Årsberetning Tjøme Turnforening 2021
2021 ble preget av korona pandemien, slik som året før. Smittevernrestriksjoner rammet
både ordinære treninger, konkurranser og arrangementer.
Trening for barn og unge var i perioder avlyst eller hadde restriksjoner på antall deltagere.
Det samme gjelder for voksne medlemmer. Mye av treningen har for voksne foregått
utendørs smittevernreglene åpnet for dette.
Vi byttet medlemssystem til IMS i 2021. I den forbindelse har vi hatt litt oppstartsvansker.
Det har vært vanskelig å få alle medlemmer til å melde seg inn. Medlemstallet ved utgangen
av 2021 har gått ned. Noe skyldes kanskje overgang til nytt medlemssystem .
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.
Turn&Trix 10-12 og 13-18 år. Herretrim og Gym-X partier; Zumba, Step/Styrke, Kondisjon
&styrke, for 15 år og oppover.
På grunn av færre turnere, har vi måttet kutte ut Troppspartiet i år og har satt opp partiet
Turn & triks som erstatning for dette.
Bredde:
Saltokonkurranse skulle arrangeres av Nøtterøy turnforening 10,juni
Men ble avlyst samme dag pga. covid-19. Det ble gitt mulighet til å sende inn sitt
deltagelsesbidrag. Tjøme deltok med 1 deltager som sendte inn sine øvelser. Tjøme
turnforening valgte å dekke deltakeravgiften i sin helhet, for de som ønsket å delta.
Tjømespretten, vårt klubbmesterskap i trampet, ble som året før avlyst i mars, men avholdt i
november på hvert parti, i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi hadde deltagere i
alderen 8 til 18 år. Alle deltakere fikk medaljer og klubbmestere i alle klasser fra 11 år ble
utropt.
Vestfold Gymnastikkfestival ble også i år avlyst.
Sommeravslutningen ble avlyst og alternativ avslutning arrangert på hvert parti.
Juleavslutning i desember ble avlyst pga. smittevernrestriksjoner og alternativ avslutning ble
avholdt på hvert parti.
Trenersituasjonen 2020. Vi er tilsammen 20 trenere på barn-, ungdom- og voksenpartier.
Trenerne har håndtert den spesielle situasjonen utrolig flott. 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.
Det har også i år det vært færre kurs arrangert, så det har vært vanskelig å få tilegne seg
nødvendig kompetanse i år. 1 av våre trenere fikk deltatt på sikringskurs.
Vi fikk arrangert sommeravslutning for trenere på Eidene før sommerferien.
Representasjon og andre verv utenfor foreningen. Hans Petter Fridheim har vært
representant i Færder idrettsråd og leder i arrangementskomiteen for Landsturnstevne
2022.
2021 var også et annerledes år for idretten 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 2022.

Sted: Hvasser Dato: 22.03.2022
Sted:________Dato:__________
Sted:________Dato:__________
Sted:________Dato:__________
Sted:________Dato:__________
Sted:________Dato:__________

_________________________________
Ina Lill Sandmo
_________________________________
Kaja Smith-Kielland Kjellesvik
_________________________________
Roar Almquist
_________________________________
Caroline Fridheim
_________________________________
Hans-Petter Fridheim
_________________________________
Amalie Bonsaksen

