
Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets
Kretsmesterskap i Troppsgymnastikk 2016 

Ski IL Turn ønsker velkommen til kretsmesterskap 
Lørdag 29. Oktober

Sted
Ski IL Alliansehall – Idrettsveien 35B, 1400 Ski. Parkering ved Ski Ishall, Teglveien 4, 
1400 Ski

Klasser
Nasjonale klasser Rekrutt (11-13 år) – ingen klasse inndeling av kjønn
Nasjonale klasser Junior (13-17 år)  - miks, damer og herrer
Nasjonale klasser Senior (16 år og over) – miks, damer og herrer

Apparatene frittstående, trampett og tumbling

Gjennomføring
Tidsplan for trening og gjennomføring  vil ettersendes deltager klubber/lag etter 
påmelding da dette avhenger av antall deltagere.
Husk at alle deltagere må ha gyldig konkurranselisens/utvidet forsikring fra det året 
gymnasten er 9 år. 

Priser
Pris pr. utøver kr. 250,- inkl avgift til kretsen
Pris pr. tropp kr. 100,-

Hvordan komme til Ski IL Alliansehall
Ski Alliansehall ligger i Ski idrettspark 
Parkering er best ved Ski Ishall - det er kort vei fra parkeringsplassen og inn til 
hallen. Parkering er gratis.



For de som ikke kommer med bil er tog et alternativ. Denne dagen har NSB varslet 
buss for tog løsning. Gå inn på NSB.no for info dersom dere vil reise kollektivt.  Det er 
ca 15 minutter å gå fra Ski stasjon til Ski Idrettspark.

Påmeldings- og betalingsfrist
Vi ber om påmelding på vedlagte skjema innen 16. Oktober. Skjema sendes inn til 
skiilturn@gmail.com
Innbetaling gjøres til kto.nr. 9052.05.02911

Musikk og vanskeskjema
Vi ber om at alle lag sender inn musikk i MP3 format, merket med lagets navn, 
troppsnavn, klasse og apparat innen 16. oktober 2016 til margsta@online.no
Vanskeskjema må fylles inn og levere før konkurransedagen. 
Vanskeskjema lastes ned her; 
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/troppsgymnastikk-
2/medlemmeraktivitetertroppsgymnastikk-2konkurranse/

Oppdatert informasjon vil også ligge tilgjengelig på hjemmesiden til Ski IL Turn; 
https://skiilturn.no Her blir det også lagt ut informasjon om utstyret som blir 
benyttet under konkurransen.

Vel møtt!

Ved spørsmål vennligst send henvendelse til skiilturn@gmail.com

Med vennlig hilsen
Ski IL Turn

P.S. Se egen invitasjon og påmelding for konkurransen Bra Bedre Best (BBB) som 
arrangeres samme dag.


