Røros Idrettslag
Turn

Påmelding til BKTS, 9. – 11. juni 2017 for 2.-7.trinn
Det er med stor glede Nidaros turn ønsker velkommen til årets Barnekretsturnstevne på vegne
av STGTK. Årets BKTS vil bli gjennomført innendørs på Leangen Idrettspark i Trondheim.
Leangen Idrettspark ligger rett ved IKEA i Trondheim. Anlegget har gode fasiliteter med blant
annet mange garderober, store tribuner og godt med rom for turnutstyr. Alt skal ligge til rette
for ei helg med flotte opplevelser uavhengig av vær og vind. Alle i Nidaros Turn er godt i gang
med forberedelsene og de ønsker gymnaster, ledere og publikum velkommen til Trondheim i
juni.

Tid: 09.-11. Juni 2017
Sted: Leangen Idrettspark, Trondheim
Påmelding og betalingsfrist: Mandag 27.mars 2017
Deltakeravgiften er 1600 kr (+100kr for t-skjorte hvis det ønskes.) Dette inkluderer
transportutgifter, stevneavgift, overnatting m/frokost, lunsj, festmiddag med påfølgende
diskotek, deltakermedalje og program. Innbetaling på konto: 4280 05 30398, innen 24/3.
Alle aktiviteter vil foregå på Leangen også festmiddag og disko på lørdag. Informasjon om
aktivitetstilbudet kommer senere.
Vi vil trenge flere foreldre som stiller som ledsagere denne helga. Meld fra om du har mulighet
til å være ledsager ved påmelding. Som ledsager har du ansvar for 5-6 turnere, der du må passe
på at de møter på riktig sted til riktig tidspunkt, samt å være med på de ulike aktivitetene som
foregår. Gruppene blir satt opp i forkant av stevnet. Det kommer en mer detaljert mail i forkant
av stevnet, samt invitasjon til et foreldremøte
Fyll ut skjemaet nedenfor og send på epost til: turn@roros-il.no innen: 24/3. Merk at turneren
må være innmeldt i Mysoft.
Merk: påmelding er bindende, og innbetalt kontingent blir ikke refundert.
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Dette vil vi ha av info:
NAVN TURNER:
FØDSELSDATO OG ÅR:
DELTATT PÅ ANTALL TIDLIGERE STEVNER:
ALLERGIER:
T-SKJORTE STØRRELSE: (hvis man vil ha det, pris: 100 kr)
ANNET:
FORESATTE:
FORESATTES MOBILNR.:
KAN STILLE SOM LEDSAGER:
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