Loddefjord Idrettslag
Turngruppen
Gymfest i Vest – Ungdom 13-18 år
på Sotra 12.-14. juni 2015
Hva:

Gymfest i Vest er et gymnastikk- og turnstevne for ungdom i alderen 13-18 år, Det
arrangeres i år på Sotra av Sotra Turn og IL og Hordaland gymnastikk og turnkrets.
Hovedaktivitetene på stevnet er trening, konkurranser og oppvisninger innenfor
gymnastikk og turn.
Vi deltar i konkurranse i åpen klasse fredagskveld og på oppvisningen om
søndagen. Lørdag vil vi være med på lær på stedet dans og andre aktiviteter.
Loddefjord har tradisjon for stor supportergjeng på konkurransen om fredagen og vi
oppfordrer foreldre til å komme og se på.

Hvor:

Arrangementet vil foregå i Sotra Arena. Overnatting blir i Ågotneshallen, på
Knappskog skole, i Bildøyhallen, og på Fjell ungdomsskole.

Reise:

Vi lager ikke noe opplegg for fellesreise, alle må møte på Sotra. Vi kommer tilbake til
tidspunkt.

Aktiviteter: Det vil bli tilbud om forskjellige aktiviteter utenom trening, åpen hall samt show og
diskotek lørdagskveld. Mer info om aktiviteter vil vi få av arrangør senere
Priser:

Stevneavgiften og t-skjorte (ikke overnatting og middag)
Stevneavgiften + Overnatting inkl. alle måltider og t-skjorte
(Dersom noen ikke ønsker å overnatte kan man betale kr 100
for middag lørdag.)

450,- kr.
850,- 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
7 stevner 60,-

Drakter:

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

Påmelding:

Må gjøres via nettsiden vår. Gå inn på www.loddefjordil.no og velg ”gruppe” så
“Turn og Dans” der finner dere link til påmelding.
Frist: snarest og senest tirsdag 24.mars

Betaling:

Innbetaling til kontonr. : 3633.36.45151 Merk innbetaling med barnets navn og parti.
Husk å betale når du melder på.

Dersom dere har spørsmål vedrørende Gym Fest i Vest kan dere kontakte oss på mail:
Ben-gj@online.no

