
ÅRSMELDING 2009 

FOR  

ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING 

 
STYRET 

 

Leder  Marit Berg 

Nestleder Hege Berg 

Sportslig/Utdanning Kristin Bach Halland 

Utstyrsansvarlig Marit Figenschau 

Kasserer  Solveig Kjønli 

Sekretær Kari Fossvoll 

Styremedlem Siv Monika Kattem 

Styremedlem Heidi Lund 

Trenerrepresentant Gro Eli Opøyen 

 

 

VALGKOMITE 

 

Iren Olsen Poort og Sissel Mjøen. 

 

 

STYREMØTER 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter og det er fattet 6 vedtak i løpet av året 2009. Som i fjor har 

vi organisert mye ved bruk av e-post. 

 

 

AKTIVITETER 

Følgende partier og trenere har vært i aktivitet vår og høst 2009: 
 

Orklahallen 

Tid Mandager Tid Torsdager Tid Søndager 

18.00   

-

19.30 

 

Jenter 1999 og 

Jenter 1997/1996 

Ingvild Svorkdal, 

Bjørg Siri Solbu, 

Mona Holden, 

Veronika Reinhaug, 

Caroline R. Framvik, 

Hanne Lilleberg 

19.00- 

21.00 
Fellestrening 

11+ 

Anders Gausen, 

Caroline R. 

Framvik, Gro 

Eli Opøyen 

18.00-

20.00 
Jenter 13+ 

Gro Eli 

Opøyen 

19.30

-

21.00 

 

Jenter 1998 

Gutter 5kl.→ 

Trine E.Ekli, Nina 

Walstad By, Guri 

Ofstad, Hanne 

Aakerholm, Bjørg Siri 

Solbu, Kristin B. 

Halland  

 

 



Orkanger Ungdomsskole 

Tid Mandager Tirsdager 

17.00- 

18.00 

 

Jenter 2003 

Bjørg Siri Solbu, Helle 

Strømsvik Evjen, Anita 

Prestmo 

 

Jenter 2002 

Carina Rømme 

Caroline R. 

Framvik, Sanne 

Bye, Helle 

Strømsvik Evjen 

 

18.00- 

19.00 

 

Gutter 1.-4.klasse 

Trine Eriksen Ekli, Per 

Kattem, Kristin B. Halland, 

Viktoria Strøm, Hanne E. 

Ekli, Eirik Halland 

 

Jenter 2001 

Carina Rømme, 

Caroline R. 

Framvik, Sanne 

Bye, Helle 

Strømsvik 

19.00- 

20.00 

 

Jenter 2000 

Astrid Heggem, Marthe 

Solstad, Guri Ofstad 

 

 

Orkanger Barneskole 

Tid Mandager 

 17.00- 

18.00 

 

Knøtteturn: 

Gutter og jenter født 

2004/2005, Veronika 

Reinhaug, Ingrid 

Sæterbakk, Sara Lobakre 

Øberg, Ronja Gundersen, 

Ragnhild Skirstad, Maren 

Holden, Ingrid Akselsen 
 

 

 

Ved årsskiftet 2009/2010 hadde turnavdelinga 250 aktive medlemmer.   

 

 

TRENINGSAVGIFTER 

 

 

Treningsavgifter:  

 

Knøtteturn: 400kr/semester.  

 

1.– 4.trinn som trener på ungdomsskolen:  

500kr/semester.  

 

5.trinn(10-åringer) og eldre i Orklahallen: 

1 trening/uke: 600kr/semester.  

2 treninger per uke: 800kr/semester.  

 

Halv pris for yngre søsken. 

 

 



Treningsavgiftene har vært uendret i flere år, men vi har vært nødt til å investere i nytt utstyr, 

og på grunn av stort utstyr er vi avhengige av å bruke Orklahallen, der vi betaler leie. I tillegg 

har jenter 96-97 nå tilbud om tre treninger pr. uke. I år har vi derfor vært nødt til å øke 

treningsavgifta noe. Vi har ikke fått reaksjoner på dette. 

 

 

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. Dermed er vi sikret trenerrekruttering fremover. Det 

vi må passe på, er at alle våre trenere og hospitanter får nødvendig kursing.  

 

 

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. For turnere over 11 år, som kan være med på 

konkurranser, er vi avhengig av å ha minimum en foresatt som kan samle bindende 

påmeldinger innen frist, organisere skyss og være med utøverne på konkurranser. Mona 

Strøm og Ove Aanonsen er lagledere for de eldste.  

 

 

KURS 

 

I januar arrangerte kretsen kurs hvor Helle Strømsvik Evjen og Veronika Reinhaug deltok på 

modul 4 og 7, generell del.  

 

Caroline Rømme Framvik deltok på hjelpetrenerkurs i Meldal i april.  

 

Det var dessverre svært dårlig oppmøte da vi arrangerte førstehjelpskurs med kursleder fra 

Røde Kors i høst. Bare 5 trenere møtte. 

 

En del av de eldste deltok på Salto-uka på Fosen, og Hanne Lilleberg, Guri Ofstad, Helle 

Strømsvik Evjen, Veronika Reinhaug og Trine Eriksen Ekli gjennomførte sikringskurs der.  

 

Carina Rømme, Caroline Rømme Framvik og Veronika Reinhaug deltok på trenerkurs på 

Levanger i oktober.  

 

Anders Gausen deltok på Convention i Oslo.  

 

Dette tyder på at vi er på vei i forhold til målsettinga om å øke kompetansen til alle våre 

trenere, men fortsatt har vi unge hospitanter som vi må forsøke å finne egnet opplegg for.  

 

 

KRETSTING 2009  

 

Sør-og Nord-Trøndelag krets arrangerte kretsting på Stjørdal, hvor Marit Berg og Kristin 

Bach Halland deltok. 

 

Det ble også gjennomført ekstraordinært kretsting på turnstevnet.   

 



 

 

BARNEKRETSTURNSTEVNET I TRONDHEIM 

 

Barnekretsturnstevnet ble arrangert av Byneset RG, og stevnet foregikk utendørs.  OIF stilte 

med en tropp på i overkant av 190 turnere, trenere og foreldre. Vi var veldig heldig med 

været, og hadde ei super helg.   

 

 

KONKURRANSER 

 

I februar deltok mange av våre eldste turnere på Opplandspokalen på Lillehammer. De kom 

hjem med 5. plass både i trampett og tumbling. 

 

26.april deltok mange av våre turnere i kretskonkurranse i trampett og tumling i Orklahallen. 

Dette resulterte i fire 1.plasser, en 4.plass og en 6.plass. 

 

Mange av våre eldste turnere deltok også på landsturnstevnet i Kristiansand. 

 

På høsten ble det arrangert ungdomsstevne i Malvik, hvor hele 18 av våre turnere deltok. Her 

var det treningssamlinger på fredag og lørdag og stevneprogram med 

oppvisninger/konkurranser på søndag. I tillegg ble det også arrangert troppskonkurranse på 

lørdagskvelden. Dette resulterte for OIF i en 1. plass i seniorklassen og 4. plass i 

juniorklassen.  

 

 

KRETSMESTERSKAP I TROPP I ORKLAHALLEN 26. APRIL 

 

Turnavdelinga arrangerte søndag 26. april KM i troppsturn i regi av kretsen. Dette var den 

siste av to konkurranser vi hadde forpliktet oss til å arrangere i og med at vi fikk økonomisk 

støtte til kjøp av teamtrack. Denne gangen kunne vi bruke vår egen nye tumblingbane! 

 

 

JULEAVSLUTNING 6. DESEMBER 

 

Juleavslutninga ble tradisjonen tro arrangert i starten av desember, i år søndag 6. desember. 

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

ut til å trives, og oppvisningene var som vanlig kjempefine. 

 

Vi solgte store mengder kaffe, kaker, pølser, 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 2009. 

 

 

Orkanger   

 

 

 

Kari Fossvoll   Marit Berg 

   Sekretær           Leder 


