Familie og venner ønskes hjertelig velkommen
til avslutning for høstsesongen,
søndag 10. desember i Laksevåg Idrettshall.
Tema for juleoppvisningen er ”SNØ”
DEL 1 kl. 14.30 – 16.00
 Gymlek 4 år
 Idrettens grunnstige gutter 3.-4.klasse
 Idrettens grunnstige jenter 1.-2.klasse
o Fremmøte i garderobene i Laksevåghallen senest kl. 14.10
 Salto (avtaler fremmøte-tid med trenerne)
 Turn gutter (avtaler fremmøte-tid med trenerne)
 Tropp aspirant, rekrutt og mix (fremmøte kl. 13.00)
 Damer
DEL 2 kl. 17.00 – 18.30







Gymlek 3 år og Gymlek 5 år
Idrettens grunnstige gutter 1.-2.klasse
Idrettens grunnstige jenter 3.-4.klasse
o Fremmøte i garderobene i Laksevåghallen senest kl. 16.40
Turn gutter (avtaler fremmøte-tid med trenerne)
Tropp junior (fremmøte kl. 16.00)
Veteraner

Vi ber publikum om å være til stede under hele oppvisningen, dette for at alle gymnastene skal få en
god opplevelse når de har sin oppvisning 
Alle kjørende må parkere bak Laksevåghallen eller på grusbanen. Følg anvisningene
fra parkeringsvaktene. Vær ekstra oppmerksom ved inn- og utkjøring!
Se oppslag på garderobedørene hvilken garderobe barna skal være i.

Inngangsbillett for publikum er kr. 60.- for voksne og kr. 30.- for barn.

Oppvisningsantrekk:


Gymlek 3-4-5 år
o Hvit t-skjorte/genser + hvit strømpebukse/tights/shorts og gymsokker
o Blått (evt. hvitt) sjal knyttet rundt halsen



Idr.gr.stige jenter 6-7-8-9 år
o Lyseblå t-skjorte/genser og hvit underdel
o Lyseblått bredt bånd/stoff knyttet rundt livet,



Idr.gr.stige gutter 6-7-8-9 år
o Hvit t-skjorte/genser og grå/hvit joggebukse
o Svarte hansker/votter



Tropp og Salto
o Etter avtale med trenerne

*HUSK at det skal gå an å turne i oppvisnings-tøyet.

Det blir ingen trening for barnepartiene etter juleoppvisningen.
Mandag 11.desember er det klubbmesterskap for alle konkurransegymnastene.

8. januar 2017 er det oppstart etter juleferien.
Info om oppstart og påmelding for våren 2018 legges ut på våre nettsider www.laksevag.no og på
vår Facebookside Laksevåg Turn & IL - Turngruppen

Vel møtt til juleoppvisningen søndag 10. desember 

Vi ønsker alle barn og foreldre en riktig GOD JUL!

Velkommen tilbake på «Turnaren» i 2018



Turnstyret i Laksevåg Turn- og IL .
v. Tone Sanne, tlf. 984 55 470 .

