
 

          

 

Informasjon mars 2015. 

Trening. 

Selv om våren er i anmarsj, vil vi gjennomføre første trening over påske innendørs, for 

de yngste. Det betyr at vi fra uke 16 vil flytte onsdags- og torsdagstreningene til 

Lovisenlund. Treningstiden på onsdager blir da, kl. 18.00 på onsdager for gruppene opp 

til 15 år, (slik de var i fjor), og torsdagsgruppen fra kl. 17.00. NB. kvelder kan være litt 

kalde, så husk riktig tøy på utetrening. For eldre utøvere er det viktig og følge med på 

vår hjemmeside www.larvikturn.no for og se hvor vi trener. Er det kaldt kan det hende 

vi trekker innendørs. 

(i påsken er det kun 13 år og eldre gruppene som har fellestreninger. Info på 

hjemmesiden om tid og sted) 

Hva skjer i april. 

KM terrengløp arrangeres i Sandefjord mandag 20. april. Her er det mulig for alle aldre 

og delta. Gi beskjed til Arne på sms 41414451 om du ønsker og delta innen 15. april. 

Dugnad PW cupens siste helg. Kjøkken- og skolevakter 17-19 april ihht. dugnadsliste. 

Larviksløpet arrangeres lørdag 25. april. Her trenger vi hjelp av flest mulig. 

Larviksløpet er friidrettsgruppas viktigste arrangement, og vi trenger hjelp av alle som 

kan stille denne dagen. (trenger også hjelp fredag ettermiddag.) For de av våre utøvere 

som ønsker og delta, oppfordrer vi disse til og melde seg på via nettsiden for 

skolepåmelding. Snakk med deres venner og få de til og melde seg på også. Alle barn 

opp til 19 år, kan melde seg på via skolepåmelding, til 100 kr.  www.larvikslopet.no 

Foreldremøte håper vi og kunne gjennomføre i samband med trening mot slutten av 

april, evt. i begynnelsen av mai. Det vil da bli informert om hva som skjer frem mot, og 

gjennom sommeren. Mer informasjon om dette møte vil komme når dato er bestemt. 

 

Vi ønsker alle en riktig god påske. 

Hilsen trenere og styre. 

http://www.larvikturn.no/

