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I 2013 har styret i Turngruppa bestått av: 

 

  Leder:  Gøril Johnsen Sedeniussen   

  Nestleder:  Fredrik Helgesen 

Kasserer:  Randi Brynjulfsen Kristiansen   

Sekretær:  Rosa Behrns Olsen   

Styremedlem:  Merethe Gjelle Kristiansen   

Styremedlem:  Elisabeth Leiknes Hansen   

Styremedlem:  Line Johnsen Myhre   

Varamedlem: Bente Ravlo 

 

 

Styret 2013 
 

 
Fra venstre: Bente Ravlo, Rosa Behrns Olsen, Elisabeth Leiknes Hansen,  

Randi Brynjulfsen Kristiansen, Fredrik Helgesen, Merethe Gjelle Kristiansen,  

Gøril Johnsen Sedeniussen og Line Johnsen Myhre 

 

 

 

1. MØTEVIRKSOMHET 
 

I 2013 har det vært avholdt 12 styremøter der det har blitt behandlet 46 saker i tillegg til 

referatsaker og informasjonsaker. I tillegg har det vært 3 trenermøter. 

Årsmøtet for 2012 ble avholdt 2. mars 2013. 

Turngruppa har også vært representert i hovedstyret og revyutvalget i foreningen. 
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2. TURNGRUPPAS TROPPER OG TRENERE I 2013 
I 2013 har Turngruppa hatt følgende tropper og trenere: 

 

Vår 2013 
 TROPPER TRENERNE 

Gymlek Kristin Haga Martinsen, Onar Haugli og Jan Morten Hansen 

Nøstene Ann-Sofi Simonsen, June Hansen, Nadia Leinan og Synne Margrethe 

Engen Bigseth 

6-9år Lise Valle Sannes, Randi Brynjulfsen Kristiansen, Elisabeth Leiknes 

Hansen, Rosa Behrns Olsen og Anita Holmgren 

10-12år Veronica Karlsen og Gøril Kandola Hansen 

Trampett 1 Fredrik Helgesen, Merethe Gjelle Kristiansen, Hilde Fagerhaug, Synne 

Kurås Andersen, Sofie Seppola Kristiansen og Karina Karlsen 

Trampett 2 Fredrik Helgesen, Bente Ravlo, Line Johnsen Myhre, Oda Bårdsnes 

Fagermo, Caroline Simonsen og Vilde Jensen 

Guttetroppen Stian Høyen, Heidi Holmgren, Hanne Karlsen, Marius Riise Samuelsen 

og Sigfred Andersen 

Turn kvinner Iselin Sandmo, Åse Lill Nordhus Barstad og Kine Hansen 

Trampett rekrutt Elisabeth K. Hansen og Hanne Karlsen 

Trampett Junior/senior Sirin Figenschou Høyen 

Tumbling rekrutt Siren Ravlo Johnsen og Malin Andersen 

Show og oppvisning Sirin Figenschou Høyen 

Dametroppen Gro Valle Sannes, Randi Brynjulfsen Kristiansen og Gøril Johnsen 

Sedeniussen 

GymX Janne Sannes, Sirin Figenschou Høyen og Rakel Hagen Olsen 

 

Høst 2013 
TROPPER TRENERNE 

Gymlek Jan Morten Hansen, Aina Pettersen og Helena Eliassen 

Nøstene Elisabeth Leiknes Hansen, Ruth Røyseng Hansen, Linda Haug Pettersen 

og Sander Johnsen Myhre 

6-9år Lise Valle Sannes, Randi Brynjulfsen Kristiansen og Rosa Behrns Olsen 

10-13år Veronica Karlsen og Gøril Kandola Hansen 

Trampett 1 Fredrik Helgesen, Merethe Gjelle Kristiansen, Synne Kurås Andersen og 

Sofie Seppola Kristiansen 

Trampett 2 Fredrik Helgesen, Gøril Johnsen Sedeniussen, Oda Bårdsnes Fagermo, 

Karina Karlsen og Vilde Jensen 

Guttetroppen Stian Høyen, Hanne Karlsen, Sigfred Andersen, Kathrine Kristiansen, 

Rosa Behrns Olsen og Vårin Olsen 

Turn kvinner Iselin Sandmo, Åse Lill Nordhus Barstad og Kine Hansen 

Trampett rekrutt Hanne Karlsen og Marius Riise Samuelsen 

Trampett Junior/senior Hanne Karlsen, Marius Riise Samuelsen og Fredrik Helgesen 

Tumbling rekrutt Siren Ravlo Johnsen og Hanne Karlsen 

Tumbling Junior/senior Siren Ravlo Johnsen og Hanne Karlsen 

Show og oppvisning 

rekrutt 

Caroline Simonsen og Line Johnsen Myhre 

Show og oppvisning Sirin Figenschou Høyen 

GymX Janne Sannes og Sirin Figenschou Høyen 
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2.1 PRESENTASJON AV TROPPENE 
 

 

GYMLEK 

Dette er et tilbud fra Turngruppa til alle barn fra 0-3år ifølge med en voksen. Timen har ikke 

noe spesielt opplegg, men det er lagt opp til at barna skal kunne leke og teste ut utstyret vårt, i 

tillegg til at de skal få en positiv opplevelse av aktivitet og idrettshallen. 

 

 
 

Ansvarlige: Jan Morten Hansen, Aina Pettersen og Helena Eliassen 
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NØSTENE 

På nøstene har vi 25 treningsglade barn. Vi har øvd på rulle, hoppet på airtrack, balanse, ta 

imot og gi beskjeder. Lek og litt dans har vi også holdt på med. 

Vi har mange gutter og håper selvfølgelig at disse rekrutteres videre til trampettroppene 

etterhvert. Vi jobber mye med holdninger om å ha det gøy når vi er i idrettshallen og har 

nulltoleranse for mobbing og erting. 

På juleoppvisningen viste vi fram det vi har øvd på i hele høst. Nøstene var spente og viste fin 

turn på matte, airtrack og balanse på benk. Vi hadde også «fallskjermen» hvor alle barna 

måtte jobbe sammen for å snurre rundt til musikk for deretter å gjemme seg under den. 

Vi har fått flere barn i løpet av høsten og ser behov for å øke antall trenere. Vi rekrutterer opp 

i rekkene og håper selvfølgelig å legge et fint grunnlag for videre turnferdigheter hos trenings 

glade barn. 

I alt en fin høst med mange glade turnbarn. 

 

Gymnaster: 

Araci Sebastian 

Bakke Malin 

Bye Magnus 

Gusdal Jacob 

Hansen 

Harald 

Leiknes 

Høyen Andrea 

Indrøy Ronja   

Jensen Mathias W 

Jenssen William T. 

Kristiansen Thomas 

Martinsen Daniel 

Ofstad Helge 

Olavsson Brage 

Olsen Henriette 

Olsen Lucas 

Onsøien Trym 

Riise Bertine W 

Rismo Henrik 

Sandberg Tomine 

Tauselv Alice 

Tauselv Sverre  

 

 

 

 

 

 

Trenere: Elisabeth Leiknes Hansen, Ruth Røyseng Hansen, Linda Haug Pettersen og 

Sander Johnsen Myhre 
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6-9ÅR 

Troppen består av 19 gymnaster. Vi bruker mye tid på å øve inn programmet vi skal vise på 

Kretsturnstevnet. I tillegg har vi øvd på en del grunnleggende turnøvelser som rulle, hjul, 

håndstående og ulike akrobatiske øvelser. Vi har bare 3 gymnaster som er 9 år, så troppen er 

ganske «ung».  

De er en veldig trivelig og snill gjeng som er flinke til å hjelpe og oppmuntre hverandre på 

treningene. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Lise Valle Sannes (trener) 

Anna Behrns Olsen 

Tiril Kristiansen 

Tala Zakarnah 

Stine-Mari Rørseth 

Laila Ahmed 

Nathalie Tauselv Jenssen 

Mina Marie Nilsen 

Ingrid Dreyer 

Navina Karlsen 

Foran fra venstre 

Maria Walsøe 

Alice Johansen 

Erika Barstad 

Linni Lyder 

Elise Selvig-Hansen 

Emma H. Olsen 

Rebecca Jensen 

Norah Madelen Andersen 

Charlotte Bye 

Gunn-Elise Kandola Hansen 

 

Trenere: Lise Valle Sannes, Randi Brynjulfsen Kristiansen og Rosa Behrns Olsen 
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10-13ÅR 

10-13 års troppen består i år av 16 flotte og flinke jenter. 

Det er en fryd å ha så mange på troppen vår. Vi storkoser oss på treningene sammen, og vi 

trener 1,5 time hver uke. 

Det er nytt i år at vi heter 10-13, og vi er kjempeglade for at de som blir 13 i år fortsatt vil 

være sammen med oss siden det ikke er 13-18 års tropp i HT&IF.  

På treningene leker vi, vi øver på rulle både forover og bakover, slå hjul, håndstående rulle og 

stå på hender. Vi øver også på styrke og fiksering. 

Store deler av høsten har vi øvd på fellestropp programmet som vi skal turne sammen med de 

andre 10-12 års troppene i Hammerfest til våren. Der er det noen vanskelige øvelser som vi 

øver mye på. Jentene er kjempeflinke.  

 

 

 

Gymnaster: 

Abdi Nimo 

Andersen Nina   

Arnesen Sandra 

Eliassen Gunn 

Helen 

Ingebrigsten Eleonora 

Joakimsen Maria W. 

Lubowicz Klaudia 

Martinsen Guro 

Martinsen Oda 

Nilsen Karen 

Alice 

Olsen Kristina 

Sivertsen Lone T. 

Thomassen Mari 

Helene 

Thon Cathrine 

Wahlgren Anita M. 

 

 

 

Trenere: Veronica Karlsen og Gøril Kandola Hansen 
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TRAMPETT 1 

I vår har vi trent på fiksering, sats, gjøre «rulle» riktig og hjul. 

På sommeroppvisningen laget vi et program som vi startet med. Jentene var «Cheerleadere» 

og guttene var «Amerikanske fotballspillere». 

Dette ble veldig godt gjennomført, med stor entusiasme. 

 

Vi har hatt 8 gutter og 19 jenter i høst. Denne gangen har vi ikke hatt så mange 1.klassinger. 

Vi har øvd på grunnleggende turnøvelser. Vi har også øvd på innhopp til trampett, samt 

basisøvelser på trampett. 

Denne gruppen har mye latter og godt humør på trening. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Simen Thon Solvik 

Dina Solbakk 

Julian Mathisen 

Emia Hansen 

Tina Fagerhaug Larssen 

Frida Helgesen 

Aurora Leiknes Hansen 

Amie Sannes 

Ida Bakke 

 

Midten fra venstre 

Nathalie Tauselv Jenssen 

Navina Karlsen 

Linnea Pettersen 

Norah Madelen Andersen 

Hanna Jakobsen-Driveklepp 

Sigrid Hansen 

Renate Johansen 

Elise Selvig-Hansen 

Adele Figenschou Høyen 

Anna Behrns Olsen 

Foran fra venstre 

Vebjørn Einvik 

Aksel Pettersen 

Willy Kvia 

Mikail Araci 

Markus Thon Solvik 

Ailo Bech 

Linni Lyder 

 

Trenere: Fredrik Helgesen, Merethe Gjelle Kristiansen, Synne Kurås Andersen og Sofie 

Seppola Kristiansen 
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TRAMPETT 2 

Trampett 2 har i høst bestått av 2 gutter og 20 jenter. Målet vårt er å bli bedre på 

grunnleggende øvelser, slik at de kan bruke dette videre i læringen av nye øvelser. Målet er 

også at noen av disse gymnastene skal bli klare for å gå over til konkurransetroppene etter 

hvert. 

Dette er en lærevillig gjeng som er positive og glad på treningene. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Oda Bårdsnes Fagermo (trener) 

Karina Karlsen (trener) 

Sanna Pettersen 

Kristina Olsen 

Midten fra venstre 

Vilde Jensen (trener) 

Nora Engdal 

Iselin Thon Solvik 

Laila Ahmed 

Foran fra venstre 

Emilia Barstad 

Tiril Kristiansen 

Emma Sandvik 

Ingrid Dreyer 

Ellinor Jensen 

Veronica Vian 

Ine Kristiansen 

Johanne Karlsen 

Hanne Kiil Johansen 

 

Kaja Sannes 

Silje Helgesen 

Astrid Olsen Gaare 

Kian Ghorbani 

 

Klaudia Lubowicz   

Fredrik Helgesen (trener) 

Gøril J. Sedeniussen (trener) 
 

 

 

 

 

Trenere: Fredrik Helgesen, Gøril Johnsen Sedeniussen, Oda Bårdsnes Fagermo, Karina 

Karlsen og Vilde Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 10 
 

TRAMPETT REKRUTT 

Denne høsten har vi hatt 4 jenter og 3 gutter på trampett rekrutt. Målet vårt er å delta i 

konkurransene Kretsmesterskap, Nordnorsk mesterskap og Finnmarkspretten på vårparten 

2014. 

Vi har trent på å videreutvikle salto til salto med skru. Vi har også starta å øve på pegasus.  

 

 
 

Bak fra venstre 

Mina Knedahl 

Veronica Vian 

Hanne Karlsen (trener) 

Thea Seppola Kristiansen 

Henriette Vian 

 

 

Foran fra venstre 

Vegard Lindkvist Jensen 

Einar Jr. Robertsen 

Jomar Johansen 

 

 

 

 

 

Trenere: Hanne Karlsen og Marius Riise Samuelsen 
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TRAMPETT JUNIOR/SENIOR 

 

Trampett jr. og sr. har trent sammen siden høsten, noe som har fungert veldig fint. I høst fikk 

vi inn noen nye gymnaster. Vi har øvd på diverse saltoer, også med skru. Vi har også hatt 

pegasus, som nesten alle har begynt å mestre. Målet har i høst vært de kommende 

konkurransene i KM, NNM og Finnmarkspretten. 

 

 

Gymnaster:  

Marius Riise Samuelsen, Hanne Karlsen, Caroline Simonsen, Kathrine Kristiansen, Maria 

Dahle, Kaisa Jensen, Vilde Jensen, Erica Lyder, Sofie Seppola Kristiansen, Mia Fagerhaug 

Larssen, Eilen Robertsen, Karina Karlsen, Inger Johanne Sandvik 

 

 

 

Trenere: Hanne Karlsen, Marius Riise Samuelsen og Fredrik Helgesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUTTETROPPEN FREESTYLE 

Våren 2013 var vi 26 gutter fra 4. – 6. klasse og 5 trenere.  

Vårsesongen besto hovedsakelig i å jobbe videre med grunnprinsippene og fokus på element 

som skulle vises fram på sommeroppvisningen. Vi øvde på salto og grunnprinsippene til dette. 

Sigfred har bidratt med sin kompetanse, noe alle har satt stor pris på. Han har jobbet med 

noen av guttene i svingstang og øvd inn grunnprinsippene der til stor iver for guttene.  

Vi hadde en meget utfordrende gruppe. Flere av guttene måtte følges spesielt opp og dette 

krevde mye av trenerne. Men vi så en helt klar forbedring og vi samarbeidet med foreldrene 

til guttene, noe som bidro svært positivt på resultat og miljøet i gruppa. Totalt sett ser vi 

tilbake på en innholdsrik og spennende vår. Guttene nådde målene sine og framførte program 

med egen laget intro på sommeroppvisningen. Dette var de stolte av!   
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I høst startet flere nye gutter fra 4. klasse og troppen består nå av 17 gutter. Vi trener 1,5 timer 

per uke med et stort fokus på innøving av grunnprinsippene og disiplin. Det har vært en mye 

roligere gruppe i høst og miljøet beskrives som meget bra. Guttene har jobbet hardt og øvd 

imellom treningene. Dette har helt klart bidratt til den gode progresjonen. Trenerne har hatt 

fokus på å variere øvelsene og skape varierte og innholdsrikt treningsøkter. Vi har fokusert på 

styrketrening, utholdenhet, spenst og smidighet. Målet er at alle skal greie salto, jul, araber og 

håndstående til sommeren. For de som behersker salto er målet bakover salto.  

Generelt er det et godt miljø mellom trenerne og guttene. Det virker som om alle har det gøy 

og trives. Alle behandler hverandre med respekt og følger reglene for gruppa som guttene selv 

har laget. Gjennom treningen fokuseres det på utvikling av gode sportslige prestasjoner som 

skal gjøre guttene i stand til å rekrutteres til konkurranse i trampett rekrutt og/eller tumbling 

rekrutt fra fylte 11 år.  

 

 
 

Bak fra venstre:  I midten: Foran: 

Vårin Olsen (trener) Thomas Dreyer Patrik Isaksen 

Sigfred Andersen (trener) Hamsa Vegard Jensen Lindkvist 

Kathrine Kristisansen (trener) David Tauselv Isak Andersen 

Stian Høyen (trener) Henrik Behrns Olsen Espen Hansen 

Hanne Karlsen (trener) Tobias Kristiansen 

 Einar Jr Robertsen 

 Elias Høyen 

 Jomar Johansen 

 Rosa Behrns Olsen (trener) 

 Helge Walsøe 

 Kristian Johansen 

 

Trenere: Stian Høyen, Hanne Karlsen, Sigfred Andersen, Kathrine Kristiansen, Rosa 

Behrns Olsen og Vårin Olsen 
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TURN KVINNER 

Vi turn kvinner har tatt inn flere aspiranter, slik at vi nå er 9 jenter. Vi har trent mye på styrke 

og smidighet.  Vi har og trent mye på å mestre øvelser, og sette sammen kombinasjoner av 

element.  

Vi startet 2013 med å dra på en treningssamling til Hammerfest, noe som vi trenere og 

gymnastene syntes var veldig gøy!  

Deretter kom Kretsmesterskapet som vi deltok på med 5 gymnaster. Det gikk veldig bra! 

Kretsmester ble Kaisa Maria Jensen, Maria Dahle kom på 3. plass. Ingrid Myhre, Nina C. 

Sivertsen og Emilia N. Barstad deltok som aspiranter.  

Senere var det Nordnorsk mesterskap i Bodø. Her deltok vi med 3 gymnaster.  

Høsten 2013 åpnet vi opp for å få inn nye gymnaster og resultatet ble 3 nye gymnaster.  

Vi fokuserer mye på fiksering, kroppsbeherskelse, tøying og styrketrening.  

 

 
 

Bak fra venstre 

Åse Lill N. Barstad (trener) 

Iselin Sandmo (trener) 

Maria Dahle 

Tina Fagerhaug Larssen 

Nina Caroline Sivertsen 

Ingrid Johnsen Myhre 

Iselin Thon Solvik 

Kaisa Jensen 

Kine Hansen (trener) 

 

Foran fra venstre 

Astrid Olsen Gaare 

Emilia N. Barstad 

Kine Sofie Nilsen 

Adele Figenschou Høyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenere: Iselin Sandmo, Åse Lill Nordhus Barstad og Kine Hansen 
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SHOW OG OPPVISNING REKRUTT 

Høsten 2013 var det oppstart av en ny tropp i Turngruppa; show rekrutt. 10 jenter i alderen 

10-12 år ble tatt inn på denne troppen som er en konkurransetropp. Vi hadde en flott høst med 

supre jenter som har møtt opp på trening en gang i uka med masse positivitet og vilje til å 

trene for å bli bedre. Høsten ble brukt til å lære inn løft, kast, ulike turnelement og et program 

som ble vist på oppvisningen til jul. Vi skal også delta på Kretsmesterskap i februar 2014 og 

Finnmarksspretten i mai 2014. Målet vårt er først og fremst å gjøre vårt beste og ha det artig, 

men håper selvfølgelig å kunne gjøre en god konkurranse. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Caroline Simonsen (trener) 

Mina Næss 

Veronica Vian 

Kaja Sannes 

Thea Seppola Kristiansen 

Silje Helgesen 

Henriette Vian 

Line Johnsen Myhre (trener)  

 

 

Foran fra venstre 

Nina Caroline Sivertsen 

Mina Knedahl 

Ingrid Johnsen Myhre 

Maria Joakimsen 

 

 

 

 

 

 

Trenere: Caroline Simonsen og Line Johnsen Myhre 
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SHOW OG OPPVISNING 

Show og oppvisning var i vår 12 jenter fra 14-20 år. En fin gruppe å arbeide med, som har 

samarbeidet i mange år. Deltok på KM i Honningsvåg, NNM i Bodø og Finnmarksspretten i 

Alta. Fikk 2.plass på KM, ble Nord-norske mestere (!!) for 2. år på rad og 2.plass i 

Finnmarksspretten. Vi skjønner ikke helt hvorfor vi ikke ble mestere i hjemfylket, men tror vi 

blir satt større pris på utfor fylket.  

 

Høsten ble en ny utfordring da vi tok inn mange nye jenter da flere av de gamle flyttet, og vi 

ble totalt 16 i troppen. En utfordring å sveise sammen jenter fra 13-20 år, da det er stor 

forskjell på aldersgruppa.  Noen treninger er bra, og spesielt de der vi kan le mye. Det 

begynner å se ut som de nye deltakerne har fått plass i gruppa, og begynt å bli akseptert. Det 

er svært ulik mestring i koreografi, kroppskontroll og styrke. Vi prøver å arbeide mer med 

show – for å underholde mer, og fokusere mindre på krevende løft og kastmomenter. Det skal 

lite til for å feile i et kast, og under konkurranse er dommere nådeløse om ikke alle får til 

øvelsene. Vi arbeidet inn et nytt program til jul, som vi vil plukke fra hverandre og bruke 

ulike deler til de ulike konkurransene vi har foran oss. 

 

 
 

Fra venstre: 

Vanja Vatndal, Karina Karlsen, Nina Andersen, Eilen Robertsen, Mia Fagerhaug Larssen, 

Inger Johanne Sandvik, Erika Lyder, Maria Dahle, Iselin Soleng, Vilde Jensen,  

Caroline Simonsen, Kaisa Jensen, Anne Line Lingjærde, Vårin Olsen, Kathrine Kristiansen 

og Hanne Karlsen 

 

Trener: Sirin Figenschou Høyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 16 
 

 

TUMBLING REKRUTT 

Tumbling rekrutt har øvd på generelle øvelser som hjul, håndstående/rulle, salto, stift osv. 

Mange av gymnastene har gått videre til å klare araber flikkflakk og noen klarer med en 

bakover salto etter flikkflakken.  

Vi har også hatt mye styrketrening, for å styrke øvelsene de skal framføre. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Siren Ravlo Johnsen (trener) 

Thea Seppola Kristiansen 

Henriette Vian 

Midten fra venstre 

Ingrid Johnsen Myhre 

Mina Knedahl 

Maria Joakimsen 

Foran 

Einar Jr. Robertsen 

 

 

Hanne Karlsen (trener) Nina Caroline Sivertsen  

 

 

 

Trenere: Siren Ravlo Johnsen og Hanne Karlsen 
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TUMBLING JUNIOR/SENIOR 

Tumbling junior og senior består av 6 jenter og 1 gutt. I høst har gymnastene øvd på diverse 

øvelser, som salto, stift, araber, osv. Gymnastene lærer fort og nå tar nesten alle gymnastene 

araber-flikkflakk på tumblingen. Troppen skal konkurrere under KM, NNM og 

Finnmarkspretten i 2014. 

 

Gymnaster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenere: Siren Ravlo Johnsen og Hanne Karlsen 
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DAMETROPPEN 

Dametroppen trente kun på vårparten i 2013. Målet var da deltakelse på Landsturnstevne på 

Hamar. Det ble dessverre ikke oppstart på høsten, men vi kommer sterkere tilbake i 2014. 

På troppen er det 14 damer i ulike aldere, troppen har vært delt i to under innlæring av 

program da vi har deltatt på to nivå og hatt ulike program. 

 

 
 

Bak fra venstre 

Leda Elde 

Grete Karlsen 

Aina Iversen 

Nelly Karlsen 

Merethe Gjelle Kristiansen 

Svanhild Brynjulfsen 

Gøril Storhaug 

Anne Grete Ellingsen 

Gro Valle Sannes (trener) 

Foran fra venstre 

Grethe Mathisen 

Gøril Johnsen Sedeniussen (trener) 

Rosa Behrns Olsen 

Randi Brynjulfsen Kristiansen (trener) 

Linda Kristin Hansen 

 

 

 

 

 

 

Trenere: Gro Valle Sannes, Randi Brynjulfsen Kristiansen og Gøril Johnsen 

Sedeniussen 
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GYMX 

GymX hadde på våren 3 timer i uka. Mandagstrim med Rakel, Onsdager med Janne og 

fredager med Sirin. Vellykket da det møtte mange trimglade damer 3 dager i uka, til og med 

på fredagene. 

 

På våren hadde vi besøk fra Spenst Alta med to instruktører, som kjørt 6 ulike treningskonsept 

på en dag. Alle hadde muligheten til å delta, og det var en stor suksess. Vi fikk også 

muligheten til å prøve det nye treningskonseptet CoreBar. 

 

Høsten fikk vi en utfordring med at vi kun hadde to instruktører tilgjengelig, da Rakel måtte 

ut en periode. Vi har dermed hatt to timer i uka, med Janne og Sirin, og med nytt innhold. Vi 

har introdusert CoreBar – et nytt treningskonsept. Sirin var på kurs i september da hun ble 

sertifisert til instruktør, og skal tilbake igjen i mars 2014 for å re sertifiseres. Turngruppa 

kjøpte inn 30 CoreBar-stenger, og rundt 20 personer har kjøpt en i privat eie.  CoreBar har 

hatt svært stor suksess, og vi har fått mange nye deltakere, i overkant av 50 registrerte 

deltakere, i alle aldre!  

 

Rakel deltok i november på GymX-kurs for å få kursing i å være gruppetreningsinstruktør.  

  

Utfordringen til trimmen er å ha instruktører nok, da vi har ønsker om flere timer i uka, 

spesielt fra medlemmene. Dette er noe vi fortsatt må arbeide med, slik at vi ikke blir så 

sårbare om noen blir syk, må ut av trening for en periode eller slutter. 

 

Trenere: Janne Sannes og Sirin Figenschou Høyen 
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3. MEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLING 
Turngruppas antall registrerte (medlemstall / aktivitetstall) desember 2013 

Denne oversikten viser antall på alle de ulike troppene og vervene – noen er telt med på flere 

plasser  

                    Kvinner      Menn 

Tropper/Lag 

 
0-5 

år 

6-

12 

år 

13-

19 

år 

20-

25 

år 

26 

– 

år 

 0-5 

år 

6-

12 

år 

13-

19 

år 

20-

25 

år 

26- 

år 

Totalt 

Gymlek 12 - - - -  11 - - - - 23 

Nøstene 8 - - - -  17 - - - - 25 

6-9år - 20 - - -  - - - - - 20 

10-12år - 16 - - -  - - - - - 16 

Trampett 1 - 18 - - -  - 8 - - - 26 

Trampett 2 - 18 - - -  - 2 - - - 20 

Trampett rekrutt - 5 - - -  - 1 - - - 6 

Trampett jr./Sr. - - 12 - -  - - 1 - - 13 

Guttetroppen - - - - -  - 17 - - - 17 

Show og oppvisning 

rekrutt 

- 10 - - -  - - - - - 10 

Show og oppvisning - - 16  -  - - - - - 16 

Turn kvinner - 6 2 - -  - - - - - 8 

Tumbling rekrutt - 6 - - -  - 1 - - - 7 

Tumbling Jr./Sr. - - 5 - -  - - 1 - - 6 

GymX - - 2 1 55  - - - - - 58 

Trenere - - 10 2 17  - - 1 1 3 34 

Styret - - - - 7  - - - - 1 8 

 20 99 47 3 79  28 29 3 1 4 313 

 

I idrettsregistreringen er det meldt inn 273 medlemmer (214 kvinner og 59 menn) pr. 

31.12.2013 

 

 2010 2011 2012 2013 

Alderstrinn Damer Menn Damer Menn Damer Menn Damer Menn 

0 - 5 ÅR 32 17 23 19 30 23 15 23 

6 - 12 ÅR 65 22 72 31 77 33 76 30 

13 – 19 ÅR 20 1 18 1 18 1 38 3 

20 – 25 ÅR 4 0 3 0 6 4 6 0 

26 - 37 2 71 3 62 3 79 3 

SUM 158 42 187 54 193 61 214 59 
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4. GRUPPAS ARBEID I 2013

 
4.1 STEVNER, KONKURRANSER OG ANDRE SPORTSLIGE 

ARRANGEMENTER  
 

INSPIRASJONSDAG I IDRETTSHALLEN 

Søndag 13. januar arrangerte HT&IF Turngruppa inspirasjonsdag i idrettshallen og rundt 50 

personer deltok i løpet av dagen på i alt fem ulike treningstimer. To instruktører fra Spenst Alta, 

Lene og Gunn Elin, tok turen til Honningsvåg og tok oss med på både Zumba, Corebar, Step og 

Høy puls. Inni mellom øktene var det rom for små pauser, samt lunsj som ble servert av 

Turngruppa. Man kunne delta på hele dagen, men det var også fritt for å delta på enkelttimer. Denne 

dagen var til inspirasjon for alle ved at instruktørene kunne gi timer som vi kan lære av, samtidig 

som vi ble introdusert for andre spennende timer som på dette tidspunktet ikke ble tilbudt i 

Nordkapp.  

Tilbudet ble gitt både til medlemmer og ikke-medlemmer kostnadsfritt, og i etterkant ser vi at vi 

klarte å rekruttere noen flere inn i gruppa. Timene instruktørene kunne tilby var både inspirerende, 

enkle, dansende, harde, og ikke minst nye for oss. Vi hadde en herlig, men hard dag i hallen, og 

dette er absolutt noe vi kommer til å prøve å gjenta. 
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KRETSMESTERSKAP I HONNINGSVÅG 16.-17. MARS 

Helga 16.-17. mars var Turngruppa arrangør for Kretsmesterskap 2013 i turn. Det var rundt 120 

gymnaster som var på gulvet gjennom dagene. 

Lørdagen var konkurransedagen, og det ble konkurrert i trampett, tumbling, frittstående, show og 

oppvisning og turn kvinner (bom, hopp, frittstående og skranke) 

Våre gymnaster gjorde en kjempe jobb og representerte HT&IF på en god måte! 

Søndagen var det treningssamling for alle deltakerne. Her hadde man mulighet å lære av hverandre 

på tvers av klubbene, både gymnaster og trenere. Det var et flott syn å se så mye aktivitet på en 

gang i hallen!! 

 

Som dommerne i troppsgymnastikk var vi så heldig å få: 

Berit Hagerupsen Romsdal, Henriette B. Eilertsen, Anette Aas, Veronika Reinhaug og 

Karoline Malin 

 

Som dommerne i Turn kvinner var vi så heldige å få: 

Lene Sara Midtigård, Sirin F. Høyen, Gunn Hågensen  

 

Resultater for våre tropper 

Tumbling  

3. plass i junior jenter (6,7poeng) 

1.plass i junior mix (8,0 poeng) 

4.plass i rekrutt (4,2poeng) 

7.plass i rekrutt (1,2 poeng) 

  

Show og oppvisning 

Trampett  

2. plass i junior jenter (7,2 poeng) 

2.plass i junior mix (8,3 poeng) 

2.plass i rekrutt (8,4 poeng) 

5.plass i rekrutt (6,8 poeng) 

1.plass i senior jenter (7,8 poeng) 

1.plass senior mix (8,3 poeng) 

2. plass 

 

Turn kvinner klasse 2   

1. Kaisa Jensen 33p  (bom 6.7 skranke 7.7 hopp 10.30 frittstående 8.3) 

2. Maria Dahle 26.9p  ( bom 5.6 skranke3.8 hopp 10.00 frittstående 7.5) 
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NNM I BODØ 

HT & IF deltok i Nordnorsk mesterskapet med 15 gymnaster. For andre året på rad kapret den 

største klubben i Nordkapp tittelen om å være best i Nord-Norge i show og oppvisning. 

Vi er superfornøyde. Jeg er kjempestolt av hele troppen. Det er stort å være best i Nord-Norge i 

show/oppvisning, sier trener Sirin Figenschou Høyen. 

 

Sirin Figenschou Høyen var også dommer under show og oppvisningskonkurranse under samme 

mesterskapet. 

 

 
 

 

 

ÅPEN HALL FESTIVALUKA 

Det var rundt 50 barn og unge som møtte på Turngruppas bidrag til aktivitet i Festivaluka. Denne 

gangen hadde vi ingen kafe med kaffe og kaker, men en liten kiosk for de frammøtte. Tilbudet var 

gratis for alle barn og unge. 
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KRETSTURNSTEVNE I ALTA 26.-28.APRIL 

HT&IF deltok med 140 gymnaster, trenere og reiseledere på Kretsturnstevnet. Bussene ankom Alta 

fredags ettermiddag og vi bodde på Gakori skole. Noen av troppene hadde treninger på fredags 

ettermiddag/kveld og resten av troppene hadde treninger fra tidlig lørdags morgen. Fredagskveld 

var det også trenermøte hvor man fikk informasjon om helga.  

Lørdagen er oppvisningsdagen. 

Det var treninger fra tidlig morgen og hele formiddagen for de ulike fellestroppene. Defileringen 

startet utenfor Amfi – senteret, og gikk helt opp til Altahallen der stevnet skulle være. Alta hadde 

laget et show som de åpnet stevnet med. HT&IF hadde gymnaster med på fellestroppene 6-9 år, 10-

12 år og trampett. I tillegg deltok noen av gymnastene fra dametroppen på et program sammen med 

gymnaster fra Alta. Det var masse flott turn og høye svev under oppvisningsdagen, stolte og flinke 

barn på gulvet og stolte trenere. Dagen i hallen avsluttet med medaljeutlevering til gymnastene. 

På kvelden var det felles middag på Rica hotel Alta – trenerne og styret spiste på Peppes. 

 

Søndag var konkurransedagen, og den startet med treninger for alle troppene som skulle delta. 

HT&IF hadde tropper med på trampett rekrutt, junior og senior. Tumbling rekrutt og jr. Show og 

oppvisning (13år og oppover) 

 

Resultater for våre tropper: 

Tumbling  

Rekrutt – 4.plass av 9 lag (5,01p) 

Junior – 2.plass av 4 lag (7,55p) 

 

1.plass i junior mix (8,0 poeng) 

4.plass i rekrutt (4,2poeng) 

7.plass i rekrutt (1,2 poeng) 

  

Show og oppvisning 

2.plass av 4 lag 

 

 

 

Trampett  

Rekrutt 7.plass av 10lag (4,9p) 

Rekrutt 8.plass av 10lag (4,35p)  

Junior – 2.plass av 6 lag (8,2) 

Senior – 3.plass av 4 lag (7,7p) 
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LANDSTURNSTEVNE PÅ HAMAR 25.-30. JUNI 

HT&IF Turngruppas dametropp deltok i sommer på Landsturnstevnet på Hamar som ble arrangert 

25. - 30. juni 2013. Vi reiste ned med en tropp som besto av 14 spente gymnaster. Og igjen ble det 

en kjempeopplevelse for alle sammen!  

Stevnet var tidvis en temmelig våt opplevelse, men alle taklet også dette helt fint.  

 

Troppen deltok på Fellestropp kvinner og menn, med et program kalt "Moving together", laget av 

Vera Rahd Bekken og Wenche Havnås, sammen med rundt 350 andre gymnaster fra hele landet. Vi 

hadde fellestreninger hver formiddag fra onsdag til og med fredag - og to oppvisninger fredag og 

lørdag. Responsen var kjempebra - og oppvisningene var vellykket. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymogturn.no/Nyheter/Sider/kickoffungdomtilwg2015.aspx
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ÅPEN HALL 23.NOVEMBER 

Det var rundt 100 barn og unge som møtte til Turngruppas åpen hall i idrettshallen denne lørdagen. 

Mange av våre trenere stilte opp for å gi et godt tilbud til alle som møtte. 

Det ble arrangert kafe med kaffe og kaker. 

 

 

JULEOPPVISNING 

Årets juleoppvisning ble gjennomført onsdag 4. desember. I år var det en ny tropp med for første 

gang, show rekrutt, og troppen gjorde et flott program for publikum. Nøstene og fellestroppene 6-

9år og 10-13år var også med, og de viste fram flotte program Vi fikk også se alle 

konkurransetroppene på trampett, tumbling, turn kvinner og show junior. Her var det høye svev, 

vanskelige momenter og flott turn. Tribunen var som vanlig full av publikum, noe vi setter stor pris 

på!! 
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4.2 STYRET OG GRUPPAS TRENERE 
 

4.2.1 Trenermøter 

Vi har hatt 3 trenermøte dette året, et i forkant av KM, et ved oppstart av treningsåret og siste etter 

juleoppvisningen. Det er godt oppmøte på trenermøte, og vi ser at dette er viktig for både trenere og 

styret. 

 

4.2.2 Kurs og seminar 

 

Sikringskurs i Honningsvåg 26.-27. januar 

Endelig fikk vi arrangert sikringskurs for trenerne våre her i Honningsvåg. Vi var så heldig at vi 

fikk kurslærer Morten Karlsen fra Kongsberg idrettsforening - Turn. En dyktig mann som kunne 

lære trenerne våre mange nye ting+ at prøvegymnastene lærte masse  

Vi måtte ha kurset i aulaen på skolen, da idrettshallen og Turn ikke var ledig. Dette var ikke det 

beste plassen, men vi fikk det til på et vis! 

Det var 9 trenere fra oss som var deltakere og 1 fra Hammerfest. Noen av våre deltakere hadde 

kurset fra før og var ikke tilstede under hele kurset. Kurset startet med en gjennomgang av nye 

regler og rutiner for konkurranse. 

Trenerne ble kurset i hvordan man sikrer på trampett, og hvordan man vurderer øvelsene til 

gymnastene. 

Som en del av kurset var det også lagt inn litt førstehjelp. 

Vi ble enig om at det var et vel gjennomført kurs med høy kompetanse. 
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Kretsting 

I år var det kun Gøril J. Sedeniussen fra HT&IF som deltok på kretstinget. Dårlig vær hindret de 

andre representantene å komme. Var et kort og greit kretsting som ble arrangert i Alta 

 

 

 

GymX kurs 

26.-28. oktober kjørte kretsen kurs innen GymX. Det var Rakel Hagen Olsen som deltok fra HT&IF 

og bestod kurset. Kurset bestod av 3 deler – Basisdel, aerobicdel og styrkedel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bildet av gjengen som deltok på kurset. 

Rakel Hagen Olsen helt til høyre 

 

Corebarkurs  

I september deltok Sirin Figenschou Høyen på Corebarkurs og ble sertifisert for å kjøre 

Corebartrening. Det er strenge regler for å kunne gjennomføre slike treninger, og instruktørene må 

re-sertifiseres etter hvert for å få fortsette. Vi må også abonnere på ferdige program som skal kjøres, 

og treningene skal ikke avvike fra disse. 

 

4.2.3 Trener 1 utdanning / Dommere 

I juni deltok Hanne Karlsen, Malin Andersen og Elisabeth Knedahl Hansen på dommerkurs i 

troppsgymnastikk. Elisabeth Knedahl Hansen er nå godkjent kretsdommer i troppsgymnastikk  
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4.2.3 Sosiale aktiviteter 

 

Blåtur for trenere og styremedlemmer 

3. september arrangerte styret blåtur for trenere og styremedlemmer. Målet vårt for slike turer er et 

bedre samhold blant trenere, som igjen kan føre til bedre samarbeid.  

Vi startet turen med et møte, før de ble kjørt inn til Skipsfjorden og varmestua. Der ble det 

lagkonkurranser og matservering. Det var ingenting å si på konkurranseinstinktet på samtlige som 

deltok. 
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4.3 INNTEKTSBRINGENDE ARBEID 
 

I tillegg til å bidra og delta i foreningens inntektsbringende arbeid, som i 2013 har vært; 

 En time om dagen 

 17. mai arrangementet 

 Turnrevyen 

har Turngruppa på eget initiativ hatt følgende inntektsbringende tiltak: 

 

4.3.1 Arrangementer 

I år har Turngruppa arrangert Kretsmesterskap, i tillegg til åpen hall og sommer- og 

juleoppvisninger. Vi har inntekter på disse arrangementene i form av inngangsbilletter, 

deltakeravgift, kafésalg og lotteri. 

 

4.3.2 Høstlotteri 

I tillegg til kontingenter og inntekter fra arrangementer, er gruppas årlige høstlotteri en 

hovedinntektskilde for Turngruppa. 

Årets lotteri foregikk i perioden 16. september – 31. oktober, og alle 2 500 tilgjengelige lodd ble 

solgt. Trekningen ble foretatt 1. november, og vinneren av hovedgevinsten, som var et 

reisegavekort verdi kr 10 000, var Eline, Aina Pettersen og Nils Arthur Eriksen. Årets lotteri endte 

med et sluttresultat på kr 64 000. 

 

 

4.4 HT&IF’S HJEMMESIDE 

I år har HT&IF fått ny hjemmeside, med ny leverandør. Turngruppa har vært med i arbeidsgruppa 

som har jobbet fram hjemmesiden vi har nå. Målet har vært å få en enkel hjemmeside, som blir 

brukt av alle gruppene. 

Vi har kjørt en opplæringsdag der noen av våre styremedlemmer deltok, men vi må enda jobbe for 

at flere skal skrive på siden. 

 

 

5. ANSKAFFELSE AV UTSTYR/DRAKTER 
 

I 2013 har Turngruppa investert i følgende: 

 

Drakter  

8 drakter 6-9 år 

Bukser og 1 drakt til trampett 2 

Trenerskjorter 

  

Inventar 

2 nye Boomblastere 

PC til leder 

Bom 

Trampett 

Eurotrampett 

30 Corebar m/stativ 

Trådløs hodemik 

Gymmatter til GymX 
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6. GRUPPAS DUGNADSTIMER 
 

 

LAG / TROPP / ANNEN AKTIVITET ANTALL TIMER 

Treninger 3980 

Arrangement for styret, trenere og reiseledere  

Inspirasjonsdag GymX 30 

Trenermøter 260 

Styremøte, andre møter og administrativ jobb 1050 

Høstlotteriet 120 

Kurs og lignende 370 

Kretsmesterskap 450 

Nordnorsk mesterskap 260 

Kretsting 30 

Åpen hall festivaluka 80 

Kretsturnstevne 2250 

17.mai arrangement 105 

Sommeroppvisning 450 

Landsturnstevner 450 

Åpen hall november 80 

Juleoppvisning 445 

En time om dagen Turngruppa 150 

Turnrevy 200 

Hjemmesiden 30 

  

Totalt antall timeforbruk. 10790 

 

 

 

 

7. SPONSORER 
 

Turngruppa har i 2013 fått svært stor støtte fra lokalt næringsliv, men søknader også til ulike fond 

har gitt resultater. Totalt har vi fått økonomisk støtte på kr 73 300 i 2013, i tillegg til svært mange 

gevinster til både arrangements- og høstlotteri. 

 

Største enkeltbidrag i 2013 kom fra SNN fondet kr 35 000 som ble tildelt i 2012, men utbetalt i 

2013. Vi fikk også kr 15 000 fra Ishavskraftfondet.  
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 8. SLUTTORD  

 
Med en fyldig årsberetning for 2013 har styret vist at vi nok en gang har gjennomført et travelt, 

arbeidskrevende og begivenhetsrikt år. Det er et enormt arbeid som ligger bak fra våre frivillige 

trenere og tillitsvalgte, i tillegg til supplerende hjelp fra øvrige foreldre. HT&IF Turngruppa er 

prisgitt denne hjelpen – ingen er ansatt for å drive aktiviteten i gruppa, og styret har ikke timer nok i 

døgnet til å få alle hjulene til å gå rundt i egen regi.  

Men ganske mange velger faktisk å engasjere seg år etter år etter år. Dette er nok beviset på at 

frivillig arbeid ikke bare er en belastning, men et utrolig givende arbeid også. Du får møte barn og 

unge på en helt annen måte, bli kjent med dem og ta del i både sorg og gleder, se dem utfordres og 

ikke minst se dem mestre. 

En av disse «sliterne» ble høyst fortjent hedret 

under HT&IF sin årsfest høsten 2013. 

Merethe Gjelle Kristiansen ble tildelt  

HT&IFs hederstegn for lang og tro tjeneste i Turngruppa.   

Vi vil med dette takke alle trenere, tillitsvalgte, foreldre,   

både små og store medlemmer, våre sponsorer og andre 

støttespillere for en flott innsats og bidrag i 2013,   

og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i 2014. 

 

 

 

Honningsvåg 

22. februar 2014 

  

 

 

Gøril J. Sedeniussen  Fredrik Helgesen Rosa Behrns Olsen

Leder Nestleder  Sekretær 

 

 

 

 

 

Randi Brynjulfsen Kristiansen 

Kasserer 

Merethe Gjelle Kristiansen 

Styremedlem 

Elisabeth Leiknes Hansen 

Styremedlem 

   

 

  

Line Johnsen Myhre 

Styremedlem 

 

 

 

 

Bente Ravlo 

Varamedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 


