Kretsturnstevne i Kirkenes
Årets kretsturnstevne arrangeres i Kirkenes 24. – 26. mai, og stevnet er for
barn fra 1. klasse og oppover.
Påmelding
Siste frist for påmelding og betaling er 17. april, denne må overholdes!
Påmelding gjøres på htif.no – på førstesiden
Alle må fylle ut skjema, om man skal delta eller ikke.
Vi har ikke mottatt mye informasjon fra Kirkenes ennå, så dette vil vi komme
tilbake til så fort vi får tilsendt dette.
Reise:
Vi reiser med buss tur/retur Honningsvåg – Kirkenes.
Avreise er fredags formiddag kl. 11.30 og hjemkomst søndags
ettermiddag/kveld. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om oppmøte
og møtested.
Hver enkelt må søke om fri fra skolen for sitt barn.
Overnatting:
Det blir overnatting på skole, vi har ikke fått vite hvilken skole ennå.
Pris/egenandel:
Den enkelte deltaker fra HT & IF må betale en egenandel på kr 400,-.
Egenandelen skal være med på å dekke
• Stevnekontingent til Kirkenes Turnforening
• Overnatting på skole
• Brødmat hele helga
• Fellesmiddag lørdagen
• Buss Honningsvåg – Kirkenes t/r
Det er bindende påmelding og betaling må gjøres ved påmelding.
Pengene kan vippses til 101835 eller betales til konto 4960 20 41 211, tydelig
merket med barnets navn.

Bespisning:
Kvelds fredag, frokost og mellommåltider på lørdag og søndag arrangeres felles.
Turngruppa kjøper inn tørrmat til dette. Dette inngår i egenandelen.
Gymnastene må selv ha med seg matpakke til bussturen på fredag. Det vil også
være mulig å kjøpe seg noe å spise på et av stoppene.
Lørdag er det fellesmiddag sammen med de andre lagene
Søndag blir det smurt opp brød så man har i bussen på vei hjem
Det vil også være mulig å kjøpe seg noe å spise på et av stoppene.
Dersom noen har spesielle behov (allergier el.l.), må dette gis beskjed om
ved påmelding
Reiseledere:
Vi regner med at HT & IF vil delta med mange gymnaster, og vi trenger
reiseledere. Vi håper at mange melder seg som reiseledere.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det skulle melde seg flere reiseledere enn
vi har behov for, så vil ikke alle kunne påregne og få lov å være med pga
plassmangel. Men dette kommer vi tilbake til om det skulle bli aktuelt.
Nærmere informasjon om turen vil komme når det nærmer seg stevnet.
Da håper vi at mange av våre gymnaster vil være med oss på stevnet 😊
Styret

