
Informasjon om barnekretsturnstevnet på Harestua 15. – 16. juni 2019 

 

Vardal turnforening deltar lørdag og søndag på stevnet. 

 

Transport: 

Felles buss fra Campus Arena Kallerudhallen lørdag morgen senest kl 08.00. Oppmøte senest 07.40 

ved hallen. 

Hver enkelt ordner med skyss hjem på søndag. Vi håper at så mange foreldre som mulig kommer å 

ser på søndag. Vi prøver å få til en felles samlingsplass under stevneoppvisningen på søndag. Utstyr 

til turnere må hentes ut av skolen. Tidspunkt kommer litt senere. 

 

Overnatting: 

Skjer på skole – klasserom. Sovepose, madrass mm må tas med. (pakkeliste kommer senere) 

Turnere under 14 år anbefales å ha med voksent reisefølge. Trenere vil være med å overnatte på 

skolen men vi trenger at det er med flere voksne. Voksne ligger på rom sammen med barna på 

skolen. (eget valg i påmeldingen) 

Er det noen voksne som ønsker å overnatte på motell, hotell el i nærheten av Harestua så anbefalere 

vi å booke inn dette allerede nå.  

 

Måltider: 

Frokost:  

Søndag er inkludert i overnatting 

 

Lunsj: 

Hver enkelt må ordne med lunsj men at vi spiser samlet på samme sted. 

 

Middag: 

Lørdag – alle melder seg på felles middag lørdag 

Søndag – de som ønsker å spise middag før de drar fra Harestua bestiller det via App. 

 

Måltidene blir felles for VTF. Trenere og evt foreldre har ansvar for at alle spiser og følger måltidene. 

 

Påmeldingfrist: obligatorisk påmelding innen 12.april 2019 via App.  

Viktig at denne fristen overholdes pga overnatting, transport, planlegging av oppvisning og 

sammensetning av tropp. 

Faktura blir sendt ut til hver enkelt når påmeldingen er fullført 

 

Pris : se App. Ved påmelding så vil pris bli oppgitt på bildet. 

 

Her er direkte-lenker til mobil-app for påmelding m.m.: 

Google Play: 

http://bit.ly/Android-turnstevne 

App Store: 

http://bit.ly/iPhone-turnstevne 
 

 

http://bit.ly/Android-turnstevne
http://bit.ly/iPhone-turnstevne


Litt om Harestua: 

Harestua ligger i naturskjønne omgivelser helt sør på Hadeland.  

Hovedbasen vil være Harestua Aktivitetspark, med stadion og Harestua ILs nye klubbhus, Harestua 

skole og idrettshallen Harestua Arena.  
 

Spørsmål? 

Det blir lagt ut mye informasjon på App. Last ned App. 

I tillegg anbefaler vi dere å følge: Turnstevne Harestua 15. -16. juni 2019 på Facebook 

Styret VTF vil være i hallen under trening mandag 8. april 2019 for evt spørsmål 

Mail til VTF for evt spørsmål : post@vardalturn.no 

Håper at mange blir med VTF til Harestua. 

Mvh  

Styret i VTF 

v/ leder Inger Hegstad 

 

mailto:post@vardalturn.no

