
Inviterer oss!! SÅ BLI MED 

 
På 

GYMNASTIKKFESTIVAL FOR BARN OG UNGDOM  3 og 4 JUNI 2023 
Vestfold og Telemark gymnastikk og turnkrets 

Vi gleder oss nå til turnfest i Skien ���� 
Det er forhåndspåmeldt 1200 gymnaster og 160 trenere/ledere. 

Festivalkomitèen jobber nå for å få til et arrangement hvor alle kan få en aktiv helg. 
Stevne arrangeres innendørs i Skien fritidspark og håper å kan tilby overnatting, i kort 
avstand til hallen, til de som går i 4.trinn og oppover. Det vil si at det blir to dagers 
stevne fra 4.trinn (med forbehold) hvis vi får plass til alle. 

For de yngste 1.-3.trinn blir det en dags stevne. 

Det planlegges workshop, og fellestropper hvor laga på forhånd må trene inn øvelser, 
eller kanskje vi har en egen oppvisning? 

 

Gi beskjed på neste trening ved å fylle ut påmeldingsskjemaet og returnere det.  

 

Info om stevnet 

For alle som går i førsteklasse til og med tredjeklasse på skolen blir det en dags 
gymfestival søndag 4. juni. Det blir trening til felles oppvisning og turn-aktivitet/workshops i 
flerbrukshallen før åpning av selve gymfestivalen.  

For alle som går i fjerdeklasse og oppover til og med 18 blir det to dagers stevne med 
overnatting for de som ønsker det. Det blir på lørdag mange treninger og workshops.  

Sosial aktivitet lørdag kveld: det blir servert hamburger og drikke ved grillen og Aqua-disco i 
Skien Fritidsparks badeland lørdag kveld. Dette tilbudet er også for de som ikke overnatter. 

 

Oppvisningene starter kl 15:30 på søndag. 

 

 

 

 

 

 
 



Priser og påmeldingsskjema 

Deltagerkontingent: kr 350,- inkluderer t-skjorte og medalje.  

Deltagerkontingent dekkes for alle av Tjøme Turnforening 

Tillegg 1: Middag og Aqua-disco kr 240,- 
Tillegg 2: Overnatting og frokost kr 70,-   

Tillegg 3: Baguette u/drikke søndag kr 40,- 

 

Påmelding 

Navn:……………………………………………………………………………….. skal være med!!!! 

 

Født:……………………………………. 

 

Tlf:……………………………………….. 

 

E-postadresse:……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Faktura på eventuelle tillegg sendes til denne adressen) 

 

Str på t-skjorte:……………………. 

 

Har deltatt på dette før……………………………..ganger. 

Jeg skal overnatte:……………………………     Jeg skal IKKE overnatte……………………….. 

 

Lever denne lappen på neste trening eller send bilde på sms til 99243710 

Vi har litt kort frist til å melde fra til arrangør så all info må være levert innen 10 mars. 

 

Bli med oss og lage en stor tropp fra Tjøme på årets turnfest i Vestfold og Telemark 

Hilsen styret i Tjøme Turnforneing 
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