
 

FRIVILLIGE 

Vi trenger frivillige til følgende oppgaver: 

• Parkeringsvakter 
• Kaker og pizzaboller til kafè på lørdag 
• Stå i kiosk på lørdag 
• Førstehjelp på showene 
• Foresatte til å følge gruppene fra Turnhallen-Haraldshallen under showet. 

GENERALPRØVE 

Lørdag 5. mai kl 15 blir det generalprøve for show 1 og kl 16 for show 2. Dette er frivillig. 
Kun 1 foresatt får følge på generalprøven. Vi vil ha kafe i Haraldshallen denne dagen, men er 
avhengig av at denne blir driftet av frivillige.  

KOSTYMER 

Temaet er 50-tallet/Grease, så kostymene blir inspirert av dette. Er det noe annet er det 
spesifisert i kjøreplanen som ligger vedlagt. 

SHOW 

Alle møter i TURNHALLEN 30 minutter før showet starter. Før man skal på teppet blir man 
ledet ut og inn i HARALDSHALLEN. Det gjennomfører man showet og blir fulgt tilbake til 
TURNHALLEN. Til slutt blir alle hentet til en felles avslutning og applaus på teppet.  

Vi setter pris på om de minste barna blir hentet av foreldrene når de er ferdige å opptre, men 
at de fleste store holder seg i TURNHALLEN utenom når de opptrer. 

Send en tilbakemelding om hva du kan stille med som frivillig til 
trenerkoordinator@haugesundturn.no  



Kjøreplan show 1: 

1  Åpning 
2 Turnlek, begge partiene 

3 
RG mini (Kostyme: fine kjoler til skoleball, men ingen smykker. Gjerne shorts 
under.) 

4 RG individuell 
5 Turnstigen, begge partiene 
6 RG rekr indv 
7 Tramp 1.-3. kl trinn 1 og 2 
8 RG individuell 
9 Ballett (hvite og gule klær, sløyfe i håret) + tramp etter skoletid 3.-5. klasse 

10 RG trio 
11 Tramp 6.-7. klasse trinn 1 og 2 
12 RG individuell 
13 RG rekr 
14 Teppebytte 
15 Tropp tramp+tumbling 
16 RG åpent 8-10 (Hvite klær) 
17 Trampett 13+ 
18 Tropp frittstående 
19 Avslutning med alle 

 

Kjøreplan show 2: 

1  Åpning 
2 Tramplek, begge partiene 
3 RG indviduell 
4 RG Sveio, begge partiene 
5 RG rekrutt ind 
6 Tumbling og airtrack, begge partiene 
7 RG individuell 
8 Trampett sveio, begge partiene 
9 Freestyle + tramp etter skoletid 5.-8.  klasse 
10 RG duo 
11 Tramp 4.-5. klasse trinn 1 og 2 
12 RG rekrutt 
13 Teppebytte 
14 Cheerleading alle partiene (Hvit overdel, rød underdel) 
15 Tropp tramp+tumbling 
16 RG åpent 10+ (Engel) 
17 Trampett trinn 3 
18 Tropp frittstående 
19 Avslutning med alle 
 


