
Kjære medlemmer og foresatte, 

Vi nærmer oss årets juleshow i Kristiansands Turnforening. Juleshow arrangeres lørdag 7. desember 
kl. 16.00 i Gimlehallen (showet varer til ca. 17.30). 

Tema i år er «Filmklassikere». Kostymet til de ulike partiene vil hovedtrenerne informere om. 

Her kommer litt informasjon angående arrangement: 

TIDSPLAN GENERALPRØVE: Generalprøven gjennomføres fra kl. 11.30-15.00 i Gimlehallen. 

Oppmøte for IG 2, Turnskole 2, Salto 1 og 2, Turn kvinner og Turn menn, RG og Tropp er kl. 10.45 i 
Gimlehallen.    

Generalprøve for FORELDRE & BARNEPARTIER 3-4, og 5år og IDRETTENS GRUNNSTIGE 1 og 
TURNSKOLE 1 starter kl. 14.00. Disse partiene møtes ferdig kledd kl. kl. 13.45i RS-hallen.   

Det betyr at det blir en lang dag i hallen. Barna skal ta med seg nistepakke og litt varme klær som de 
kan ha på seg mens de har pause. 

Alle kommer inn i Gimlehallen gjennom hovedinngangen til Gimlehallen. Der møter partiene 
trenerne sine. Inngangen på baksiden er stengt.  

De forskjellige partiene får tildelt en garderobe i Gimlehallen. Vennligst benytt også toaletter i 
Gimlehallen. 

Det vil bli kiosksalg i Gimlehallen fra kl.11:00-18.00 (stengt under showet). 

Forhåndssalg av billetter til juleshow starter i uke 47, fom. mandag 18. november.  

I uke 47, 48 og 49 kan billettene kjøpes på kontoret mellom kl. 11.00 og 16.00 fra mandag til fredag 
på kontoret vårt. 

Kontoret ligger innerst på klubbrommet. Inngang på baksiden fra kl.0900-1430. Fra kl.1430-1600 er 
det inngang fra Gimlehallen. 

Onsdag utvider vi salg frem til kl.17.00 
Man kan betale med kontant, bankterminal og vipps. 

NB! Barna som skal delta på juleshow må ikke kjøpe billett. Heller ikke de voksne som skal være med 
barna på teppe (foreldre og barn). 

Billettpriser: 
Voksen (13 +) kr.150,- 
Familie billett (2 voksne og 2 barn) kr.300,- 
Barn (3-12 år) kr.80,- 

 
Det er mulig å kjøpe billetter selve showdagen fom kl. 11.00 i Gimlehallen. For spørsmål ta kontakt 
med oss på e-post: Post@ktfturn.no  
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