
Juleoppvisning 4.desember 2021 

Oppvisning 1 klokken 13:00-14:30 

1. Lær på stedet  

2. Salto 1.klasse tirsdag, 2.klasse mandag og RG for alle  

3. Salto 3.klasse mand, Salto 4.kl onsdag og RG mini rekrutt 3.-4.kl  

4. Salto 5.klasse tirsdag, Salto 7.klasse og RG rekrutt 1 

5. Salto 6.klasse onsdag(Aleksander), Salto 5.klasse onsdag 

6. Parkour kids/ungdom og Rekrutt 2010, EST 

7. Aspirant 2011 og RG junior 2 

8. RG senior og troppsgymnastikk junior/senior– avslutning 

9. Lær på stedet 

 

Organisering: 

1. Lær på stedet – Alle gymnaster og trenere på gulvet. Innlæring av enkel koreografi på stedet. 

Renate 

2. Salto 1.klasse starter på stortramp Salto 2.klasse på airtrack/fastrack og blått teppe(det 

området dere vanligvis trener på) Etter en sang bytter dere plass. RG for alle kjører på 

frittstående teppet.  

3. Salto 3.klasse mand. Starter på stortramp, Salto 4.klasse på airtrack/fastrack og blått 

område. Etter en sang bytter dere plass.  RG mini rekrutt 3.-4.klasse frittstående teppet.  

4. Salto 5.klasse tirsdag starter på stortramp, Salto 7.klasse på airtrack/fastrack/blått teppe. 

Etter en sang bytter dere plass. RG rekrutt 1 kjører på frittstående teppe.  

5. Salto 6.klasse onsdag (Aleksander) starter på stortramp, Salto 5.klasse onsdag starter på 

airtrack/fastrack/blått teppe. Etter en sang bytter dere plass. 

6. Parkour kjører på frittstående teppet, Rekrutt 2010 på tramp til hev/senk grop og gul 

tumbling. EST på fastrack/airtrack/blått teppe.  

7. Aspirant 2011 kjører i apparater og RG junior 2på teppe.  

8. RG senior og troppsgymnastikk junior/senior planlegges internt.  

9. Hele showet avsluttes med Lær på stedet slik vi startet. Vi skal ha med hele hallen inkl. De på 

tribunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppvisning 2 klokken 15:30-17:00 

1. Lær på stedet  

2. Salto 1.klasse torsdag, Salto 2.klasse torsdag og Turn/dans 1.-4. klasse 

3. 4.klasse mandag, 8.klasse oppover og RG mini rekrutt 1.klasse 

4. Salto 3.klasse fredag, RG rekrutt 2 

5. Salto 6.klasse onsdag (Monica)og Rekrutt 08/09    

6. Salto 3.klasse torsdag og aspirant 2012, RG junior 1 

7. Turnspretten og RG mini rekrutt 2.klasse 

8. RG senior og troppsgymnastikk junior/senior -avslutning 

9. Lær på stedet 

 

Organisering:  

1. Lær på stedet – alle gymnaster og trenere på gulvet for å lære en enkel koreografi.  

2. Salto 1.klasse torsdag starter på stortramp, Salto 2.klasse torsdag starter på 

airtrack/fastrack/blått teppe. Etter en sang bytter dere plass. Turn/dans kjører på 

frittstående teppe.  

3. 4.klasse mandag starter på stortramp, Salto 8.klasse starter på airtrack/fastrack/blått teppe. 

Etter en sang bytter dere plass. RG mini rekrutt 1.klasse kjører på frittstående teppe.  

4. Salto 3.klasse fredag kjører på airtrack/fastrack evt en stortramp og RG rekrutt 2 kjører på 

frittstående teppe.  

5. Salto 6.klasse onsdag (Monica) starter på stortramp og rekrutt 08/09 kjører på området med 

tramp til hev/senk grop/ gul tumbling og airtrack. Rekrutt 08/09 har den ene stortrampen 

nærmest hev/senk grop.  

6. Salto 3.klasse torsdag kjører på airtrack/fastrack/blått teppe og 3 stortramper. Aspirant 2012 

kjører på området med hev/senk grop/ gul tumbling/ airtrack. Aspirant 2012 har en 

stortramp ved hev/senk grop.  

7. Turnspretten har airtrack/fastrack/blått teppe og stortramper. RG mini rekrutt 2 kjører på 

frittstående teppe.  

8. RG senior og troppsgymnstikk junior/senior planlegges intern mellom gruppene.  

9. Alle samles igjen helt til slutt på teppet for lær på stedet koreografi. Da skal alle være med 

inkl. De på tribunen.  

 

 


