
 

Arendals Turnforening, Sør-Amfi Myra, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 

Rekruttsamling 
25-27 OKTOBER 2019 

Arendals Turnforening gjentar suksessen og inviterer til årets rekruttsamling i 

troppsgymnastikk i turnhallen på Sør-Amfi 25-27 oktober 2019. 

Informasjon 

Samlingen er for alle rekrutter i alderen 11-13 år uansett nivå, alle er velkommen! 

Programmet byr på mye inspirasjon for både gymnaster og trenere i alt fra tumbling, trampet, 

pegasus og frittståendetrening i en av landets beste turnhaller! 

Deltagelse, overnatting og økonomi 

Alle må stille med minimum én trener pr klubb til samlingen. Klubbtrener er aktivt deltagende i hallen 

og har mulighet for å tilegne seg ny viten både teoretisk og i praksis. 

 

Hovedansvarlige trenere vil styre innhold på̊ samling og treningene.  

Overnatting vil foregå ved innkvartering på skole i nærområdet. Deltagere medbringer selv 

luftmadrass og sovepose. 

Egen andel for gymnaster er kr. 700,- pr. gymnast og kr. 300 pr. trener/voksen. Beløpet dekker 

trening, overnatting og mat (frokost, lunsj og middag). 

Samlet beløp pr. klubb, merket «rekruttsamling ATF, klubbnavn», betales til: 

Arendals Turnforening, konto: 3000 20 23632 

Påmeldingsfrist  

Frist for påmelding og betaling er 04 oktober 2019. Klubben utfyller og sender en samlet påmelding 

ved hjelp av vedlagte påmeldingsskjema til sportssjef@arendalsturnforening.no. 

Vi ønsker alle gymnaster og trenere velkommen til samling!  

Inntil da følg @arendalrekruttsamling på Facebook! 

 

Hilsen Arendals Turnforening 

 

mailto:sportssjef@arendalsturnforening.no


 

Arendals Turnforening, Sør-Amfi Myra, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 

PROGRAM 

Fredag 25 okt. 

18:30 – 19:00 Velkomst og oppvarmning 

19:00 – 19:55 Modul 1 

20:00 – 20:55 Modul 2 

21:00 –   Kveldsmat 

Lørdag 26 okt. 

09:00 – 10:00 Frokost 

10:00 – 10:30 Oppvarmning 

10:30 – 11:15 Selvvalgt modul 1 

11:20 – 12:05 Selvvalgt modul 2 

12:10 – 12:55 Selvvalgt modul 3 

13:00 – 14:00 Lunsj 

14:00 – 14:30 Oppvarmning 

14:30 – 15:25 Modul 3 

15:30 – 16:25 Modul 4 

16:30 – 17:25 Modul 5 

17:30 –   Middag 

Søndag 27 okt. 

09:00 – 10:00 Frokost 

10:00 – 10:25 Oppvarmning 

10:30 – 11:25 Modul 6 

11:30 – 12:25 Modul 7 

12:30 – 13:25 Modul 8 

13:30 –   Avslutning og på gjensyn   

   Her er det mulig å smøre seg en niste til turen hjem. 


