
 

 

Påmelding for turnere i Vardal Turnforening til BKTS 2018. 

Frist: 23.mars 2018 

Bindende påmelding sendes: bkts2018@vardalturn.no  

Følgende opplysninger må oppgis ved påmelding: 

• Barn/ungdommens navn 

• Fødselsdato 

• Hvilket parti han/hun trener på 

• Ønsker/ønsker ikke å delta på middag 

• Ønsker/ønsker ikke å overnatte på skole 

• Ønsker/ønsker ikke T-skjorte til kr.130,- pr. skjorte.  

Husk å oppgi størrelse på ønsket T-skjorte: 4-6 år, 8-10år, 12-14 

år, XS, S, M, L, XL 

 

T-skjorte har pustende og fukt-transporterende egenskaper og er antibakteriellbehandlet. Det vil 

trykkes en liten logo for BKTS opp på venstre side. 

 

 

Innbetaling skjer til kontonr.: 1594 22 04350 innen 23. mars 2018.  

Merk din innbetaling med BKTS2018+navn på ditt barn. Påmeldingen er gyldig føsrt når beløp er 

overført til konto. Ved avmelding etter utløpt påmeldingsfrist er det kun legeerklæring som godtas 

for refusjon av innbetalt beløp. Ved for sein påmelding/innsending av skjemaer må det påregnes en 

ekstra avgift på kr. 200,- pr deltaker.  

Ikke vent for lenge med påmelding. Vi tar imot påmelding fortløpende fra nå. 

 

VTF er arrangør av barnekretsturnstevnet noe som gir alle medlemmer i VTF en spesialpris på 

kr.200,- pr utøver for hele stevnet. Summen er fast uansett hvilke av delene du velger. 

Dette inkluderer: 

• Stevneavgift, verdi kr 300,- 

• Turnfest med middag, verdi kr 150,-  

• Overnatting med frokost, verdi kr 160,- 

• Workshop 

• Stevnemedalje 

Vi oppfordrer alle fra 1. klasse og oppover til å overnatte da dette er veldig sosialt. Fin mulighet for 

de som kan gruer seg for overnatting da det er kort vei å hente hvis det skulle bli nødvendig. 

VARDAL TURNFORENING 

76. Barnekretsturnstevnet på Vardal 2.-3. juni 2018 

 



 
 

 

 

 

Foreløpig program lørdag: 

Oppstilling til defilering – Åslundmarka, Hunndalen 

Defilering og gate/parkoppvisninger i Hunndalen 

Aktiviteter i Campus Arena – diverse workshop 

Middag 

Gymhjuloppvisning v/gymnastikkhjulutvalget i Campus Arena  

Oppvisning fra Eurogym deltagere i Campus Arena 

 

 

Foreløpig program søndag: 

Felles trening Idrettens grunnstige på idrettsplassen på Vardal idrettspark 

Oppstilling til defilering ved Vardal Ungdomsskole 

Defilering til Vardal Idrettspark 

Åpning av stevnet 

Foreningsoppvisninger 

Oppvisning Idrettens grunnstige  

 

 

 

Noe som er uklart? Ønsker du mer informasjon?  

Kontakt med oss på epost: bkts2018@vardalturn.no 

 

Med vennlig hilsen 

Vardal Turnforening 

v/Styret 
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