
ÅRSMELDING 2011 

ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING 

 
STYRET 

 

Leder  Marit Figenschau 

Nestleder Hege Berg 

Sportslig/Utdanning Kristin Bach Halland 

Utstyrsansvarlig Siv Monika Kattem 

Kasserer  Kolbjørn Larsen 

Sekretær Kari Fossvoll 

Styremedlem Stein Dyrseth 

Styremedlem Bente Opphaug 

Mot-representant Gro Eli Opøyen 

 

VALGKOMITE 

 

Heidi Lund og Iren Olsen Poort. Bente Opphaug og Marit Figenschau ønsker ikke å stille til 

gjenvalg. 

 

STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 9 styremøter og det er fattet 6 vedtak i løpet av året 2011. Som tidligere 

år har vi organisert mye ved bruk av e-post. 

 

AKTIVITETER 

Følgende partier og trenere har vært i aktivitet vår og høst 2011: 

 

Orklahallen 
Tid Mandag Tid Torsdag 
18.00-

19.30 
Jenter 6. og 7. trinn 

Gutter 3. til 7. trinn 
18.00-

20.00 
Konkurransetrening 

Rekrutter 
19.30-

21.00 
Gutter og jenter 

8. trinn og eldre 
19.00-

21.00 
Konkurransetrening 

Junior/Senior 
Tid Tirsdag  Søndag 
17.30-

19.30 
Jenter 4. og 5. trinn 18.00-

21.00 
Månedlig treningssamling 
Eget uttak 

Orkanger ungdomsskole 

Orkanger Barneskole: 

Tid Mandag                                                                              Torsdag 
17.00-

18.00 
Gymlek                                                                               Gymlek 

Gutter og jenter født 2006                                                 Gutter og jenter født 2007  
  

 

Tid Mandag Tirsdag 
17.00- 

18.00 
Jenter 3. trinn Jenter 1. trinn 

18.00-

19.00 
Gutter 1. og 2. trinn Jenter 2. trinn 

 



Ved årsskiftet 2011/2012 hadde turnavdelinga 315 aktive medlemmer.   

 

TRENINGSAVGIFTER 

 

Vi har følgende semesteravgifter:  

 

Knøtteturnere (født i 2006 og 2007): kr. 400 pr. semester 

1.– 4.trinn: kr. 500 pr. semester  

5.trinn: kr. 600 pr. semester  

6. trinn og eldre: kr. 800 pr. semester 

 

Halv pris for yngre søsken. 

 

TRENERNE 

 

Vi har fortsatt en ung trenergruppe, og er glad for å se at mange turnere ønsker å bli trenere, 

og melder seg som ulønnede hospitanter. Gro Eli har vært svært aktiv i forhold til MOT, med 

flere kvelder med bevisstgjøring av oppførsel på treningene. Det har vært egne kvelder fro de 

yngste, og motivatørskolering for trenerne for konkurransepartiet.  

 

MILJØ 

 

Styret legger stor vekt på å skape godt miljø i turnforeninga, både i hvert parti, i trenergruppa, 

og mellom styret og trenerne. Trenerne har sin representant i styret, og vi har hatt felles 

sommer- og jule-avslutning for trenere og styret. Vi har en flott trenergruppe, som er flinke til 

å få med seg alle turnerne, og turnerne kjenner hverandre på tvers av de ulike partiene.  

 

KURS 

 

13 OIF-turnere deltok på treningssamling i Malvik 19.-20. februar. Trine Eriksen Ekli, Sondre 

Kjøren Gjelstad, Sverre Handegaard, Egil Sletvold, Victoria Strøm og Veronika Reinhaug 

deltok på trenerkurs. 

 

4. og 5.juni arrangerte OIF sikringskurs 1 trampett i Orklahallen. Vi inviterte naboklubbene, 

og Eirin Laksøyen Øie, Sverre Handegaard, Sondre Kjøren Gjelstad, Per Kattem og Morten 

Kristiansen deltok fra OIF.  

 

22.-26. juni ble det arrangert Saltouke i Malvik. 4 turnere deltok på treningssamling og 11 

trenere deltok på trenerkurs. Opplegget var veldig bra, med trenere både fra Sverige og 

Danmark. Både trenerne, turnerne og styrerepresentant var godt fornøyd med utbyttet av 

Saltouka.  

 

Carina Rømme tok trener 2 i trampett i Stavern i september.  

 

KRETSTING 2011  

 

Kretstinget ble i 2011 avholdt på Bårdshaug Herregård 5.-6. mars, og Marit Figenschau, Hege 

Berg, Siv Monika Kattem, Kari Fossvoll og Stein Dyrseth deltok for OIF turn, og vi fikk 

dermed 3 stemmeberettigede, en ekstra stemme i forhold til om vi ikke hadde hatt med en 

mann. 

 

  



BARNEKRETSTURNSTEVNET PÅ RØROS 

Turnerne avsluttet vårsesongen med barnekretsturnstevnet, som i år var på Røros, og var det 

siste stevnet som er for både barn og ungdom. Stevnet var svært vellykket, og foregikk 

innendørs i Røros sin nye flotte hall, Verket. Neste års barnekretsturnstevne er for barn opp til 

13 år og skal foregå i Rissa. 

 

UNGDOMSSTEVNET I LENSVIK 

Turnerne fra 13 år var 18.-20. november på ungdomsstevnet i Lensvik, der stevnet ble 

arrangert i Lensviks nye hall. Orkangers turnere gjorde en strålende innsats, og fikk med seg 

vandrepokal for beste oppvisning. Det var veldig fortjent, og svært etterlengtet, etter år med 

flotte oppvisninger som ikke har nådd helt opp. Ungdommene stortrivdes sammen med andre 

turnere i samme aldersgruppe, og helga var spekket med trening ledet av flere av de samme 

trenerne som de hadde møtt på Saltouka i juni. 

 

KONKURRANSER 

OIF arrangerte 23. januar troppskonkurranse i trampett og tumbling i Orklahallen. OIFs 

seniorer vant tumblingkonkurransen, og ble nr. 2 på trampett.  

 

10 OIF-turnere deltok på Opplandspokalen på Lillehammer 12. og 13. februar. OIF stilte i 

senior mix, og kom hjem med gull i tumbling og bronse i trampett.   

 

OIF deltok 2.april på regional konkurranse i Rosenborghallen. Orkangers rekrutter fikk 4. og 

6. plass i trampett, og 5. og 8. plass i tumbling, junior herrer fikk sølv i trampett, junior dame 

fikk 4.plass i tumbling, og senior mix fikk sølv i tumbling. Dette var første kvalifisering til 

kretsmesterskapet. 

 

1. oktober var det andre kvalifisering til kretsmesterskapet i Rosenborghallen. OIFs rekrutter 

ble nr 5 i trampett og 6 og 10 i tumbling. Junior herrer fikk gull i trampett, junior damer ble 

nummer 7 i tumbling, og senior mix fikk sølv i tumbling. Orkanger var etter de to 

konkurransene kvalifisert med hele 6 tropper til kretsmesterskapet.  

 

KM ble avholdt 27. november på Ørlandet. Våre rekrutter fikk 5. plass i trampett og 4. plass i 

tumbling. Junior damer fikk bronse på tumbling, og junior herrer fikk gull på trampett. Senior 

mix ble nr. 4 på tumbling.  

 

8. desember hadde vi vårt eget klubbmesterskap, der turnerne konkurrerte individuelt. For en 

flott gjeng!  

 

JULEAVSLUTNING 4. DESEMBER 

Juleavslutninga ble tradisjonen tro arrangert i starten av desember, i år fikk vi heldigvis 

søndag igjen, og satte ny inntjeningsrekord på ca kr 40.000. Som vanlig et flott arrangement, 

med mange fornøyde foreldre og turnere som gir gode tilbakemeldinger. Carina Rømme 

hadde regi og var speaker, Sverre var nisse.  

 

Vi takker trenere og styremedlemmer for flott innsats i 2011. 

 

Orkanger 29.02.2012   

 

Kari Fossvoll   Marit Figenschau 

Sekretær      Leder 


