
 

IL Gneist Turn har gleden av å ønske velkommen til 
 

JULESHOW  
i Sandslihallen 

Lørdag 1.Desember 
 
 

 
 

Etter en flott og innholdsrik sesong i Turngruppen, ønsker vi å samle alle 
gymnaster og dansere med foresatte til en felles Turnfest nå på slutten av året!  

Under generalprøven, inviterer vi i tillegg til et koselig Julemarked der vi kan 
friste med rikelig av julens søte smaker og små gaveideer! I tillegg legger vi til 

rette for til lek og moro for søsken med åpen hall ved siden av! 
 



Som tidligere, må vi også denne gangen dele showdagen i to, der følgende 
partier møter til følgende tidspunkt;  

 
Gymlek Foreldre og Barn Hjellestad Gymlek Foreldre og Barn Aurdalslia 

Gymlek Foreldre og Barn Liland Gymlek 5 år Aurdalslia 

Gymlek 5 til 6 år Hjellestad/Liland Gymlek 6 år Aurdalslia  

Idrettens Grunnstige 7-8 år Hjellestad/Liland Idrettens Grunnstige 7-8 år Aurdalslia  

Jazzdans 7-9 år  Idrettens Grunnstige 7-8 år Skranevatnet  

RG Turnskolen 9-10 år 

Rekrutt Parti Jazzdans 10-13 år 

TeamGym Jr. RG 

Junior Troppsturn TeamGym Jr. 

Jazzdans 13+ Junior Troppsturn 

Senior/ Team Hordaland Senior/Team Hordaland 

  

  

  

 
Oppmøte Gruppe 1: 10.30   Oppmøte Gruppe 2: 13.30 
Generalprøve: 10.45    Generalprøve: 13.45  
Oppvisningsstart: 12.00    Oppvisningsstart 15.00  
 
Bekledningsplan kommer på eget skriv!  
 
Vi har et rikt utvalg av idrettsvennlig varm- og kaldmat i kiosken der VIPPS og 
kontanter kan benyttes!  
Søk opp IL Gneist Turn på vipps og finn vår fristende meny!  
Vi ønsker også minne om begrensede parkeringsmuligheter ved Sandslihallen og 
oppfordrer derfor alle til å benytte seg av kollektivtransport eller å ta beina fatt! 
 
Inngangsbilletter Voksen: Kr.100,-  Barn: Kr.50,-.  
 
Minner ALLE som har mottatt dugnadsoppgaver om å gi en snarlig 
tilbakemelding til dugnadsansvarlig for å bekrefte tildelt vakt! Dette er 
svært viktig for å få til en fin dag i hallen for alle!  
 
 NB! Vi har dessverre ikke tilgang på tribuner i Sandslihallen lenger. Det kommer til å bli plassert ut stoler og 
benker, men for at alle skal få se må nok noen også stå under oppvisningen.  

 
På vegne av Turnstyret i IL Gneist,  
VEL MØTT 


