
	
Asker Turnforening inviterer til Glade Turndager for jenter og gutter fra 6 år (f. 

2011) og oppover. 
 
Tid:  11.-12. november 2017. 
Sted:  Holmen Turnhallen -  Asker 
 
 

Det konkurreres i følgende klasser 
 

§ Aspirant 6-10 år (E-trekk, lik premie til alle) 
§ Rekrutt 11 år (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. enkelt app.) 
§ Rekrutt 12 år (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. enkelt app.) 
§ Rekrutt gutter 11-12 år (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. 

enkelt app.) 
§ Klasse I (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. enkelt app.) 
§ Klasse II (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. enkelt app.) 
§ Klasse III (1/3 premiering mangekamp og 1-3 pl. enkelt app.) 
§ BBB 8-10 år (født 2009-2007) Tropp (E-trekk, deltakerpremie til 

alle) 
§ Rekrutt 11-13 år (født 2004-2006) Nasjonale klasser Tropp 

trampett/tumbling (E-trekk, deltakerpremie til alle)  
 
 

PÅMELDING/STARTKONTINGENT 
Bindende påmelding sendes innen 23. oktober til e-post atf_turnkomite@live.com 
 
4/6 apparater/ pr. deltaker  kr. 250 aspirant (E-trekk)  
                         kr. 350 fra 11 år og oppover 
Enkeltapparater (pr. pers.)  kr. 100 (pr. pers., pr. app.) 
Tropp pr lag pr app                       kr. 200 
Tropp pr deltaker                          kr. 250 
 
betales til Asker Turnforening for gyldig påmelding. Ved for sen påmelding dobles 
kontingent. 

Betaling til kontonummer 9497.05.14885 
Merkes GTD 2017  



TIDER/KONKURRANSEOPPSETT 
Tider og konkurranseoppsett sendes ut etter påmeldingsfrist. 
 

DOMMERE 
Det er et krav at alle klubber som melder på 2 gymnaster eller mer må stille med 1 
dommer. 
                   

BESPISNING 
Lunsj lørdag/søndag i hallen kr. 75 pr. dag. Middag lørdag i hallen rett etter 
premieutdeling kr. 150,-. Bestilles og betales evt. ved påmelding. 
 

OVERNATTING 
Scandic Asker (ligger i Asker sentrum). Bestilles direkte av hotellet.   
Ta kontakt med på atf_turnkomite@live.com i forkant av bestilling, og motta 
bookingkode for rabattert ”turnpris” for overnatting med frokost. 
tlf. Scandic 23155400. 
 
Holmen fjordhotell (ligger på Holmen), gangavstand til hallen. tlf. 66772700. 
 
       
TRANSPORT 
Fra Gardemoen 
Flytoget fra Gardemoen til Asker Sentrum hver 20. min. (barn opp til 16 år følger 
gratis med voksen). 
 
Fra Asker Sentrum til Holmen Turnhall 
Buss 707 fra Asker stasjon buss (Asker- Nesbru-Sandvika-(Fornebu)) til Holmen 
Turnhall, avstigning Holmen bru. 
 
 
For ytterligere informasjon eller hvis du har spørsmål ta kontakt med oss på e-post 
atf_turnkomite@live.com NB! atf(understrek)turnkomite@live.com. 
 
 
Velkommen til Asker Turnforening! 
 
 
 
Vedlegg 
Påmeldingsskjema 


