  
 
Oppvisningen på Storstadioen starter kl 15.00 –  
 
Inngang pris kr 50,- pr pers (samme pris for voksen og barn)  
 

HUSK BADETØY FOR DEM SOM OVERNATTER 😊 – godt med treningstøy.  

 
Det blir kiosk på SVGS, samt i Jotunhallen så det kan være lurt å ta med noen 
lommepenger (kontant, vipps eller kort)  
 
Størrelsene på t-skjortene er som følger:  
4/6 år, 8/10 år, 12/14 år, S, M, L, XL  
 
Påmeldingsfrist 15.februar 
Påmelding: http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/  
 
Påmelding etter 15. februar koster det kr 150,- per deltaker ekstra.  
 
 
Priser:  
Overnatting fredag – søndag for dem fra 13 år – og oppover kr 1000,-  
 
Inkl i prisen er: middag fredag – samling fredag, frokost, lunsj, middag lørdag og 
frokost søndag, workshop inntil 2 stk, sosialt (t-skjorte + medalje).  
 
Overnatting lørdag – søndag for den fra 10 år – 12 år kr 700,-  
Inkl i prisen er: Workshop inntil 2 stk, lunsj og middag lørdag og frokost søndag.  
(t-skjorte + medalje).  
 
Kun søndag for dem mellom 7 – 9 år kr 350,-  
Inkl i prisen er: Workshop, t-skjorte og medalje.   
 

Påmeldingsfrist 15.februar 
Påmelding: http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/  
 
Betaling:  

Sett pengene inn på konto: 05303953312 eller Vipps til Tjøme turnforening.  
Det er viktig at det kommer frem hvem betalingen gjelder for. 
  
Du kan også betale kontant mandag 12. februar, lever pengene til Ina, Hans-Petter 
eller Caroline. Husk å legge ved navn på gymnasten sammen med pengene. 

http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/
http://www.tjometurn.no/gymnastikkfestivalen-2018/

