Rødberg og Uvdal turn har gleden av å invitere til utendørs
kommunestevne lørdag 12.juni utenfor Numedalshallen på
Norefjord.
Med hensyn til smittevern vil dette være et lukket arrangement.
Vi er derfor avhengige av at alle melder seg på innen fredag
4.juni
•

OPPVISNINGSPROGRAM
12.30 Oppstilling på Nore
skole. Utdeling av medaljer.
ÅPNINGSSHOW

Bindende påmelding via vipps til din turngruppe. 50 kr
pr gymnastfamilie, (altså har du flere barn som skal
delta betaler du fortsatt bare 50,-) merk betaling med
navnet på gymnast/gymnaster.

Gymleik UVDAL 1
Gymleik RØDBERG
Gymleik UVDAL 2

Uvdal turn vippser til: 96481

6-12 Rødberg

Rødberg turn vippser til: 585939

6-18 Uvdal

Send også en påmelding med navn på deltakere og alle de
dere ønsker å ha med som tilskuere til din turngruppes epost.
Send til: post@rodbergturn.no eller uvdalturn@gmail.com
•
•

•
•

Foresatte fra Uvdal og Rødberg vil få hver sin halvdel
av banen.
Trenere har ansvaret for utøverne under trening og
show utover dette har foresatte ansvar for sitt barn.
Foresatte har ansvar for å plassere seg og holde god
avstand til de utenfor egen husstand.
Mat og drikke må medbringes, det vil ikke bli kiosk
denne gangen.
Utøverne bruker gruppens turndrakter til oppvisningen.
Ta med defileringsklær dersom dere har det.

Vi håper på fint vær, blir det regn må opplegget endres på.
Alle må følge gjeldene smittevernregler. Husk å bli hjemme om
du viser symptomer på luftveisinfeksjon.
Velkommen til et alternativt stevne!
Hilsen kommunens turngrupper

TG
13-18 Rødberg
Trampett Uvdal

Treningstider fredag 11.juni:
•
•
•
•

16.15 Rødberg 13-18
17.00 Rødberg 6-12
17.45 Uvdal 6-18
18.30 Trampett Uvdal

Treningstider lørdag 12.juni:
•
•
•

11.00 Gymleik Uvdal
11.15 Gymleik Rødberg
11.30 Generalprøve på
åpningsshow, alle
gymnaster møter til dette.
Vi oppfordrer alle foresatte som
ikke behøver å være der under
treningen til å vente i bilen eller
oppholde seg et annet sted slik at
ikke alle har sett showet før vi
starter.

