
Velkommen til det 77. barnekretsturnstevnet i Hedmark, på 
Kongsvinger 15.-16. juni 2019 

I år er det Kongsvinger IL Turn som ønsker dere velkommen til det tradisjonelle Barnekretsturnstevnet
(BKTS). Det går over to dager, kryss av i kalenderen og sett av helga 15.-16. juni 2019! 

Turnstevnet arrangeres i Kongsvinger sentrum, Gjemselund stadion og i området rundt Kongsvinger 
ungdomsskole (KUSK)

Barnekretsturnstevnet er tradisjonelt årets høydepunkt for barne- og ungdomsturnere i skolealder, 
fra fylte 6 år i 2019 og opptil 18 år.   

Stevnemedalje: • Alle deltakere får en særskilt stevnemedalje for deltakelse i årets stevne. • I tillegg 
utdeles Turnforbundets stevnemedaljer for deltakelse hhv. 2,4, 6 og 7 stevner, plakett for deltakelse i 
8, 9 og 10 stevner og diplom for deltakelse i 11 og 12 stevner. Søndag er hovedstevnedag og gir 
tellende stevne for medalje. 

Beste turnshow søndag foregår på Gjemselund stadion.  Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i 
Kongsvinger Ishall. 

Pris for årets stevne: 

Alternativ Pris T-skjorte Stevnemedalje Mat lørdag Mat 
søndag

Aktivitet

Deltagelse lørdag 
og søndag

Kr 650,-   X   X   X   X   X

Deltagelse søndag Kr 400,-   X   X   X   X   X
Trener lørdag og 
søndag

Kr 400,-   X   X   X   X   X

Trener søndag Kr 200,-   X   X   X
Voksne som ønsker
å overnatte på 
skolen

Kr 400,-   X   X

Campingvogn/bobil
ved KUSK

Kr 200,-

For foreldre og foresatte er det også muligheter for overnatting med campingvogn/bobil eller hytter 
på Sigernessjøen camping, www.sigernescamp.no eller et av byens hoteller: 

- Vinger Hotel & Spa, tlf. 62 88 81 80/www.vinger.no - Budget Hotel, e-post: 
booking@kongsvingerbudgethotel.no Oppgi BKTS v/bestilling for å få avtalt stevnepris.   - Festningen 
Hotel og resort, tlf. 62 81 62 00/ www.festningenhotel.no  

Hver enkelt må selv ta kontakt med overnattingsstedet!   

  

Lørdag 15. juni: 



Innkvartering: • Innkvartering og overnatting vil skje ved KUSK. • Alle lag må stille med egne 
ledsagere i tillegg til Kongsvinger Turn sine vakter.

Bespisning: • Det vil bli servert 4 måltider (lunsj, frukt og middag lørdag, frokost og lunsj søndag). • 
Bespisningen vil hovedsakelig skje ved KUSK, men med lunsj søndag på Gjemselund stadion. • Det vil 
være kiosk ved KUSK, samt i byparken og på Gjemselund som tar kontanter, men vi har også 
kortterminal og Vipps. 

Basismesterskap foregår i byparken. • «Løypelegger» går gjennom løypa med deltakerne en halv 
time før konkurransen.  Ingen har tilgang til løypa før dette tidspunktet.  Felles gjennomgang for alle 
samtidig. • Hvert lag/forening kan stille med så mange lag de ønsker, så lenge aldersfordelingen er 
riktig. En gutt og en jente under tretten år, og en gutt og en jente over tretten år. 

Skramletog lørdag: • Toget går fra KUSK, gjennom gatene og til byparken. • Klubbene går lagvis hvor 
formålet er å lage mest mulig liv og røre (les: bråk) • Vær kreativ ☺ 

Søndag 16. juni: 

• Gjemselund stadion.  «Beste turnshow». Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i Kongsvinger 
Ishall. 

Foreløpig program: 

Lørdag 15.  juni Søndag 16. juni 

Kl.10.00-11.00 Registrering og innkvartering på 
KUSK. 

Kl.08.00-09.00 Frokost

Kl.11.00-12.00 Utdeling av lunsjpakker Kl.09.00-10.30 Trening for klubbene på 
Gjemselund stadion

Kl. 12.00 Skramletog fra KUSK gjennom 
gatene og til byparken

Kl.11.00 Lunsj på Gjemselund stadion 

Kl. 13.00 Åpning av stevnet med 
åpningsshow i byparken

Kl.11.30 Defilering/marsjering i gatene

Kl. 14.00-16.00 Basismesterskap og oppvisning i 
byparken

Kl.12.00 Åpning av stevnet 

Turnshow av deltagende 
klubber.

Kl. 17.00-18.00 Middag på KUSK Kl.14.30 Avslutning 

Kl. 18.00-22.00 Ulike aktiviteter Det vil komme mer
detaljert program i god tid før 
stevnet. 

Kl. 23.00 RO 



Påmelding barnekretsturnstevnet 2019: 

Velkommen til en helg fylt av opplevelser og moro i Kongsvinger! 

 

Bindende påmelding i MySoft innen 23.april 2019. 

Brukernavnet i MySoft er medlemsnummer(6 siffer) som dere finner over navnet til utøver på 
tidligere faktura.

Faktura kommer på e-post og må være betalt innen 29. april for at påmeldingen skal være gyldig.

Melder du deg på, men ombestemmer deg etter 23. april må du likevel betale.  

 

 


