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Buskerud Gymnastikkfestival 26. og 27. mai 2018, Gol 
 

Fremmøte 

Felles busstransport fra Spikkestad lørdag morgen, gymnastene må møte i treningstøy. 

Alle møter på parkeringsplassen ved ROS Arena senest kl 0630. Vi skal overnatte på Gol samfunnshus, det er 

samme sted som Gol VGS og gåavstand til alt som skjer i helgen. Overnattingsstedet blir vårt samlingspunkt for 

helgen, og det vil alltid være en representant fra styret her. 
 

Program for lørdag: 

 1030 - 1045 Trening til IL R.O.S. oppvisning, stevneplassen, Hallingmo kunstgress 

 1130 - 1200 Lunsj, egen matpakke nr1 

 1200 – 1300 Trening til Trampettoppvisning, stevneplassen, Hallingmo kunstgress 

 1230  Dommermøte for SALTO dommere 

 1315 – 1450 Trening til SALTO konkurransen, hallen på Gol Idrettsarena 

 1500 =>  SALTO konkurranse, hallen på Gol Idrettsarena 

   Spis matpakke nr2 før/etter du konkurrerer 

 1800 =>  Grilling ved Gol skole 

 1830 – 2100 Sosial aktivitet, energikamp, natursti 

 2000  Ungdomsaktivitet for alle 2002 og eldre i turnhallen 
 

Program for søndag: 

 0700 - 0830 Frokost  

 0845 – 0900 Trening til IL R.O.S. oppvisning, stevneplassen, Hallingmo kunstgress 

 0915 – 1000 Trening til Trampettoppvisning, stevneplassen, Hallingmo kunstgress 

 1130  Lunsj, utdeling av medaljer 

 1230  Oppstilling utenfor Pers hotell 

 1300  Defilering  

 1330  Åpning av stevnet 

 Ca 1530  Stevnet avsluttes med Trampett, fellestropp 
 

Antrekk 

Antrekk for Trampett oppvisning er svart bukse (kort/lang/tights) og IL R.O.S. T-skjorte. 

Antrekk for vår egen oppvisning: Alle skal ha turndrakt, evt svart shorts/tights og IL R.O.S. T-skjorte. 

 

På SALTO konkurransen brukes turndrakt, evt. svart shorts/tights og IL R.O.S. T-skjorte. 

IL R.O.S. turn jakke og sort Adidas bukse brukes under defileringen, jakken kan kjøpes i ROS Arena og svart 

bukse/ T-skjorte fås kjøpt hos Sport1 Røyken. De som ikke har defileringsdress bruker svart bukse og IL R.O.S. 

turn T-skjorte. 

 

Det er mange turnere på samme sted denne helgen. For å gjøre det enklere for oss å holde oversikt ønsker vi at 

alle kjøper og bruker IL R.O.S. jakke eller turngruppas egen T-skjorte. Vi vil ha noen tilgjengelig på stevnet for 

de som ikke har rukket å kjøpe tidligere. 
 

Annet 

Deltakerne må ha med lommepenger, 2 x matpakke til lørdag, liggeunderlag, sovepose, toalettsaker, tøyskift, 

eventuelt regntøy, turndrakt, IL R.O.S. jakke/bukse og medaljene fra tidligere stevner. Det blir uteaktiviteter, så 

ha med varmt tøy og evt regntøy og solkrem. 

 

Bussen går tilbake til ROS Arena så snart stevnet er over søndag. Hvis noen foreldre som skal oppover ønsker å 

ta med egne barn til eller fra så er det viktig å si fra om dette. Vi har ikke plass til alle i bussen – Yngve 

Hellerud har oversikt over hvem som kjører bil til Gol og koordinerer dette, si også fra til han om flere 

ønsker å ha med egne barn på retur søndag. 
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Følgende vil fungere som ansvarlige representanter for turngruppa i IL R.O.S. under stevnet: 

Styret Trenere Overnatting 

Yngve Hellerud 

Tlf: 909 23 765 

Trine B Lillegraven 

Tlf: 977 33 878 

Brit Karin Hansen 93003229 

Eva Gulliksrud 92025218 

Siv Beate Kristiansen 98611209 

Cathrine Knudsen Tlf: 980 86 526 Martine Lillegraven 

Tlf: 941 94 754 

Cathrine Knudsen  

Tlf: 980 86 526 

 

Gymfestivalen er avslutningen av vårsemesteret for turngruppa, men vi har ordinære treninger ut mai og 

reduserer deretter treningstilbudet – detaljer kommer på vår hjemmeside. 

 

Følg med på våre hjemmesider www.ilros.no/turn der legger vi ut siste nytt hvis det blir forandringer de neste 

dagene. Dere finner også informasjon på Gymnastikkfestivalens egen hjemmeside 

http://gymnastikkfestivalen.no/ 

 

 

 

Ha en god sommer alle sammen,  

 

Jens Lillegraven 

Sportslig leder IL R.O.S. turn 
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