
 

 

 

 

 

Nasjonal konkurranse 
TROPPSGYMNASTIKK 

NASJONALE KLASSER JUNIOR 

 

 

 

INFORMASJON TIL LAGENE 

 

Kveldsmat fredag: Servering av kveldsmat fra kl 18:00-20:30 i møterom 
«Bøtte» (i hallen).  
 
Frokost lørdag og søndag  

 For de som overnatter på Fredly og Grendehuset: kl 07:00 – 9:30 i 
møterom «Bøtte» (i hallen).  

 For de som overnatter på Froland skole og Nidarhall: kl. 07:00-9:00 på 
Froland skole. 

 
Lunsj lørdag og søndag: For de som har bestilt lunch, serveres denne i 
møterom «Bøtte» i 2. etasje mellom kl. 12:30 og 15:00. 
 
Treningstider:        Fredag: 18.00 – 21.30.  
   Lørdag: 19:00 – 21:00  

Treningsplan for fredag (kvinner og menn) og lørdag kveld 
(miks-klassen) blir sendt ut etter påmeldingsfristen er utgått.  

 
Skoleovernatting: Fredly bedehus, Myra grendehus, Froland skole/Nidarhall 
Adresser:  Fredly bedehus: Fredlyveien 3, 4848 Arendal 

                Myra Grendehus, Myra  
                Froland skole  
                Nidarhall     

Oversikt over hvor lagene plasseres, sendes ut i egen mail til de aktuelle lagene.  
Kontaktperson for skoleovernatting: Kjerstin (950 67 540), Tone (454 29 265) 
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Stevnekontoret: møterom ved siden av kantina/kiosk 
Fredag kl. 17:00 – ca. 20:30  
Lørdag fra kl. 07:30 – 21.00  
Søndag fra kl. 08:00 
Tlf stevnekontor (Tone): 454 29 265).  
 
Vi ber om at alle klubbene kommer innom stevnekontoret og bekrefter 
navnelistene for de ulike troppene. 

 
Adresse til turnhallen: 
Sparebanken Sør Amfi 
Arendal Idrettspark 
Østensbuveien 80 
4848 Arendal 

 
Transport til og fra hallen:  
Innleid buss mellom skole og turnhallen: 
Avgang før og etter trening/konkurranse alle dagene. Skjema for påmelding 
sendes ut til lagets kontaktpersoner. Pris 200,- pr pers for alle dagene.  
Kontaktperson for transport: Mohammed (mobil 905 52 652) 
 
Kollektiv transport:  
Se nærmere om rutetider på:  
http://akt.no/info/reise/rutetabeller/arendalsomraadet/ 
Linje 112 Arendal – Stoa – Myra – Harebakken – Arendal 
Linje 100 Myra – Arendal – Grimstad – Lillesand – Kristiansand 
Linje 125 Arendal – Froland (stoppested Osedalen) 
Dersom dere planlegger å bruke kollektivtransport til og fra skoleovernatting, 
sjekk tidene nøye. Ca 9 minutter å gå til busstoppet i Froland.  
 
Taxi transport:  
iTaxi    3700 4700    Arendal Maxitaxi 3700 4707 
Froland Taxi  9090 5206 

http://akt.no/info/reise/rutetabeller/arendalsomraadet/
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Utstyr 

 Konkurransen vil bli avholdt med to haller og dobbelt oppsett i 

apparatene. Hallene ligger i samme bygg, og lagene vil etter å ha trent i 

sitt første apparat i treningshallen gå direkte inn til konkurransehallen 

for å konkurrere i samme apparat.  

 Alle apparater leveres fra PE-redskaber og oppfyller kravene i 

retningslinjer for apparater til troppsgymnastikk. 

 Det vil være Dorado-trampetter med både 36 og 40 fjærer i begge haller. 

Hoppredskap (Tarpan) har innbygd avstands-måler i lengden 3-8-13-18-

23-28-33-38 cm 

 

Kontaktpersoner:  
Daglig leder Hilde Tønnessen. Mob. 970 39 913. E-post: 
daglig.leder@arendalsturnforening.no  
Konkurranseleder Caroline Grønvik Gullhav. Mobil: 415 05 350 
 

 

Velkommen til Arendal! 

 
For ytterligere informasjon, se  

http://arendalsturnforening.no/nm-kvalikk-junior  
Og følg oss på Facebook: 

https://www.facebook.com/nmkvalik2018/ 
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