
                                                                                                        

 

Stavanger Turnforening og Norges Gymnastikk ogTurnforbund  

har gleden av å invitere til 

NM TURN JUNIOR 

som avholdes i Stavanger Turnhall  16.-17. april 2016. 

Aldersklasser iflg. NGTFs regler. 

NB vedr. jenter:  Må ha en D-verdi på 1,70 i skranke. De som ikke har oppnådd dette i 2015  eller i 
FIG 1 2.-3- april i Oslo Turn, må sende inn en film til bente.stensrud@gymogturn.no innen 
påmeldingsfristen. Samme øvelse eller øvelse med høyere D-verdi må kjøres i NM jr. ellers får 
gymnasten 1,00 poeng i trekk for å være usportslig.  Øvelsen skal vises uten mottak, men kan 
kjøres over grop og med stopp. Dersom man ikke får godkjent øvelsen, kan man stille i de andre 
apparatene. Kun utøvere som kjører firekamp blir vurdert i seedet gruppe. Si fra ved påmelding 
hvilke apparat utøver stiller i. 

Påmelding innen 7. mars til  atvedten@online.no med kopi til bente.stensrud@gymogturn.no. 
 
Startavgift :  kr. 400 pr. gymnast og lag. 
 
Måltider:  Lunsj pr. dag kr. 75 
                   Middag på Hotell Alstor lørdag  kr. 300 pr. gymnast og leder. 
 
Betales innen 7. mars til Stavanger Turnforenings konto 3201.30.78040. 
 
Overnatting:  
First hotel Alstor - mail Alstor.stavanger@firsthotels.no  - tlf. 52044000 
 Kr. 300 pr. person pr. natt     Bruk  Kode F16 
 
      Badebasseng tilgjengelig frem til kl. 23 
 
Clarion Energy Hotell -mail cl.energy@choice.no    tlf.51  34 78 00 /51  34 7 8 84 
            Enkeltrom     kr. 650  pr. natt 
            Dobbelt         kr. 405 pr. person pr. natt 
            Trippel          kr.  350  "       "              " 
            4-sengs         kr.  315  "       
        Oppgi kode 1128GR004947 
 
 



 
   Scandic  Forum Hotel - Tlf. 91 93 0 100 / 45285804 
            Enkeltrom  585 pr rom pr. natt 
            Dobbeltrom  730  "    "      "      " 
            Trippelrom                        950  "    "      "      " 
 
Oppgi kode 45789874 
 
Alle hoteller er inkludert frokost, og er i gangavstand til Turnhallen. 
 
 
Nærmere informasjon  vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

 

Velklommen til Stavanger ! 

 

An-Magritt Stendahl 

leder 

 

 


