
Påmelding til semesteroppvisningen er innen 15. mai 2019 - LEVERES TIL TILSYNSVAKT I RESEPSJONEN 
(Skriv tydelig!)
 
Fullt navn:............................................................................................... Alder: .......... Klassetrinn: ………
 
Sett kryss på hvilket parti du går på: 
Gutter 1. parti        Gutter 2. parti    Gutter 3. Parti  

2. parti gutter: Kryss av for om du ønsker å delta på konkurranse eller oppvisning:
Konkurranse:    eller  Oppvisning:                   

 

SEMESTEROPPVISNING/ KONKURRANSE  22.MAI 2019

Vi har med dette gleden av å invitere alle Nordstrand Turns GUTTETURNERE til vår tradisjonelle semesteroppvisning,  
onsdag 22. mai, i Leirskallen.

1. parti vil ha sin oppvisning kl. 17.00 - 18.00 og møter i garderoben kl. 16.45.
2. parti vil ha sin konkurranse kl. 18.00 – 19.15, og møter i garderoben kl. 17.45.
3. parti vil ha oppvisning kl. 19.30 – 20.30 og møter i garderoben kl. 19.00.

Semesteroppvisningen/konkurranse er en høytidelig begivenhet, hvor vi legger vekt på å vise frem noe av det turnerne har  
lært i løpet av semesteret. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å møte opp som tilskuere.  
Istedenfor deltakeravgift blir det inngangspenger: 100,- for voksne (fra 16 år).
Barn gratis. Salg av kake og kaffe.

Premieutdelingen vil foregå umiddelbart etter oppvisningen når hvert parti er ferdig, og alle får premie ved å delta!

1. parti vil ha oppvisning i frittstående, hopp, ringer og skranke.
2. parti vil ha en gruppe for oppvisning og en gruppe for konkurranse. Turneren velger hva de ønsker å delta i nederst på svarslippen.  
    Barna vil vise disse apparatene: frittstående, hopp, ringer og skranke. Ved konkurrans vil det være dommere som gir karakterene
    BRA, BEDRE eller BEST. 
3. parti vil ha oppvisning i de forskjellige apparatene.
     
Påmelding: Fyll ut slippen nedenfor og lever til tilsynsvakt i resepsjonen. Siste frist for påmelding er onsdag 15. mai, men gjerne 
tidligere. (Husk at vi trenger litt tid til å forberede arrangementet, kjøpe premier, etc.).

Merk: Onsdag 5.juni er siste treningsdag dette semesteret.

Velkommen til en hyggelig sommeroppvisning!


