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Urædd Turn har på vegne av Telemark gymnastikk- og 
turnkrets stor glede av å ønske velkommen til alle 
påmeldte deltagere til Gymfestival for barn og 
ungdom 10. – 11. juni 2017 på Kjølnes stadion i 
Porsgrunn. Vedlagt følger viktig og nyttig informasjon. 
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Generell info 
Status: 
Det er per i dag påmeldt 1120 turnere og ledere, hvorav 646 skal overnatte. 
Det er gjennomført to Gjennomganger av programmene. Justerte tabeller er sendt ut. 
Oppstillinger vil bli sendt ut separat i løpet av kort tid. De fleste ting er i ferd med å falle 
på plass, og vi gleder oss til å se alle. 
 

Ankomst og registrering 

Lørdag 10. Juni 
Sekretariatet åpner 08:30 
Ved ankomst skal ansvarlige ledere for hver klubb møte i sekretariatet på Urædd 
klubbhus. I sekretariatet vil lagleder(e) motta informasjon, medaljer og akkreditering for 
alle utøvere og ledere. Det vil bli benyttet forskjellige fargede armbånd for de forskjellige 
tingene man har bestilt. Ledere må sørge for å dele dette riktig ut til sine utøvere. Ved 
frammøte til måltider, overnatting og aktiviteter må man vise frem «rett farge». 
T-skjorter hentes også ut i sekretariatet og deles ut videre til utøvere av de respektive 
lederne. Lister kan fås i sekretariatet. 

Søndag 11. Juni 
Sekretariatet åpner fra klokka 08:30. 
Ledere for 1. – 3. klasse som møter opp søndag, skal møte i sekretariat og hente ut 
akkreditering, medaljer og T-skjorter.  

Adresse: 
Kjølnes stadion: Grenlandsgata 13, 3915 Porsgrunn. Se veibeskrivelse og 
parkeringsoversikt. Dette er adressen til Urædd klubbhus, som vil bli stedet for sekretariat 
og matservering. 

Kiosk 
Vi skal ha 3 store kiosker, et Bama/bake telt og et grilltelt. Totalt 5 utsalgssteder. Se vedlagt 
oversikt. 
2 kiosker og grill vil være åpen på lørdag fra kl 9 til kl 17. Under kveldsarrangementet vil vi 
ha 1 kiosk åpen fra kl 18-22. 
På søndagen er alle kiosker, telt og grill åpne hele dagen fra 9 – 18. 
 
Vi vil selge: 
brus, Jelly Belly, vann, kaffe, smoothie 
pølse med brød, hamburgertallerken, ferske nydelige vafler 
hjemmebaka kaker, fruktkurver, små potetgullposer, popcorn, ulike sjokolader, 
kjærligheter 
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Betaling 

Det blir mulig å betale med kontanter, kort og VIPPS i både inngang og i alle kiosker.  
 

Kveldsaktiviteter Lørdag 
Fra 18:30 
Lørdag kveld blir det party på gressmatta på Kjølnes. Telemark rusfri ungdom arrangerer 
utedisko og skumparty for oss. De yngste får prøve skumfossen først, mens de eldste må 
smøre seg med litt tålmodighet. Når rekruttene går til sengs, skrur vi opp intensiteten på 
skummet og juniorene slipper til. Vi håper på godt vær og sommerfestivalparty-stemning! 

Skulle været slå seg vrangt har vi en «backup plan». 

Parade 
Paraden går fra Rådhusparken via Rådhusplassen og Dr. Munksgate/jernbaneovergang til 
Urædd stadion. Oppstilling fra klokka 15.00 i parken (Følg blå merker fra stadion, ca 10 min 
å gå). Avmarsj klokka 15.30. Det vil utleveres eget infoskriv til laglederne om detaljene. 
 

Publikum 
Inngang 70,- (For voksne, barn under 16 slipper å betale). 
Parkering på anviste plasser. Ingen parkeringsavgift. Parkeringsvakter vil hjelpe til å dirigere 
parkeringen. Se eget ark for veibeskrivelser og oversiktskart. 

Oppvisning 
Oppvisningsprogrammet blir presentert i programbladet, som alle trenere får kopi av ved 
ankomst. 

Medaljer 

Bronse, sølv og gull for hhv. 2, 4, og 6 års deltagelse deles ut samlet til lagleder ved registrering. 
Lagledere må sørge for videre utdeling til sine utøvere. 

Alle som skal få medalje og hedersbetegnelser (7 – 12 år) må gjøres oppmerksom på dette av sine 
trenere, og ved sluttoppstilling før utdeling skal disse samles nær fronten/fanen for hver klubb, 
slik at de kan stille raskt opp. Når aktuell utmerkelse annonseres, og seinest når turneren hører sitt 
navn, løper turnernen opp, og stiller seg på en linje.  
For å få en mest mulig effektiv utdeling av hederstegnene  er det viktig at alle trenere og ledere 
skaffer seg oversikt over hvem som skal ha. Lister deles ut ved registrering. 
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Kontaktpersoner: 
 Mobil Mail Rolle 

Nina Gaaren 48120923 ninagaaren@hotmail.com Leder 
Thomas Haugehåtveit 95942229 thomas.haugehatveit@sf-nett.no Påmelding 

Monica Hagen 41291072 Monica.hagen@sf-nett.no Kioskansvarlig 
Jon Yngve Gurholt 92860071 jonyg@online.no Drift/teknisk 

Bente Baugerød Liland 41449042 bbaugerod@hotmail.com Innkvartering 
Mari Beyer Flohr 95882477 maritanntek@gmail.com PR/Stevnekontor 

Rikke Bjønnes 91778356 Rikke.ebb@gmail.com Velferd 
  

mailto:bbaugerod@hotmail.com
mailto:Rikke.ebb@gmail.com
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Overnatting 
Etter å ha hentet og delt ut rett akkreditering til utøvere og ledere, kan bagasje og utstyr avleveres 
i oppgitt hall for overnatting. Hallene/skolene åpner klokken 09:00. Ingen slipper inn i 
overnattingslokalet før de har fått akkrediteringen (armbåndet) fra sine ledere. 
Overnattingen blir fordelt slik: 

Porsgrunn videregående: 

Eidanger, Herkules, Kilebygda, Kragerø, Rjukan, Ulefoss, Skotfoss 

Kjølnes ungdomsskole: 

Bamble, Urædd, Herre, Herøya, Brevik, Pors, Stathelle, Langesund 

Porsgrunnshallen: 

Snøgg, Storm, Odd 

De som skal overnatte på Kjølnes ungdomsskole bør kjøre inn til Urædd stadion via Hovenga/ 
«Kjølnes nord» for å levere bagasje o.l. De som overnatter på videregående og Porsgrunnshallen 
må kjøre sitt utstyr inn fra «Kjølnes syd». 

Adresser (se også kart): 
Kjølnes ungdomsskole: 
Grenlandsgata 9 
3915 Porsgrunn 

Porsgrunn videregående skole: 
Kjølnes Ring 58 
3918 Porsgrunn 

Porsgrunnshallen: 
Kjølnes Ring 60 
3918 Porsgrunn 

Det er noen steder forholdsvis små klasserom, og vi oppfordrer til "smale" 
madrasser/liggeunderlag. På doble madrasser må det sove to personer. 

Ro på rommene kl 23.00! 
Alle skal være ute senest klokken 13:00 på søndag. 

Ordensregler: 
Ordensregler for de forskjellige overnattingsstedene følger med denne informasjonen. De vil også 
være slått opp på skolene. Hvert lag skal levere et signert eksemplar ved registrering. Lederne for 
alle troppene har ansvar for å sørge for at sine utøvere overholder reglene. Generelt gjelder det 
at alle behandler skolen som om de var hjemme, og viser hensyn til alle de andre som også bor 
der. 
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Måltider 
NB! På lørdag serveres kun middag. De som kommer tidlig må selv sørge for å ha med seg 
niste ! Evt. Handle i kiosken - 
 
Servering av middag og frokost blir på Urædd klubbhus.  
Det blir delt inn i puljer slik at ikke alle spiser samtidig, for å unngå for mye kø. Puljene 
tilpasses treningstidene.  
Lunsj på søndag hentes av lagledere i sekretariatet i mellom klokken 11:30  - 12:30. 

Det blir glutenfrie alternativer til alle måltider til de som har bestilt. 

Akkreditering: 
Alle utøvere, trenere og voksne som skal overnatte må ha «bevis» på at de er med på festivalen. 
Dette gjøres i form av forskjellig fargede armbånd som alle må ha på seg fram til oppvisningen. 

LILLA armbånd: 
FULL PAKKE Slipper inn på alle måltider og kveldsaktiviteter, og overnattingssted. 

RØDT armbånd: 
Kveldsaktiviteter og lunsj. Slipper inn på alle aktiviteter og måltider, men ikke på 
overnattingssted. 

GRØNT armbånd: 
Deltager som kun har middag og kveldsaktiviteter, men ikke lunsj. 

GULT armbånd: 
Deltager med kun lunsj, ikke kveldsaktiviteter eller overnatting. 

BLÅ armbånd: 
Kun deltager på stevne. Ingen måltider. 
Nøster behøver ikke nødvendigvis ha på seg armbånd 

Hvitt armbånd: 
Dugnadspersoner hos arrangør som skal slippe å betale/kontrolleres i inngang. 
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Tentativt program Lørdag: 
(Kan bli endringer) 

 

08:30   Sekretariatet åpner 

09:00   Skolene åpner for «innflytting» 

09:00-10:30  Trening 8.klasse-18 år 

10:30-12:00  Trening Mix     

12:00-13:00  Trening Gutter             

13:15-15:00  Fellestrening alle utenom 1.-3. klasse 

15.15-15.45  Trening Herkules særtropp  

15:45-17:30  Trening 4.-7. klasse 

17:00 Middagsservering starter for MIX, Gutter og 8. klasse 
til 18 år.    

17:30-18:00 Trening Odd særtropp (9-12 års vinner av 
publikumspokalen 2016) 

18:00 – 19:00  Middagsservering fortsetter for 4. – 7. klasse 

18:30 – 22:30  Disko starter. Varer hele kvelden ! 

19:30 – 21:00  Skumparty for 4. – 7. trinn, og gutter fra 1. - 7. trinn 

21:00 – 22:30  Skumparty for 8. klasse til 18. år. 
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Tentativt program søndag: 
(Kan bli endringer) 

 

08.00-08.30  Frokost Mix  og gutter   

08:30   Sekretariatet åpner 

08.30-09.30  Frokost 4.-7 klasse  

09:30-10:00  Frokost 8.klasse - 18 år 

09:00-09:45  Trening Mix              

09:45-10:30  Trening Gutter              

10:30-11:15  Trening 4.-7.klasse              

11:15-12:00  Trening 8.klasse - 18 år      

11:30-12:30  Lunsj kan hentes i sekretariatet     

12:00-13:30  Trening 1.-3. klasse 

12:30 -13:30 VIP lunsj  

13:00   Siste utsjekk fra alle skoler         

13:45-14:30  Fellestrening (Alle turnere)     

15:00   Oppstilling Rådhusparken 

15:30   Avmarsj parade 

Oppstilling, Åpning, medaljeutdeling. 
 

OPPVISNING ca 16:00 
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Oppvisningsrekkefølge: 
 

1. Herkules særtropp 
       Instruktører: Hedda Almankaas og Malene Kristiansen  

2. Gutter 
Instruktør: Malin Moum 

3. Mix 
Instruktør: Monica Lindner  

4. 4.-7. klasse 
Instruktører : Hannah Skåne og Emilie Samuelsen  

5. 1.-3. klasse 
Instruktør: Hilde Gauslaa  

6. Odd særtropp 
Instruktør: Julie Byberg og Johanne Rorge 

7. 8. klasse – 18 år 
Instruktører: Hannah Skåne og Emilie Samuelsen 

8. Felles avslutning 
Instruktører: Henriette Haavind Apalnes 
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Veibeskrivelse 
Kartet vises på neste side. 

Adkomst 

Alle deltagere og tilskuere bes om å velge adkomst til ”Kjølnes syd”, da det her er 
gode parkeringsmuligheter og kort vei til stadionområdet, Porsgrunnshallen og 
Kjølnes VGS for overnatting. Unntaket er for de deltagerne som skal overnatte på 
Kjølnes Ungdomsskole. De anbefales å velge Adkomst ”Kjølnes nord” via Hovenga.  

Den vanlige innkjøringen til ”Kjølnes nord” via Dr Munks gate er stengt grunnet 
veiarbeid, så innkjøring er fra Hovenga (merket med blå linje i kartet) 

Deltakere som kommer på E18 tar av til Rv. 32, skiltet mot Porsgrunn. Følg Rv. 32 til 
første Rundkjøring, der ”Kjølnes syd” er skiltet til høyre. Ta av til høyre i rundkjøring 
og dere kommer direkte til parkering.  

Deltagere som kommer fra nord via Rv 32 følger denne via sentrum og skiltet 
omkjøring til RV32 og E18. (Lilleelvkrysset er stengt) Se kart. 

Deltagere som kommer fra nord/vest via Rv 36/Rv 356 følger skilting mot Rv 32/E-18 
og vil da også få avkjøring fra Rv 32 til ”Kjølnes syd” på venstre side. 
 

Parkering  

Det er gode parkeringsmuligheter på området. Følg ovenstående forklaring og 
henvisningsskilter til arrangementet fra innfartsvei. Vi vil holde orden på parkeringen 
med egne vakter. 

Ikke parker på umerkede plasser, HC eller andre spesielt merkede plasser og plener 
på skoleområder etc. Feilparkering kan medføre borttauing for bileiers regning. Det 
vil være tilgang til HC parkering nære stadion. Innkjøring til denne vil være fra nord, 
ved Hovenga. 
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