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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

INVITASJON TIL IFACT NORGES CUP NR. 3 
TURN KVINNER  

08.-09. OKTOBER 2022 i KRISTIANSAND 
 

Kristiansands Turnforening i samarbeid med NGTF har gleden av å ønske velkommen 

til IFACT Norges Cup nr. 3 turn kvinner  
 

08.-09. oktober 2022 i Gimlehallen i Kristiansand   

Det konkurreres i følgende klasser:  

 Klasse 1 13-14 år  

Klasse 2 15-16 år  
Klasse 3 17 år og eldre  

Lagkonkurranse (de 3 beste karakterer i hvert apparat teller) 
 

Konkurransen bedømmes etter gjeldende nasjonalt reglement/nasjonal turnstige for 

klasse 1, 2 og 3. Det konkurreres individuelt og i lag. Det konkurreres i to apparater 
hver dag.  

 
Påmelding Påmeldingsskjema sendes samlet innen 28. august til 

arrangement@ktfturn.no.      
  

Startkontingent  Startkontingent kr. 600,- pr. gymnast  

kr. 600,- pr. lag overføres til kontonr. 3060.07.60005. Merk 
innbetalingen med ”NC og Foreningens navn” 
 

NB! Dobbel startavgift dersom påmeldingsfrist ikke overholdes. 
 

Foreløpig tidsskjema (endelig tidsskjema og puljeinndeling kommer etter 

påmeldingene er mottatt) 
 
Fredag 07.10.  fra kl. 18.00  Mulighet for trening  

Lørdag 08.10. kl. 10.30  Konkurransestart pulje 1 
Søndag 09.10. kl. 09.30 Konkurransestart pulje 1 

 ca. kl. 16.30     Premieutdeling  
 
Premiering 1/3 premiering i alle 3 klasser i mangekamp 

I lagkonkurransen premieres 1.-3. plass 
 

Musikk sendes på MP3 fil med «navn på gymnast, klasse og forening» 
senest innen 25. september til arrangement@ktfturn.no.   

 

Overnatting Arrangementshotellet er Radisson Blu Caledonien Hotel i 
Kristiansand, Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand  

Hotellet kan bestilles på guest.kristiansand@radissonblu.com, tlf. 

38 11 21 00 med referanse: NorgesCup0710. 
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 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Romtype/pris Enkeltrom kr. 1190,- pr. rom/natt 

Dobbeltrom kr. 1290,- pr. rom/natt 

3-sengsrom kr. 1390,- pr. rom/natt 

4-sengsrom kr. 1490,- pr. rom/natt 

6-sengsrom kr. 1690.- pr. rom/natt 
 

(Prisen inkluderer overnatting standardrom, stor frokostbuffe, Wi-
Fi, mulighet for å spille biljard, shuffleboard, og evt. spillekrok) 

 

Bespisning Det serveres lunsj i Gimlehallen både lørdag og søndag  

kr. 75,- pr. måltid (bestilles ved påmelding i skjemaet).   

  

Hyggeaften        Det arrangeres hyggeaften på lørdag kveld på hotellet, pris pr. 
person kr. 350,- (det blir en to retters middag – hovedrett og 

dessert) – Bestilles ved påmelding i påmeldingsskjemaet. 

   
NB! Husk å oppgi evt. matallergier ved påmelding også. 

 

VEIBESKRIVELSE  

 

Fra flyplassen til Gimlehallen og hotellet: Fra Kjevik flyplass med lokalbuss 

(linje 35 «Kristiansand-Tveit-Birkeland», gå av ved «Universitet», ca. 22min).  

Derifra tar det 3 minutter å gå til Gimlehallen.  

Fortsetter du med bussen til hotellet: Gå av ved «Tollbodgata», derifra er det 5-8 

minutters gange til hotellet. 

Busstider se https://akt.no/media/549733/35-36-v20.pdf. 

Med flybussen til Gimlehallen gå av ved «Universitet», til hotellet gå av ved 
rutebilstasjonen Kristiansand sentrum, ca 5minutters gangavstand til hotellet.  

Busstider se Flybussen Kristiansand | Buses | Kjevik | Norway (visitnorway.no)  

Fra hotellet til Gimlehallen: Buss-stasjon ved Henrik Wergelandsgate (ca 8-10min 

gangavstand) til «Oddernes kirke», buss-nr. 12,19,51, M1-M4 (tar ca. 15 min). 

Fra Gimlehallen til Hotellet: Buss-nr. 12,19,36,51, M1-M4 (tar ca. 13 min.). 

Fra Kristiansand jernbanestasjonen til hotellet:  
Fra jernbanestasjonen til Gimlehallen: 1 minutt til bussholdeplassen ved Henrik 

Wergelandsgate til «Odderness kirke», buss-nr. 12,19,51, M1-M4 (tar ca. 15 min). 

 

Kontaktinformasjon Kristiansands Turnforening tlf. 38091836, 
arrangement@ktfturn.no  

 

All info vil bli lagt ut på vår nettside www.ktfturn.no.  

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Norges Cup nr. 3 i Kristiansand. 

 

Med vennlig hilsen 

Kristiansands Turnforening 
 

Stevnekomiteen   
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