
Turngruppa inviterer til åpent uttak til konkurranseparti

Turngruppa i TUIL Tromsdalen Turn inviterer gutter og jenter født i 10-11 til åpent
uttak til turngruppas konkurranseparti for rekrutt onsdag 24.08.22 kl. 17.00, TUIL
ARENA II Turnhallen.

Vi kommer til å kjøre økter med basistrening for å teste gymnastenes ferdigheter og muligheter,
både på trampett og tumbling. Representanter under uttaket er hovedtrener og hjelpetrenere, ett
styremedlem og sportslig leder. Det er også disse som gjør det endelige uttaket til
konkurransepartiet.

Krav til ferdigheter, holdninger og motivasjon

Partiet skal trene tre ganger i uken, og delta på flere konkurranser i løpet av året. Å være en del av
konkurransepartiet innebærer derfor at du er dedikert og ønsker å satse på turn. Gymnastene legger
mange timers treningsarbeid hver uke, så i tillegg til gode turnferdigheter kommer trenerne under
uttaket til å se på holdninger, motivasjon, konsentrasjon og evne til å ta til seg instruksjon.

Treningsavgift og treningstid for deltakere på konkurransepartiet

For deltakere på konkurransepartiet er treningsavgiften noe høyere enn for turnere på breddepartiet,
grunnet flere treninger, færre gymnaster pr trening og høyt utdannede trenere. Det vil også settes
krav til dugnadsarbeid for foreldrene på konkurransepartiet ved for eks. konkurranser og samlinger.

Pris pr.semester:      2650,-        Pris pr.år:    5300,-

Treningstid Trenere:
Tirsdag: 17.30-19.00                        Madelene, Leah, Brage
Onsdag: 16.00-17.30                       Madelene, Leah, Elida, Jenny
Søndag: 17.00-19.00                        Madelene, Jenny, Elida

To uttak

Det vil legges opp til 2 uttak i året avhengig av kapasitet på partiet og antall trenere. Gymnaster som
ikke tas ut vil fortsette på breddepartiet, og får mulighet til å prøve seg igjen ved neste uttak.

NB1: Plass på partiet vil være avgrenset til 1 år, med mulig forlengelse.

NB2: Hvis gymnasten av ulike årsaker ikke kan møte opp på uttaket, men fortsatt ønsker å prøve
seg; send skriftlig beskjed om dette til kristina@tuilturn.no.

Alle deltakerne vil i ettertid få skriftlig tilbakemelding.

Ved spørsmål ta kontakt med sportslig leder Kristina Lagerstrøm
kristina@tuilturn.no Mobil: 45479514
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