
  
 

Årsrapport Tjøme Turnforening 2018 

2018 ble nok et bra år for Tjøme Turnforening. Med 253 medlemmer har medlemstallet har 

holdt seg høyt og vi har måttet gjøre justeringer på partinndelingen på barne-og 

ungdomspartiene, som følge av dette. Fra høsten 2018 fikk vi utvidet treningstid i 

Tjømehallen, hvilket ga oss mulighet til å starte opp 2 troppsturn partier.  

Vi har hatt følgende partier i 2018: Foreldre/barn 2-3 år, Gymlek gutter og jenter 4-5 år, 

Idrettens grunnstige gutter og jenter 6-7 år, 8-10 år og 11-12 år. Salto gutter og jenter 13-

18år. Troppsturn 10-12 år og 13-18 år. Herretrim og Gym-X partier; Bootcamp, Kondisjon 

&styrke, Mage-Rompe-Lår og Styrke&Puls for 15 år og oppover. 

Tjømespretten, vårt klubbmesterskap i trampet, hadde i år rekorddeltagelse med 85 turnere 

i alderen 6 til 50 år. Alle deltakere fikk medaljer og  klubbmestere i alle klasser fra 11 år ble 

utropt. 

Sommeravslutningen ble arrangert i mai, og oppmøte blant publikum var så godt at selv 

tribunen ble for liten og noen måtte ta til takke med ståplass. Flott gjennomført turning av 

alle våre aktive turnere fikk de med seg. Hvert av partiene hadde egen oppvisning og alle 

deltagere fikk diplom for året som hadde gått. 

Turnerne på partiet 13-18 år hadde i tillegg egen sommeravslutning med grilling på Hvasser. 

Vestfold Gymnastikkfestival ble arrangert av Sandefjord turn-og idrettsforening og avholdt i 

strålende solskinn og svært varmt vær i Bugårdsparken i Sandefjord 1.-3.juni. Tjøme 

turnforening valgte i år å dekke 50% av deltageravgiften til alle deltagere. Vi deltok med en 

stor tropp, på 56 deltagere i alderen 7-16 år. De eldste turnerne på 13-16 overnattet fra 

fredag til søndag på Sandefjord videregående skole. De fikk fredag kveld en overaskelse og 

ble kjørt i buss til Gravity Trampolinepark. Dette falt i smak for de aller fleste. Nytt i år var 

overnatting fra lørdag til søndag for turnere fra 10 år-12 år. Det var en morsom opplevelse. 

Søndagen kom de yngste barna og de som ikke ønsket å overnatte.  

 Vi trente sammen med turnere fra hele Vestfold. Oppvisningsshowet var utendørs, vi hadde 

derfor valgt å ha et show uten apparater denne gangen. Oppvisningen var laget av våre 

hovedtrenere. Noen turnere var i tillegg med på arrangmentets «Lær på stedet», hvor 

utøverene fikk lære en korreografi i løpet av helgen. Vi takker Sandefjord for et vel 

gjennomført arrangement, til tross for utfordrende varmt vær og noen andre organisatoriske 

utfordringer underveis. 

Juleavslutning i desember ble en flott avslutning på turnåret. Alle turnere var på gulvet og 

viste frem noe av det de har lært og øvd på, for nok en helt fullsatt tribune. Troppsturn 

hadde sin første oppvisning. Den spretne nissen delte ut pakker til alle. Ca 20 turnere fra 



  
 

Ungdomspartiet 13 -18 år og unge hjelpetrenere, hadde i tillegg egen juleavslutning på 

Gravity trampolinepark på Sem, med pizza og brus. 

Trenersituasjonen 2018. Vi er tilsammen 24 trenere på barn-, ungdom- og voksenpartier. 

Det er stor etterspørsel blant unge turnere, om å få være hjelpetrenere. Flere av trenerene 

har gått kurs og er ivrige bidragsytere på våre treninger.Vi har i tillegg holdt internt kurs i 

foreningen, da ikke alle har anledning til å delta på kurs i helgene. Det er positiv stemning og 

stå-på-vilje blandt trenerene. Vi er glade for at vi også i år hadde mulighet til å arrangere 

sommerfest. Denne gang på Eidene-stranda. Godt samhold blandt trenerene, merker vi 

smitter over på samholdet i foreningen.  

Representasjon og andre verv utenfor foreningen. Hans Petter Fridheim har i perioden vært 

leder for Vestfold Gymnastikk og Turnkrets og representant i Færder idrettsråd etter 

overgangen til Færder kommune. Caroline Fridheim og Hanne May Høybach deltok på 

Kretsting våren 2018 og på kretsens klubbseminar i Sandefjord høsten 2018. Caroline 

Fridheim deltok på forbundsting i Bodø.   

Hans Petter, Ina og Ingunn Lauritzen deltok med stand på «Det skjer på øyene hele året» den 

7. april. Her kunne alle få prøve ulike turnøvelser og et knippe turnere fra Tjøme og Nøtterøy  

hadde sammen oppvisning på trampett. 

Roar Almquist og Hans Petter Fridheim deltok høsten 2018 på Anleggsseminar i Tromsø. 

Turnutstyr. Sommeren 2018 var vi så heldige å motta utstyrspakke for turnere i alderen 5-

12år fra Norges Gymnastikk og turnforbund og DnB. Utstyrspakken hadde en verdi på 

kr.190.000,- Dette er utstyr som kommer godt til nytte nå når vi har økt medlemstall og flere 

parallelle partier i hallen. Vi har riktignok en utfordring med å få benyttet alt utstyret 

foreløpig, grunnet manglende lagringskapasitet i hallen. 

Vi ser tilbake på 2018 med stor glede og stolthet. Vi setter oss mål, som vi klarer å 

gjennomføre. Foreningen har god økonomi og stadig økende medlemstall. Med flotte, ivrige 

turnere og engasjerte, dyktige trenere ser vi frem til nye utfordringer i turnåret 2019. 


