Loddefjord Idrettslag
Turngruppen

Gym Fest i Vest barn 10-13 år i
Etne 30. mai – 1. juni 2014
Hva:

Gym Fest i Vest (GFV) er et gymnastikk- og turnstevne for barn i alderen 1013 år. Årets arrangører er Etne IL i samarbeid med Hordaland gymnastikk og
turnkrets. Trening, konkurranser og oppvisninger innenfor gymnastikk og turn
er hovedaktivitetene på stevnet.

Hvor:

Stevnet vil foregå i og rundt den nye Skakkehallen i Etne, innkvartering blir
på Enge skole som ligger like ved.

Reise:

Vi tilbyr felles transport men buss til Etne fredag med retur søndag etter
stevne. Prisen t/r er 630,- kr. Avreise bilr ca kl 13:00, vi kommer tilbake med
detaljer om reisen når det nærmer seg stevne.

Aktiviteter: Arrangør kommer tilbake med nærmere informasjon om ulike aktiviteter som
vil foregå denne helgen. Lørdag kveld vil det være show, diskotek og kino.
Konkurransen som Loddefjord jentene deltar i skal være fredag kveld.
Lørdag blir det ulike aktiviteter og trening. Søndag er det oppvisning.
T-skjorter: T-skjorter med stevnelogo er inkludert i stevne avgiften og skal brukes på lær
på stedet dagens trend.
Priser:

Stevnekontigent inkl. T-skjorte
Overnatting inkl. alle måltider
Felles buss

400 kr.
400 kr.
630 kr.

Medaljer:

Regnes f.o.m deltagelse på aktivitetsdag 7-9 år.
Bronse, deltatt på 2 stevner
45,Sølv, deltatt på 4 stevner
47,Gull, deltatt på 6 stevner
50,7 års medalje på 7 stevner
60,(se eller liste i påmelding skjema)

Drakter:

Det kommer vi tilbake til. ( Det må beregnes noe kostnad til drakter)

Lagledere: Vi regner med å melde på en stor flott tropp i år også, og vil trenge foreldre
som kan stille som lagledere på stevnet. Fyll inn i påmeldingsskjemaet
dersom dere har mulighet til å være med.
Påmelding: Må gjøres via nettsiden vår. Gå inn på www.loddefjordil.no og velg gruppe
“Gymnastikk og turn” der finner dere link til påmelding.
Påmeldingsfrist er snarest men senest 28. april
Betaling:

Kostnad for stevnekontingent, overnatting, reise og medalje betales samlet
til LIL, turn på konto nr: 9528 05 36602 husk å merke med deltaker navn.

Dersom dere har spørsmål vedrørende Gym Fest i Vest kan dere kontakte
Bente Gjerde på e-post: ben-gj@online.no eller turn@loddefjordil.no

