Årsrapport Tjøme Turnforening 2020
Vi startet friskt ut i januar 2020 og hadde mange planer får dette turnåret.
12.mars ble det nasjonalt innført «lockdown» på grunn av Covid-19 pandemien, og resten av
året har smittevernrestriksjoner rammet både ordinære treninger, konkurranser og
arrangementer.
All trening for barn og unge var avlyst fra 12.mars til og startet først opp etter sommerferienaugust 2020. Voksne medlemmer fikk utendørs treningstilbud når smittevernreglene åpnet
for dette.
Medlemstallet ved utgangen av 2020 var 227medlemmer. En liten nedgang fra året før.
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,
for 15 år og oppover.
Bredde:
Saltokonkurranse ble arrangert av Nøtterøy turnforening 29.februar.
Tjøme deltok med deltagere i alderen 7- 50 år. Dette er en lagkonkurranse i matte/tumbling,
kasse og trampett for bredde, ungdom- og barnepartier.
Flere av vinnerne i konkurransen var fra Tjøme turnforening. Tjøme turnforening valgte å
dekke deltakeravgiften i sin helhet, for de som ønsket å delta.
Tjømespretten, vårt klubbmesterskap i trampet, ble avlyst i mars, men avholdt i november
på hvert parti, i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi hadde deltagere i alderen 8 til 17
år. Alle deltakere fikk medaljer og klubbmestere i alle klasser fra 11 år ble utropt.
Vestfold Gymnastikkfestival ble i år avlyst.
Tropp:
Ettersom alle konkurranser for Tropp ble avlyst, arrangerte vi internkonkurranse for Tropp i
november 2020.
Sommeravslutningen ble avlyst
Juleavslutning i desember ble planlagt avholdt på hvert parti. De yngste utøverne fikk
gjennomført «alternativ avslutning» som planlagt, men da mandagspartiene skulle ha sine
avslutninger ble Tjømehallen stengt av kommunene pga. feil med taklysarmatur. Kreative
trenere kom raskt på nytt alternativ til avslutning og arrangerte utedørsoppvisning og
turnerne fikk besøk av nissen på sin avslutning.

Trenersituasjonen 2020. Vi er tilsammen 19 trenere på barn-, ungdom- og voksenpartier. Og
har vært heldige å fått inn ny trenerkompetanse til Tropp.
Trenerne har håndtert den spesielle situasjonen vi har hatt i år på en unik måte. De stiller
opp når det er behov. Påtar seg ekstra jobb med vasking av utstyr etc i forbindelse med
smittevern. Finner alternative treningsformer og løsninger når smittevern restriksjonene
legger hindringer for oss.
De har stilt opp på trening til tross for at det til tider har vært bekymringer rundt
smittesituasjonen.
Dessverre har det vært lite kurs arrangert i år, så det har vært vanskelig å få tilegne seg
nødvendig kompetanse i år. Heldigvis var det 4 trenere som rakk å delta på Sikringskurs før
«lockdown». Det er vi svært glade for.
Det har selvfølgelig vært færre muligheter for å arrangere noe sosialt for trenerne dette året
også. Men fikk til en høstfest på Eidene.
Representasjon og andre verv utenfor foreningen. Hans Petter Fridheim frem til våren 2020
vært leder for Vestfold Gymnastikk og Turnkrets og ble ved nytt valg og sammenslåing med
Telemark, nestleder i Vestfold og Telemark Gymnastikk og turnkrets. Han har i tillegg vært
representant i Færder idrettsråd og leder i arrangementskomiteen for Landsturnstevne
2021.

2020 ble annerledesåret globalt, for landet og dermed også for Tjøme turnforening. Vi ser at
det har vært færre deltagere på treningene og er usikre på om dette kun er pga.
smittevernrestriksjoner eller om det vil påvirke våre fremtidige medlemstall.
Vi håper på positiv endring i 2021.

