
 

 
 
Det 75. Barnekretsturnstevnet på Tretten 10.-11. juni 2017 
 
Øyer-Tretten IF turngruppe ønsker turnvenner fra hele Oppland velkommen til turnstevnet 
2017. Nå er 650 turnere påmeldt! 
 
 

Overnatting 
Dere sjekker inn på stevnekontoret ved ankomst. En fra klubben sjekker inn. 
Dere får beskjed før stevnet om hvor dere skal overnatte og kan dra rett dit. 
Det blir trangt om plassen. Det må derfor kun brukes enkeltmadrasser (dobbeltmadrasser 
kun hvis flere skal ligge på den).  
På søndag skal alle rydde, plukke søppel, moppe gulvet og sjekke ut før oppstilling til defilering. 
Alle overnattingssteder låses fra kl. 11 søndag. Bagasje kan lagres i Trettenhallen (blir låst under 
stevneprogrammet søndag). 

 
 

Program lørdag (med forbehold om små endringer) 
10.00  Stevnekontoret i Trettenhallen åpnes 

Innsjekking for overnatting og utdeling av materiell fra arrangør og fra kretsen 
12.00  Oppstilling ved Trettenhallen for defilering 

Gate/parkoppvisninger i Tretten sentrum 
16.00-20.00  Aktiviteter i og rundt Trettenhallen: 

Yoga, klatring, hoppeslott, guida topptur, turnmoro i hallen (mer informasjon om 
aktivitetene kommer i stevneprogrammet og på nettet) 

16.00 Kretsen arrangere informasjonsmøte for alle klubbene (her kan både 
styremedlemmer og trenere møte). Dere får beskjed om sted ved innsjekking. 

17.00-20.00 Middag i telt ved Trettenhallen, deler inn i to puljer (de som ønsker middag og 
ikke har bestilt, kan kjøpe middagsbonger på stevnekontoret) 

20.00  Gymhjuloppvisning v/gymnastikkhjulutvalget i OGTF 
22.00  Vi avslutter all aktivitet i hallen 
23.00  God natt! Ro i leiren 
 

Program søndag (med forbehold om små endringer) 
07.30-10.00 Frokost i teltet ved Trettenhallen 
09.00-10.00 Felles trening Idrettens grunnstige på idrettsplassen på Stav  
11.00  Oppstilling til defilering i Stallringen på Stav 
11.15  Defilering inn på Stav idrettsplass 
11.30  Åpning av stevnet  

Foreningsoppvisninger og oppvisning Idrettens grunnstige  
Ferdig ca kl 16.00 
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Gateoppvisninger lørdag 
Vi har bestemt at de av klubbene som har flere enn 35 turnere påmeldt, vil ha mulighet til to 
gateoppvisninger på lørdag. Gi beskjed så fort som mulig om dette er ønskelig for din klubb. 
Også her har vi forståelse for evt. ny musikk som må sendes inn. 
 
 

Utstyr og musikk 
Det blir dessverre ikke mulighet til å bruke tumblingbane på søndag, da vi kom frem til at den 
blir for ustabil i bruk med gress-underlag. Men det blir sjølsagt airtrack. Vi håper ikke dette er til 
for mye bry for dere, og har forståelse for at opplegg må gjøres om, og evt. sendes inn på nytt!  
Airtrackene vil ligge fast. Ellers ber vi om at en fra hver klubb blir med å «kvalitetsikrer» 
baneoppsettet på stevnedagen, så det ikke blir satt opp feil. Her går det raskt! 
 

 
Klubbene må sende inn kort informasjon om klubben for presentasjon under innmarsjen. Send 
dette inn innen 1. juni til oti.turnstevne@gmail.com 

De som enda ikke har sendt inn musikk og baneoppsett, evt må endre noe på musikk til 
lørdag,  jfr punktet over, må gjøre dette så fort som mulig!  

 
 
Retningslinjer for foreningsoppvisninger  
Oppvisningene vil kjøres sekvensielt. Banen vil bli delt i to slik at deres forening gjør seg klar på 
sin banehalvdel mens foreningen som har oppvisning før dere turner på banehalvdelen ved 
siden av. Hver forening får maks fem minutter til sin oppvisning inkludert innmarsj. Valg av 
musikk må også tilpasses dette! 
 
 
 

Synsekonkurranse  
Vi minner om synsekonkurranse på søndag der det blir lagt vekt på:  

- Kreativitet, både når det gjelder oppvisningsform og kostymer. Det skal vises at det er 
lagt jobb i oppvisningen.  

- Musikk, valget av musikk skal passe for ungene og for oppvisningens utførelse.  

- Glede, oppvisningens vanskelighetsgrad skal ligge på barnas nivå, slik at de trives og 
behersker det de gjør.  

Det skal ikke være prestasjonen i seg selv som avgjør, men helheten i opplegget.  
 
 

Informasjon 
Alle informasjonsskrivene som er sendt ut, ligger også på nettsiden til ØTI (oti.no) under fanen 
«turnstevne 2017». I tillegg har vi laget ei facebookside som vi ber dere spre: 
«Barnekretsturnstevne på Tretten 10.-11. juni 2017» 
Her vil vi blant annet legge ut oppdatert kart over Tretten med arenaer og overnattingssteder. 
 

 
Med vennlig hilsen ØTI turn 
Mona S. Svegården 
(leder i turnstevnekomiteen) 
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