
Barnekretsturnstevnet   2014 

 

Hei, alle turnvenner! 

 

Helga for turnstevnet nærmer seg med stormskritt .Vi ”glær” oss til å ta i mot dere   

Vi håper alle kommer til Ørland med masse godt humør og for å ha ei trivelig turnhelg 

med mange dyktige barn som gleder seg til å få vise det de har trent på denne sesongen.  

Endelig program med dags- og tidsplan får lagene ved ankomst.  

Det er påmeldt 590 deltakere og 221 ledere. 

 

 

FREDAG :   Kl. 17.00  >           Stevnekontoret åpent  -     klubbhuset v/Ørland stadion  2.etasje 

                                                  Alle lag møter først på stevnekontoret for registrering og  

                                                  tildeling av program, medaljer, adgangsbånd, T-skjorter   

                    Kl.19.00 – 21.00    Trening ”lær på stevnet” :  

                                                      19.00-19.30 jenter 10 år, 19.30-20.00 jenter 11 år, 20.00-20.30 jenter 12+. 

                    KL.18.00 – 22.00   Ørlandshallen – fri leik / trening i hallen  m/instruktører 

                                                   (lagene / deltakerne må i tillegg ha med seg en leder)        

                                                   Månen /  Ungdommens Hus   

                                                   Salg av : Pølser  kr. 20     Brus         kr. 25  

                                                                  Slush    kr. 20     Popcorn  kr. 20                                                                              

                                                                  Kaffe     kr.10     Vafler      kr. 20  

LØRDAG :  Kl.07.00 – 09.00    Frokost i kantina på skolene 

                    Kl.08.00 – 11.00    Trening fellestabeller / eget opplegg – Ørland stadion +kunstgressbanen 

                    Kl.09.00 – 10.00     Informasjonsmøte for lagene           -  Stevnekontoret klubbhuset   

                    Kl.11.15 -               Oppstilling til defilering                      - v / Ørlandshallen 

                    Kl.11.45-                Defilering i Brekstad sentrum 

                    Kl.12.45-                Offisiell åpning av stevnet                 - Ørland stadion 

                                                   Nasjonalsangen 

                                                   Velkomsttaler (leder, kretsleder, ordfører) 

                                                   Utdeling av medaljer, plaketter 

                                                   Oppvisninger  (hvilke lag fastsettes senere) 

                

                    Kl.13.00 - 15.00     Lunsj  (serveres fra Ungdomsskolens kantine) 

                    Kl.18.00 - 19.30     Festmiddag                                        Ørland Kysthotell /kultursenteret                                                             

                                                  811 deltakere / ledere spiser samtidig v/bord med hvite duker og lys 

                    Kl.20.00 – 23.00    Diskotek, UV-show, lasershow, m.m. -  Store sal i kultursenteret 

                   

                   Etter middagen har vi hele kultursenteret til disposisjon fram til kl.23.00. 

                   Det blir salg av : Brus, popcorn, kaffe, sjokolade,   

                                              Lightsticks kr.30,-  Fotoshop 4 bilder kr.40,-  sminke til UV-showet 

 

 NB!             Vi henstiller til alle å kle seg pent til middagen (lyse klær for UV-showet).                                                             



SØNDAG :  Kl. 07.00 – 09.00  Frokost i kantina på skolene                

                                                 NB! Alle må smøre sin egen matpakke til lunsj  

                                                 I tillegg vil alle få utdelt juice og frukt       ”     

                    Kl. 08.00 – 11.00 Trening fellestabeller /eget opplegg       - Ørland stadion/kunstgressbanen 

                    Kl. 09.00 – 10.00  Breddeutvalget møte m/lagene             - Klubbhuset 2.etasje 

                    Kl.11.30                Oppstilling til innmarsj på stadion         - v/ kunstgressbanen 

                    Kl.12.00                Innmarsj på stadion  

                                                 Nasjonalsangen  

                                                 Velkommen  v/ leder     

                                                 Oppvisning av alle troppene 

                                                 Avslutning 

                     Ca. kl.15.00        Stevnet slutt    

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER : 

 

Ankomst :      For lag som kommer med hurtigbåt eller ferje uten bil/buss vil bagasjen bli fraktet                       

                      til skolene. Gi tilbakemelding om tidspunkt for ankomst!! 

 

Parkering :    Bussene parkeres på markerte parkeringsplasser på skolene. 

                     Campingvogner / biler kan ikke parkeres ved skolene, men får egen plass 

                     v / Ørlandshallen m/ strømuttak  (se vedlagt kart). 

 

Overnatting : 

Ørland Ungdomsskole                                                           Hårberg skole 

Brekken                                                                                     ATIF 

Byneset                                                                                     Hommelvik  

Frøya                                                                                         Lensvik 

Haltdalen                                                                                   Malvik 

Hemne                                                                                       Nidaros        

Meldal                                                                                        Orkanger 

Selsbakk                                                                                    Rissa 

Trondhjems Turn 

Ålen 

 

 

Velkommen til Ørland og kystbyen  Brekstad! 

 

Hilsen  fra hovedkomiteen 

 

V /Aina, Anita, Monika, Odd, Runar, Torill, Tove og Wenche    

                             


