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Velkommen 

IL ROS Turngruppa ønsker dere velkommen til Gymnastikkfestivalen 2019! 

Vi er stolte av å kunne invitere dere til ROS Arena helgen 25. og 26. mai. Vi feirer 100 år, og 

ser frem til å ta imot flotte gymnaster fra kretsen vår, og sammen skape en helg alle vil 

minnes med glede.  

Overnatting 

Overnatting vil være mulig fra lørdag til søndag. Vi setter pris på om dere gir en tidlig 

indikasjon på om det er aktuelt å overnatte. 

Innkvartering vil avhenge av antall personer og vil i skje på: 

- Spikkestad Ungdomsskole 

 

 

- IL ROS Fotball Klubbhuset 

 

 

 

- Spikkestad Barneskole (gangavstand 10-15 min, men med jevnlig 

skytteltransport til/fra ROS Arena)  

 

Det blir servert frokost på ROS Arena for de som overnatter på ungdomsskolen og i 

klubbhuset, samt på barneskolen for de som overnatter der. 

Ved påmelding vil det bedt om å angi hvem som skal overnatte. 

ROS Arena 

ROS Arena er en del av Spikkestad Idrettspark. Arenaen vil være 

hovedsted for arrangementet. Stevnekontor, garderober og 

kiosk finnes her. I tillegg vil Salto konkurransen avholdes her.  

Stevnet vil foregå på gressbanen utenfor hallen, men om 

værforholdene ikke tillater å gjennomføre dette ute vil også 

stevnet bli i hallen. Vi forbereder oss for begge mulighetene, 

men satser på fint vær!  

Her er det også kveldsaktivitet for de som melder seg på det – «Aktiv hall» 
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Aktivitetsoversikt 

Lørdag 

- Treninger eget program for stevnet 

- Tren inn på Stevnet 

- Trening til Salto-konkurranse 

- Saltokonkurranse 

- Røykenbadet (alternativ til SALTO www.roykenbadet.no ) 

- Grilling utenfor ROS Arena 

- Aktiv hall 

Søndag 

- Trening eget program 

- Tren inn på stevnet  

- Defilering 

- Gymnastikkfestival – Oppvisninger 

  

Klubbhuset 

Gressbanen 

Ungdomsskolen 

ROS Arena 
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Aktiv hall 

Vi har aktiviteter i hallen på kveldstid som alle kan melde seg på. Det blir hoppeslott og 

diverse klatre/leke/wipeout/hinderbane med oppblåsbare apparater. Det blir også plass til 

andre morsomme aktiviteter inne i hallen, eks rulleskøyter, dans i speilsalen etc. Dette 

koster kr 100 å være med på, og dere melder på i påmeldingsskjema. 

 

Eksempelbilder 

 
 

  

mailto:yngve.hellerud@gmail.com
mailto:jens.li@online.no


Kontaktinformasjon:  
Leder styret – Yngve Hellerud mob: 90923765, email: yngve.hellerud@gmail.com 
Sportslig leder – Jens Lillegraven mob: 91818748, email: jens.li@online.no 
 

Røykenbadet 

Vi ønsker å tilby besøk på Røykenbadet som alternativ aktivitet til SALTO konkurransen. 

Røykenbadet er et nytt og flott badeanlegg med sklie, stupebasseng og tre 

svømmebassenger, kuldekulp og boblebad utendørs. Barn under 12 eller andre som ikke er 

svømmedyktige må ha med foresatte inn i svømmehallen som har tilsyn med dem. Vi har 

ikke avtalen med Røykenbadet helt klar – mer detaljer følger i neste info. 

 

Generell informasjon 

Påmeldingsfrist søndag 14. april. Påmeldingsskjema sendes yngve.hellerud@gmail.com  

Foreldre og andre som ønsker overnatting henviser vi til mulighetene som er i Drammen, 

Asker og området Røyken/Hurum. Det er gode bussforbindelser til Drammen, samt tog til 

Asker. 

Vi oppfordrer klubbene til å ha felles transport med buss. Det blir utdelt parkeringsoblater 

for parkering på ROS Arena til hver klubb basert på antall deltakere. Parkering vil bli på 

angitte plasser på Spikkestad, i gangavstand til ROS Arena, men med mulighet til å benytte 

skytteltransport som blir satt opp.  

 

Hjertelig velkommen skal dere være! 

Vennlig hilsen 

IL R.O.S. Turn 
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Oversiktsbilde Spikkestad 

Spikkestad barneskole 

ROS Arena 
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