
  
 

Årsrapport Tjøme Turnforening 2019 

2019 startet litt turbulent for Tjøme turnforening, da Tjømehallen ble stengt i 5 uker pga. 

legionella. Treningene våre ble flyttet til Tjøme ungdomsskole og Nøtterøy turnforening var 

hjelpsomme og lånte oss halltid i Wilhelmsenhallen. Noen partier trente sammen med 

Nøtterøys partier i perioden. Vi er imponert over innsatsen til trenerne våre, som stilte opp 

til helt andre treningstider enn planlagt. Det var merkbart mange medlemmer som uteble fra 

treningen i denne perioden. 

Forøvrig har 2019 vært et godt år for Tjøme Turnforening. Med 256 medlemmer har 

medlemstallet holdt seg godt. 

Vi har hatt følgende partier: 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. Herretrim og Gym-X partier; Zumba, Step/Styrke, Kondisjon &styrke, 

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

Bredde: 
Saltokonkurranse ble arrangert av Nøtterøy turnforening i mars og november 2019. Tjøme 
deltok med 22 deltagere i mars og 35 deltagere i november. Dette er en lagkonkurranse i 
matte/tumbling, kasse og trampett for bredde, ungdom- og barnepartier.  
Dette var tydelig en morsom og spennende opplevelse for turnerne. Gøy var det selvfølgelig 
også å at flere vinnere var fra Tjøme turnforening. Tjøme turnforening valgte å dekke 
deltakeravgiften i sin helhet, for de som ønsket å delta.  
 

Tjømespretten,vårt klubbmesterskap i trampet, hadde deltagere i alderen 6 til 50 år. Alle 

deltakere fikk medaljer og  klubbmestere i alle klasser fra 11 år ble utropt. 

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

27. og 28. april i Runarhallen, med overnatting på Haukerød skole for turnere fra 10 år og 

oppover.  Tjøme turnforening deltok med en tropp på 42 deltakere. 

Vi trente sammen med turnere fra hele Vestfold. Oppvisningen vår var laget av våre 

hovedtrenere. Vi takker Sandefjord nok en gang for et vel gjennomført arrangement. 

Treningssamling: I september arrangerte Tjøme treningssamling for turnere fra 8 – 18 år i 

Messehall A Tønsberg. Turnere fra Tønsberg og Nøtterøy i alderen 13-18 var invitert. For 

denne gruppa ble det overnatting i hallen. 5 trenere fra Tønsberg turn ble leid inn og var stor 

inspirasjon både for turnere og trenere.  



  
 

Tropp:  

Gymnastikkpokalen i Sande høsten 2019  var Troppens første konkurranse. Tjøme stilte med 

2 lag.  

Treningssamling for Aspirant og rekrutt i Messehall A hadde også deltagere fra Tjøme, 

høsten 2019. Arrangør var Vestfold Gymnastikk og Turnkrets. 

 

Sommeravslutningen ble arrangert i mai, og oppmøte blant publikum var svært godt. Flott 

gjennomført turning av alle våre aktive turnere fikk de med seg. Hvert av partiene hadde 

egen oppvisning og i år fikk vi også se oppvisningen fra Gymnastikkfestivalen på 

avslutningen. Alle deltagere fikk diplom for året som hadde gått. 

Turnerne på partiet 13-18 år hadde i tillegg egen sommeravslutning på Gravity 

Trampolinepark. 

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 fullsatt tribune. En sprek nisse delte 

ut godteposer til alle turnere og søsken.  

Ca 20 turnere fra Ungdomspartiet 13 -18 år og unge hjelpetrenere, hadde i tillegg egen 

juleavslutning i hallen, med «Capture the flag» og deretter pizza og brus. 

Trenersituasjonen 2019. Vi er tilsammen 23 trenere på barn-, ungdom- og voksenpartier. 

Det er fortsatt stor etterspørsel blant unge turnere, om å få være hjelpetrenere. Våre 

trenere er ivrige, lærevillige og stiller opp når vi trenger dem. 

Vi ønsker å legge tilrette for noe sosialt for trenerene, som kan bidra til å gjøre oss bedre 

kjent på tvers av partiene. I år ble det sommerfest hos Ina på Hvasser og deltagelse på 

Vestfold Idrettsgalla i november, for de som hadde lyst. 

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

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

Caroline Fridheim, Roar Almquist, Hanne May Høybach og Ina Lill Sandmo deltok på 

Kretsting våren 2019.  

Hans Petter, Ina, Hanne May og Tomine deltok med stand på «Det skjer på øyene hele året» 

i april.  

Caroline , Hans Petter og Celine Fridheim var frivillige hjelpere på Gym for Life. 

Turnutstyr. Vi gikk til innkjøp av en Pegasus – hoppredskap i skummateriale, som er 

nødvendig for trening til konkurranser med Tropp, samt diverse mindre utstyr.  Vi har 

fortsatt en utfordring med å få benyttet noe av det utstyret vårt, grunnet manglende 

lagringskapasitet i hallen. 



  
 

 

Fra Sparebankstiftelsen fikk vi tildelt kr.35.000,- til lyd og lysanlegg i desember 2019. 

Vi er svært fornøyde når vi ser tilbake på 2019. Det har vært et aktivt år der vi har hatt stor 

økning i deltagelse på arrangementer og konkurranser i tillegg til vanlige treninger.  

Foreningen har god økonomi og stabile medlemstall. Vi gleder oss til å ta fatt på det nye 

turnåret, 2020. 


