
ÅRSMELDING 2007 

FOR  

ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING  
 

 

 

STYRET 

 

Leder  Hege Berg 

Nestleder Marit Berg 

Sportslig leder Iren Olsen Poort 

Utdanningsleder Kristin Bach Halland 

Kasserer  Solveig Kjønli 

Sekretær Kari Fossvoll 

Styremedlem Sissel Mjøen 

Trenerrepresentant Carina Rømme 

 

 

VALGKOMITE 

 

Anne Løkstad og Kari Fagerholt. 

 

 

STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 22 saker i løpet av året 2007. 

 

 

AKTIVITETER 

 

Følgende partier og trenere har vært i aktivitet vår og høst 2007: 
 

Orkanger barneskole, mandager 

Tid 

16.30-17.30 Miniturn, 2002-2004 

 Trenere: Hanne Aakerholm, Tove Birgitte Høston 

 Hjelpetrener: Bjørg Siri Solbu og Veronica Reinhaug 

 
Orkanger barneskole, tirsdager 

Tid  

16.45-17.45 

 

Marit 

Nybegynnere 01 
Trenere: Carina Rømme og Caroline R. Framvik 

Hjelpetrenere: Hanne Aakerholm og Veronika Reinhaug 

17.45-18.45 

 

Marit 

Jenter 99 
Trenere: Unni Lund Olsen og Mona Øien 

Hjelpetrenere: Trine Eriksen Ekli og Ingvild Svorkdal 

Orkanger Ungdomsskole, mandager 

Tid  

16.30-17.30 

 

Kari 

Jenter 00 
Trenere: Ingrid Skirstad og Tina Olsen Opøien 

Hjelpetrenere: Astrid Heggem og  Ingvild Svorkdal 

 



17.30-18.30 

 

Kristin 

Gutter småskoletrinnet 
Trenere: Hanne Aakerholm og Birgitte Høston 

Hjelpetrenere: Kristin Bach Halland og Bjørg Siri Solbu 

18.30.-20.00 

Kristin 

 

Gutter mellomtrinnet 
Trenere: Hanne Aakerholm og Birgitte Høston 

Hjelpetrenere: Kristin Bach Halland og Bjørg Siri Solbu 

20.00-21.00 

 

Kristin 

Jenter 91-93 
Trenere: Gro Eli E. Opøyen og Ingri Rønning 

  

  

 
Orkanger ungdomsskole, tirsdager 

Tid  

16.30-17.30 

 

Hege 

Jenter 98 
Trenere: Hanne Lilleberg og Nina W. By 

Hjelpetrenere: Hege Berg og Trine Eriksen Ekli 
17.30-18.30 

 

Hege 

Jenter 97 
Trenere: Caroline R. Framvik og Veronika Reinhaug 

Hjelpetrenere: Hanne Lilleberg og Nina W. By 
18.30-19.30 

 

Sissel 

Jenter 96 
Trenere: Carina Rømme og Caroline R. Framvik 

Hjelpetrenere: Marthe Solstad og Veronika Reinhaug 
19.30-20.30 

 

Sissel 

Jenter 94-95 
Trenere: Carina Rømme og Caroline R. Framvik 

Hjelpetrenere: Marte Solstad og Veronika Reinhaug 
Orklahallen, torsdager 

Tid  

 

18.00-19.30 

 

Solveig 

Jenter 94-96 
Trenere: Ingri Rønning og Hanne Lilleberg 

Hjelpetrenere: Nina W. By og Birgitte Høston 

19.30-21.00 

 

Solveig 

Jenter 91-93 
Trenere: Ingri Rønning og Gro Eli E. Opøyen 

Orklahallen, søndager 

Tid  

18.00-19.00 Jenter 91-96 
 

 
 

 

Ved årsskiftet 2007/2008 hadde turnavdelinga 271 aktive medlemmer, trenere og tillitsvalgte. 

Noe som er en økning på 57 i forhold til 2006. Nytt i år er at Miniturn, som tidligere har vært i 

privat regi, nå er en del av OIF-Turns tilbud. Tilbudet er for gutter og jenter i alderen 4-6 år. 

 

 

TRENINGSAVGIFTER 

 

1 time pr. uke kr. 450 pr. semester 

Over 1 time pr. uke kr. 600 pr semester (Dette gjelder alle over 11 år, som i tillegg 

til trening på ungdomsskolen har tilbud om torsdagstrening i Orklahallen). 

 

50 % søskenmoderasjon for yngre søsken. 

 

 



TRENERNE 

 

Vi har en ung, men stabil trenergruppe. Våre trenere er veldig flinke med turnerne, og det er 

styrets oppfatning at de har et fint miljø seg imellom. Vi får fine tilbakemeldinger fra turnere 

og foreldre på trenerne våre. 

 

Torsdagstreningene er ment for at de som er gamle nok til å delta på konkurranser skal få 

ekstra trening, og det er viktig at en er motivert for disse treningene. Det er en forutsetning for 

å kunne være med på torsdagstreningene at en får grunntrening ved å delta på ordinære 

treninger.  

 

 

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. Ordningen med foreldrerepresentanter har 

ikke blitt videreført, og det skyldes at en pr. i dag ikke har så stort behov for dette. 

Styremedlemmene er avhengige av selv å være inne i turngruppa for å kunne se ulike problem 

som oppstår og gripe fatt i dem. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra foreldre som 

savner at de får delta mer aktivt, og går derfor ut fra at det fungerer bra slik vi har det i dag. 

 

 

TURNAVDELINGA PÅ NETT 

 

Det meste av informasjonen om OIFs turnavdeling er tilgjengelig på nettet, både timeplan, 

informasjon om turnstevne og invitasjon til juleavslutning.  

 

 

KURS 

 

I og med at våre trenere er svært unge har veldig få fått godkjente kurs dette året. Det var 

imidlertid stor oppslutning fra våre trenere da kretsen arrangerte kurshelg på Follo 10.-11. 

februar. Det ble også arrangert kurs i gutteturn og i trampett i Orklahallen, hvor det også var 

stor deltakelse fra våre trenere. 

 

 

KRETSTING 2007 PÅ LEVANGER 

 

Kari Fagerholt, Marit Høiseth og Carina Rømme deltok på kretsting på Levanger  

10.-11. mars.  

 

 

BARNEKRETSTURNSTEVNET I RISSA 

 

Turnstevnet i Rissa 8.-10.juni var svært vellykket. Rissa hadde lagt godt til rette og var i 

tillegg heldige med været da det var hovedsakelig et utendørsstevne. OIF stilte med en tropp 

på i overkant av 200 turnere, trenere og foreldre, og vi fikk bo på Åsly skole, hvor hele 

stevnet ble avholdt.  

 



 

KONKURRANSER 

 

Malvik Turn og RG arrangerte konkurranse 9.-11. november. Ingvild Svorkdal, Veronika 

Reinhaug, Astrid Heggem, Ida Martinsen Tiller, Guri Ofstad, Ingrid Skirstad, Hanne 

Lilleberg, Anita Bakken, Trine Eriksen Ekli, Hanne Eriksen Ekli, Mona Øien, Marte Solstad, 

Kristin Bjørnvik og Caroline Rømme Framvik deltok. Orkanger stilte også i kretskonkurranse 

i Trondheim Spektrum 3. november, både på trampett og tumbling, og i trampett ble Orkanger  

nummer 3. Resultatliste er vedlegg. 

 

 

TEAMTRACK 

 

Etter flere års vurdering vedtok vi i år å gå til innkjøp av airtrack. De eldste turnerne/trenerne 

har vært veldig ivrige på dette, og de stilte villig opp for å skaffe inntekter som skulle gå til 

dette. Vi stilte med salgsbod i Orkdalsveien under Orkanger 2007, og trenerne og styret stilte 

som kjøkkenpersonale og selgere. Vi var de eneste som hadde telt, og i småregnet fikk vi 

voldsomt besøk. Vi stekte 25 liter vaffelrøre og kunne solgt mer. Vi fikk inn rundt kr. 8.000. I 

tillegg solgte de eldste turnerne kakebokser før jul, og fikk inn ca kr. 6.000 på dette.  

 

Vi gjorde vedtak på kjøp av teamtrack som har betydelige fordeler både når det gjelder 

størrelse, bruksområder og støy. Teamtracken kostet kr. 75.000, og ble bestilt før jul, til 

ellevill jubel da det ble annonsert på juleavslutninga. 

 

 

JULEAVSLUTNING 9. DESEMBER 

 

Juleavslutninga var søndag 9. desember, og det var enda mer publikum enn tidligere år. 

Carina Rømme hadde regi og var speaker, Marit Berg var nisse. Både turnere og publikum så 

ut til å trives, og oppvisningene var kjempefine. 

 

Vi solgte store mengder kaffe, kaker, brus og sjokolade. I tillegg var det utlodning. 

Juleavslutninga ga ca kr. 37.000,- i inntekter til turnavdelinga. 

 

 

Vi takker trenere og styremedlemmer for flott innsats i 2007. 

 

 

 

 

Orkanger 13.02.07  

 

 

 

 

Kari Fossvoll   Hege Berg 

   Sekretær           Leder 
 

 


