Kjøreplan:
Disse står på neste side for breddepartiene. Fullstendig kjøreplan ligger ute på Facebook, Instagram og vår
hjemmeside. Det er oppmøte en halvtime før showstart i gangen nede i Haraldshallen. Se etter skilt for ditt
parti.
Vi ber om at gymnastene er ferdig påkledd til showet på grunn av svært liten garderobeplass.

Antrekk:
Noen av antrekkene står på neste side. Dette vil trenerne informere mer om på trening. (Smykker, armbånd
og slikt kan ikke brukes) Dersom ditt parti ikke står med antrekk i mailen vil dere få oppdatering av trenerne
så snart dette er på plass.

Pris:
Barn 50,- Voksen 100,- Gymnaster og barn under 4 går gratis.
Det blir billettsalg i døren og forhåndssalg på vipps. Dersom dere vil kjøpe gjennom vipps bruker dere nr.
113757 og viser kvitteringen i døren i Haraldshallen. Alle som ikke skal opptre går inn hovedinngangen
oppe.

Siste trening:
Siste trening blir uke 49. Vi takker for et flott semester og ønsker alle våre gymnaster en flott jul. Vi håper å
se dere igjen i Turnhallen i 2019.
Dersom noen skal melde seg ut eller bytte parti til vårsemesteret må dette gis beskjed om så snart som
mulig.

Frivillige:
Vi trenger noen som jobber som helsepersonell som kan være førstehjelp. En på hver show. Vi trenger også
noen som kan hjelpe til å være ansvarlige for at utstyr blir tatt inn og ut på teppet under hvert show. Håper
de som kan stille med dette kan gi beskjed på trenerkoordinator@haugesundturn.no og si hvilket show de
ønsker å stille på.

Lørdag 1. desember
Det blir en ryddedugnad i turnhallen lørdagen. Vi setter pris på om dere vil stille på dette for å hjelpe oss.
Enkelte partier som har behov for en siste gjennomgang får utdelt treningstid i Haraldshallen etter rigging på
lørdagen. Dette vil trenerne informere om dersom det gjelder deres gruppe.

Show 1 kl 11.00 – Oppmøte kl 10.30
Nr.
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
17

Parti
Tramplek 4-6 år
Tysvær turnstigen 5-8 år
Tysvær RG 1.-3. klasse
Tysvær trampett 1.-3. klasse
Trampett 5.-7. klasse trinn 1
RG 4. klasse+
Tysvær tramp og turnstige 4.-7. kl
Tysvær RG 4. kl+
Tysvær tramp 8.-10. kl
Tramp etter skole 4.-7. klasse
Felles Blime dans

Antrekk
Nissemor og nissefar
Alver
Engler
Blånisser
Snømenn
Nisser
Julegenser/røde klær og nisselue
Reinsdyr
-

Show 2 kl 13.00 – Oppmøte kl 12.30
Nr. Parti
2 Turnlek 3-5 år
3
4
5
6

Ballett 5-8 år
Sveio Trampett 1.-3. klasse
RG 2.-3. klasse
Trampett 1.-2. klasse trinn 1

Antrekk
Julemus/mus
Prinsesser/ballettdanser (gjerne lyse farger på
klærne) med hår i dult.
Nissejenter
Jule/nisseklær

7
9
10
12
13
14
16
18

Tumbling og airtrack 4.-5. klasse
Sveio tramp 4.-7. kl
Trampett 3.-4. klasse trinn 2
Trampett 8.-10. klasse
Sveio RG
Turnstigen 9-12 år
Cheerleading 1.-4. klasse
Felles Blime dans

Blånisser
Juletre
Svart underdel, fargerik overdel
Svarte klær. Hestehale for de med langt hår.
Rødnisse eller blånisse
-

Show 3 kl 15.00 – Oppmøte kl 14.30
Nr.
2
3
4
5
7
8
9
11
12
15
17
19

Parti
Turnlek 2-4 år
RG 5-6 år
Trampett 1.-2. klasse trinn 2
Freestyle
Turnstigen 5-8 år
Trampett trinn 3
Trampett 3.-4. klasse trinn 1
Trampett etter skole 2.-5. klasse
Trampett 5.-7 klasse trinn 2
Tumbling og airtrack 6.-7 klasse
Cheerleading 5. klasse+
Felles Blime dans

Antrekk
Julemus
Små nisseluer
Jule/nisseklær
Hvite klær/kjole
Nisser

Snømenn
Rød overdel, svart underdel, nisselue
-

Mvh Silje, trenerkoordinator, Haugesund turnforening

