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Komitéer, utvalg, ansatte 
Forbundsstyret 
President:   Torgeir Røinås Pedersen Nedre Glomma Turnforening 
Visepresident:   Birgit Iversen   Finnsnes IL 
Styremedlem:    May Brit Osaland   Tasta Turn   
Styremedlem:   Stian Sivertsen  IL Express     
Styremedlem:   Solveig Johansen Nygård  Oslo Turnforening   
Styremedlem:   Terje Selnes   Hamar IL Turn    
Styremedlem:   Emilie Sørensen   Tranby Turn     
Varamedlem:   Rikke Bjerke   Tromsø Turnforening  

(permisjon fra 18.03.21) 
  
Ansatte 
Ny organisering ble gjennomført april 2020. 
 
Generalsekretær:    Kari Rieth (01.09.20 - 31.01.21) 

Øistein Leren  (t.o.m. 31.08.20) 
(konstituert 20.01.21 - 31.08.22) 

Mona Kristiansen (f.o.m. 01.09.21) 
Avdelingsledere: 
Bredde      Irina Solem 
Kompetanse     Christine Ellingsen 
Konkurranse     Hermod Buttedahl (f.o.m. 01.01.2022) 

(konstituert 01.10.20 - 31.12.21) 
Organisasjon og service   Øistein Leren  (f.o.m 01.09.21) 
      Stig Nilssen  (konstituert 01.02.21 - 30.09.22) 
 
Breddeavdelingen 
Breddekonsulent    Gema Casado 
Breddekonsulent    Minna Børstad 
 
Kompetanseavdelingen 
Utdanningskonsulent    Marie Moltubakk 
Utdanningskonsulent    Kristin Axberg  
Utdanningskonsulent    Toril Nordseth 
Utdanningskonsulent    Gill Helen Johannessen 
 
Konkurranseavdelingen: 
Konkurransekonsulent TM   Ole Kristian Heien Storsve 
Konkurransekonsulent TK   Bente S. Stensrud (80 % t.o.m. 31.07.21) 

(40 % 01.08.20 - 31.07.21) 
Konkurransekonsulent TK/GH  Pia Dangel 50% (09.09.20 - 31.07.21) 
Konkurransekonsulent TK/GH  Camilla Monsen Borgan (f.o.m. 13.09.21) 
Konkurransekonsulent RG   Marianne Halberg 
Konkurransekonsulent TG   Gabriel Negru  (f.o.m 01.01.2022) 
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(konstituert 01.10.20 - 31.12.21) 
Landslagssjef turn kvinner   Laurens van der Hout (t.o.m 30.09.20) 
Landslagstrener turn kvinner   Birgit Vallestrand (50% t.o.m. 31.08.20) 
Landslagssjef turn kvinner   Birgit Vallestrand (f.o.m. 01.09.20) 
Landslagstrener turn kvinner (50%)  Antonio Egri (f.o.m 01.09.20) 
Landslagstrener turn kvinner (30%)  Joanna Uracz (f.o.m. 01.09.20) 
Landslagstrener turn kvinner (20%)  Tiril Døvre (f.o.m 01.09.20) 
Landslagssjef  turn menn   Gabriel Negru (t.o.m. 31.08.20) 
Landslagssjef turn menn   Robert Hirsch (f.o.m. 01.10.21) 
Landslagstrener turn menn   Flemming Solberg (70 % t.o.m. 01.07.20) 
Landslagstrener turn menn   Vyacheslav Strokin (60 % 01.02.20 - 23.06.20,  

100 % 23.06.20 - 30.09.20 og i perioden 
22.04.21-31.08.21) 

Landslagstrener turn menn   Marcus Conradi (70 % 01.09.20 - 31.12.20) 
Landslagstrener turn menn   Valentyn Skrypin (40 % 01.09.20 - 31.07.21) 
Gutteansvarlig turn menn Marcus Conradi (20% 01.02.20 - 31.08.20, 

01.03.21 - 31.12.21)    
Landslagssjef Rytmisk Gymnastikk  Elizabeth Paisieva 
Landslagstrener Rytmisk Gymnastikk Stela Sultanova 
Landslagssjef troppsgymnastikk  Henning Ottersen 
 

Organisasjon og serviceavdelingen: 
Rådgiver klubbutvikling   Marianne Eikeland (40%) 
Rådgiver utstyr og anlegg   Stig Nilssen 
Rådgiver media og kommunikasjon  Charlotte Mæland 
Rådgiver digitale verktøy   Siv Kleiberg (60% t.o.m. 30.04.21) 
Rådgiver verdiarbeid    Maria Karin Dalsbø 
Regnskapskonsulent    Guri-Mette Aslaksen 
Organisasjonskonsulent   Anne-Kristin Sollid 
Organisasjonskonsulent   Eirunn Finsrud 
Organisasjonskonsulent    Siril Ueland Fossdal 
Organisasjonskonsulent arrangement Hanne Jørgensen 
Organisasjonskonsulent Økonomi  Siri Todnem (f.o.m. 14.09.20) 
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Organisasjonskart administrasjonen 
 

 
Tingvalgte komiteer 

 
Kontrollkomité 
Leder:   Rune Reinertsen   Kristiansands Turnforening    
Medlem:  Oddrun Vabø    Lindås Idrettslag Turn    
Medlem:  Jørn Nordeng   Gulset IF Turn    
Varamedlem:  Britt Mellegaard  Trondhjems Turnforening     
Varamedlem:  Bjørn Auglend   Tønsbergs Turnforening  
 
Lovkomité (oppnevnt av forbundsstyret) 
Leder:   Iuliana Pedersen  Stabekk Turnforening 
Medlem:  Trude Riple   Laksevåg Turn og Idrettslag     
Medlem:  Jørn Nordeng    Gulset IF Turn    
Varamedlem  Lisbeth Coste   Ski IL      
Varamedlem  Hans-Petter Fridheim  Tjøme Turnforening     
 
Fondsstyret 
Leder:   Ann-Mari Steinsland   Oslo Turnforening     
Medlem:  Arno Riefenstahl  Grimstad Turn og IF     
Medlem:  Rune Reinertsen   (representerer kontrollkomiteen)    
Varamedlem:  Nina Fjellet   Skotfoss Turn     
Varamedlem:  Helga Iren Nesset  Laksevåg Turn- og Idrettslag  
Varamedlem: Tom Thingvold  Tromsø Turnforening 
 
Valgkomité 
Leder:   Lise Lorentzen Mandal Tønsberg Turnforening     
Medlem: Lars Hugo Berg  Skjeberg Turnforening    
Medlem: Henriette Bismo Eilertsen Alta Turnforening     
Medlem: Ragnhild Havenstrøm  Skotfoss Turn og IF     
Medlem: Hans Erik Reinvik  Bodø og Omegn IF Turn     
Varamedlem: Siv Langerød-Erichsen  Tvedestrand Turn og Idrettsforening    
Varamedlem: Mathias Hoff   Mosjøen IL Turn     
 
 
Styreoppnevnte komiteer 
2020 og 2021 
 
TURN KVINNER 
 
Leder:  Anne Torill Nordli  Hammer Turn 
Medlem: Ann Helen Bjørnstad  Ås IL 
Medlem: Siv Rita Eikeskog  Sola Turn 
Medlem: Sofie Bråten   Oslo Turnforening 

 
TURN MENN 
 
Leder:  Asbjørn Sorteberg  Fredrikstad TF         
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Medlem: Børge Johansen  Tromsø TF 
Odin Nielsen   Stavanger TF 
Jørgen Skar   Stavanger TF 
Tom Thingvold  Tromsø TF 
 

 
Fra 01.09.2018 - 31.10.2020 
Leder:  Kristin Gilbert   Hammer Turn       
Medlem: Hilde Dalen   Haugesund TF 
  Ida Lindtveit Røse  Kolbotn IL 
  Marit Sørensen  Skjeberg TF 
  Siri Kornstad   Bergens TF  
 
Fra 01.11.2020 
Leder:  Kristin Gilbert   Hammer Turn 
Medlem: Anita Rygh   Holmestrand IL 
  Hanna Nemchenko  Kolbotn IL 
  Marit Sørensen  Skjeberg TF 
  Siri Kornstad   Bergens TF (t.o.m. 10.12.21) 
 
 
 
 
TROPPSGYMNASTIKK 
 
Fram til 31.10.2020: 
Leder:  Kjetil Folkvord   Oslo Turnforening       
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening 
Medlem: Tron Lunde   Tranby Turn 
Medlem: Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem: Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
 
Perioden 01.11.2021-31.08.2022: 
Leder:  Tron Lunde   Tranby Turn 
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening  
Medlem: Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem: Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
Medlem: Nikolai Meredith,  Oslo Turnforening (t.o.m 20.05.21) 
Medlem:  Patrick Laulo Vesth        Arendals Turnforening (f.o.m. 19.08.21) 
 
 
 
BREDDE 
 
Komitéen 
02.09.2019-31.08.2020 
Leder:  Heidi Marie Taksdal  Klepp IL Turn         
Medlem: Jorun Marie Dahle Hals  Trondhjems Turnforening  
Medlem:          Wenche Havnås                  Stokke IL Turn 
Medlem:          Tora Sundelin                    Tromsø Turnforening 
Medlem:          Inger-Lise Olsen                 Fredrikstad Turnforening 
Representant fra NKGV: Laila Edvardsen Ski IL Turn 



 
 
 
 
 

 
 
 

7 

Representant fra NTV: Helge Sætre  Laksevåg Turn og IL 
 
 
Fra 01.09.2020 
Leder:  Heidi Marie Taksdal  Klepp IL Turn        
Medlem: Jorun Marie Dahle Hals Trondhjems Turnforening  
Medlem:          Wenche Havnås                  Stokke IL Turn 
Medlem:          Tora Sundelin                    Tromsø Turnforening 
Medlem:          Inger-Lise Olsen  Fredrikstad Turnforening (t.o.m. 24.10.21) 
Representant fra NKGV: Laila Edvardsen Ski IL Turn 
Representant fra NTV: Helge Sætre  Laksevåg Turn og IL 
 
 
GYMNASTIKKHJUL 
 
Leder:  Helge Sætre   Gran IL         
Medlem: Erik Norman-Larsen  Spydeberg TF   
Medlem:  Silje Bjørgeengen  Gran IL 
Medlem:  Marie Kubberød  Norrøna IL Turngruppe 
 
Fra 01.11.2020 byttet komiteen navn til arbeidsgruppe gymnastikkhjul og består av følgende 
medlemmer: 
 
 
Arbeidsgruppe 
Leder:   Erik Norman-Larsen    Spydeberg TF    
Medlem: Silje Bjørgeengen    Gran IL 
Medlem: Marie Kubberød (t.o.m. 26.11.2021)  Norrøna IL Turngruppe 
Medlem:  Heidi Kaugerud Voilås   Rygge IL 
Medlem:  Svein Rudshagen    Rygge IL 
Medlem:  Helene Mortensen    Rygge IL 
 
 
 
ANLEGG OG UTSTYR 
 
Leder:  Ole Ivar Folstad  Trondhjems Turnforening         
Medlem: Morten Karolius  Finnsnes IL Turngruppa 
Medlem: Vibeke Trøa   Malvik Turn og RG (til 02.07.2020) 
Medlem: Mats Celius Oshaug  Melbo Turnforening (til 31.01.2020) 
Medlem:  Lene Lunde   Tranby Turn (fra 01.11.2020) 
Medlem: Tony Machin   Sola Turn (fra 01.11.2020) 
 
 
HEDER 
Leder:  Magne Hodne   Klepp Idrettslag (t.o.m. 30.06.20) 
Medlem: Brit Øiesvold   Bodø & Omegn IF turn 
 
 
INTERNASJONALE KOMITÉER 
 
UEG President Teknisk komité menn Tom Thingvold 
UEG Visepresident Gym for all komité Heidi Marie Taksdal 
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FIG Medlem Council    Lise L. Mandal 
IRV Visepresident     Maria Sollohub  

Forbundsstyrets beretning 2020-2021 
Styret og administrasjon 
Forbundsstyret fikk følgende sammensetning etter valget på Forbundstinget i Oslo 2020: 

- Torgeir Røinås Pedersen, president 
- Birgit Iversen, visepresident 
- Terje Selnes, styremedlem 
- May Brit Harestad Osaland, styremedlem 
- Stian Syvertsen, styremedlem 
- Emilie Sørensen, styremedlem 
- Solveig Johansen Nygaard, styremedlem 
- Rikke Bjerke, varamedlem   

 
I henhold til NGTFs lov § 17 ble Maria Karin Dalsbø valgt som representant fra de ansatte til 
forbundsstyret.  
 
Det nye styret konstituerte seg på det første ordinære styremøte 01.11.20 med Torgeir 
Røinås Pedersen, Birgit Iversen og generalsekretær Kari Rieth som arbeidsutvalg.  
 
I etterkant av at generalsekretær Kari Rieth sa opp sin stilling pr. 31.01.21 ble avdelingsleder 
for Organisasjon og service, Øistein Leren, konstituert som generalsekretær og inngikk i 
arbeidsutvalget.  
 
Varamedlem ble innvilget permisjon fra sitt verv i sak FS-41/20-22.  
 
Det ble foretatt ny konstituering i sak FS-67 ved Mona Kristiansens tiltredelse som 
generalsekretær. 
 
Varamedlemmet har deltatt på styremøtene inntil hun fikk permisjon og har hatt oppgaver og 
ansvarsområder tilsvarende ordinære styremedlemmer. Det er per 18.03.22 gjennomført 19 
styremøter i perioden, og det er behandlet 122 saker. 
 
Det vises ellers til Økonomisk beretning når det gjelder arbeidsmiljø, sykefravær, 
kjønnsfordeling blant styret og ansatte, samt antall årsverk. 
 
Arbeidet med oppgaver i strategisk med perspektiv fram mot 2022. 
Det har vist seg at flere av målene i strategisk plan er vanskelige å måle, både fordi de er 
kvalitative mål som krever mer inngående vurderinger og fordi det i flere tilfeller er andre 
organisasjonsledd enn forbundsnivået som har mulighet til å stå for gjennomføringen. 
 
Forbundet har i perioden 2020-2021 hatt en medlemsnedgang på til sammen 14,8 %. 
Grunnlaget for tallene er idrettsregistreringen 2019 (foretatt i 2020) på 112 098 medlemmer 
og idrettsregistreringen 2020 (foretatt i 2021) på 95 488 medlemmer. Den kraftige 
nedgangen har klar sammenheng med Koronapandemien. 
 
Bredde 
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Breddeaktiviteten vår engasjerer fortsatt den største delen av medlemsmassen, og den 
berører alle aldersgrupper. Målene som finnes under bredde i strategisk plan er av en slik art 
at de alltid vil være aktuelle å arbeide videre med.  
 
Pandemien gjorde det vanskelig for breddeaktiviteten og opprettholde aktivitetene for selv 
om samfunnet til tider åpnet opp igjen i løpet av perioden fra september 2020 til januar 2022, 
så har breddeaktivitetene vært de som har måttet vente lengst. Det har vært noe bedre 
muligheter for barn og ungdom, mens de voksne har vært underlagt strenge restriksjoner i 
lengre perioder. 
 
NGTF valgte å ikke delta på Golden Age 2020 som ble gjennomført høsten 2021, og 
Eurogym 2020 ble avlyst. Vi viser for øvrig til mer detaljer i rapporten fra Breddekomiteen. 
 
Konkurranseaktivitet 
Konkurranseaktiviteten har vist kraftig nedgang i løpet av tingperioden. Målt i antall 
konkurranselisenser ser vi at 6290 betalte konkurranselisens i 2019, 4373 i 2020 og 3677 i 
2021. Dette er en stor nedgang som nok i hovedsak kan sies å skyldes pandemien. 
 
Målsettingene innen de ulike grenene blir kommentert i rapportene fra de tekniske 
komiteene. På et overordnet nivå har man sett at det er krevende for et forbund med små 
markedsinntekter å starte opp, utvikle og drifte fire satsninger mot internasjonale 
prestasjoner samtidig. I denne perioden har våre landslagstrenere og støtteapparat klart å 
vedlikeholde kontakten med utøvere og lag til tross for mange praktiske utfordringer. Våre to 
utøvere som kvalifiserte seg til OL gikk igjennom en svært vanskelig forberedelsesfase, men 
de deltok i det utsatte OL i Tokyo og presterte i tråd med forventningene. 
 
Konkurranseaktiviteten er kompetansekrevende, og i den perioden vi har lagt bak oss har det 
vært svært krevende å gjennomføre tiltak for kompetanseoverføring både gjennom kurs og 
seminarer. Det har blitt gjort mye bra med digitale plattformer, men det erstatter ikke læring 
og erfaringsdeling i hall sammen med andre trenere og utøvere. 
 
Perioden har også vært krevende for våre dommere som ikke har fått praktisert i noe 
vesentlig grad. Vi har dommere i alle grener som nyter stor respekt internasjonalt, og vi har 
komiteer som sørger for god kompetanse på dommere i nasjonale konkurranser. Dette er et 
arbeid som vi ser er grunnleggende for videre utvikling i retning av flere aktive. 
 
Organisasjon 
NGTF gjennomførte omorganisering av kretsene i løpet av forrige tingperiode, og denne 
perioden er den første hvor vi har hatt ny organisering med 10 kretser. Dette skjedde da 
samtidig med pågående pandemi, og vi har enda ikke fått arbeidet med normal aktivitet i en 
ny organisasjon. Det er likevel tegn som tyder på at vi er på riktig vei, men at det er viktig å 
ha et aktivt forhold til organiseringen av kretser og aktiviteter slik at det blir til det beste for 
medlemmene. 
 
Omorganiseringen av administrasjonen har blitt implementert i perioden, og den har nå 
begynt å komme på plass i sin nye form med fire avdelinger og med en ledergruppe 
bestående av generalsekretær og avdelingslederne. Det er fortsatt arbeid som gjenstår for at 
driften blir optimal, men vi ser at man har oppnådd gode resultater blant annet med en bedre 
organisering av kompetansevirksomheten, økonomioppfølgingen i kretsene, gjennomføring 
av arrangement, oppfølging av organisatoriske forhold og koordinering av aktiviteter. Men, 
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her vil man også måtte forvente ytterligere forbedringer og justeringer når pandemien er 
over. 
 
Jfr organisasjonskart NGTF administrasjon under oversikt ansatte. 
 
Verdiarbeid 
 
Forbundet har i perioden hatt et økt fokus på verdiarbeid bla ved å ha en stillingsprosent i 
administrasjonen som følger opp dette spesielt. Det er også opprettet et varslingsråd 
bestående av president, generalsekretær og rådgiver verdiarbeid, i tillegg er gjennomgang 
av varslingssaker et fast agendapunkt på forbundsstyremøtene. Rådgiver verdiarbeid 
håndterer og følger opp innkommende varslingssaker. I perioden er det mottatt mellom 30-40 
saker. Rutinene for varsling er oppdatert og synliggjort, i tillegg til utrulling av et nytt 
varslingssystem. Det er blitt opprettet ulike samarbeid, blant annet med Redd Barna. 
Gjennom perioden har Trygg på trening med Redd Barna blitt utviklet og lansert, et kurs som 
skal gjøre klubbene til et trygt sted for barn. Gjennom verdiarbeidet ønsker NGTF å sikre en 
trygg og etisk idrett, med kontinuerlig fokus og arbeid ift forebygging av blant annet 
trakassering, overgrep og diskriminering. 
 
Klubb- og lederutvikling 
Arbeidet med klubb- og lederutvikling er utfordrende, og har vist seg enda mer utfordrende 
nå i pandemien. Innenfor dette området er man ikke bare avhengig av ressurser på sentralt 
og regionalt nivå, men enda mer avhengig av at lag og ledere ønsker å ta del i det. 
Tidsklemme og utfordringene med å finne tid til å gjøre utviklingsarbeid er forklaringer vi 
møter når temaet tas opp. 
 
Forbundet har i perioden ikke evnet å ha et godt nok fokus på dette området selv om man 
har lagt til rette for digitale løsninger og hjelpemidler som alle lag kan benytte, slik som 
Klubbpakka.no.  
 
De konkrete målene i planen er vanskelige å måle, men de nye digitale verktøyene som nå 
utvikles hos NIF gir håp om at det vil bli lettere å følge opp målene som er i planen, og ikke 
minst kunne registrere måloppnåelse. 
 
Trenerkompetanse 
Gymnastikk- og turn er en kompetansekrevende idrett å være trener i. Det anerkjennes av 
alle, og har betydning for vår innsats på dette området. I tingperioden har det vært gjort en 
stor og betydningsfull innsats med digitalisering og revidering av materiellet til trenerkursene 
og videreutvikling av øvrig materiell. Det utvikles stadig nye animasjoner til bruk i 
undervisningen. Pandemien har også her ført til ekstra utfordringer gjennom at mye kapasitet 
har blitt brukt på å utlyse og organisere kurs som så har måttet avlyses på grunn av 
restriksjoner. 
 
Det vises ellers til flere detaljer i beretning for utdanning. 
 
Utstyr og anlegg 
Utstyr og anleggskomiteen har fulgt opp arbeidet omkring bygging av basishaller og det å 
finne et system for kvalitetssikring av eksisterende anlegg og utstyr.  
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Anlegg og utstyr er en sentral rammefaktor for lagene våre, og det er gledelig å registrere at 
til tross for store utfordringer i hele samfunnet, har det blitt ferdigstilt mange haller i 
tingperioden. I perioden 2018 til 2021 er det bygget 29 basishaller. Det vises ellers til flere 
detaljer i beretningen fra Utstyrs- og anleggskomiteen. 
 
Marked og kommunikasjon 
Gymnastikk og turn har opprettholdt en brukbar synlighet i riksmedia i inneværende 
tingperiode. I 2021 fikk man også på plass en avtale om streaming gjennom Amedia, noe 
som forventes å bidra til ytterligere synlighet.  
 
Deltagelse i OL viser seg alltid å ha effekt på synlighet for våre idretter, så også med våre to 
utøvere i Tokyo. Våre øvrige utøvere har hatt mindre muligheter til synlighet, da det aller 
meste har blitt avlyst eller har blitt gjennomført uten publikum og media til stede.  
 
Arbeid med markedsavtaler har vært opprettholdt i perioden til tross for at tradisjonelle 
partnere også har hatt svært store vanskeligheter gjennom pandemien. Tradisjonelle 
partnere for NGTF er innen reiseliv, noe som har ført til at man har måttet reforhandle alle 
avtaler.  
 
Synlighet er et viktig element i arbeidet med partnere, men forbundets profil tilsier også at det 
er viktig at hele organisasjonen jobber sammen for at vi skal være attraktive for nye partnere. 
Vi er et stort forbund, men vi er kun store når vi samarbeider i alle ledd. 
 
Internasjonalt engasjement 
Norges Gymnastikk og Turnforbund har representanter i følgende internasjonale organer; 
Tom Thingvold er president i teknisk komite turn menn i European Gymnastics, og dermed 
også fast medlem i styret. Heidi Marie Taksdal er visepresident i Gymnastics for All komiteen 
i European Gymnastics.  
 
Marie Solohub er visepresident i International Wheel Gymnastics Federation IRV. 
 
Lise Lorentzen Mandal ble gjenvalgt som en av delegatene fra Europa i FIG Council under 
kongressen i 2021, og Marie Moltubakk ble valgt inn som medlem i den tekniske komiteen 
for Rytmisk Gymnastikk i FIG.  
 
Disse representantene representerer en viktig stemme for norsk gymnastikk og turn inn i de 
internasjonale organene.  
 
Evaluering 
Perioden siden det utsatte forbundstinget i 2020 har som det framgår vært mye preget av 
virkningene av pandemien, og med det ikke medført de store mulighetene til omfattende 
evalueringsarbeid. 
 
 

Torgeir Røinås Pedersen 
President 

 
Birgit Iversen    May Brit Harestad Osaland   Terje Selnes  
Visepresident    Styremedlem    Styremedlem  
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Solveig J. Nygaard   Stian Syvertsen Emilie Sørensen Maria K. Dalsbø 
Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem  Ansatt repr. 

 

Beretning Turn kvinner 2020      
 
Komitéen 
Leder:  Anne Torill Nordli  Hammer Turn 
Medlem: Ann Helen Bjørnstad  Ås IL 
Medlem: Siv Rita Eikeskog  Stavanger Turnforening 
Medlem: Sofie Bråten   Oslo Turnforening 
 
Komiteen har avholdt 7 møter og behandlet 51 saker i løpet av 2020. 
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030: 
Etablert toppidrettskultur med deltagelse i OL. 
 
Mål mot 2022: 
Bredde/rekruttering 
1. Godt etablerte regioner med 5 faste regionsansvarlige. 
2. Antall utøvere i Norges cup skal ha økt og spesielt i klasse 2 (15-16 år) og 3 (17 år og 
eldre) har økt med 5% i løpet av perioden. 
3. Antall utøvere som turner i konkurranser med internasjonalt reglement har økt med 5% i 
løpet av perioden. 
 
Trener- og dommerkompetanse: 
1. Vi har 30 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere. 
2. Vi har 34 aktive forbundsdommere. 
3. Vi har 5 aktive internasjonale dommere. 
4. Alle klubber har minimum en dommer på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. 
 
Sportslige resultater: 
1. Delta med en gymnast i OL 2020. 
2. Delta med en gymnast i mangekampfinalen i EM 2022. 
3. Minimum en gullmedalje i Nordisk Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap. 
 
 
Status 
Overordnet mål mot 2030 
Landslagene for sesongen 2020, bestod av 14 seniorgymnaster og 12 juniorgymnaster fra 
totalt 9 klubber. Rekruttlaget bestod av 13 gymnaster fra 7 klubber. 
 
Det var planlagt 12 landslagssamlinger i 2020. I januar og februar ble det gjennomført fire 
landslagssamlinger. Nico Zijp, Daymon Jones og Patrick Kiens, alle fra Nederland, har 
bidratt med sin ekspertise på ulike samlinger. En FIG 1- konkurranse ble arrangert før all 
aktivitet ble redusert til et minimum etter 12.mars.  
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NM senior og NM junior ble gjennomført høsten 2020. Julie Madsø (Oslo TF) vant NM senior 
og Oslo TF vant lagkonkurransen. I NM junior vant Marie Rønbeck (Oslo TF) og Oslo TF 
vant lagkonkurransen. Øvrige nasjonale konkurranser ble avlyst. 
 
Birgit Vallestrand overtok som ny landslagssjef september 2020 etter Laurens van der Hout, 
og Antonio Egri, Joanna Uracz og Tiril Døvre ble ansatt som landslagstrenere i henholdsvis 
50%, 30% og 20% stilling. 
 
På grunn av situasjonen ble det gjennomført digitale møter mellom gymnaster og 
landslagsledelsen 
 
Et av satsningsområdene for landslaget er helse og skadeforebyggende trening.  
Det ble søkt på midler fra Olympiatoppen for å utvikle et team rundt dette arbeidet. 
Søknaden ble dessverre ikke innvilget. 
 
 
Bredde og rekruttering 
Regionale samlinger ble gjennomført i alle 5 regioner. Det ble også arrangert to åpne 
samlinger for rekrutter som turner FIG, men som ikke er på landslaget. På første samling 
deltok 68 jenter fra 16 ulike klubber. Tilbakemeldinger fra samlingene er grunnleggende 
positive. Målet med samlingene er å gi et tilbud til gymnaster under landslagsnivå med tanke 
på rekruttering og miljø. Det er fint å jobbe sammen med erfarne trenere og få hjelp til 
videreutvikling og mulighet til å stille faglige spørsmål. 
 
 
Trenere og dommere 
I januar ble det arrangert dommer- og trenerseminar med 68 deltakere. Seminaret var åpent 
for alle dommere og for trenere. Målet for seminaret var å analysere og dømme øvelser fra 
turnstigen, FIG-elite og internasjonalt reglement. I januar ble det også gjennomført trenerkurs 
med tema Yourschenko i hopp med Nico Zijp fra Nederland. 
Internasjonalt dommerkurs, dommerkurs og revidering av nasjonal turnstige og FIG elite ble 
utsatt til 2021.  
 
 
Internasjonal representasjon 
Norge deltok ikke internasjonalt i 2020. Mange av de internasjonale konkurransene ble 
avlyst. EM junior og senior ble arrangert i Tyrkia i desember 2020. Etter styrevedtak ble det 
besluttet at Norge ikke skulle delta. 
 
 
Konklusjon/betraktning 
2020 var et krevende år for gymnaster, trenere og klubber som følge av pandemien. Haller 
var stengt ned i lengre perioder, og det var ulikt i hvilken grad det var mulig å få opprettholdt 
aktivitet. 
 
 
Dato: 1. februar 2022 
 
Anne Torill Nordli 
Leder TKTK 
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Beretning Turn kvinner 2021 
 
Komitéen 
Leder:  Anne Torill Nordli  Hammer Turn 
Medlem: Ann Helen Bjørnstad  Ås IL 
Medlem: Siv Rita Eikeskog  Sola Turn 
Medlem: Sofie Bråten   Oslo Turnforening 
 
Komiteen har avholdt 8 møter og behandlet 54 saker i løpet av 2021.  
I tillegg har TKTK hatt ett fellesmøte med TKTM i april 2021.  
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030: 
Etablert toppidrettskultur med deltagelse i OL. 
 
Mål mot 2022: 
Bredde/rekruttering 
1. Godt etablerte regioner med 5 faste regionsansvarlige. 
2. Antall utøvere i Norgescup skal ha økt og spesielt i klasse 2 (15-16 år) og 3 (17 år og 
eldre) har økt med 5% i løpet av perioden. 
3. Antall utøvere som turner i konkurranser med internasjonalt reglement har økt med 5% i 
løpet av perioden. 
 
Trener- og dommerkompetanse: 
1. Vi har 30 aktive trenere med trener 2 kompetanse eller høyere. 
2. Vi har 34 aktive forbundsdommere. 
3. Vi har 5 aktive internasjonale dommere. 
4. Alle klubber har minimum en dommer på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. 
 
Sportslige resultater: 
1. Delta med en gymnast i OL 2020. 
2. Delta med en gymnast i mangekampfinalen i EM 2022. 
3. Minimum en gullmedalje i Nordisk Mesterskap og Nord Europeisk Mesterskap. 
                          
 
 
Status 
 
Overordnet mål mot 2030 
Landslagene for sesongen 2021 bestod av 13 seniorgymnaster og 15 juniorgymnaster fra 
totalt 8 klubber.  
 
Det var planlagt 8 landslagssamlinger i 2021. Samlingene er viktige møtepunkter siden 
gymnastene trener i egne klubber og det har vært lite konkurranseaktivitet. Noen av 
samlingene har også vært kvalifiseringer til mesterskap. De nasjonale konkurransene våren 
2021 ble avlyst. Teknisk komité la til rette for videobedømming for seniorer og juniorer i mars 
som erstatning for FIG1-konkurransen som ble avlyst. I juni ble FIG 2 arrangert digitalt med 
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til sammen 103 påmeldte i klassen rekrutt, junior og senior. Høstens FIG 3 og NM senior og 
junior kunne arrangeres innenfor gjeldende smittevernregler. 
 
Juliane Tøssebro (Fana/Laksevåg IL) vant NM senior og Oslo TF vant lagkonkurransen. I 
NM junior vant Keisha Lockert (Oslo TF) og Oslo TF vant lagkonkurransen. 
 
Turn kvinner har god fremgang mot målsetningen om å høyne nivået for «Vi er Norge»-
lagene. I tillegg til deltagelse i mesterskap og internasjonal erfaring samt oppdatering av 
kompetanse, er også kvinnenes helse satt som prioritet. Det jobbes steg for steg, det jobbes 
med å inkludere alle som skal inkluderes, samt å gjenskape og ivareta det som allerede 
fungerer optimalt for å utvikle prestasjonskulturen. 
 
 
Bredde og rekruttering 
Det har vært drevet breddetiltak i alle 5 regionene, og kompetansebygging for trenere og 
dommere i kretsene og regionene. Det ble planlagt for regionale workshops og regionale 
FIG-samlinger. Slike FIG-aktiviteter er viktige samlingspunkt for å beholde bredden i turn 
kvinner, spesielt for aldersgruppen fra 13 år.  
 
Det har også vært arrangert to åpne samlinger for rekrutter som turner FIG, men som ikke er 
på landslaget. Den siste samlingen var sammen med juniorlandslaget. 
Rekruttlaget var i gråsonen når det gjelder barneidrettsbestemmelsene. Samlingene ble 
derfor åpnet for alle som ønsker å delta i rekruttklassen i FIG. 
 
Corona-restriksjonene og smittevernreglene åpnet høsten 2021 for muligheter til å arrangere 
nasjonale konkurranser. Nasjonal rekruttkonkurranse, Norgescup for turnstigen og 
Norgesfinalen kunne derfor gjennomføres som planlagt. I Norgescup for turnstigen deltok 
128 gymnaster. Dette er en nedgang på ca 30 gymnaster fra 2019, noe som også kan 
forklares med at det var en økning i tilsvarende antall gymnaster som deltok i FIG-
juniorklassen i 2021. Antall deltakere i eldste jenteklasse var som tidligere. 
 
 
Trenere og dommere 
Trener- og dommerseminar ble avholdt digitalt med ca 80 påmeldte. Leder av den 
internasjonale tekniske komiteen for turn kvinner, Donatella Sacchi, orienterte om det nye 
bedømmingsreglementet som trådte i kraft fra 1.1.2022. Utover dette ble seminaret brukt til å 
dømme øvelser samt tema om skadeforebygging.  
 
Selv med 34 forbundsdommere, er det krevende å få dommere til nasjonale konkurranser. I 
løpet av året ble det utdannet en rekke nye kretsdommere. I november ble det gjennomført 
to webinarer med gjennomgang av reglement og praktisk bedømming som første del av 
forbundsdommerkurs 2022. Over 50 personer deltok på webinarene. Eksamen holdes i 
januar 2022. FIG-elite reglementet samt turnstigen ble revidert og er klart for 2022. 
 
 
Internasjonal representasjon 
Som følge av pandemien ble flere internasjonale konkurranser avlyst. Norge vedtok å ikke 
delta i Nordisk mesterskap for juniorer, da denne ble avholdt digitalt høsten 2021. I stedet 
deltok juniorgymnaster i konkurranse i Frankrike og Polen. 
 
Norge deltok i følgende internasjonale konkurranser og mesterskap i 2021: 
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EM senior 17.-24.05, Sveits. Gymnaster: Julie Søderstrøm, Edel Fosse, Mali Neurauter (alle 
Oslo TF) og Juliane Tøssebro (Fana/Laksevåg IL). Neurauter ble Norges beste i 
mangekamp på 55. plass (47.066 p). Dommer: Ann Helen Bjørnstad og Anne Torill Nordli – 
supervisor invitert fra European Gymnastics. 
 
Ghent 25.-27.06, Belgia. Gymnaster senior: Julie Erichsen (Fana/Laksevåg IL), Mari Kanter 
(Holmen TT), Mali Neurauter, Marie Rønbeck og Julie Madsø (alle Oslo TF). Erichsen deltok 
i sin første konkurranse siden skaden i mars, og Rønbeck og Madsø debuterte i internasjonal 
seniorkonkurranse. Rønbeck ble best av de norske seniorene. 
Gymnaster junior: Olivia Bergem, Madelen Leitner, Keisha Lockert (alle Oslo TF), Anniken 
Olsen (Sotra SK) og Kristine Hammerø (Ålesund TF). 
 
OL 24.-08.08, Japan. Gymnast: Julie Dicko Erichsen (Fana/Laksevåg IL). Erichsen ble 
dessverre skadet våren 2021, men etter vellykket operasjon, god opptrening og godt 
samarbeid mellom gymnast, klubbtrener og landslagssjef, fikk hun klarsignal til deltakelse av 
Olympiatoppen og turnet skranke. Erichsen var første norske, kvinnelige turner i OL siden 
1992. Dommer: Anne Torill Nordli. 
 
VM 17.-24.10, Japan. Gymnaster: Maria Tronrud, Marie Rønbeck, Selma Halvorsen (alle 
Oslo TF) og Juliane Tøssebro (Fana/Laksevåg IL). Tronrud var Norges beste i mangekamp 
med 46.465 poeng og 41. plass. Tøssebro 48. plass med 45.332 poeng. Halvorsen og 
Rønbeck deltok i to apparater hver (kun tre deltakere fra hver nasjon i hvert apparat). 
Dommere: Ann Helen Bjørnstad og Liliana Buer. 
 
Nord Europeisk mesterskap 12.-14.11, Wales. Deltagere: Mali Neurauter, Selma Halvorsen, 
Edel Fosse, Selma Karlsen (alle Oslo TF) og Juliane Tøssebro (Fana/Laksevåg IL). Laget 
kjørte til 192.600 poeng, som var snaut 4 poeng bak England som vant lagkonkurransen. 
Selma Halvorsen ble nummer 5 med 49.050 poeng i mangekamp. I apparatfinalene tok 
jentene medalje i tre av fire apparater. Juliane Tøssebro tok sølv i frittstående og bom, Edel 
Fosse tok bronse i skranke og Selma Halvorsen tok bronse i bom. Dommere: Anne Torill 
Nordli og Ann Helen Bjørnstad. 
 
Combs la Ville, Frankrike. Deltagere: Madelen Leitner, Keisha Lockert og Hedda Folden. 
Dommer: Kristin Kaspersen 
 
Baborka Cup, Polen. Deltagere: Madelen Leitner og Keisha Lockert. Dommer: Joanna 
Uracz. 
 
 
 
Konklusjon/betraktning 
 
Pandemien har gitt store utfordringer. Nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern har 
gjort det krevende å få trening, arrangere konkurranser og møtes på tvers av klubber og 
kretser. Det er imponerende hvilken innsats klubber, trenere, gymnaster, foreldre og andre 
ressurspersoner/frivillige legger ned for å kunne opprettholde aktivitet. Vi retter en stor takk til 
klubber som er villige til å påta seg arrangementer og til dommere som gjør det mulig å ha 
konkurranser. Norsk kvinneturn er i utvikling – sammen blir vi bedre. 
 
Dato: 1.februar 2022 
 
Anne Torill Nordli 
Leder TKTK 
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Beretning Turn menn 2020 
 
 
Komitéen 
Leder:  Asbjørn Sorteberg  Fredrikstad TF         
Medlem: Børge Johansen  Tromsø TF 

Odin Nielsen   Stavanger TF 
Jørgen Skar   Stavanger TF 
 

Konsultativt 
medlem: Tom Thingvold  Tromsø TF 
 
Komiteen avholdt 12 møter og behandlet 56 saker i løpet av 2020 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030  
Turn menn skal ha en etablert toppidrettskultur og et attraktivt landslagssenter, med 
deltakelse i OL med lag og individuelle finaler i mangekamp eller enkeltapparater. Skal ha 
jevnlige finaleplasser i World Cup og enkelte medaljer. 
 
Mål mot 2022  
Bredde/rekruttering  

1. Vi har 4-5 aktive regioner med minst 3 åpne samlinger per region per år. 
2. Minimum 40 klubber deltar på regionsamlinger. 

 
Utdanning trenere/dommere 

1. Alle trenere med landslagsgymnaster har trenerutdanning på internasjonalt nivå, 
tilsvarende FIG Academy Level 2 eller høyere. 

2. Vi tilbyr trener- og dommerutdanning på alle nivåer. 
3. Vi har minimum 20 aktive forbundsdommere og 12 aktive internasjonale dommere. 

 
Sportslige deltakelse 

4. Minimum 10 klubber stiller med lag i NM junior og 6 klubber stiller med lag i NM 
senior med lag. 

5. Minimum 60 deltakere i snitt i hver nasjonal rekruttkonkurranse. 
6. Minimum 15 klubber stiller med lag i nasjonal rekruttkonkurranse. 
7. Minimum 35 klubber er representert i nasjonale konkurranser. 

 
Sportslige resultater 

8. Best i Norden i senior-klassen og med medalje i lagkonkurransen for junior. 
9. Mangekampfinale OL 2020. 
10. Jevnlig kvalifisere utøvere til finaler i store internasjonale mesterskap, herunder EM, 

VM, European Games og World Cup. 
11. Topp 24 med lag i VM. 
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Status 
Overordnede mål 
2020 ble sterkt preget av korona hvor aktiviteten ble svært amputert store deler av året.  hvor 
Av de store internasjonale konkurransene vi kunne deltatt i var det bare EM som ble 
arrangert. NGTF valgte, etter en helhetsvurdering, å ikke sende utøvere dit. OL ble utsatt og 
vår kvalifiserte gymnast, Sofus Heggemsnes, fikk utfordrende treningsforhold grunnet 
stengte haller og strenge restriksjoner. Likevel viste han en beundringsverdig motivasjon 
gjennom perioden og fikk trent så godt det lot seg gjøre. På senteret ble det opprettholdt 
både mat og oppfølging av fysioterapeut gjennom perioden.   
 
Vi hadde 12 gymnaster på vår rekruteringsgruppe for gutter. På landslagene våre hadde vi 
13 seniorer og 14 juniorer hvorav 8 gymnaster trente på vårt landslagssenter, fire færre enn 
starten av 2019. Noen hadde sluttet og noen flyttet.  
 
Følgende samlinger ble avholdt: 
15. – 20.02  Juniorlandslag på landslagssenteret. 
23.02. – 02.03  seks seniorer på samling og konkurranse hos Stanford Universitet 
02. – 07.10  Guttegruppen på landslagssenteret. 
28. – 29.11  Åpen testsamling gutter 
 
I periodene hvor haller var stengt ble det opprettet digital trening og kommunikasjon i 
landslagene og det ble gjennomført en del felles treninger digitalt. All ære til gymnastene 
som kom seg gjennom dette på en god måte.  
 
Sommeren og høsten 2019 ble en krevende perioden for komiteen etter at landslagssjef 
Gabriel Negru og landslagstrener Flemming Solberg avsluttet sine arbeidsforhold i juni. 
Teknisk komité turn menn tok midlertidig over mandatet til landslagssjefen og Marcus 
Conradi gikk inn som landslagstrener fra høsten og ut 2020 og i tillegg hadde han med seg 
Valentyn Skrypin fra Oslo TF i en deltidsstilling. For komiteen ble det meget hyppig 
møtevirksomhet. Landslagssenteret ble opprettholdt gjennom høsten, men det var 
utfordrende å holde dette i normal drift med færre ressurser i påvente av ansettelsen av ny 
landslagssjef. Ved årsslutt var det 6 gymnaster som trente ved senteret. I desember vedtok 
forbundsstyret at avtalen med NIH skulle sies opp med virkning fra 1. januar 2021. Dette var 
mot Teknisk komité turn menn sitt ønske. 
 
 
Turn menn hadde et medisinsk støtteapparat som besto av 
Bente Amundsen  Osteopat/Fysioterapeut – koordinator for støtteapparatet og den som 

reiser med laget på samlinger og i konkurranser 
Øyvind Erås  Fysioterapeut og er i hovedsak tilknyttet landslagssenteret.  
Fredrik Pettersen Fysioterapeut og er i hovedsak tilknyttet landslagssenteret. 
Stig Palm Therkelsen Landslagslege 
 
Øyvind og Fredrik byttet på å være på senteret.  Bente ga seg som ansvarlig koordinator 
høsten 2020 da avstanden til gymnastene ble for lang. Øyvind tok over ansvaret som 
koordinator for støtteapparatet.  
 
Bredde/rekrutering 
Av hensyn til koronapandemien og medfølgende nedstengninger av treningshaller og 
permitteringer var det flere klubber som mistet medlemmer i Norge. Spesielt utsatt ble 
områder der det var langvarig nedstenginger og permitteringer. 
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Vi har fire aktive regioner og regionsansvarlige sto på og greide til tross for et vanskelig år å 
arrangere hele 7 regionale samlinger til sammen i våre fire regioner 
 
Trenere og dommere 
Vi deltok ikke på internasjonale trenerkurs på grunn av pandemien og det var ganske lav 
aktivitet da mange trenere også var permittert deler av året. Det ble i tillegg jobbet videre 
med innholdet i trener II.  
 
Vi hadde 11 internasjonale dommere og 32 forbundsdommere på dommerlisten. På grunn av 
få konkurranser vet vi ikke hvor mange av de som var aktive og kunne dømt.    
 
Sportslig deltakelse 
Det ble kun avholdt NM junior, NM senior og Unisport Norges Cup 3 som guttene kunne 
delta i nasjonalt. I NM junior deltok det 34 gutter og 6 lag stilte i lagkonkurransen. I NM senior 
deltok det 23 gymnaster og 4 lag stilte i lagkonkurransen. Kun 14 foreninger var til sammen 
representert i nasjonale konkurranser i 2020. En stor reduksjon fra 2019, men pandemien 
har påvirket dette i stor grad og vi ser spesielt at de mindre foreningene har uteblitt.  
 
Sportslige resultater/ Internasjonal representasjon 
Grunnet pandemien ble det ikke internasjonal deltakelse for turn menn i 2020, med unntak 
av samlingen og konkurransen i USA som er omtalt tidligere.  
 
Konklusjon/betraktning 
2020 ble et krevende år for norsk gutte- og herreturn. Pandemien gjorde at aktiviteten ble 
langt lavere enn ønsket. I tillegg medførte endringer i landslagsledelsen at TKTM måtte ta en 
stor del av ansvaret som vanligvis tilfaller landslagssjefen. Det ble ansatt landslagstrenere i 
vikariater, men mandatet til landslagssjefen beholdt komiteen. 
 
Planen var å utlyse ny landslagssjefsstilling høsten 2020, men av diverse årsaker ble ikke 
dette arbeidet gjort. I samme periode fikk man en ny generalsekretær som sluttet etter nokså 
kort tid, og det medførte at dette arbeidet ikke hadde tilstrekkelig progresjon. Dermed klarte 
vi ikke å ansette en ny landslagssjef til nyttår slik vi hadde ønsket. 
 
På tross av denne krevende situasjonen gjorde de midlertidige landslagstrenerne Marcus 
Conradi og Valentyn Skrypin en svært god jobb med den daglige treningen med gymnastene 
på landslaget, og aktiviteten på trening var god den tiden man hadde lov til å trene sammen. 
Gymnastene var tilfreds med løsningen rundt de daglige treningene. 
 
 
Dato: 31.12 2020 
 
Asbjørn Sorteberg 
Leder TKTM 
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Beretning Turn menn 2021 
 
Komitéen 
Leder:  Asbjørn Sorteberg  Fredrikstad TF         
Medlem: Børge Johansen  Tromsø TF 

Odin Nielsen   Stavanger TF 
Jørgen Skar   Stavanger TF 
Tom Thingvold  Tromsø TF 

 
Komiteen avholdt 9 møter og behandlet 59 saker i løpet av 2021 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030  
Turn menn skal ha en etablert toppidrettskultur og et attraktivt landslagssenter, med 
deltakelse i OL med lag og individuelle finaler i mangekamp eller enkeltapparater. Skal ha 
jevnlige finaleplasser i World Cup og enkelte medaljer. 
 
Mål mot 2022  
Bredde/rekruttering  

12. Vi har 4-5 aktive regioner med minst 3 åpne samlinger per region per år. 
13. Minimum 40 klubber deltar på regionsamlinger. 

 
Utdanning trenere/dommere 

14. Alle trenere med landslagsgymnaster har trenerutdanning på internasjonalt nivå, 
tilsvarende FIG Academy Level 2 eller høyere. 

15. Vi tilbyr trener- og dommerutdanning på alle nivåer. 
16. Vi har minimum 20 aktive forbundsdommere og 12 aktive internasjonale dommere. 

 
Sportslige deltakelse 

17. Minimum 10 klubber stiller med lag i NM junior og 6 klubber stiller med lag i NM 
senior med lag. 

18. Minimum 60 deltakere i snitt i hver nasjonal rekruttkonkurranse. 
19. Minimum 15 klubber stiller med lag i nasjonal rekruttkonkurranse. 
20. Minimum 35 klubber er representert i nasjonale konkurranser. 

 
Sportslige resultater 

21. Best i Norden i senior-klassen og med medalje i lagkonkurransen for junior. 
22. Mangekampfinale OL 2020. 
23. Jevnlig kvalifisere utøvere til finaler i store internasjonale mesterskap, herunder EM, 

VM, European Games og World Cup. 
24. Topp 24 med lag i VM. 
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Status 
 
Overordnede mål 
2021 ble også redusert på grunn av pandemien, men vi fikk gjennomført en del av den 
planlagte aktiviteten. Sportslig ble 2021 et godt år med Sofus Heggemsnes fra Oslo TF sin 
OL deltakelse og ikke minst hans historiske mangekampfinale i VM som høydepunkter. 
Sesongen til Sofus startet på dramatisk vis med skade dagen før avreise til EM, og det ble 
en kamp mot klokka for å rekke OL. Fantastisk innsats av Sofus, trenere og støtteapparat 
gjorde at han kunne delta i OL i fire apparater.  
 
Vi avviklet vår rekruteringsgruppe for gutter da NIF gjorde oss oppmerksomme på at nedre 
alder for samlinger nasjonalt var for lav. Det ble også gjort vedtak om ny junioralder i FIG 
med virkning fra 2022, endret fra 14 – 18 år til 15 – 18 år, som gjorde at vi uansett måtte 
tenke nytt. Rekrutteringsgruppen ble erstattet av to åpne nasjonale samlinger for alle.  
 
Vi hadde 9 gymnaster på seniorlandslaget og 14 gymnaster på juniorlandslaget. Uttaket ble 
gjort seint på grunn av lite aktivitet i 2020 og noen flere ble tatt ut i løpet av våren og 
forsommeren etter å ha oppnådd kriteriene.  
 
Følgende samlinger ble avholdt: 
23. – 27.02 Samling forberedelse OL for tre gymnaster, Haslehallen 
25. – 30.06 Samling junior- og seniorlandslag, Haslehallen 
09. – 13.08 Åpen guttesamling, Stavanger 
06. – 12.10 Samling senior oppkjøring VM, Haslehallen  
06. – 11.11 Samling seniorlandslag, Haslehallen og NIH 
02. – 05.12 Åpen guttesamling, Hoppensprett 
06. – 09.12 Junior- og seniorlandslagssmaling, Sola Arena 
 
Flere samlinger ble avlyst på våren, både samlingen i vinterferien og påskeferien for junior- 
og seniorlandslaget. Det ble gjennomført flere digitale gjennomkjøringer som en del av 
evalueringen mot uttak til blant annet EM og uttak til landslag.  
 
Avtalen med NIH ble sagt opp slik at vi ikke hadde et sted å ha landslagssenter fra 1.januar. 
Oslo TF kom på banen og tilbød oss å drive senteret videre på Hasle frem til sommeren. 
TKTM er takknemlige overfor Oslo for at dette var mulig. Man oppnådde ikke enighet om en 
videre avtale om et senter på Hasle. Etter sommeren gikk turn menn derfor over til en 
klubbasert modell der gymnastene trener i egen klubb. Likevel tilhører mange av seniorene 
Oslo TF og har fortsatt å trene sammen.   
 
Marcus Conradi forlenget ikke sitt engasjement som landslagstrener og Valentyn Skrypin tok 
over ansvaret som landslagstrener i en 40% stilling gjennom sommeren. Marcus fortsatte i 
rollen som gutteansvarlig for å ivareta gymnastene opp til junioralder og hadde 
hovedansvaret for de åpne samlingene. 
 
I løpet av første halvdel av 2021 ble det gjennomført en ansettelsesprosess av ny 
landslagssjef og valget falt til slutt på Robert Hirsch fra Tyskland. Robert startet jobben i 
oktober. Robert brukte mye av tiden før jul til å besøke så mange klubber som mulig i tillegg 
til å gjennomføre planlagte samlinger og konkurranser.  
 
Turn menn hadde et medisinsk støtteapparat som besto av 
Øyvind Erås Fysioterapeut – koordinator for støtteapparatet og den som reiser med 

laget på samlinger og i konkurranser 
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Fredrik Pettersen Fysioterapeut og er i hovedsak tilknyttet landslagssenteret. 
Stig Palm Therkelsen Landslagslege 
 
 
Bredde/rekrutering 
Som nevnt over hadde vi ikke guttegruppe i 2020, men fikk gjennomført to åpne samlinger 
for alderen 11 – 14 år. Vi hadde fire regioner og aktivitet i alle fire. Det var fortsatt 
utfordrende å få gjennomført de tre planlagte samlingene per region på grunn av 
uforutsigbarheten pandemien ga oss. Det ble derfor kun avholdt en samling per region, alle i 
løpet av høsten.   
 
Trenere og dommere 
Det har ikke blitt gjennomførte andre tiltak for trenere og dommere i løpet av året. 
 
Vi hadde 12 internasjonale dommere og 17 forbundsdommere som var aktive i 2021, men 
det hadde vært flere aktive forbundsdommere om det hadde blitt gjennomført flere 
konkurranser.     
 
Sportslig deltakelse 
Det deltok 46 gymnaster og 7 foreninger stilte med lag under NM junior. Det deltok 22 
gymnaster og 4 foreninger deltok med lag under NM senior. Det deltok 33 gymnaster og 17 
foreninger stilte med lag under Nasjonal Rekruttkonkurranse. 24 foreninger deltok med 
gymnaster i de nasjonale konkurransene i 2021. 
 
Sportslige resultater/ Internasjonal representasjon 
Nordiske Mesterskap ble gjennomført digitalt og Norge valgte å ikke stille da det hadde endt 
med store kostnader til teknisk løsning med streaming fra eget land, samt at det var knyttet 
usikker het til om en stream ville fungere med tanke på å få til en rettferdig konkurranse.   
 
EM senior, Basel, Sveits 
Vi deltok med Theodor Roald Gadderud og Jacob Gudim Karlsen fra Oslo TF og Harald 
Wibye fra Fana & Laksevåg TF. Sofus Heggemsnes fra Oslo TF ble skadet dagen før 
avreise og kunne ikke delta. Beste norske gymnast ble Theodor på en 31. plass i 
mangekampen med 77.898 poeng, 0,400 poeng unna en mangekampfinale. Jacob endte på 
en 46. plass med 76.098 poeng og Harald på en 51. plass med 75.165 poeng. 67 gymnaster 
stilte i mangekamp. 
 
OL, Tokyo, Japan 
Sofus Heggemsnes fra Oslo TF deltok i årets OL, men fikk dessverre ikke kjørt mangekamp 
på grunn av en skade før EM. Han konkurrerte i fire apparater. I bøylehest endte han på en 
44. plass av 74 deltakere. I ringer ble det 52. plass av 72 deltakere. I skranke ble det en 61. 
plass av 70 gymnaster og i svingstang endte han på en 52. plass av 71 gymnaster.  
 
VM senior, Kitakyushu, Japan 
Norge deltok med Sofus Heggemsnes fra Oslo TF og Harald Wibye fra Fana & Laksevåg TF.  
Sofus kjørte svært godt og endte på 19.plass med 80.498, noe som holdt til en 
mangekampfinale. I mangekampfinalen kjørte Sofus igjen en bra konkurranse, men endte på 
en 21. plass med 79.299 poeng.  
 
Harald endte på en 29. plass med 76.964 av 52 gymnaster som kjørte mangekamp. Og han 
kjørte en svært god skrankeøvelse til VMs beste E-score, med en 18. plass av 96 gymnaster 
og 14.566 poeng, kun 0,23 poeng unna en apparatfinale.  
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Nord Europeisk Mesterskap, Cardiff, Wales 
Norge stilte med seks gymnaster, Sofus Heggemsnes, Jacob Gudim Karlsen, Nore 
Skulesson Stene og Peder Skogvang fra Oslo TF, Niklas Syverhuset fra Elverum Turn og 
Fredrik Bjørnevik Aas fra Fana & Laksevåg. Guttene tok sølv i lagkonkurransen, mens det 
ble gull i svingstang og bronse i bøylehest til Sofus. 
 
World Cup 
Det ble ingen finaler under årets World Cup. Vi deltok med 4 gymnaster under World 
Challenge Cup i Koper og 3 gymnaster under World Challenge Cup i Osijek. Sofus 
Heggemsnes fra Oslo TF var 1. reserve til svingstangfinalen og Jacob Gudim karlsen fra 
Oslo TF var 2. reserve til ringfinalen under World Challenge Cup i Koper.  
 
Grunnet pandemien ble det ikke deltakelse i andre internasjonale konkurranser i 2021.  
 
 
Konklusjon/betraktning 
2021 ble også et krevende år for norsk gutte- og herreturn. Pandemien gjorde at aktiviteten 
ble langt lavere enn ønsket, men sportslig var 2021 svært godt år. Sofus Heggemsnes deltok 
i OL, og i VM i Japan kvalifiserte samme Sofus seg til mangekampfinalen. I tillegg gjorde 
Harald Wibye en god konkurranse, hvor spesielt prestasjonen i skranke var god med VMs 
beste E-karakter.  
 
Situasjonen etter nyttår, hvor avtalen med NIH var sagt opp, var krevende for komiteen. 
Oslo Turnforening stilte med lokaler slik at vi kunne ivareta det ansvaret vi hadde for 
gymnastene på landslagssenteret, og gjennom våren trente gymnastene fra Oslo 
Turnforening og de som var en del av senteret frem til nyttår sammen. Da man ikke 
oppnådde enighet om en avtale om videre drift av et senter på Hasle, gikk vi over til en 
klubbasert løsning med samlinger fra sommeren. Dette medførte misnøye blant gymnastene 
som nå trente på senteret. 
 
Gjennom våren og forsommeren hadde vi en prosess med ansettelse av ny landslagssjef, og 
Robert Hirsch ble ansatt fra 1.10.2022. Tiden etter ansettelsen har han benyttet på å bli kjent 
med trenerne og gymnastene rundt om i klubbene. 
 
Den økonomiske situasjonen må kommenteres. Budsjettet for Turn Menn har vært drastisk 
redusert gjennom 2020 og 2021. Dette skyldes reduserte rammer som følge av dårligere 
økonomi i NGTF. Det vil ikke være mulig for NGTF å bidra i tilstrekkelig grad til å utvikle 
norsk herreturn til å ta ytterligere steg mot verdenstoppen dersom ikke de økonomiske 
rammene utvides. Forutsetningene for å lykkes er til stede, men nå overlates en for stor del 
av ansvaret til de enkelte klubbene.  
 
 
 
Dato: 7.februar 2022 
 
Asbjørn Sorteberg 
Leder TKTM 
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Beretning Rytmisk gymnastikk 2020 
 
 
Komitéen 
Fra 01.09.2018-31.10.2020 
Leder:  Kristin Gilbert   Hammer Turn       
Medlem: Hilde Dalen   Haugesund TF 
  Ida Lindtveit Røse  Kolbotn IL 
  Marit Sørensen  Skjeberg TF 
  Siri Kornstad   Bergens TF  
 
Fra 01.11.2020 
Leder:  Kristin Gilbert   Hammer Turn 
Medlem: Anita Rygh   Holmestrand IL 
  Hanna Nemchenko  Kolbotn IL 
  Marit Sørensen  Skjeberg TF 
  Siri Kornstad   Bergens TF 
 
Komiteen avholdt ti møter og behandlet 66 saker i løpet av 2020.  
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030 
RG skal ha en toppidrettskultur, med deltagelse i OL med individuell utøver og sikte mot 
jevnlig deltagelse i Youth Olympic Games.  
 
Mål mot 2022 
Bredde/rekruttering: 

1. Antall aktive klubber med RG har økt med 5% i perioden. 
2. økt geografisk utbredelse av RG klubber. 
3. antall konkurranseutøvere på alle nivåer har økt med 5% i perioden.  

 
Trener- og dommerkompetanse: 

1. Vi har 40 aktive trenere med trener 1. 
2. Vi har 20 aktive trenere med trener 2. 
3. Vi har ferdigstilt trener 3. 
4. Landslagstrenere har internasjonal trenerutdanning FIG Academy level 1 eller 

tilsvarende.  
5. Vi har 8 aktive internasjonale dommere. 
6. Vi har tilstrekkelig antall kretsdommere til å gjennomføre kretsdommerkurs.  

 
Mål mot 2024 
Sportslige resultater: 

1. Deltagelse i OL med en utøver i 2024. 
2. Gullmedalje i Nordisk Mesterskap individuelt. 
3. Gullmedalje i Nordisk Mesterskap på tropp. 

Status 
Overordnet mål mot 2030 
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Landslagene for sesongen 2020 bestod av åtte juniorutøvere og åtte seniorutøvere fra til 
sammen åtte klubber. Utviklingsgruppen bestod av 16 utøvere i junior- og senioralder fra syv 
klubber.  
 
Av hensyn til koronapandemien ble store deler av sesongen nasjonalt og internasjonalt 
avlyst, noe som fikk følger for de planlagte aktivitetene nasjonalt og internasjonalt.  
 
Det var planlagt fem landslagssamlinger i 2020. Av hensyn til koronapandemien som kom til 
Norge i mars 2020, ble to av samlingene avlyst. 
Følgende samlinger ble gjennomført for landslagene i 2020: 
 
Landslagssamling 1 24.-26.01.2020 i Skjeberg. 
Landslagssamling 2 16.-20.02.2020 på Østlandet for utøvere fra Østlandet og Nordland.  
Landslagssamling 3 25.-29.02.2020 på Vestlandet for utøvere fra Vestlandet. 
Landslagssamling 6 01.-03.10.2020 på Østlandet for seniorlandslaget. 
Landslagssamling 6 04.-06.10.2020 på Vestlandet for juniorlandslaget. 
 
I perioden fra midten av mars og fram til sommeren arbeidet landslagene mye digitalt. Fra 
16. mars startet landslagsledelsen i RG med digitalt treningstilbud for landslagene og 
utviklingsgruppen. Litt senere åpnet det opp for digitalt treningstilbud for hele Norge to 
ganger i uka. Tiltaket ble iverksatt grunnet stengte haller og permitteringer av trenere i 
klubber, hvor landslagsledelsen ønsket å bidra med å holde motivasjon og interesse oppe 
hos utøvere i hele Norge, samt bringe miljøet sammen i den vanskelige perioden. Digitale 
treninger ble gjennomført av landslagsledelsen, NGTFs medisinske støtteapparat i RG og 
inviterte ballettpedagoger og trenere som påfyll i aktivitetstilbudet digitalt. I tillegg deltok 
eliteutøvere og landslag fra andre nasjoner på noen treninger.  
 
Det ble opprettet en egen gruppe i Teams hvor det daglig ble lastet opp treningsplaner, 
oppgaver og hjemmelekser for landslagene og utviklingsgruppe. Det ble også lastet opp 
videomateriale fra treninger og ballettøvelser som utøverne kunne benytte i egentrening. I 
tillegg ble det gjennomført digitale møter med trenere og utøvere annenhver uke for å ivareta 
utøvere og legge planer med deres personlige trenere. Landslagsledelsen i RG bidro også 
med koreografi til «Hele Norge turner» konseptet.  
 
Bredde/rekruttering 
Av hensyn til koronapandemien og medfølgende nedstengninger av treningshaller og 
permitteringer var det flere klubber som mistet medlemmer i Norge. Spesielt utsatt ble 
områder der det var langvarig nedstenginger og permitteringer. 
 
Trenere og dommere 
Det ble gjennomført flere digitale møter (webinarer) i stedet for trener- og dommerseminar i 
2020 av hensyn til koronapandemien.  
Komiteen arrangerte følgende webinarer i 2020: 
 
27.09.2020: Webinar mer Marie Moltubakk med gjennomgang av påminnelse og  
  presiseringer av internasjonalt reglement.  
07.10.2020: Webinar med Olympistoppen om toppidrett og prestasjonskultur for utøvere, 
  foreldre og trenere.  
12.10.2020: Webinar med Kristin Lundanes Jonvik fra Sunn Idrett med «Spis smart» for 
  utøvere. 
23.10.2020: Webinar med kommunikasjonsrådgiver Charlotte Mæland fra NGTF om  
  hvordan vi kan manøvrere oss frem i en verden på sosiale medier, hva vi må 
  passe på, hvordan vi vil fremstå og hva vi ønsker å formidle.  
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Landslagsledelsen arrangere i tillegg et webinar for alle trenere i RG-miljøet med Dr. Keith 
Russell 6. desember 2020. Webinaret omhandlet skader blant utøvere og mulige årsaker og 
løsninger for hopp og landinger. 
 
Det ble gjennomført ett kretsdommerkurs i 2020. Kurset ble arrangert i Ålesund 21.-23. 
februar. Det var ikke planlagt forbundsdommerkurs i 2020.  
Av hensyn til koronapandemien ble det ikke gjennomført andre større kurs i 2020.  
 
Vi hadde 35 forbundsdommere og syv internasjonale dommere i våre dommerlister for 2020 
sesongen. Det var planlagt totalt 11 konkurranser i den nasjonale terminlisten i 2020 med 
dommeroppdrag. Av disse ble tre konkurranser gjennomført. Resterende konkurranser ble 
avlyst som følge av koronapandemien.  
 
Norge sendte én internasjonal dommer på oppdrag i representasjonskonkurransen i 
Bukarest og én dommer på oppdrag i representasjonskonkurransen i Corbeil-Essonnes. I 
tillegg var det tre dommere som deltok på representasjonsoppdrag i Nordisk Mesterskap.   
 
Internasjonal representasjon 
Norge hadde planlagt deltagelse i ti internasjonale konkurranser og to internasjonale 
mesterskap. Av hensyn til koronapandemien ble flere konkurranser avlyst. Norge vedtok å 
ikke delta i EM av hensyn til smitterisiko.  
Norge deltok i følgende internasjonale konkurranser og mesterskap i 2020: 
 
FIG international tournament i Bukarest, Romania, 22.-23.02.2020. 
FIG international tournament i Corbeil Essonnes, Frankriket, 29.02.-01.02.2020. 
Nordisk Mesterskap i Kristianstad, Sverige, 07.-08.03.2020.  
 
I Bukarest deltok Norge med tre seniorutøvere og tre juniorutøvere fra landslagene. Beste 
Norske utøver i seniorklassen ble Kamilla Dreiem Kvamme med 13. plass av 21 utøvere i 
mangekampen. I juniorklassen ble beste norske plassering 14. plass av Mathilde Ekrem 
Richter blant 34 deltagende utøvere.  
 
I Corbeil-Essonnes deltok Norge med én seniorutøver og én juniorutøver. Norge fikk 
11.plass av 18 utøvere i seniorklassen sammenlagt og 30. plass av 32 utøvere i 
juniorklassen sammenlagt. Det ble redskapsfinale for seniorutøveren Fredrikke Tynning-
Bergestuen. I finalene havnet Norge på 7. plass av åtte i køller og vimpel.  
 
Det var tvil om Norge kunne delta i Nordisk Mesterskap av hensyn til smittesituasjonen som 
utfoldet seg i Europa, men det ble til slutt vedtatt deltakelse. Norge deltok med full 
delegasjon bestående av fem utøvere på seniorlag, fem utøvere på juniorlag, to 
seniortropper, to juniortropper, to senior duo/trio og to junior duo/trio.  
Norge konkurrerte seg til totalt 16 medaljer, hvorav fem var sølv og 11 bronse.  
 
Konklusjon/betraktning 
2020 ble annerledes-året som preget hele Norge. Koronapandemien satte en stopper for all 
normal aktivitet for hele nasjonen. Det satte også sitt preg på hvordan vi kunne gjennomføre 
aktiviteter på alle nivået i RG-Norge. Planer måtte endres og nye metoder tas i bruk for å 
opprettholde noe av motivasjonen og utviklingen for våre RG-utøvere. Digitale treningstilbud 
ble det nye å forholde seg til for utøverne våre fra NGTF og fra klubbene.  
 
Den nye kommunikasjonskanalen ble digitalt i Teams eller zoom for mange. Felles treninger, 
møter i TKRG og webinarer for trenere og dommere foregikk digitalt. Det ble en ny verden å 
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forholde seg til, men også lærerikt, og til tross for nedstengninger og restriksjoner, fikk vi 
opprettholdt kontakten med miljøet.  
 
På grunn av pandemien ble store deler av sesongen nasjonalt og internasjonalt avlyst. Dette 
fikk følger for planlagte aktiviteter. Norge deltok i Nordisk Mesterskap i mars med full 
delegasjon, men kort tid etter ble det full nedstenging i Norge og smittesituasjonen økte raskt 
i Europa. Avgjørelsen falt dermed på å ikke delta i EM, noe som var en vanskelig og tung 
avgjørelse å ta. Det ble forsøkt å flytte Norgesmesterskapet til høsten 2020, men vi måtte 
dessverre avlyse kort tid før arrangementet da det kom en ny smittebølge. Det ble derfor ikke 
avholdt Norgesmesterskap i rytmisk gymnastikk i 2020.   
 
Grunnet nedstenginger av haller og permitteringer som følge av pandemien, stoppet 
muligheten for opprettholdelse av aktivitet og muligheten for rekruttering av nye medlemmer. 
Dermed var det flere klubber som mistet medlemmer flere steder i Norge, og det ble et 
krevende år for mange i miljøet. Selv om vi var mye hjemme og så hverandre på skjermen i 
stedet for å møtes, stod vi sammen. Komitéen berømmer kreativiteten og innsatsen som er 
vist rundt i hele landet for å opprettholde motivasjonen til utøvere, trenere og støtteapparat i 
dette vanskelig året. Når vi står sammen, er vi best. 
 
Dato: 30. januar 2021 
 
Kristin Gilbert 
Leder TKRG 
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Beretning Rytmisk gymnastikk 2021 
 
 
Komitéen 
Leder:  Kristin Gilbert   Hammer Turn        
Medlem: Anita Rygh   Holmestrand IL 
  Hanna Nemchenko  Kolbotn IL 
  Marit Sørensen  Skjeberg TF 
  Siri Kornstad   Bergens TF (til 10.12.2021) 
 
Komiteen avholdt ti møter og behandlet 44 komitésaker i løpet av 2021. I tillegg var det 34 
orienteringssaker. 
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030 
RG skal ha en toppidrettskultur, med deltagelse i OL med individuell utøver og sikte mot 
jevnlig deltagelse i Youth Olympic Games.  
 
Mål mot 2022 
Bredde/rekruttering: 

4. Antall aktive klubber med RG har økt med 5% i perioden. 
5. økt geografisk utbredelse av RG klubber. 
6. antall konkurranseutøvere på alle nivåer har økt med 5% i perioden.  

 
Trener- og dommerkompetanse: 

7. Vi har 40 aktive trenere med trener 1. 
8. Vi har 20 aktive trenere med trener 2. 
9. Vi har ferdigstilt trener 3. 
10. Landslagstrenere har internasjonal trenerutdanning FIG Academy level 1 eller 

tilsvarende.  
11. Vi har 8 aktive internasjonale dommere. 
12. Vi har tilstrekkelig antall kretsdommere til å gjennomføre kretsdommerkurs.  

 
Mål mot 2024 
Sportslige resultater: 

4. Deltagelse i OL med en utøver i 2024. 
5. Gullmedalje i Nordisk Mesterskap individuelt. 
6. Gullmedalje i Nordisk Mesterskap på tropp. 

 
 
Status 
Overordnet mål mot 2030 
Landslagene for sesongen 2021 bestod av åtte juniorgymnaster og åtte seniorgymnaster fra 
til sammen syv klubber. Utviklingsgruppen bestod av 16 gymnaster i junior- og senioralder 
fra ti klubber.  
 
Året 2021 ble i stor grad påvirket av koronapandemien slik som i 2020.  
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Aktiviteter for landslag og utviklingsgruppe ble gjennomført der dette var mulig og justert eller 
avlyst der det var nødvendig å gjøre dette. Det ble blant annet benyttet digitale løsninger for 
klubbesøk og tester som en reserveløsning når det ikke var mulig å møtes i arenaen.  
 
Det var opprinnelig planlagt totalt syv samlinger i 2021 for landslag og/eller utviklingsgruppe. 
Av hensyn til koronapandemien ble antallet justert til fem samlinger og blant disse ble 
samling nummer én og to avlyst av hensyn til koronapandemien. I tillegg ble samling 
nummer fem i november omgjort til et landslagsmøte som ble avholdt 4. desember.  
 
Følgende samlinger ble gjennomført i 2021: 
Landslagssamling 3 25.-26.06.2021 i Skjeberg (landslagene og junior utviklingsgymnaster) 
Landslagssamling 4 06.-09.08.2021 i Skjeberg (senior landslag og utviklingsgymnaster) 
Landslagssamling 4 09.-12.08.2021 i Stavanger (junior landslag og utviklingsgymnaster) 
Landslagsmøte 04.12.2021 i Oslo (nye landslag og utviklingsgymnaster til 2022) 
 
Det var planlagt flere uttakstester til representasjonskonkurranser og observasjon i 2021.  
Dette tallet ble justert til totalt fem tester hvorav alle fem ble gjennomført.  
 
Følgende tester for landslagene ble gjennomført i 2021: 
Uttakstest nummer 1 26.02.2021  Digitalt 
Uttakstest nummer 2 25.-26.04.2021 Digitalt 
Uttakstest nummer 3 02.-03.05.2021 Digitalt 
Uttakstest nummer 4 28.08.2021 Njårdhallen 
Uttakstest nummer 5 04.09.2021 Askerhallen 
 
Landslagsledelsen gjennomførte i tillegg digitale møter for landslagsutøvere, blant annet 
webinar om motstandsdyktighet/mentale ferdigheter.  
 
Bredde/rekruttering 
Av hensyn til koronapandemien og medfølgende nedstengninger av treningshaller og 
permitteringer var det flere klubber som mistet medlemmer i Norge, også i 2021. Spesielt 
utsatt ble områder der det var langvarig nedstenginger og permitteringer. 
 
Trenere og dommere 
Det ble gjennomført flere digitale møter (webinarer) i stedet for trener- og dommerseminar i 
2021 av hensyn til koronapandemien.  
Komiteen og landslagsledelsen i RG arrangerte følgende webinarer i 2021: 
 
14.08.2021: Webinar «Veien til toppen i fellesskap» med landslagsledelsen i RG og  
  tidligere turner og olympier Stian Skjerahaug. 
24.08.2021: Webinar med rådgiver for verdiarbeid Maria Dalsbø fra NGTF om hva den 
  enkelte kan gjøre, bør gjøre og må gjøre for å skape et trygt miljø. 
05.12.2021: Webinar med Marie Moltubakk om nytt CoP del 1 for dommere og trenere. 
12.12.2021: Webinar med Marie Moltubakk om nytt CoP del 2 for dommere og trenere.  
 
I tillegg deltok flere trenere og dommere på webinaret til European Gymnastics 20. 
september om det nye CoP. 
Det ble ikke gjennomført dommerkurs i 2021.   
 
Vi hadde 35 forbundsdommere og syv internasjonale dommere i våre dommerlister for 2021 
sesongen. Det var planlagt totalt 11 nasjonale konkurranser i terminlisten i 2021. Av disse 
ble fire konkurranser gjennomført. Resterende konkurranser ble avlyst som følge av 
koronapandemien.  
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Norge sendte internasjonale dommere på oppdrag i representasjonskonkurransene som vi 
deltok på internasjonalt i 2021. I tillegg deltok flere av de internasjonale dommerne på 
oppdrag i hall og digitalt med bedømming av landslagstestene.  
 
Internasjonal representasjon 
Norge hadde planlagt deltagelse i seks internasjonale konkurranser og to internasjonale 
mesterskap i 2021. Av hensyn til koronapandemien ble det foretatt en justering i terminlisten 
og det ble deltagelse i totalt fire internasjonale konkurranser og begge mesterskapene.  
Norge deltok i 2021 i følgende internasjonale konkurranser og mesterskap: 
 
FIG World cup i Baku, Aserbajdsjan, 07.-09.05.2021 
FIG World cup i Pesaro, Italia, 28.-30.05.2021 
EM i Varna, Bulgaria, 09.-13.06.2021 
FIG International tournament i Gdynia, Polen, 17.-19.09.2021 
FIG World Challenge cup i Cluj Napoca, Romania, 15.-17.10.2021 
VM I Kitakyushu, Japan, 27.-31.10.2021 
 
I World cup i Baku deltok det to norske utøvere. Av hensyn til plutselige endringer i 
karantenebestemmelsene i Norge ved innreise måtte den ene utøveren som bor i Norge 
avbryte konkurransen etter første av to konkurransedager og returnere tilbake til Norge. 
Eneste norske plassering i mangekamp ble derfor Ingrid Bratsberg med 57. plass av 59 
utøvere.  
 
I World cup i Pesaro deltok det to utøvere fra Norge. Beste norske plassering ble 45.plass av 
66 utøvere i mangekampen med Josephine N. Juul Møller. Etter endt konkurranse reise 
utøverne direkte videre til Varna for treningsopphold før EM.  
 
Under Europamesterskapet deltok Norge med et seniorlag bestående av tre utøvere og en 
juniortropp. Juniortroppen fra Tromsø havnet på en 20. plass av 20 tropper. Beste norske 
plassering i individuell mangekamp ble Josephine N. Juul Møller med 48 plass.  
Resultatet fra EM kvalifiserte Norge til én kvoteplass i VM samme år.  
 
Den internasjonale konkurransen i Polen og World Challenge cup i Cluj Napoca var 
oppkjøringskonkurranse for seniorutøveren som deltok i VM og hjemmeværende reserver. 
Av hensyn til blant annet koronasituasjonen deltok det ingen seniorutøvere i Polen, men kun 
tre juniorutøvere. Beste norske plassering ble Hannah Charlotte Reusch Haug med en 8. 
plass av ni tellende utøvere. I Cluj Napoca ble beste norske plassering 19. plass av 27 
tellende seniorutøvere i mangekampen.  
 
VM i 2021 var lenge uvisst om kom til å bli arrangert av hensyn til smittesituasjonen i verden. 
Mesterskapet ble til slutt avholdt under strenge rammer for testing og sosial kontakt. 
Josephine Nordstad Juul Møller var eneste utøver fra Norge som deltok og ble under 
mesterskapet den beste utøveren fra Norden med 37. plass av 61 tellende gymnaster i 
mangekamp. 
 
Konklusjon/betraktning 
Vi håpet på et normalår i 2021, men som i 2020 ble også dette året preget av 
koronapandemien. Nå hadde vi imidlertid skaffet oss erfaring fra det forrige året og fått på 
plass rutiner som var tilpasset situasjonen. Aktiviteter for landslag og utviklingsgrupper ble 
gjennomført på vanlig vis når det var mulig. Som reserveløsninger ble klubbesøk og tester 
gjennomført digitalt i perioder med økende smitte.  
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Også i 2021 ble store deler av konkurransesesongen påvirket av justeringer og avlysninger 
nasjonalt og internasjonalt. Heldigvis fikk vi mulighet til å gjennomføre fle arrangementer 
dette året enn året før. Norge deltok i EM med seniorlag individuelt og juniortropp. Josephine 
N. Juul Møller kvalifiserte Norge til èn kvoteplass i VM 2021 og hun ble i dette VM’et beste 
utøver fra Norden med en flott 37. plass. Til tross for utfordringene vi også fikk i 2021, i form 
av begrenset tilgang på trening, ble årets NM for junior og senior arrangert med stor 
deltakelse. NM var flyttet fra mars til oktober, og det ga utøverne bedre tid til forberedelse. 
Det var gledelig med mange deltakere i våre nasjonale konkurranser, men også en 
utfordring. Det vil bli noen justeringer i gjennomføringen av fremtidige Norgesmesterskap, for 
å sikre kvaliteten på mesterskapet for utøvere, dommere og publikum. 
 
Vi har fått god erfaring med gjennomføring av digitale møter og seminarer, og dette tar vi 
med oss i det videre arbeidet også etter pandemien. I 2021 har vi hatt ulike temaer på 
agendaen, både for utøvere, trenere, dommere, foreldre og andre interesserte med mange 
deltakere. I en travel hverdag kan det i noen tilfeller være en fordel med digitalt arrangement 
fremfor oppmøte på en bestemt lokasjon. Samtidig er det viktig å ha noen møteplasser som 
ikke er digitale. Vi kommer derfor til å arbeide både digitalt og møtes når det er tid for det i 
årene som kommer.  
 
Tusen takk for tålmodigheten og pågangsmotet alle har vist dette året. Det har vært 
krevende for mange og vi ble også i dette året preget av nedstenginger og permitteringer 
mange steder. Det arbeidet som gjøres ute i klubbene for å opprettholde aktiviteten og 
utviklingen i RG, er svært verdifullt. Vi skal fortsatt jobbe sammen for å nå våre mål.  
 
Dato: 30. januar 2022 
 
Kristin Gilbert 
Leder TKRG 
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Beretning Troppsgymnastikk 2020 
 
Komitéen 
Fram til 31.10.2020 bestod komiteen av følgende personer: 
Leder:  Kjetil Folkvord   Oslo Turnforening       
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening 
Medlem: Tron Lunde   Tranby Turn 
Medlem: Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem: Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
 
Ny komite for periode 01.11.2021-31.08.2022: 
Leder:  Tron Lunde   Tranby Turn 
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening  
Medlem: Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem: Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
Medlem: Nikolai Meredith,  Oslo Turnforening  
 
 
Mål 
Landslag 
NGTF skal ha en etablert ording med landslag i TeamGym. 
 
Internasjonale mesterskap 
EM TeamGym 
Nordisk mesterskap TeamGym junior. 
 
Nasjonale konkurranse og mesterskap 

A. Gjennomføre kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser kvinner jr. 
B. Gjennomføre kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser menn og miks 

jr. 
C. Gjennomføre nasjonal konkurranse Team Gym rekrutt. 
D. Gjennomføre NM i nasjonale klasser senior. 
E. Gjennomføre NM i TeamGym junior. 
F. Gjennomføre NM i TeamGym senior. 

 
Lokale og regionale treningssamlinger 
Videreføre konseptet for lokale og regionale treningssamlinger for rekrutt, junior og senior. 
 
Utdanning 

A. Gjennomføre et dommerseminar. 
B. Gjennomføre et trenerseminar. 
C. Delta på aktuelle tiltak i UEGs regi. 

 
Reglement, vanskeskjema- og resultatprogram 

A. Videreutvikle gjeldende reglement. 
D. Revidere vanskeskjemaprogram ved behov. 
E. Videreutvikle resultatprogram. 
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Status 
Følgende ble gjennomført 
 
Landslag 
Landslagssjef Henning Ottersen gjorde oppdateringer i landslagsmodellen blant annet 
tilpasninger til NGTF sin nye visuelle profil i tillegg til en tydeliggjøring av 
uttakelsesprosessen basert på erfaring fra 2019, samt en rekke detaljer anpasset 2020. Et 
stort arbeid i forbindelse med et nytt og mer effektivt påmeldingssystem til 
landslagssamlinger ble ferdigstilt i samarbeid med assisterende landslagssjef. Målet med 
landslagsmodellen er at den skal beskrive arbeidet med landslag på en slik måte at det 
bidrar til innsikt og forutsigbarhet for alle involverte og interesserte. 
Landslagssjefen og landslagstrenere jobbet med uttakelse til landslaget og hadde en rekke 
innsendte filmer på aktuelle utøvere som ble kontrollert og vurdert innen utgangen av 
februar. I tillegg til dette rakk landslagssjefen og landslagstrenere å observere utøvere i tre 
juniorkonkurranser før koronapandemien og nedstengningen. Kontrollsamlingene som skulle 
gå i mai måtte utsettes på grunn av pandemien, muligheten for ytterligere vurderinger av 
aktuelle utøvere via film ble opprettholdt. Koronapandemien førte for øvrig til en hel uforutsett 
og ekstra arbeid. 
EM i TeamGym som opprinnelig skulle gå 12.-18.10.2020 ble utsatt til 14.-17.04.2021 på 
grunn av koronapandemien. Utsettelsen fikk en rekke konsekvenser av praktisk og 
økonomisk art for våre forberedelser til mesterskap som landslagssjefen har jobbet med. 
Blant annet ny oppkjøringsplan med avlysninger og nye datoer med booking an haller m.m. i 
forbindelse med treningssamlinger. De utsatte kontrollsamlinger ble flyttet til september, 
seniorsamlingen ble avholdt 25.-27.09 i Stavern. Kontrollsamlingene for junior som skulle 
gått 18.-20.09 i Stavern ble avlyst pga. et mulig COVID-19 smitteutbrudd blant 
landslagstrenere. Hensikten med samlingen var å få gjort et best mulig uttak, fordi sikkerhet 
og helse går først ble dette isteden gjennomført via film. Prosessen var meget god da 
landslaget i troppsgymnastikk har god erfaring med dette formatet. Uttaket for både senior og 
junior ble ferdigstilt og landslagsutøverne var endelig på plass. 
Landslagstrenerkabalen ble også berørt da tidspunktet ikke lenger passet for alle. 
Landslagssjefen har fra fjoråret avklart bruk av aktuelle landslagstrenere, som forbundet 
engasjerer på timesbasis i forbindelse med treningssamlinger, speiding og uttakelse med 
deres respektive klubber. Nye avklaringer med nye aktuelle landslagstrenere ble til tross for 
omstendighetene avklart. Avtaler ble oppdatert og inngått med 17 landslagstrenere fra 11 
forskjellige klubber. 
Utsettelsen av EM fikk konsekvenser for landslagssjefenes opprinnelige foreldrepermisjon 
som skulle starte etter opprinnelige EM i 100% permisjon. Den måtte endrers til en 50% med 
start 02.11.2020 til 17.04.2021, deretter 100% fra 18.04. Til 07.06.2021. 
 
Landslagssjefen deltok på alle møter i teknisk komité i løpet av året. 
 
Følgende treningssamlinger ble gjennomført 
 
NR. Hvem Dato Sted Antall Antall 
    utøvere klubbtrenere 
1 Senior 25.-27.09 Stavernshallen, Stavern 40 7 

 
Det har vært nedlagt mye arbeid dette året og vi ser fram til den videre utviklingen mot lysere 
tider med tanke på pandemien. 
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Internasjonal representasjon 
 
EM TeamGym har vært planlagt 15.-18. oktober 2020 i Danmark 
Mesterskapet blitt utsatt til 2021 pga. koronasituasjon. 
Norge har ikke deltatt. 
 
Nordisk mesterskap TeamGym junior har vært planlagt 18. April 2020 i Danmark 
Norge har ikke deltatt i Nordisk pga. Koronasituasjon. 
 
Dommeroppgaver 
 
Internasjonale oppgaver 
Ingen i 2020 grunnet pandemien. 
 
Nasjonale konkurranser og mesterskap 
 

A. Kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser kvinner jr.: 
Konkurransen ble avholdt 08.-09. Februar med STAG som teknisk arrangør. Hvor 08. 
Februar har vært kvalifisering til NM og 09. Februar NM konkurransen. Det deltok følgende 
antall tropper o hver klasse: 
Frittstående 37 
Tumbling 52 
Trampett  53 
 

Frittstående Tumbling Trampett 
1. Arendal 1 
2. STAG 1 
3. Oslo 1 

1. Malvik 
2. STAG 1 
3. Oslo 1 

1. Oslo 1 
2. STAG 1 
3. Arendal 1 

 
B. Kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser menn og miks jr.: 

Konkurransen ble avholdt 07.-08. Mars med Trondheim som teknisk arrangør. Hvor 07. Mars 
har vært kvalifisering til NM og 08. Mars NM konkurransen. Det deltok følgende antall tropper 
i hver klasse: 
 
 Frittstående Tumbling Trampett 
Menn 9 16 17 
Miks 18 34 36 

 
Frittstående - miks Tumbling - miks Trampett - miks 

1. Beitstad 1 
2. Drammen 
3. IL Gneist 1 

1. STAG 2 
2. Drammen 1 
3. Beitstad 1 

1. STAG 1 
2. Drammen 1 
3. Trondheim 1 

 
Frittstående - menn Tumbling – menn Trampett - menn 

1. Oslo 2 
2. Sandnes 1 
3. Drammen 

1. Sandnes 1 
2. Oslo 1 
3. Drammen 1 

1. Sandnes 1 
2. Oslo 1 
3. STAG 

 
Den nye strukturen med kvalifisering på lørdag og finaler på søndag har fungert slik vi 
ønsker. Tidsskjemaet er nå bedre og gymnaster og dommere får kortere sødager. Vi ser 
fortsatt forbedringspotensialer, spesielt når det gjelder frister for innlevering av nye 
vanskeskjemaer for de troppene som kvalifiserer til finalene på søndag. 
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Pandemien var nå nært forestående og vi antydninger til hva som kunne komme. 
 
 

C. Nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt. 
Konkurransen har vært planlagt i 25. April med IL ROS som arrangør. 
Ikke avholdt pga. Koronasituasjon 
 

D. NM i nasjonale klasser senior. 
Mesterskapet har vært planlagt i 28.-29. Mars med Arendal som teknisk arrangør. 
Ikke avholdt pga. Koronasituasjon 
 

E. NM TeamGym junior 
Mesterskapet har vært planlagt 28.-29. November med Sola som teknisk arrangør. 
Ikke avholdt pga koronasituasjon 
 

F. NM TeamGym senior 
Mesterskapet har vært planlagt 24. Oktober med Oslo turn som teknisk arrangør. 
Ikke avholdt pga. Koronasituasjon. 
 

G. Alternativ konkurransen troppsgymnastikk 2020 
Leder i TKTR og landslagssjefen jobbet med et konsept for en alternativ konkurranseform i 
troppsgymnastikk som fikk navnet NGTFs digitale konkurranse i troppsgymnastikk. Utvalgte 
TKTR medlemmer ble engasjert og bidro til gjennomføringen. 
Dette var et vellykket og svært ønsket tiltak som fikk mye ros og ære. Konkurransen var kun 
for senior for å teste konseptet. Juniorene fikk invitasjon på nyåret 2021. 
 
Lokale og regionale treningssamlinger rekrutt, junior og senior 
461 gymnaster og 81 lokale trenere deltok på de 7 samlingene som ble gjennomført. 
 
Utdanning 

A. Dommerseminar 
37 personer deltok på seminaret som ble avholdt 25-26. Januar på Clarion Hotell The Hub 
og haslehallen. 
Fokuset var gjennomgang av oppdateringer i reglement og praktisk dømming. Det ble mot 
slutten av 2020 besluttet i komitéen å forlenge dommerkompetansen til alle 
forbundsdommere med ett år i håp om å avholde forbundsdommerkurs i 2021. 
 

B. Treneseminar 
54 personer deltok p seminaret som ble avholdt 25.-26. Januar på Clarion Hotell The Hub og 
haslehallen, Olso. 
Fokuset var på temaene reglement, skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening, 
hvordan lage frittstående, status landslag, åpent forum samt praksis i hall i alle tre apparater. 
 

C. Delta på aktuelle tiltak i UEGs regi. 
Koronapandemien i 2020, har stoppet hele aktivitet og flere arrangementer blitt utsatt til 2021 
eller avlyst. 
 
Reglement, vanskeskjema- og resultatprogram 
 
Reglement: 
Det var forespeilet flere endringer i 2020 i reglement, men grunnet pandemien ble 
oppdateringer av reglement satt på vent. Noen av endringene ville sakte innført nødvendige 
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endringer i enkelt apparater slik at ved neste store oppdatering av reglementet, ville 
belastningen på klubber/foreninger bli mindre. 
EM ble også utsatt og dermed endret syklusen til EG seg og vi fikk ikke de normale 
internasjonale oppdateringene av CoP. 
 
Vanskeskjemaprogram: 
Noen endringer ble innført i 2020, men de fleste endringer ble utsatt i påvente av nytt 
reglement. 
  
Resultatprogram: 
Ingen større endringer planlagt eller implementert. Mindre endringer og normalt vedlikehold 
er likevel utført. 
 
Møtevirksomhet 
Komiteen avholdt 18 møter og behandlet 142 saker i løpet av året. 
 
 
Konklusjon/betraktning 
Det vanskelig å oppsummere 2020 uten å nevne alle de praktiske utfordringene pandemien 
har skapt, også for troppsgymnastikk i Norge. 7.-8. mars var siste ordinære nasjonale 
konkurranse med en form for status i Norge. 
Klubber og foreninger over hele landet har siden kjempet for å holde aktiviteten i gang i egen 
haller, mens konkurransen etter konkurranse, nasjonale og internasjonale, ble enten utsatt 
eller avlyst. Komitéen har hatt mange tunge beslutninger i perioden. Et lyspunkt i 2020 var 
allikevel den digitale konkurransen for senior, som selv om det var mye jobb, ble et 
høydepunkt for mange seniortropper. 
 
Dato: 31 januar 2022 
 
Tron Lunde 
Leder TKTR 
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Beretning Troppsgymnastikk 2021 
 
Komitéen 
Fram til 20. Mai 2021 
 
Leder:  Tron Lunde   Tranby Turn       
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening 
Medlem: Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem: Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
Medlem:  Nikolai Meredith  Oslo Turnforening 
 
Fra 19. august 2021 
 
Leder:   Tron Lunde   Tranby Turn 
Medlem: Brian Carlsen   Drammens Turnforening 
Medlem:  Siw Zunder   Oslo Turnforening 
Medlem:  Jan Magne Cederstrøm Salhus Turn & IL 
Medlem:  Patrick Laulo Vesth        Arendals Turnforening 
 
 
Mål 
Landslag 
NGTF skal ha en etablert ordning med landslag i TeamGym. 
 
Internasjonale mesterskap 
EM TeamGym 
 
Nasjonale konkurranse og mesterskap 

G. Gjennomføre kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser kvinner jr. 
H. Gjennomføre kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser menn og miks 

jr. 
I. Gjennomføre nasjonal konkurranse Team Gym rekrutt. 
J. Gjennomføre NM i nasjonale klasser senior. 
K. Gjennomføre NM i TeamGym junior. 
L. Gjennomføre NM i TeamGym senior. 

 
Lokale og regionale treningssamlinger 
Videreføre konseptet for lokale og regionale treningssamlinger for rekrutt, junior og senior. 
 
Utdanning 

F. Gjennomføre et dommerseminar. 
G. Gjennomføre et trenerseminar. 
H. Delta på aktuelle tiltak i UEGs regi. 

 
Reglement, vanskeskjema- og resultatprogram 

B. Videreutvikle gjeldende reglement. 
I. Revidere vanskeskjemaprogram ved behov. 
J. Videreutvikle resultatprogram. 
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Status 
Følgende ble gjennomført 
 
Landslag 
Landslagssjef Henning Ottersen gikk ut i permisjon 2. november 2020, denne varte til 7. juni 
2021. På grunn av koronasituasjonen ble det viet mye tid til koronarestriksjoner og 
toppidresdefinisjoner i starten av året. I januar ble det avgjort at Norge ikke skulle delta i EM i 
TeamGym 01.-04. Desember i Portugal, med følgende begrunnelse: “TKTR ønsker ikke at 
Norge skal stile i et eventuelt EM 2021. Usikkerhetsmomentene er for mange på grunn av 
koronapandemien, spesielt i et helseperspektiv. Ved å ikke stille i EM 2021 vil aktuelle 
utøvere og deres klubber kunne forholde seg til noe mer normalt oddetallsår i 
landslagssammenheng, senior nordisk og terminlista for øvrig. Terminlista blir mer 
forutsigbar og NM i nasjonale klasser for junior kan få endelig datoer.” 
Det er blitt et godt stykke arbeid med evaluering av landslagsaktiviteten og oppfølging av 
dette. Det er mye å merke i troppsgymnastikk, konstruktive tilbakemeldinger og innspill på 
forbedringer som er tatt til etterretning. 
 
Landslagsmodellen har med jevnlige mellomrom blitt oppdatert i stort og smått. Blant annet 
har kriteriene blitt oppdatert med nettoutøvernivå og filmsøknadsnivå. 
 
Det ble etablert en ordning hvor interesserte trenere kunne søke om muligheten til å bli 
landslagstrener- fem søknader ble behandlet hvor tre trenere fikk tilbud, to er 
landslagstrenere i dag. 
 
Sportslig og taktiske tilpasninger i forbindelse med nytt internasjonalt reglement. Store 
endringer og hele erstatninger måtte på plass i de allerede etablerte 
frittståendeprogrammene som var ment for EM 2020, da det nye reglement hadde 
omfattende endringer. Landslagssjefen har også bidratt med reglementsarbeid for det norske 
reglement. 
 
Landslaget gjennomførte rekrutteringssamling for senior 21.-22.08. Og junior 09.-10-10- i 
Stavern med STAG som medarrangør. Her ble første fase av bruttotropen kartlagt, videre 
kartlegging fortsetter fortløpende via film frem til konkurransesesong begynner i 2022. 
Tilbakemeldinger fra medarrangør angående økonomi og utfordringer med dugnadspersonell 
har ført en økning i budsjetterte midler til medarrangører. Det har igjen ført til endring i 
retningslinjene for medarrangør med en variant hvor landslaget kun leier hall uten å 
engasjere medarrangør. Baksiden med dette er troppene og deres landslagstrenere må. 
Organisere innkjøp og bevertning av matt i tillegg til det sportslige ansvaret 
undersamlingene. Dette vil testes i praksis i 2022 da omtrent alle samlingene er av denne 
varianten. Det har for øvrig vært en krevende jobb å få arrangører til landslagssamlinger 
2022, det er uklart hvorfor, men pandemien kan være en årsak. 
 
Konkurransene i 2021 er observert, det sammen gjelder EM 2021 som gikk uten 
medaljekandidatene Norge og Danmark. Landslagssjefen har bistått i arrangering av NGTFs 
digitale konkurranser 2021 og kommende kvalifiseringskonkurranse for nordisk junior 2022. 
 
Landslagssjefen deltok på alle møter i teknisk komité i løpet av året. 
 
Følgende treningssamlinger ble gjennomført: 
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Nr. Hvem Dato Sted Antall utøvere Antall trenere 
1 Senior 21.-22.08. Stavernshallen, Stavern 65 3 
2 Junior 09.-10.10 Stavernshallen, Stavern 76 10 

 
Det har vært nedlagt mye arbeid dette året og vi ser fram til den videre utviklingen og mot 
lysere tider med tanke på pandemien. 
 
Internasjonal representasjon 
 
EM TeamGym har planlagt 01.-04 desember i Portugal 
Norge har ikke deltatt pga. Koronasituasjon 
Senior Nordisk Mesterskap på Island ble avlyst grunnet utsatt EM. 
 
Dommeroppgaver 
Vi hadde ikke internasjonaloppgaver i 2021 
 
Nasjonale konkurranser og mesterskap 
 

A. Kvalifiseringskonkurranse til NM og NM nasjonale klasser kvinner jr.: 
Konkurransen ble avholdt 04.-05. September med STAG som teknisk arrangør. Hvor 04. 
September har vært kvalifisering til NM og 05. September NM konkurransen. Det deltok 
følgende antall tropper i hver klasse: 
Frittstående   26 
Tumbling           34 
Trampett   34  
 

Frittstående Tumbling Trampett 
1. Arendal 1 
2. IL Gneist 1 
3. Grimstad 1 

1. Sandnes 1 
2. Arendal 1 
3. Sandnes 2 

1. Drammen og Sandnes 1 
2. Sola 1 

 
B. Kvalifiseringskonkurransen til NM og NM nasjonale klasser menn og miks jr.: 

Konkurransen ble avholdt 11.-12. September med Sola Turn som teknisk arrangør. Hvor 11. 
September har vært kvalifisering til NM og 12. September NM konkurransen. Det deltok 
følgende antall tropper i hver klasse: 
 
 Frittstående Tumbling Trampett 
Menn 6 12 14 
Miks 12 24 26 

 
Frittstående - menn Tumbling – menn Trampett - menn 

1. Oslo 
2. Beitstad 
3. Sola 

1. Oslo 1 
2. Sandnes 
3. Sola 

1. Oslo 1 
2. Sola 1 
3. Holmen 1 

 
Frittstående - miks Tumbling – miks Trampett - miks 

1. Beitstad 1 
2. IL R.O.S 1 
3. Sandnes 2 

1. STAG 1 
2. Beitstad 1 
3. Sandnes 1 

1. Sola 1 
2. STAG 1 
3. Sandnes 1 

 
Begge disse konkurransene ble noe preget av covid-begrensninger i hall, strenge 
testregimer, forfall fra tropper grunnet smitte og meget rene apparater etter kontinuerlig 
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desinfisering. Samtidig kunne alle i hal og på stream kjenne på konkurransenerver og 
idrettsglede igjen. 
Samarbeidet mellom arrangør og TKTR var meget bra og alle strakk seg langt for å gjøre 
rammen så trygg og bra som mulig. 
 

C. Nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt.: 
Konkurransen ble avholdt 23. Oktober med IL R.O.S. som teknisk arrangør.  
I kvinner, hvor deltok 15 tropper, vant Grimstad foran Oslo og IL Gneist. 
I menn, hvor deltok 7 tropper, vant Laksevåg1 foran Oslo og Malvik. 
 
Behovet for konkurranser er like stort i rekrutt-klassen og det så vi på påmeldingen. 
Tilnærmet normale tilstander rådet for denne konkurransen, der mange av utøverne aldri 
hadde konkurrert før og noen hadde sin første konkurranse, selv om det var siste året som 
rekrutt. 
 

D. NM i nasjonale klasser senior.: 
Mesterskapet ble avholdt 25. September med STAG som teknisk arrangør. 
Det deltok følgende antall tropper i hver klasse: 
Kvinner 7 
Miks  5 
Menn  5 
 Frittstående Tumbling Trampett 
Kvinner 1. Grimstad 

2. Oslo 
3. Trondhjem 

1. Oslo 
2. Grimstad 
3. Trondhjem 

1. Grimstad 
2. Drammen 
3. STAG 

Menn 1. Oslo 1 
2. Sotra 
3. Grimstad 

1. Oslo 1 
2. Sotra 
3. Drammen 

1. Oslo 1 
2. Drammen 
3. Sotra 

Miks 1. STAG 
2. Drammen 1 
3. Drammen 1 

1. Drammen 1 
2. STAG 
3. Drammen 2 

1. STAG 
2. Drammen 2 
3. Trondhjem 

 
I 2021 ble NM nasjonale klasser og NMTeamGym for senior arrangert på sammen dag. 
 

E. NM TeamGym junior.: 
Konkurransen ble avholdt 27. 28. November med Arendal som teknisk arrangør. 
I kvinner, hvor det deltok 25 tropper, vant Oslo 1 foran Arendal 1 og IL Gneist 1. 
I menn, hvor det deltok 8 tropper, vant Oslo foran Beitstad og Holmen. 
I miks, hvor det deltok 6 tropper, vant Beitstad 1 foran Stag og Sola. 
 

F. NM TeamGym senior 
Konkurransen ble avholdt 25. September med STAG som teknisk arrangør. 
I kvinner, hvor det deltok 6 tropper, delte Grimstad og Oslo førsteplassen med Trondhjem på 
tredje. 
I menn, hvor det deltok 3 tropper, vant Oslo 1 foran Sotra og Grimstad. 
I miks, hvor det deltok 4 tropper, vant Drammen 2 foran Malvik.  
 
I 2021 ble NM TeamGym og NM nasjonale klasser for senior arrangert på sammen dag. 
 

G. Alternativ konkurransen troppsgymnastikk 2021 
Ble gjennomført digital konkurransen i tumbling, trampett og frittstående i nasjonale klasser 
for junior 01. Februar – 10.april 
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Vi fortsatte suksessen fra 2020 med en digital konkurranse for junior. Hele 103 tropp deltok. 
Dette var forventet, slik at leder og LLS hentet inn hjelp fra eksterne ressurspersoner for 
filmredigering. Kommentering og ferdigstilling tar også tid, men med dyktige medhjelpere ble 
fem episoder av konkurransen publisert på NGTFs youtube kanal. Ulike kommentatorer bidro 
i ulike episodene. 
 
Lokale og regionale treningssamlinger rekrutt, junior og senior 
170 gymnaster og 9 lokale trenere deltok på de 2 samlingene som ble gjennomført. 
 
Utdanning 

A. Dommerseminar 
En webinar for dommere ble avholdt 27. Mars på Teams (online). 31 personer detok på 
webinaret. 
 

B. Trenerseminar 
En webinar for trenere ble avholdt 28. Mars på Teams (online). 38 personer deltok på 
webinaret. 
 

C. Delta på aktuelle tiltak i EGs regi. 
Enkelte fra TKTR deltok på et webinar fra EG og technical comittee TeamGym for 
gjennomgang av forventede endringer i reglementet. 
 
Reglement, vanskeskjema- og resultatprogram 
 
Reglement: 
De utsatte endringene fra 2020 og de nye endringene fra EGs CoP ble oversatt og tilpasset 
til Norge på høsten 2021. Det var mye arbeid, men var svært viktig for å gi potensielle 
tropper som skulle kvalifisere til nordisk junior i starten av 2022 god nok tid til å tilpasse. 
Den største utfordringen var nok CD- panelet på frittstående oh hvordan vi praktisk skulle 
løse dette. 
En web-app var løsningen og vi er spente på hvordan dette fungerer i 2022. 
 
Vanskeskjemaprogram: 
Grunnet de store endringene i reglementet, ble det gjort en stor jobb på 
vanskjeskjemaprogrammet i romjulen. Estimert tid er ca. 40-40 timer. 
 
Resultatprogram: 
TKTR har benyttet seg av resultatprogrammet i 2021 også, men ingen utfordringer. Visninger 
av karakterer er endret fra å fokusere på projektorer og skjermer i haller, til å tilpasses 
streaming. Dette har medført en del endringer og krever større samarbeid mellom leverandør 
og arrangør. 
 
Møtevirksomhet 
Komiteen avholdt 10 møter og behandlet 77 saker i løpet av året. 
 
Konklusjon/betraktning 
 
Halve 2021 fortsatt slik 2020 avsluttet. Flere tunge beslutninger ble tatt og mesterskap utsatt 
eler avlyst. I håp å kunne avholde mesterskap etter sommeren ble flere NM flyttet. Dette 
førte naturligvis til en komprimert og hektisk konkurranseperiode. Arrangører, utøvere, 
trenere og dommere håndterte dette, tross utfordringene. 
Det har vært vanskelig å oppfylle kravet til komitéen å ha fulle dommersett, og vi ser frem til 
å avholde forbundsdommerkurs i 2022 slik at dette forhåpentligvis ikke blir et problem. 
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Etter en hektisk periode på høsten med konkurranser, der mye arbeid ble lagt ned i 
smittevern og tilrettelegging, så vi antydningene til nok en nedstenging. Det ble besluttet å 
arranger kvalifiseringen til nordisk digital ved hjelp av en web-app for å sikre at tropper hadde 
kun ett forsøk. Kvalifiseringen ble også bestemt etter forbundsdommerkurset i 2022 ikke ville 
være klare. Dette “catch-22” for kvalifiseringen er en nøtt komitéen skal løse til neste gang 
slik at vi ikke havner i sammen situasjon igjen. 
Avslutningen av 2021 preges av ny nedstengning, nytt reglement, planlegging av 
kvalifiseringen til nordisk og forbundsdommerkurs og tilpasning av alle støttesystemer. Selv 
om vi nå har erfaring med å være tilpasningsdyktige for konkurranser håper vi at 2022 blir 
mer normalt og vi kan holde på planlagte datoer for konkurranser. 
 
Dato: 31. Januar 2022 
 
Tron Lunde 
Leder TKTR 
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Beretning Gymnastikkhjul 2020 
 
 
Arbeidsgruppen 
Leder:  Helge Sætre    Gran IL Turngruppe         
Medlem: Erik Norman-Larsen   Spydeberg Turnforening 
Medlem:  Silje Bjørgeengen   Gran IL 
Medlem:  Marie Kubberød   Norrøna IL Turngruppe 
 
Fra 01.11.2020 byttet komiteen navn til arbeidsgruppe gymnastikkhjul og består av følgende 
medlemmer: 
 
Leder:  Erik Norman-Larsen   Spydeberg Turnforening   
Medlem:  Silje Bjørgeengen   Gran IL 
Medlem:  Marie Kubberød   Norrøna IL Turngruppe 
Medlem:  Svein Rudshagen 
Medlem:  Heidi Kaugerud Voilås 
Medlem:  Helene Mortensen 
 
Komiteen har avholdt 10 møter og behandlet 57 saker i løpet av 2020 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030 
300 aktive gymnaster totalt, tilsvarende ca. 100% økning fra 2017. 
 
Bredde/rekruttering 
1. Vi har 200 aktive utøvere fordelt på 15 klubber. 
2. Antall aktive konkurranseutøvere i våre nasjonale konkurranser: 
 a. 40 gymnaster (stige, jr allround, sr allround). 
 b. 5 aktive seniorer (stige eller senior allround). 
3. Synlighet – i oppvisninger, i nærmiljø og i konkurranser 
 a. Årlig deltakelse i «Gym for Life Challenge Norge» med Gymnastikkhjul. 
 b. Vi har gjennomført 5 klubb/kretsbesøk pr. år. 

c. Vi er representert med gymnastikkhjul på barnekrets turnstevner der det er 
hjulklubber. 
d. Vi har 2-3 tropper som kan drive med gymnastikkhjul som oppvisningsform i 
perioden 2018-2020. 

 
Trener- og dommerkompetanse 
1. 20 gymhjultrenere har tatt Trener 1 i perioden. 
2. Vi har gjennomført pilot på Trener 2 spesiell del gymnastikkhjul. 
3. 10 trenere har fullført Trener 2 i perioden. 
4. Kjøre Trener 2 spesiell del gymnastikkhjul kurs hvert annet år. 
 
Sportslige resultater 
1. Internasjonalt: 2 VM medaljer i perioden. 
2. Nasjonalt: 
 a. 10 deltakere i junior klasse i NM – hvorav syv stiller i alle disipliner. 
 b. 3 deltakere i seniorklasse i NM – hvorav 1 stiller i alle disipliner. 
3. Lokalt: 50 deltakere samlet på klubb og kretskonkurranse. 
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Status 
Landslaget i gymnastikkhjul bestod av 6 gymnaster fra 2 ulike klubber. 
Granspretten ble gjennomført, men Opplandspokalen ble avlyst. 
Gymrullen og KM ble gjennomført på høsten.  
 
Det ble arrangert treningssamling i Rygge, med 20 gymnaster og 4 trenere.  
Det ble arrangert treningssamling i Ulefoss, med 20 gymnaster og 6 trenere inkl. Landslaget. 
 
Mange av samlingene ble flyttet til høsten, og NM måtte avlyses. Alternativet for avluste 
konkurranser med uttak, ble å arrangere nasjonale videokonkurranser. 
 
Internasjonal representasjon 
IRV arrangerte online konkurranser, og gymnastene ble sterkt oppfordret til å delta på dette. 
Høsten 2020 deltok Linde M. Haug i en digital, internasjonal konkurranse i øvelsen linje. 
 
VM 13.-29.7.2020, USA: 6 kvalifiserte gymnaster; 2 seniorer og 4 juniorer. 2 dommere. 
På grunn av covid-19, ble VM utsatt til 2021. Det ble bestemt at uttaket gjort til det 
opprinnelige VM, skulle gjelde for VM 2021, under betingelse av at gymnastene beholdt 
nivået sitt og har progresjon fremover. Det var planlagt deltagelse i både Danish Open 
(31.10.2020) og Austria Open (29.11.2020), men forbundet anbefalte inen reiser til utlandet. 
Konkurransene ble derfor droppet. 
 
Dommeroppgaver 
Det ble invitert til dommerseminar i januar i Oslo, for å øke kompetansen til dommere på alle 
nivåer, og stimulere til økt rekruttering til gymnastikkhjul. Hovedfokuset ble videodømming for 
å øke felles forståelse av reglementet. Seminarholderen var Katharina Heymann fra 
Tyskland. 
 
Konklusjon/betraktning 
Et vanskelig år for gymnastikkhjul, med stort frafall av gymnaster, da det var mye som ble 
avlyst. Vanskelig for gymnaster å holde på gleden med idretten vi driver med. 
 
Dato: 1.februar 2022 
 
Erik N. Norman-Larsen 
Leder Arbeidsgruppen GH 
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Beretning Gymnastikkhjul 2021 
 
 
Arbeidsgruppe 
Leder:   Erik Norman-Larsen    
Medlem: Silje Bjørgeengen 
Medlem: Marie Kubberød (t.o.m. 26.11.2021) 
Medlem:  Heidi Kaugerud Voilås 
Medlem:  Svein Rudshagen 
  
Arbeidsgruppen har avholdt 10 møter og behandlet 41 saker i løpet av 2021. 
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030 
300 aktive gymnaster totalt, tilsvarende ca. 100% økning fra 2017. 
 
Bredde/rekruttering 
1. Vi har 200 aktive utøvere fordelt på 15 klubber. 
2. Antall aktive konkurranseutøvere i våre nasjonale konkurranser: 
 a. 40 gymnaster (stige, jr allround, sr allround). 
 b. 5 aktive seniorer (stige eller senior allround). 
3. Synlighet – i oppvisninger, i nærmiljø og i konkurranser 
 a. Årlig deltakelse i «Gym for Life Challenge Norge» med Gymnastikkhjul. 
 b. Vi har gjennomført 5 klubb/kretsbesøk pr. år. 

c. Vi er representert med gymnastikkhjul på barnekrets turnstevner der det er 
hjulklubber. 
d. Vi har 2-3 tropper som kan drive med gymnastikkhjul som oppvisningsform i 
perioden 2018-2020. 

 
Trener- og dommerkompetanse 
1. 20 gymhjultrenere har tatt Trener 1 i perioden. 
2. Vi har gjennomført pilot på Trener 2 spesiell del gymnastikkhjul. 
3. 10 trenere har fullført Trener 2 i perioden. 
4. Kjøre Trener 2 spesiell del gymnastikkhjul kurs hvert annet år. 
 
Sportslige resultater 
1. Internasjonalt: 2 VM medaljer i perioden. 
2. Nasjonalt: 
 a. 10 deltakere i junior klasse i NM – hvorav syv stiller i alle disipliner. 
 b. 3 deltakere i seniorklasse i NM – hvorav 1 stiller i alle disipliner. 
3. Lokalt: 50 deltakere samlet på klubb og kretskonkurranse. 
 
 
Status 
Landslaget i gymnastikkhjul bestod i 2021 av 6 utøvere fra 2 ulike klubber. 
  
Granspretten 30.1 ble utsatt,  
Opplandspokalen ble endret til en digital konkurranse. 
Alternativet for avlyste konkurranser, ble å arrangere nasjonale videokonkurranser.  



 
 
 
 
 

 
 
 

46 

  
Det ble arrangert åpen nasjonal treningssamling på Gran i november, med 22 gymnaster og 
3 trenere. 
NM ble arrangert i Spydeberg. Påmeldingen til årets NM var omtrent halvparten av hva som 
har vært det normale fra foregående år. Juliane Buer Tupsjøen (Spydeberg TF) vant NM 
senior og Dina Sofie Harridsleff (Rygge IL) vant NM junior. 
Trude Linvolden Agasøster fra Gran IL ble innstilt som landslagstrener. 
 
Internasjonal representasjon 
IRV arrangerte online allround konkurranse, og gymnastene ble sterkt oppfordret til å delta 
på dette. Dommere kunne også melde seg på for å bidra med dømming av konkurransen 
Februar 2021 deltok Juliane Tupsjøen og Ine Sørensen i en digital, internasjonal 
konkurranse i øvelsen spiral. 
  
VM 2020, New Jersey – USA, ble utsatt fra 2020 til 12.-18.07 2021. Arbeidsgruppa ønsket 
ikke å sende utøvere til VM, basert på NGTFs anbefalinger om å unngå unødvendige 
reiser,,fordi nedstengte treningstilbud over lengre tid har gitt begrenset treningsgrunnlag 
samt at usikkerhetsmomentene er for mange grunnet pandemien, spesielt sett fra et 
helseperspektiv. VM-uttaket fra 2020 opprettholdes frem til 2022. På slutten av året, viser det 
seg at det nå er 3 utøvere som ønsker å satse mot VM fra Rygge IL.  
Austria Open: Landslaget planla for deltagelse her, men ble avlyst. 
 
Dommeroppgaver 
Det var planlagt for dommerkurs høsten 2020, som ble utsatt til mars. Kurset ble igjen flyttet 
til høsten grunnet covid-19, men man lyktes heller ikke med å avholde kurset da. Forsøker å 
arrangere på nytt i 2022. 
 
Konklusjon/betraktning 
Et vanskelig år for gymnastikkhjul med stort frafall av gymnaster, da det var mye som ble 
avlyst. Haller ble benyttet til vaksinering og testsenter, slik at idretten måtte vike for dette. 
Frafall av dommere, grunnet pandemien. 
 
 
Dato: 1. februar 2022 
 
Erik N. Norman-Larsen 
Leder Arbeidsgruppen GH 
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Beretning Bredde 2020 
 
 
Komitéen 
02.09.2019-31.08.2020 
Leder:  Heidi Marie Taksdal    Klepp IL Turn         
Medlem: Jorun Marie Dahle Hals    Trondhjems Turnforening  
Medlem:          Wenche Havnås                                            Stokke IL Turn 
Medlem:          Tora Sundelin                                                Tromsø Turnforening 
Medlem:          Inger-Lise Olsen                                            Fredrikstad Turnforening 
Representant fra NKGV: Laila Edvardsen   Ski IL Turn 
Representant fra NTV: Helge Sætre    Laksevåg Turn og IL 
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030:  
Tilby varierte aktivitets- og arrangementstilbud med høy kvalitet som er attraktive og 
inkluderende for barn, ungdom og voksne. 
 
Mål mot 2022: 

• Ivareta eksisterende medlemmer ved å tilby dem variert aktivitet med høy kvalitet.  
• Økning i antall medlemmer som driver med breddeaktiviteter. 
• Alle trenere/instruktører skal ha relevant kompetanse.  

 
 
 
Status 
17.-18.oktober 2020- Klubbesøk i parkour Søgne TF  
24.oktober - Paraturn samling i Haslehallen 
17. desember - Digital juleoppvisning  
 
 
Konklusjon/betraktning 
 
2020 ble ikke som vi hadde tenkt i det hele tatt. Fra å være en komité som er vant til å jobbe 
med fokus på tusenvis av gymnaster og trenere som hver uke øver på alt fra god holdning 
med ertepose på hodet, å holde takten sammen med resten av gjengen, styrke 
kjernemuskulaturen til å øve på spektakulær akrobatikk, måtte vi endre tankesettet til å se 
hva vi kunne gjøre for alle disse som nå ikke fikk lov til å trene sammen. Det virket helt fjernt 
all den tid to av de viktigste elementene for oss – bevegelse og sosialt samhold – nesten 
over natten ble nærmest forbudt. Et scenario vi må innrømme vi ikke hadde sett komme og 
øvd på i forkant. Kurs ble avlyst eller flyttet på planer måtte legges på is og kreativiteten ble 
satt på prøve. Heldigvis er det mange flinke sjeler på alle plan i NGTF, og gjennom bekjente 
og sosiale medier fikk man se mange hadde gode tiltak der de la til rette så godt det lot seg 
gjøre for å holde humøret og treningsgleden oppe. Tusen takk til alle våre flotte 
representanter i kretser og klubber som virkelig sto på for sine gymnaster, det er bare å 
‘bøye seg i hatten, som de sier i en annen idrett. 
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Vi fikk glede oss over innsendte oppvisninger fra hele landet til vårt første digitale juleshow, 
hvor flere klubber var med og de som ønsket det kunne få en vurdering av programmet sitt 
med litt veiledning og tips til treneren. Det var veldig kjekt at så mange var med, og dette er 
noe vi har snakket om at vi kanskje kan gjenta innimellom selv om vi kommer tilbake til 
normale forhold igjen etter hvert. 
 
Dessverre hadde vi også en stor gruppe med ungdommer (806 fra 32 forskjellige lag) som 
hadde gledet seg til en liten uke med workshops og oppvisninger på Island, som fikk den 
tunge beskjeden om at Eurogym 2020 ikke kunne gjennomføres. En periode var det håp da 
den islandske arrangøren hev seg rundt og fikk flyttet alle avtaler til 2021. Litt før årsskifte 
måtte man likevel skuffe alle påmeldte om at de måtte kansellere for 2021 også. Når man 
skulle samle over 5000 ungdommer fra hele Europa, kunne ikke man ikke ha så usikre 
forhold som situasjonen tilsa i desember. 
 
Samme skjebne led våre 671 seniorer som også gledet seg til en uke med workshops og 
oppvisninger på Kreta. Golden Age Gym Festival er litt enklere å arrangere siden det er 
færre deltakere, og disse bor på hotell og ordner måltidene sine selv. Arrangementet ble 
derfor flyttet til oktober 2021.  
 
Her hjemme begynte vi å bli bekymret for hvordan dette kunne påvirke Landsturnstevnet 
2021 der planlegging og påmelding var i full gang. Spesielt utfordringen med overnatting ble 
diskutert heftig da de fleste sover i klasserom på skoler. Det ble umulig for kommunen å 
kunne komme med lovnader om at skoler kunne benyttes sommeren -21, og arrangør 
Vestfold- og Telemark Gym og Turnkrets begynte å se etter alternative løsninger, de ville så 
nødig avlyse. Etter mye arbeid fra arrangørens side, vedtok NGTF at stevnet kunne flyttes til 
Oslofjord Convention Center for å kunne tilby våre gymnaster et Landsturnstevne der man 
mest sannsynlig vil kunne avholde et arrangement i tråd med eventuelle resterende 
restriksjoner. 
 
Etter et utfordrende år der en del av oss begynner å bli lei av å «ta det på Teams», tar vi 
likevel med oss lærdom og erfaring som vil hjelpe oss til å kunne tilby flere og bedre tjenester 
i fremtiden, og ikke minst har vi alle lært at vi ikke skal ta selv de selvfølgeligste ting som en 
selvfølge – gjør det beste ut av hver eneste gymnastikkdag og la den være deg til stor glede 
"#$% 
 
 
Dato: 01.februar 2022 
 
Heidi Marie Taksdal 
Leder Breddekomiteen 
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Beretning Bredde 2021 
 
Komitéen 
Fra 01.09.2020 
Leder:  Heidi Marie Taksdal    Klepp IL Turn        
Medlem: Jorun Marie Dahle Hals   Trondhjems Turnforening  
Medlem:          Wenche Havnås                                            Stokke IL Turn 
Medlem:          Tora Sundelin                                                Tromsø Turnforening 
Medlem:          Inger-Lise Olsen frem til 24.oktober               Fredrikstad Turnforening 
Representant fra NKGV: Laila Edvardsen   Ski IL Turn 
Representant fra NTV: Helge Sætre    Laksevåg Turn og IL 
 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030:  
Tilby varierte aktivitets- og arrangementstilbud med høy kvalitet som er attraktive og 
inkluderende for barn, ungdom og voksne. 
 
 
Mål mot 2022: 

1. Ivareta eksisterende medlemmer ved å tilby dem variert aktivitet med høy kvalitet.  
2. Økning i antall medlemmer som driver med breddeaktiviteter. 
3. Alle trenere/instruktører skal ha relevant kompetanse.  

 
Status 
25. mars - Webinar Turn for voksne 
8. april - Webinar Gymlek del 1 
11. april 2021 - Webinar Parkour 
29. april - Digitalt synserkurs del 1 
6. mai - Webinar Gymlek del 2 
30. august - Digitalt synserkurs del 2 
16.-17.oktober 2021 - Introkurs i Parkour 
23.oktober 2021- Klubbesøk Parkour DFI Tropp &Turn  
20. november - NGTFs fellestropp treningssamling 
 
Internasjonal representasjon 
8.mai - Digitalt infomøte Eurogym 2022. Representant fra NGTF: Minna Børstad, Irina Solem 
15.mai - Digitalt infomøte Gymnaestrada 2023. Representant fra NGTF: Minna Børstad, Irina 
Solem 
2.juli - Norge sendte inn søknad til European Gymnastics om å arrangere Eurogym 2024 i 
Bodø 
15.juli - Digitalt FIG Gymnastics for All Colloquium. Representant fra NGTF: Minna Børstad, 
Irina Solem, Heidi Marie Taksdal  
3.-4. september - European Gymnastics Educational Weekend. Representant fra NGTF: 
Minna Børstad 
11.september - NGTF ble tildelt Eurogym 2024 i Bodø 
29.-21. oktober - Infomøte Golden Age Gym Festival 2022. Representant fra NGTF: Irina 
Solem. 
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Paraturn 
20. februar Online RG konkurranse Tromsø TF  
24. juni - Digitalt kurs Paraidrett del 1 
10.-12. september Glade RG Dager, Asker TF 
10.-12. september Unni & Haralds Trophy 2021, Oslo TF 
26. september - Klubbesøk paraturn Trondhjems Turnforening 
21.november - Nasjonal parakonkurranse Sotra 
11.-12. desember - Zita Peratti online tournament hvor 18 parautøvere fra Skjeberg, Sotra, 
Sola (Kaia Jolma Helland Kilter), Stabekk, Njård og Oslo TF deltok med sine Special 
Olympics programmer. Viktor Berard-Andersen fra Oslo TF vant Zita Peratti Trophy for den 
høyeste karakter i konkurransen blant 30 utøvere fra seks andre nasjoner. 
 
Konklusjon/betraktning 
 
Igjen fikk vi et år som ikke ble helt som vi hadde ønsket oss. Vi hadde håp, flere ganger, om 
at NÅ må det vel nærme seg slutten på elendigheten. Det var noen bedre tider innimellom, 
men stort sett har vi jo hatt mange av utfordringene som i 2020. Blant annet så vi oss nødt til 
å avlyse Landsturnstevne, selv med ny lokasjon ble det umulig å få samlet NGTF familien 
med situasjonen som var på tidspunktet. Etter en tid i tenkeboksen og med skuffelsen litt på 
avstand, bestemte arrangøren seg heldigvis for å gå for 2022 i stedet! De gikk på med krum 
hals og i skrivende stund ser det ut for at vi alle kan møtes til sommeren og endelig få delta 
på workshops og ha oppvisninger igjen, endelig tid for å gjenforenes gjennom vår felles 
favorittaktivitet. 
 
Etter fjorårets erfaring med begrenset mulighet for gymnastikkaktiviteter, var vi nå bedre 
forberedt og fikk gjennomført flere kurs ettersom man tilpasset seg mer til det digitale. 
Heldigvis ble også rom for noe virksomhet på «gamlemåten» (se under Status). Vi hadde 
håpet å få gjennomføre den nasjonale Unisport Gym for Life Challenge, men måtte 
dessverre avlyse pga liten påmelding. Manglende mulighet til trening var naturlig nok én av 
årsakene til at flere valgte å vente til neste sjanse.  
 
Heldigvis har folk troen på at vi er på vei tilbake til normalen, og arrangørene av både 
Landstunstevnet, Eurogym (Sveits -22), Golden Age (Portugal -22) og World Gymnaestrada 
(Nederland -23) kjører på og planlegger flotte dager for oss. Selv om vi er litt lavere i antallet 
som ønsker å være med, er det en god start og det er bare naturlig at det tar litt tid å komme 
tilbake. Noen klubber har også mistet medlemmer som følge av at man ikke har aktiviteter å 
tilby som normalt, men sammen skal vi jobbe for å få disse tilbake, og gjerne at de har med 
seg en venn eller to slik at familien vår blir ytterligere utvidet. 
 
Vi vil gjerne avslutte 2021 rapporten med en skikkelig gladnyhet "#$% Norge søkte og ble 
tildelt EUROGYM 2024! I Bodø skal ungdommer fra hele Europa samles og knytte vennskap, 
og dele erfaringer gjennom workshops, skoleovernatting, oppvisninger, åpningsseremoni og 
mye mer. De skal stråle om kapp med (midnatt)solen og sette sitt preg på Bodø med kanskje 
over 4000 deltakere. Gratulerer til hele NGTF og spesielt til de som jobbet med den flotte 
søknaden og som har stått på for å få dette i havn. Husk at dette arrangementet er for ALLE 
ungdommer tilknyttet NGTF, uansett hvilken aktivitet man driver med, og nå har man en 
ekstra fin sjanse til å finne ut hva EUROGYM er dersom man ikke har deltatt tidligere. Vi 
gleder oss, og det vil selvfølgelig komme mye informasjon om disse de neste årene, så følg 
med – og husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt! 
 
Dato: 01.februar 2022 
Heidi Marie Taksdal 
Leder Breddekomiteen 
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Beretning Utstyr og anlegg 2020-2021 
 
 
 
Komitéen 
Leder:  Ole Ivar Folstad  Trondhjems Turnforening         
Medlem: Morten Karolius  Finnsnes IL Turngruppa 
Medlem: Vibeke Trøa   Malvik Turn og RG (til 02.07.2020) 
Medlem: Mats Celius Oshaug  Melbo Turnforening (til 31.01.2020) 
Medlem:  Lene Lunde   Tranby Turn (fra 01.11.2020) 
Medlem: Tony Machin   Sola Turn (fra 01.11.2020) 
 
Rådgiver utstyr og anlegg: Stig Nilssen 
 
Det er i perioden 2020-2021 gjennomført 10 komitémøter - de fleste på Teams.  
 
 
Mål 
Prioriterte oppgaver i henhold til Strategiplanen: 
 
Overordnet mål mot 2030: 
 
Flest mulig av klubbene har tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som 
klubben organiserer eller ønsker å legge til rette for. 
I perioden 2022-2030 skal det bygges 63 basishaller.  
 
Mål mot 2022: 
 

• Det er ferdigstilt 28 nye basishaller i perioden. 
• Utredning av nasjonalanlegg med treningsfasiliteter for alle satsningsgrener er i gang. 
• Øke tilgjengeligheten til eksisterende haller. Alle basishaller bør bygges med en 

speilsal/treningsrom som kan brukes til ulike målgrupper. 
• Samarbeide med NIF og andre aktuelle idretter omkring større anlegg.  

 
 
Status 
I forhold til mål mot 2022, så kan det nevnes at det per 31.12.2021 er 81 Idrettens 
Basishaller/turnhaller der apparatene står oppmontert permanent. Dette betyr at gymnastikk 
og turn er halvveis i en 25-årig anleggsstrategi som startet i 2009 og som skal ende opp med 
160 basishaller i 2034. Målet er at det i snitt bygges sju nye basishaller pr. år. I perioden 
2020-2021 ble det ferdigstilt 19 haller, og totalt i fire-års perioden 2018-2021 ble det 
ferdigstilt 29 anlegg – dvs. en byggetakt som er i tråd med målsettingen. Ved inngangen til 
2022 er det ni haller som er under bygging og flere haller som er i prosess fram mot 
byggestart. Det er derfor realistisk å tro at det samlet sett i perioden 2022-2023 blir ferdigstilt 
14 anlegg – dvs. at byggetakten i forhold til strategisk plan vil bli oppnådd. Det er viktig at 
NGTF er tettest mulig involvert i prosessene i de enkelte klubber/lag. Samarbeidet med 
Kulturdepartementet er godt.  
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Nye anlegg: 
 
2020: 
 
Sted: Turnforening(er)/-grupp(er) 

som trener i anlegget: 
Krets: 

Hobøl Hobøl, Askim Viken og Oslo 
Molde Molde Møre og Romsdal 
Måløy Skavøypoll Vestland 
Ålgård Ålgård Rogaland 
Ski Ski, Langhus Viken og Oslo 
Narvik Narvik Nordland 

  
2021: 
 
Sted: Turnforening(er)/-grupp(er) 

som trener i anlegget: 
Krets: 

Førde Førde Vestland 
Stjørdal Stjørdals-Blink Trøndelag 
Bryne Bryne Rogaland 
Åsane Åsane, Salhus, Tertnes, 

Hovding 
Vestland 

Sola Arena Stavanger, Sandnes, Sola, 
Siddis  

Rogaland 

Vågsbygd Vågsbygd Agder 
Våle Ivrig Vestfold og Telemark 
Bamble Bamble, Langesund Vestfold og Telemark 
Nærøysund Kovereid, Rørvik  Trøndelag 
Flekkefjord Flekkefjord Agder 
Hamar Hamar Innlandet 
Alversund Alvidra, Radøy, Kvernbit Vestland 
Stryn Stryn Vestland 

 
Utvalgte tiltak som er gjennomført i 2020 og 2021: 
 

• Lag-/klubbesøk 
o I løpet av 2020-2021 er det gjennomført en rekke møter / teamsmøter for å 

bistå klubber/lag og kommuner som er i planleggingsprosess for å bygge ny 
hall. 

 
• Administrert og markedsført ordningen med spillemidler til utstyr i 2020 

o 96 lag søkte på ordningen på bakgrunn av utstyr innkjøpt i 2020. Totale 
utstyrsinvesteringer for lagene som søkte var 20,6 millioner kroner og tildelt 
beløp fra Kulturdepartementet var 4,49 millioner kroner. 

o For innkjøp i perioden 01.01.2021-31.12.2021 var søknadsfristen 10. mars 
2022. Søknadsmasse og tildeling var derfor ikke kjent da denne rapporten ble 
skrevet.   

 
• NGTFs anleggs- og lederkonferanse 

o Anleggs- og lederkonferansen i 2020 ble utsatt på grunn av 
koronapandemien. I 2021 ble konferansen arrangert i Sola, 29.-31. oktober. 
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Totalt 120 personer deltok på konferansen, der det også var befaring i 
Fjogstadhus Turnarena, Sola Arena og Ålgård.  

 
• Nyheter  

o  Nyheter blant annet med reportasje fra anleggs- og lederkonferansen samt 
oversikt over nye basishaller i 2020 og 2021, er distribuert i aktuelle kanaler. 

 
• Møte med kulturdepartementet 

o Det ble gjennomført møte med Kulturdepartementet, 9. september 2021 blant 
annet for å diskutere: 

§ NGTFs anleggsstrategi 
§ Revidering av veilederen om Idrettens Basishall 
§ Informasjon om FIG kongress 2022 i Norge og Eurogym, Bodø 2024.  

 
• Høringer Norges Idrettsforbund 

o Det er sendt høringssvar til NIF vedrørende spørsmål om strategisk viktige 
anlegg. 

o Parkour er spilt inn som ny utstyrstype i ordningen spillemidler til utstyr.  
 

• Utstyr- og anleggsplan 
o Det er utarbeidet utstyr- og anleggsplan som omhandler mål og strategier for 

videre anleggsutbygging. Planen tas opp og oppdateres hvert år etter møte 
mellom utstyr- og anleggskomitéen og anleggsnettverket i kretsene.  

    
 
Konklusjon/betraktning 
 
I perioden 2020-2021 har 19 nye Idrettens Basishaller blitt ferdigstilt. Det kommer stadig nye 
henvendelser fra lag som har som mål å få bygd nytt anlegg. Per i dag er det ca. 100 klubber 
som har planer om å bygge Idrettens Basishall. Trenden er at også kommuner tar kontakt i 
forbindelse med bygging av basishaller – ofte i forbindelse med bygging av nye skoler. Dette 
lover godt for framtiden. 
 
Anleggs- og lederkonferansen er en vel etablert møtearena der både turnforeninger, kretser, 
forbund, idrettsråd, kommuner, fylkeskommuner, Kulturdepartementet og ulike leverandører 
er til stede for å utveksle erfaringer og få nye innspill og idéer. I 2022 vil konferansen utvides 
slik at det blir en anleggs-, leder- og trenerkonferanse.  
 
Utstyr- og anleggskomitéen vil igjen gi honnør til lagene som arbeider systematisk og godt 
for å realisere sine mål om nytt anlegg og en god utstyrspark.       
 
31.01.2022,  
 
Ole Ivar Folstad /s 
Leder Utstyr- og anleggskomitéen 
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Beretning Utdanning 2020-2021 
 
Mål 
Overordnet mål mot 2030 
Alle treningstilbud ledes av personer med nødvendig idrettsfaglig og pedagogisk kompetanse 
tilpasset utøverens nivå. Trenerløypa er ferdig utviklet fra Trener 1 til Trener 4 med 
etterutdanningskurs som kompletterer hovedkursene. 
 
Status 
Trener 1 
Det har i perioden ikke vært gjort endringer på kurset. Kurset oppleves som relevant av 
deltaker, trenerutvikler. Trener 1 må være gjennomført og bestått før deltaker kan melde seg 
på Trener 2 kurset. 
 
Trener 2  
Trener 2 basis 
Kurset ble våren 2020 lansert som et ordinært kurs i Trenerløypa. Kurset danner grunnlaget 
for fordypningskursene i grenene, og må være bestått før trener kan melde seg på 
fordypningskurset. Det har vært gjennomført ett digitalt Trener 2 Basis-kurs pga. Covid-19. 
Trener 2 fordypning 
Trener 2 fordypning har vært under utvikling for alle grener.  
 
Trener 3 
Det ble høsten 2021 nedsatt en styringsgruppe med representanter fra alle grener hvis 
formål er å definere kurset innhold som kursbeskrivelsen og emnebeskrivelse. Utviklingen av 
kurset er basert på rammebeskrivelser hos NIF og OLT. 
 
Andre kurs 
I perioden har det vært interesse for aktivitetsrettede kurs utenfor Trenerløypa. Det er 
gjennomført webinar i paraidrett med høy deltakelse. Det «nye» kurset parkour har stor 
etterspørsel i klubb. 
Høsten 2020 ble det startet et prosjekt for å revidere Medtrenerkurset. 
 

Kursnavn Antall 
deltakertimer 
2020 

Antall 
kursgjennom-
føringer 
2020 

Antall 
deltakertimer 
2021 

Antall 
kursgjennom-
føringer  
2021 

Sum antall 
deltakertimer 

Sum 
antall 
kurs 

Trener 1 9180 10 11520 16 20700 26 
Trener 2 1248 2 1696 3 2944 5 
Troppsgymnastikk, 
Sikringskurs 1 
tumling/airtrack 

2980 15 9944 73 12924 88 

Troppsgymnastikk, 
Sikringskurs 2 
trampett 

272 1 736 3 1008 4 

Gymlek 132 2 387 7 519 9 
Medtrener 864 7 1560 19 242 26 
IG 1   488 5 488 5 
Trampoline 288 3 1656 8 1944 11 
Webinar   130 3 130 3 
Paraidrett   120 1 120 1 
Parkour   196 1 196 1 
GymX   28 1 28 1 



 
 
 
 
 

 
 
 

55 

Grunnkurs 
Trenerutviklere 

  180 3 180 3 

Andre kurs 365 2 268 7 633 9 
Sum 15329 42 28909 150 42056 192 

 
Konklusjon/betraktning 
 
Å være trener er å være leder. NGTF ønsker at treneren skal basere sitt trenerskap ved 
relasjonsfremmende adferd. Treneren skal ha et coachende læringssyn for å skap et 
potensial for vekst, utvikling og læring av hele mennesket og utøvergruppen de er en del av. 
Treneren i NGTF spiller derfor en sentral rolle med tanke på å skape positive opplevelser og 
varig aktivitetsglede for alle våre medlemmer. Det skal være gøy å være på trening i NGTF 
uansett alder og nivå. 
 
Dagens trenere i NGTF skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten vår. De skal 
også bidra til å utvikle utøveren fysisk, sosialt og kognitivt. Treningstilbudet skal være 
tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske utvikling. Dagens trener må derfor fylle en rekke 
roller. De skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere krav fra utøverne, deres foresatte, 
klubber og andre interesser. 
Kompetansehevingstiltak i NGTF må dermed tilpasses dagens komplekse krav til 
trenerrollen. Det gjør det spennende og mer utfordrende å være trener enn noen gang. 
 
NGTF har forpliktet seg til å følge NIFs Trenerløype som er ett av bidragene til å møte 
utfordringene til dagens trenere. Det har derfor i perioden 2020-2021 vært gjennomført flere 
kompetansehevingstiltak og kurs i forbundets og kretsenes regi.  
 
Trenerutvikleren spiller en sentral rolle ved gjennomføring av kurs. Trenerutvikleren har i 
perioden hatt økt fokus blant annet gjennom NIFs grunnkurs for Trenerutviklere. 
 
Covid19 har i hele perioden påvirket utdanningsområdet i forbundet. Kurs defineres som 
arrangement og ikke idrettsarrangement i Covid-19 forskriften. Det har derfor vært svært 
begrensede muligheter for å kunne gjennomføre stedlige kurs i perioden. Det forklarer 
nedgangen i antall gjennomførte kurs. Spesielt for 2020. Sikringskurs 1 trampett og 
tumbling/airtrack er et kritisk kurs for å kunne gjennomføre aktivitet i hall. Det ble derfor våren 
2021 laget et eget «kohortkurs» av sikringskurset som kunne gjennomføres lokalt i klubb. 
Kurset ble laget med strenge restriksjoner med formål om å kunne opprettholde aktiviteten i 
klubbene. Kurset hadde tidsbegrenset varighet. Høsten 2021 ble det igjen mulig å arrangere 
kurs, og det er blitt gjennomført et høyt antall kurs dette semester. Spesielt på sikringskurset 
har det blitt gjennomført mange kurs. Noe som er blitt mulig pga. troppsgymnastikk sin 
innsats for å utdanne flere trenerutviklere på kurset tidlig høst 2021. 
 
NGTF har økt satsing på digitale kurs. Trener 1 og Trener 2 basis har i perioden blitt 
gjennomført digitalt med justeringer tilpasset det digitale læringsrommet. Det har også vært 
gjennomført ulike webinarer med kompetansehevende formål.  
 
NIFs langtidsplan, «Idretten vil», sier at en forutsetning for å lykkes med gode aktivitetstilbud 
er kompetente trenere. Målet er at treneren gjennom sin kompetanse opptrer profesjonelt 
over for sin(e) utøver(e). Dette øker muligheten for utøvers opplevelse av mestring og varig 
aktivitetsglede. 
 
Dato: 28. januar 2022 
Christine Ellingsen 
Avdelingsleder Kompetanse 
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FIG Council 2020-2021 
 
 
I denne tingperioden har det vært unntakstilstand i FIG som i alle andre organisasjoner. Det 
har ikke vært avholdt fysiske Council møter hverken i 2020 eller 2021. Det blir derfor en kort 
rapport fra FIG Council for denne perioden.  
 
I 2020 ble Council avlyst i sin helhet. Vi behandlet økonomi, suspensjoner/ekskluderinger og 
tildeling av arrangement via mail.  
 
I 2021 ble det avholdt et elektronisk møte. Alle er ikke like gode på digitale møter, så det var 
ymse kvalitet på møtet. Det var heller ikke noen teknisk løsning på avstemninger, så alle 
avstemninger ble gjort via mail i etterkant av møtet.  
 
På bakgrunn av Covid-situasjonen har det ikke blitt behandlet saker utover det aller mest 
nødvendige som økonomi, suspensjoner og tildelinger av arrangement.  
 
Med bakgrunn i samme situasjon har Eksekutivkomiteen i FIG måttet ta mange ad hoc 
bestemmelser som Council har måttet verifisere. Derfor har det blitt mange avstemninger via 
mail gjennom de to årene, noe som er helt uvanlig, men nå har vi hatt en uvanlig situasjon, 
så da har man gjort det beste ut av det.  
 
I rapporten for forrige periode skrev jeg at jeg var spent på valget i 2020 (som ble utsatt til 
2021), om FIG fikk sin første kvinnelige president og om NGTF fortsatt hadde en 
representant i FIG Council. FIG fikk ikke sin første kvinnelige president, men NGTF har 
fortsatt en representant i FIG Council!  
 
Takk til styret i NGTF og andre som har bidratt til at jeg ble gjenvalgt for siste, av 3 mulige, 
periode i FIG Council! 
 
 
 
Lise L. Mandal 
FIG Council-medlem 
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European Gymnastics Teknisk komité turn 
menn 2020-2021 

 
I desember 2017, ble jeg valgt til President European Gymnastics - MTC (Teknisk komite 
Turn Menn) for Perioden 2018-2021, denne perioden er sener blitt endret til 2022 på grunn 
av Covid-19. Jeg er samtidig medlem av Executive komitéen EC i European Gymnastics 
(Styret i EG). 
 
Komiteen 
President:  Tom Thingvold, NOR 
Visepresident: Mario Vukoja, CRO 
Sekretær: James May, GBR 
Dommeransvarlig: Dmitry Andreev, RUS (valgt til FIG og gikk ut av komiteen 01.01.2022) 
 
Medlem: Nikolaos Provias, GRE   
Medlem: Diego Lazzarich, ITA 
Medlem:      Jean-François Blanquino, FRA 
 
Mine hovedarbeidsoppgaver i komiteen har vært 

- Ansvarlig for å lede møter og arbeide i komiteen 
- Delta i møter i Executive komitéen, European Gymnastics EC (Styret i EG) 
- Ansvarlig for kontakt med FIG MTC 
- Ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av EM inkludert  
 tidsplaner, kontakt med TV – EBU, dommermøter, Orienterings møter med mer 
- Teknisk Delegert for European Games  
- Teknisk Delegert for European Youth Olympic Festival (EYOF) 

 
Møter/aktiviteter 
Det er normalt 4-6 møter pr. år i den tekniske komiteen, 
3 møter i Executive komitéen, EG EC 
Det er i tillegg koordineringsmøter med fremtidige arrangører av EM, EYOF, European Games 
 
På grunn av Covid-19 har aktivitetene endret seg vesentlig. 
En rekke møter er blitt avholdt på Teams, både EC og MTC. Slike møter har vært krevende. 
Det er også medført mange flere kortere møter båe i EC og MTC. 
Det har vært betydelig mindre reiseaktiviteter. Komiteen startet å møtes fysisk i mai 2021, og 
klart å gjennomføre fysiske møter, med strenge Koronatiltak. 
 
 
2020 
Januar Lausanne, SUI  EG-EC (Executive komite) 
Januar Basel, SUI Koordineringsmøte Europamesterskap 2021  
Februar Paris, FRA EG-MTC (Teknisk komite)  
Kansellert  Juni Vilnius, LTU EG-EC (Executive komite)  
Kansellert  September Lausanne, SUI EG-EC (Executive komite)  
Kansellert  Februar Paris, FRA  EG-EC (Executive komite)  
Kansellert Juli London GBR  EG-MTC (Teknisk komite)  
Kansellert September  Zagreb CRO  EG-MTC (Teknisk komite)  
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Kansellert October  Crete GRE  EG-MTC (Teknisk komite)  
November Online Kongress  
 
2021 
Kansellert  Januar  Lausanne, SUI  EG-EC (Executive komite) 
April Basel, SUI Europamesterskap 
Mai Dubrovnik, CRO EG-MTC (Teknisk komite) 
Kansellert  Juni  Lausanne, SUI  EG-EC (Executive komite)  
Juli Zurich, SUI EG Forberedende møte FIG valg  
August Thessaloniki, GRE EG Educational Camps, for Gymnasts and Coaches 
August Munich, GER Koordineringsmøte Europamesterskap 2022  
Oktober Zurich, SUI EG Forberedende møte FIG valg  
September Lausanne, SUI  EG-EC (Executive komite) 
September St. Petersburg, RUS EG-MTC (Teknisk komite)  
November Frankfurt, GER  EG-MTC (Teknisk komite) 
November Antalya, TUR FIG Kongress 
 
I tillegg til offisielle aktiviteter i EG: 
Juli 2021 Tokyo, JPN OL, Olympiske Leker 
Oktober 2021 Kitakyushu, JPN VM, D-dommer for FIG 
 
Europamesterskap (EM) 
Til tross for Covid-19, har European Gymnastics klart å avholde alle våre mesterskap i Turn. 
Dog ble EM 2020 flyttet fra AZE til TUR og utsatt til desember. 
Det har vært en fantastisk vilje til å få dette til fra alle involverte.  
 
Det arrangeres normalt Europamesterskap hvert år. 
Det er mye arbeid som går med til forberedelser av EM. 
Utarbeidelse av ”Work Plan” (Arbeidsplan) danner grunnlaget for vel gjennomførte 
mesterskap.  
Besøk av mesterskapsbyene for koordinerings møter, samt 2 måneder før mesterskapet 
legges et møte i Teknisk komite til mesterskaps byen. Da er det møter med arrangør, og alle 
forhold tas opp og kontrolleres. 
Under gjennomføringen av mesterskapet er min hovedoppgave å sørge for at EM går etter 
planen, ta avgjørelser vedr teknisk gjennomføring, lede møter med dommerne, delta på 
Orienteringsmøte, samt være President av Superior Jury, og kontrollere dommernes aktivitet. 
 
Planlegging av fremtidige EM starter ca 3 år før mesterskapet. Det avholdes flere 
koordinerings møter med arrangør. 
 
Treningssamling (EG Educational Camps, for Gymnasts and Coaches) 
På grunn av Covid-19 ble samling avlyst i 2020. i 2021 klarte vi å gjennomføre samlingen 
under strenge Corona tiltak, og noe redusert deltagelse. 
 
Treningssamling er den andre store årlige aktiviteten. Samlingen ble i 2021 arrangert på det 
nasjonale trenings sentret i Thessaloniki, GRE. 
Treningssamling er for gymnaster i alderen 13-16 år, med innlagt kursvirksomhet for trenere. 
EG har tatt inn eksperter fra ulike land i Europa som deler sine erfaringer, både i hall og 
teoretiske forelesninger.  
EG-MTC er ansvarlig for all planlegging av program, og innhold. 
Tilbakemeldingene er gode. Deltagelsen er normalt stor og det er rift om å få plass, da 
kapasiteten er begrenset.  
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EYOF (European Youth Olympic Festival) (16-17 år) Banská Bystrica, SVK 
På grunn av Covid-19 ble denne flyttet til 2022 
 
Dette vil bli sjuende utgave av EYOF for MAG (Turn menn). 
Dette er et multisports arrangement med unge utøvere fra Europa. Arrangeres annen hvert år. 
Arrangementet er gjennomført under kontroll av Europeiske Olympiske Komite. 
EG er den høyeste sports autoritet, og ansvarlig for gjennomføring av Turn delen. 
 
Mine oppgaver er å ha kontakt med arrangør og den Europeiske Olympiske Komite, samt fatte 
nødvendige beslutninger om gjennomføring. Samt ansvarlig for møter med deltagende land 
(Nasjonale Olympiske Komiteer, NOC), lede dommermøter, og være President av Superior 
Jury. 
 
EYOF har vært en stor suksess, høy kvalitet på utøvere, god gjennomføring og stor deltagelse  
(deltagelse på linje med EM). 
 
1st European Games 2023 Krakow, POL 
Det vil bli 3. utgave av European Games. 
Dette er et multisports arrangement med utøvere fra Europa. Arrangeres hvert fjerde år. 
Arrangementet er gjennomført under kontroll av Europeiske Olympiske Komite. 
EG er den høyeste sports autoritet, og ansvarlig for gjennomføring av Turn delen. 
 
Mine oppgaver er å ha kontakt med arrangør og den Europeiske Olympiske Komite, samt fatte 
nødvendige beslutninger om gjennomføring. Ansvarlig for kvalifiseringsregler. Samt ansvarlig 
for møter med deltagende land (Nasjonale Olympiske Komiteer, NOC), lede dommermøter, 
og være President av Superior Jury. 
 
Det er begrenset deltagelse, kvalifisering skjer av gymnaster gjennom Europamesterskap. 
 
 
Takk! 
Jeg vil benytte anledningen til å takke NGTFs President Torgeir R. Pedersen for all tillit og 
støtte gitt meg. 
 
Forbundsstyret for tilliten og for å gi meg denne muligheten til å bidra til å utvikle turnsporten 
internasjonalt, Administrasjonen for samarbeidet,  
samt takke Teknisk komité Turn Menn i Norge for støtte og tillit. 
 
 
 
Fredrikstad 28. Mars 2022 
Tom Thingvold 
Sign. 
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European Gymnastics TC-GFA (Gymnastics 
for All) 2020-2021 
 
Komiteen 
President – Hlif Thorgeirsdottir (ISL) 
Visepresident – Heidi Marie Taksdal (NOR) 
Medlem/sekretær – Geza Mikes (SRB) 
Medlem – Ilse Arys (BEL) 
Medlem – Maria Ståhl (SWE) 
Medlem – Regina Beeler (SUI) 
Medlem – Maria Papadopoulou (GRE) 
 
Denne komiteen har ansvar for 4 arrangement: EUROGYM, European Gym for Life 
Challenge, Educational Long Weekend og Golden Age Gym Festival. I tillegg arbeides det 
generelt med utvikling av gymnastikk og for å få flere forbund innen European Gymnastics til 
å starte med disiplinen Gymnastics for All. 
 
Som for alle andre har de to siste årene vært helt annerledes enn det man hadde planlagt. I 
2020 rakk vi ett fysisk møte i februar før all møtevirksomhet gikk over til Teams og Zoom. 
2020 var året vi skulle kose oss sammen med ungdommen på EUROGYM i Reykjavik, og 
med seniorene under Golden Age på Kreta. Vi kom jo ikke langt ut i året der vi så at dette 
viruset var mye mer enn det vi først trodde, så vi måtte endre planene.  
 
I utgangspunktet jobber vi sammen med FIG (det internasjonale turnforbundet) der vi har 
våre store arrangement i partallsår og FIG i oddetallsår (Gymnaestrada og World Gym for 
Life Challenge). Etter litt frem og tilbake ble det enighet om at det var greit å utsette våre 
europeiske arrangement til 2021 og begge arrangørene gikk på igjen med krum hals. Da vi 
nærmet oss jul var situasjonen fremdeles så usikker at man dessverre så seg nødt til å 
kansellere EUROGYM på Island. Aldri har jeg hatt så vondt av en arrangør, som først må 
utsette et par måneder før arrangementet skal gå av stabelen, etter to år med forberedelser, 
men gir seg ikke og står på for å få utsettelse, og så må de fortvilet innse at dette går ikke. 
Dette hadde selvsagt en økonomisk konsekvens for dem, men den forferdelige skuffelsen for 
menneskene, som hadde gledet seg så til å ta imot hele Europa, var hjerteskjærende.  
 
Heldigvis gikk det litt bedre med Golden Age Gym Festival (GAGF) i oktober 2021. Mot alle 
odds og med et deltakerantall under det minimum man normalt ville operere med, ble det en 
fin festival i Rethymno, med glade og takknemlige gymnaster, flotte oppvisninger og masse 
aktivitet på workshops som var satt opp på godt synlige steder i sentrum. Det var selvfølgelig 
mye munnbind og obligatorisk testing av alle deltakere, men Hellas og Kreta gjorde en 
kjempejobb og sørget for at gymnastene fikk et fullverdig arrangement. 
 
I 2021 skulle vi også hatt vår andre utgave av Educational Long Weekend (ELW) hvor man 
har både kurs primært for de som jobber med gymnastikk i forbundene, og kurs for trenere, 
som f.eks koreografikurs (tidligere Educational Choreo Camp) og seminaret som før het 
Gymnastics for Fun. Vi satte opp webinarer den planlagte helgen slik at det var mulig å delta 
og få både inspirasjon og kunnskap mens vi venter på at ting skal bli mer som vanlig igjen.  
 
En annen utfordring har vært å planlegge arrangementene for 2022. Vi som jobber med 
EUROGYM og European Gym for Life Challenge, har i skrivende stund ikke truffet noen av 
de som jobber med arrangementene i Neuchatel, Sveits, og vi har heller ikke vært i 
Neuchatel og sett arenaene for workshops, åpning, gala, skoler og alt annet som hører til. 
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Informasjonsmøtet måtte avholdes på Teams pga restriksjonene i fjor vår, men mange 
forbund deltok på det. Det er en litt snodig situasjon å være i, og selv om man kan få til mye 
på Teams, er det ikke det samme som å være til stede i samme rom, og det er vanskelig å 
bli ordentlig kjent med folk bare via en skjerm. Heldigvis har Sveits masse erfaring med å 
arrangere store gymnastikkfestivaler så vi er sikre på at det blir en flott uke for deltakerne. 
  
Golden Age skal arrangeres på Madeira i oktober, og der var man så heldig at det var litt 
åpnet igjen da de hadde informasjonsmøte i oktober i fjor. Portugal har arrangert både 
Golden Age og EUROYGM tidligere så her vet vi at de har flinke folk med masse erfaring, og 
jeg ser fram til å se norske tropper i aksjon der – på mitt siste arrangement som medlem i 
komiteen. 
 
Det er sånn at man får maksimum sitte i tre perioder, og jeg er faktisk litt på overtid siden 
kongressen ble forskjøvet et år. Til høsten er det 13 år siden jeg forventningsfull satt i en 
svær sal i Israel og ventet spent på valgresultatet. Og for noen år det har vært! Jeg tar med 
meg tonnevis av erfaring, latter, smil, stress, glede, kontakter, litt skuffelser, overraskelser, 
tull og tøys, alvorsstunder, kulturforståelse, undring, stolthet, sikkert tusen andre ting, men 
ikke minst vennskap på tvers av hele Europa når jeg drar hjem fra kongressen i desember. 
Jeg har grått av de fantastisk rørende tilbakemeldingene vi har fått fra ungdommer på 
EUROGYM, jeg har flirt godt av seniorer som med utrolig humor har evaluert både 
workshops og ‘parties’ på Golden Age, og jeg har sett hvordan gymnastikken binder tusenvis 
av oss sammen på de mest herlige måter, samme hvor vi kommer fra og hva slags bakgrunn 
vi har.  
 
Jeg har fått være med på å forme både arrangement og strategi for gymnastikken i Europa 
med innspill fra verdiene vi i NGTF legger vekt på, og det har vært en ære å få representere 
vår flotte organisasjon i dette arbeidet. En stor takk til styrene i alle disse årene som har satt 
pris på mitt bidrag og støttet mitt kandidatur ved valgkongressene, og tusen takk til mine 
herlige hjelpere i administrasjonen som alltid er der når du trenger dem, uansett hva det 
gjelder "#$%  
 
 
Heidi Marie Taksdal 
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International Wheel Gymnastics Federation 
IRV 2020-2021 
IRV har hatt 11 medlemsland i perioden 2020-2021. Medlemslandene er Belgia, Columbia, 
Danmark, Israel, Japan, Nederland, Norge, Sveits, Tyskland, USA, og Østerrike. I tillegg er 
IRV assosiert medlem av det internasjonale idrettsforbundet CSIT (International Workers & 
Amateurs in Sports Confederation). 
 
IRV Executive Board: 
 
President:     Henning Henningsen (GER) 
 
Visepresidenter:     Maria Sollohub (NOR) 
      Günter Fischer (GER) 
      Sabine Krumm (CH) 
      Tegi Klar-Thommen (CH) 
 
Andre funksjoner: 
 
Leder av teknisk komite gymhjul:  Miriam Kaufmann (GER) 
Leder av teknisk komite Cyr:   Éric Deschênes (CAN) 
Konkurranseansvarlig:   Jasmin Braunwalder (CH) 
Ansvar for online-konkurranser:  Katharina Heymann (GER) 
Ansvar for konkurransereglement 2023+: Alexander Müller (ØST) 
Mediaansvarlig:    Gerlind Vollmer (GER) 
Kommunikasjonsansvarlig:   Danielle Haliva (ISR) 
Økonomiansvarlig:    Sibylle Ostertag (CH) 
Kontor:      c/o SATUS Schweiz (CH)  
 
IRV har ingen ansatte og alt faglig arbeid utføres på frivillig basis. Reise- og møtekostnadene 
blir fordelt på medlemslandene (som en del av medlemskontingent). IRV har et samarbeid 
med idrettsforbundet SATUS i Sveits, hvor IRV har sin kontoradresse. 
 
IRVs oppgaver: 
 

- formidling av informasjon om Gymhjul og Cyr til alle interesserte 
- planlegging og gjennomføring av internasjonale arrangement i samarbeid med lokale 

arrangører, inkl. VM og Team World Cup, samt evt. internasjonale treningsleirer, 
dommerkurs, trenerseminarer, osv. 

- videreutvikling av konkurransereglement for både Gymhjul og Cyr 
 
IRV har pleid å ha et årlig høstseminar som blir brukt til å oppsummere fjorårets aktiviteter og 
planlegge for fremtiden. Andre møter blir holdt etter behov, ofte i forbindelse med spesielle 
faggrupper (f.eks. internasjonal utvikling, konkurransereglement, finans, osv.) eller 
arrangement. 
 
Perioden 2020-2021 var selvfølgelig preget av covid-pandemien, med avlyste arrangement og 
digitale møter. Heldigvis var IRV allerede godt etablert med digitale samarbeidsplatformer før 
pandemien. Dermed har det gått fint å holde kontakten mellom medarbeiderne og fortsette 
arbeidet på best mulig måte. 
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Aktiviteter og arrangement 2020-2021: 
 

• I mars 2020 ble det bestemt å utsett den planlagte WM i USA fra juli 2020 til juli 2021 

• Generalforsamlingen ble holdt digitalt i juli 2020. 

• Høstens IRV-møte i Østerrike måtte avlyses. 

• Planlegging for VM 2021 fortsatte 

• Team World Cup 2021 i Tyskland ble avlyst 

• Det ble bestemt å organisere et «IRV Team Competition» som online arrangement: 
https://wheelgymnastics.sport/irv-team-competition-2021-will-be-virtual-event/  
Dette initiativet ble godt mottatt og vel gjennomført våren 2021. 

• I mars 2021 tok IRV den vanskelige avgjørelsen å avlyse den utsatte VM fra 2020 
som skulle finne sted i USA i juli 2021: 
https://wheelgymnastics.sport/cancellation-of-2021-world-championships/ 
 
“It is with an extremely heavy heart that the voluntary IRV Executive Board has 
decided to cancel the postponed 2020 Wheel Gymnastics World Championships 
planned to be held in New Jersey in July 2021.” 
 
“This is the toughest decision we have had to make in 25 years of IRV history.” 

• Høsten 2021 ble det gjennomført en «Online All Around Competition»: 
https://wheelgymnastics.sport/event/2021-online-all-around-competition/  

• Gjennom hele perioden 2020-2021 har det foregått arbeid med utikling av nytt 
gymhjul-reglement som skal innføres fra 2023: 
https://wheelgymnastics.sport/new-gym-wheel-code-of-points-will-be-implemented-in-
2023/  

• I Cyr har man jobbet med å etablere en online-database som inneholder både 
beskrivelser (engelsk/tysk) og videoopptak av vanskemomenter. 

• I september 2021 var det mulig å gjennomføre IRVs høstseminar i Wien. 

• I november 2021 var IRV representert ved Danish Open i Sønderborg. 
 
Mine oppgaver: 
 

- overordnet ansvar for utvikling av Cyr som konkurransegren 
- utvikling/dokumentasjon/oversettelse av konkurransereglement for både Gymhjul og 

Cyr 
- medansvar for dommeroppfølging under internasjonale mesterskap 
- representasjonsoppgaver for IRV etter behov 
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Mine aktiviteter i 2020: 
 

- Forberedelser i forkant av den planlagte VM 2020 som skulle finne sted i New Jersey, 
USA 

- Gjennomføring av digital generalforsamling i juli 2020 
- Regelmessige digitale møter 

 
Mine aktiviteter i 2021: 
 

- Forberedelser i forkant av den utsatte VM fra 2020 som skulle finne sted i New 
Jersey i juli 2021 

- Tilrettelegging for online Team Competition våren 2021 (utvikling av konsept, 
gjennomføring, streaming) 

- Bidrag til gjennomføring av IRV Online All Around Competition høsten 2021 
- IRV høstseminar 16.-19. september i Wien, Østerrike – første fysiske møte på 2 år. 

Ikke alle kunne komme, men de som var der satte stor pris på å kunne være 
sammen. Planlegging av VM 2022 i Sønderburg, Danmark, var i fokus. Det ble også 
brukt tid på å skissere forskjellige muligheter for viderføring av online-konkurranser 
også etter at pandemien er over. 

- Ansvar for oppdatering av Cyr-reglement som skal gjelde for VM 2022. 
- Representasjonsoppgave for IRV ved «Danish Open» i Sønderborg, 13. november 
- Det er kontinuerlig arbeid som foregår ifm dokumentasjon/oversettelse/videreutvikling 

av internasjonalt reglement for både Gymhjul og Cyr. 
 
 
Neste høydepunkt på programmet er VM i Sønderborg, Danmark, 23.-28. mai 2022. 
 
 
Bergen, 10. mars 2022 
Maria Sollohub 
Visepresident 
International Wheel Gymnastics Federation 
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Representasjoner 2020 
 

Tid Arrangement Arrangør/sted Representasjon 
Januar       
25.-26.01. Kretsledermøte Oslo-området Alle 
Februar       
08.-09.02. Kvalifiseringskonk. og NM nasjonale klasser 

troppsgymn. junior kvinner 
SK STAG Torgeir Røinås Pedersen 

28.-01-03 Nordisk kongress Reykjavik Øistein Leren, Atle Nilsen 
Mars       
07.-08.03. Kvalifiseringskonkurranse og NM nasjonale 

klasser junior miks og menn 
Trondhjems 
Turnforening 

Siv Langerød Erichsen 

07.-08.03 Nordisk Mesterskap RG Sverige Ingen repr utenom 
delegasjonen 

07.-08.03 Kretsting Vestfold og Telemark Langesund Emilie Sørensen 
April           

Mai       
    
Juni    
05. Ledermøte NIF Digitalt Torgeir Røinås Pedersen 
Juli    
    
August    
    
September    
12.09 Forbundsting Digitalt, Oslo Alle 
26.-27.09 NM turn kvinner og menn, senior Elverum Torgeir Røinås Pedersen 
Oktober    
24.-25.10 NM turn kvinner og menn, junior Tromsø Birgit Iversen 
November    
18. European Gymnastics  Digital Birgit Iversen 
Desember    
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Representasjoner 2021 
 

Tid Arrangement Arrangør / 
sted 

Repr. 

Januar       

30. Kretsledermøte Digitalt  Alle 

Februar       

09. Lederforum NIF Digitalt  Torgeir Røinås Pedersen 
Mars       

04.-05.03 Lederforum NIF Digitalt Torgeir Røinås Pedersen 
05.mar Nordic Gymnastic Meeting Digitalt  Øistein Leren 
09.03. Kretsting Møre og Romsdal Digitalt Birgit Iversen 
20. Kretsting Viken og Oslø Digitalt Torgeir Røinås Pedersen 

21. Kretsting Trøndelag Digitalt Solveig Johansen Nygård 

April       

10. Kretsting Nordland Digitalt Terje Selnes 

10. Kretsting Vestfold og Telemark  Emilie Sørensen 

21.-25. EM turn kvinner og menn 
senior 

Basel, Sveits Ingen repr utenom 
delegasjonen 

Mai       

08. Kretsting Innlandet Digitalt Torgeir R. Pedersen 

19. Møte i Særforbundsallliansen Digitalt Torgeir Røinås Pedersen 

28.-29. Idrettsting Digitalt Torgeir R. Pedersen, Birgit 
Iversen 

Juni       

09.-13. EM RG senior lag Varna Bulgaria Ingen repr utenom del. 

Juli       

04.-05. European Gymnastics Zürich Birgit Iversen, Tom Thingvold, 
Marie Moltubakk 

24.07.-03.08. Olympiske leker Tokyo, JPN Ingen repr utenom del. 

August       

    

September       

04.-05. NM troppsgymnastikk 
nasjonale klasser kvinner jr 

Stavern  Emilie Sørensen 

04. Kretsting Agder  Stian Syvertsen 

11.-12 Unni og Haralds Trophy Oslo Torgeir Røinås Pedersen 

11.-12 NM troppsgymn nasj. klasser 
miks og menn 

Sola May Brit Osaland 

18. Kretsting Troms og Finnmark Tromsø Birgit Iversen 

25. Kretsting Rogaland Sola May Brit Osaland 
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25.-26.09. NM troppsgymnastikk 
nasjonale klasser sr og NM 
TeamGym sr 

STAG Torgeir R. Pedersen 

26. Semianr Gjenåpning av idretten Gol Birgit Iversen 

30.09 Lederforum NIF  Torgeir Røinås Pedersen 

Oktober       

2.-03. NM senior turn kvinner og turn 
menn 

   Stian Syvertsen 

01.-03 NM RG senior og junior Njård Torgeir Røinås Pedersen 

05. European Gymnastics Frankfurt Birgit Iversen, Lise Mandal, 
Tom Thingvold, Marie 
Moltubakk 

08.-09 Strategiseminar Gardermoen Alle 

15. Ledermøte NIF  Torgeir Røinås Pedersen, 
Mona Kristiansen 

16.-17. Idrettsting, ekstraordinært Oslo Torgeir Røinås Pedersen, 
Birgit Iversen, Mona 
Kristiansen 

23.-24. NM junior turn kvinner og menn Sotra Terje Selnes 

18.-24. VM TK og TM senior Kitakyushu, 
Japan 

Ingen repr utenom del. 

27.-31.10 VM RGI og RGG senior Kitakyushu, 
Japan 

Ingen repr utenom del. 

29.-31. Anleggs- og lederkonferanse Sola Terje Selnes, May Brit 
Osaland 

November       

04.-07 FIG Kongress  Birgit Iversen, Lise Mandal, 
Marie Moltubakk, Mona 
Kristiansen 

06.-07 Kretsting Vestland Voss Torgeir Røinås Pedersen 

12.-14. Nord Europeisk mesterskap 
turn kvinner og menn sr. 

Cardiff, Wales Ingen repr utenom del. 

20. NM Gymnastikkhjul  Spydeberg Torgeir Røinås Pedersen 

20.-21. Nasjonal parakonkurranse Sotra Birgit Iversen  

27.-28. NM TeamGym junior Arendal Emilie Sørensen 

Desember       
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Medlemsstatistikk 2019 og 2020 
 

Medlemsfordeling pr. krets 2019, tall fra samordnet rapportering 2020. 
 
 

Medlemsfordeling pr. krets 2020, tall fra samordnet rapportering 2021. 
 
 

Nye lag / grupper 
Oversikten bygger på informasjon fra NIF sine registre 
 
2019  
Farsund og Lista Idrettsklubb 
Porsanger Turnforening 
Fana-Laksevåg Turnforening 
 
2020 
Nordre Aker Turnforening 
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Nedlagte lag / grupper 
Oversikten bygger på informasjon fra NIF sine registre 
 
2019 
 
2020 
Risør Idrettslag 
Osen/Steinsdalen IL 
Ålen IL 
Hånes Turnforening 
Lista IL (sammenslått) 
Åsgårdstrand IF 
 

Norgesmestere 2020-2021 
 
Du kan trykke på link i listen under her for å komme direkte til inndelingen: 
 
Norgesmestere: 
* Norgesmestere turn kvinner 
* Norgesmestere turn menn 

* Norgesmestere rytmisk gymnastikk 

* Norgesmestere troppsgymnastikk 

* Norgesmestere gymnastikkhjul 
 
Vinnere av Kongepokalen 
 
Deltakelse i breddearrangementer 
 

Norgesmestere turn kvinner 
 

Senior 
2020 
Mangekamp:  Julie Røttum Madsø Oslo Turnforening 
Lag:  Oslo Oslo Turnforening 
Hopp:  Julie Røttum Madsø Oslo Turnforening 
Skranke: Maria Tronrud  Oslo Turnforening 
Bom:  Julie Søderstrøm Oslo Turnforening 
Frittstående: Edel Charlotte Eiken Fosse Oslo Turnforening 
 
2021 
Mangekamp:  Juliane Amalie Tøssebro Fana-Laksevåg Turnforening 
Lag:  Oslo Oslo Turnforening 
Hopp:  Juliane Amalie Tøssebro Fana-Laksevåg Turnforening 



 
 
 
 
 

 
 
 

70 

Skranke: Mari Kanter Holmen Tropp og Turn 
Bom:  Marie Nilsen Rønbeck Oslo Turnforening 
Frittstående: Juliane Amalie Tøssebro Fana-Laksevåg Turnforening 
 
 
 
Junior 
2020 
Mangekamp:  Marie Rønbeck Oslo Turnforening 
Lag:  Oslo Oslo Turnforening 
Hopp:  Guro Nevland Siddis Trim og Turnforening 
Skranke: Marie Rønbeck Oslo Turnforening 
Bom:  Hedda Folden  Nedre Glomma Turnforening  
Frittstående: Guro Nevland Siddis Trim og Turnforening 
 
 
2021 
Mangekamp:  Keisha Abdullah Lockert Oslo Turnforening 
Lag:  Oslo Oslo Turnforening 
Hopp:  Amalie Norvang Dalene Nedre Glomma Turnforening 
Skranke: Anniken Linnea C. Olsen Sotra SK Turn & Dans 
Bom:  Anniken Linnea C. Olsen Sotra SK Turn & Dans 
Frittstående: Hedda Folden Nedre Glomma Turnforening 
 
 

Norgesmestere turn menn 
 

Senior 
2020 
Mangekamp: Stian Skjerahaug Stavanger Turnforening 
Lag: Oslo Oslo Turnforening 
Frittstående: Stian Skjerahaug Stavanger Turnforening 
Bøylehest: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
Ringer: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
Hopp: Fredrik Johnsen Hoppensprett Turn 
Skranke: Harald Grimsrud Wibye Fana-Laksevåg Turnforening 
Svingstang: Stian Skjerahaug Stavanger Turnforening 
 
 
2021 
Mangekamp: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
Lag: Oslo Oslo Turnforening 
Frittstående: Theodor Roald Gadderud Oslo Turnforening 
Bøylehest: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
Ringer: Harald Grimsrud Wibye Fana-Laksevåg Turnforening 
Hopp: Fredrik Bjørnevik Aas Nedre Glomma Turnforening 
Skranke: Harald Grimsrud Wibye Fana-Laksevåg Turnforening 
Svingstang: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
 
 
 
Junior 
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2020 
Mangekamp: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Lag: Oslo Oslo Turnforening 
Frittstående: Didrik Rotbakken Gundersen Trondhjems Turnforening 
Bøylehest: Iver Oprand Heggelund Tromsø Turnforening 
Ringer: Niklas Marton Syverhuset Elverum Turnforening 
Hopp: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Skranke: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Svingstang: Joar Birkeland Amblie Oslo Turnforening 
 
 
2021 
Mangekamp: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Lag: Oslo Oslo Turnforening 
Frittstående: Ivan Maltsev Oslo Turnforening 
Bøylehest: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Ringer: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Hopp: Philip Tveteraas Hauge Stavanger Turnforening 
Skranke: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
Svingstang: Sebastian Sponevik Hoppensprett Turn 
 
 

Norgesmestere rytmisk gymnastikk 
 
Senior individuelt 
2020 
Mangekamp: Ikke avholdt 
Lag: Ikke avholdt 
Ring: Ikke avholdt 
Ball: Ikke avholdt 
Køller: Ikke avholdt 
Vimpel: Ikke avholdt 
 
 
2021 
Mangekamp: Josephine Juul Møller Asker Turnforening 
Lag: Asker 1 Asker Turnforening 
Ring: Anna Stoyanova Asker Turnforening 
Ball: Anna Stoyanova Asker Turnforening 
Køller: Anna Stoyanova Asker Turnforening 
Vimpel: Lotte Juul Møller Asker Turnforening 
 
 
 
Junior individuelt 
2020 
Mangekamp: Ikke avholdt 
Lag: Ikke avholdt 
Ring: Ikke avholdt 
Ball: Ikke avholdt 
Køller: Ikke avholdt 
Vimpel: Ikke avholdt 
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2021 
Mangekamp: Mathilde Ekrem Richter Asker Turnforening 
Lag: Asker Asker Turnforening 
Ring: Maya Støback-Arthur Tromsø Turnforening 
Ball: Hannah Charlotte R. Haug Hammer Turn 
Køller: Mathilde Ekrem Richter Asker Turnforening 
Vimpel: Hannah Charlotte R. Haug Hammer Turn 
 
 
 
Yngre junior 
2020 
Mangekamp: Ikke avholdt 
 
2021 
Mangekamp: Olava Monclair Asker Turnforening 
 
 
 
Senior duo/trio 
2020 Ikke avholdt 
2021 Isfeldt/Vermedal Njård RG 
Junior duo/trio 
2020 Ikke avholdt 
2021 Andersen/Andersen/Monclair Asker Turnforening 
 
 
 
Senior tropp 
2020 
Sammenlagt: Ikke avholdt 
Ball: Ikke avholdt 
Ring/køller: Ikke avholdt 
 
2021 
Sammenlagt: Asker Turnforening 
Ball: Asker Turnforening 
Ring/køller:  Asker Turnforening 
 
 
 
Junior tropp 
2020 
Sammenlagt: Ikke avholdt 
 
2021 
Sammenlagt: Straen Gymnastikk- og Turnforening 
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Norgesmestere troppsgymnastikk 
 

Nasjonale klasser 
Kvinner senior 
Frittstående 
2020 Ikke avholdt 
2021 Grimstad Turn og Idrettsforening 
 
Tumbling 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
Trampett 
2020 Ikke avholdt 
2021 Grimstad Turn og Idrettsforening 
 
Menn senior 
Frittstående 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
Tumbling 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
Trampett 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
 
Miks senior 
Frittstående 
2020 Ikke avholdt 
2021 SK STAG Turn 
 
Tumbling 
2020 Ikke avholdt 
2021 Drammens Turnforening og SK STAG Turn 
 
Trampett 
2020 Ikke avholdt 
2021 SK STAG Turn 
 
 
Kvinner junior 
Frittstående 
2020 Arendals Turnforening 
2021 Arendals Turnforening 
 
Tumbling 
2020 Malvik Turn & RG 
2021 Sandnes Turnforening 
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Trampett 
2020 Oslo Turnforening 
2021 Drammens Turnforening 
 
 
Menn junior 
Frittstående 
2020 Oslo Turnforening 
2021 Oslo Turnforening 
 
Tumbling 
2020 Sandnes Turnforening 
2021 Oslo Turnforening 
 
Trampett 
2020 Sandnes Turnforening 
2021 Oslo Turnforening 
 
 
Miks junior 
Frittstående 
2020 Beitstad ILs Turngruppe 
2021 Beitstad ILs Turngruppe 
 
Tumbling 
2020 SK STAG Turn 
2021 SK STAG Turn 
 
Trampett 
2020 SK STAG Turn 
2021 Sola Turn 
 
 
TeamGym 
Kvinner senior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Grimstad Turn og Idrettsforening 
 
 
Menn senior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
Miks senior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Drammens Turnforening 
 
Kvinner junior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
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Menn junior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Oslo Turnforening 
 
Miks junior 
2020 Ikke avholdt 
2021 Beitstad ILs Turngruppe 
 

Norgesmestere gymnastikkhjul 
 
Senior 
Sammenlagt: 
2020 Ikke avholdt 
2021 Juliane Buer Tupsjøen  Spydeberg Turnforening 
 
Hopp 
2020 Ikke avholdt 
2021 Juliane Buer Tupsjøen  Spydeberg Turnforening 
 
Spiral 
2020 Ikke avholdt 
2021 Juliane Buer Tupsjøen  Spydeberg Turnforening 
 
Linje 
2020 Ikke avholdt 
2021 Juliane Buer Tupsjøen  Spydeberg Turnforening 
 
 
Junior 
Sammenlagt: 
2020 Ikke avholdt 
2021 Dina Sofie Harridsleff  Rygge ILs Turngruppe 
 
Hopp 
2020 Ikke avholdt 
2021 Dina Sofie Harridsleff og Tilde Strande Horntvedt  Rygge ILs Turngruppe 
 
Spiral 
2020 Ikke avholdt 
2021 Dina Sofie Harridsleff  Rygge ILs Turngruppe 
 
Linje 
2020 Ikke avholdt 
2021 Dina Sofie Harridsleff  Rygge IL Turngruppe 
 
 

Vinnere av Kongepokal 
 
2020 
Turn kvinner: Julie Røttum Madsø Oslo Turnforening 
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Turn menn: Stian Skjerahaug Stavanger Turnforening 
Rytmisk gymnastikk: Ikke avholdt 
 
 
2021 
Turn kvinner: Juliane Amalie Tøssebro Fana-Laksevåg Turnforening 
Turn menn: Sofus Heggemsnes Oslo Turnforening 
Rytmisk gymnastikk: Josephine Juul Møller Asker Turnforening 
 
 

Deltakelse i breddearrangementer 
 
2021 11.-12. desember - Zita Peratti online tournament 

18 parautøvere fra Skjeberg, Sotra, Sola, Stabekk, Njård og Oslo TF deltok med sine 
Special Olympics programmer.  

 

 

Årsregnskap 2020 og 2021 
Se egen del i denne PDF-porteføljen 
 

Protokoll fra forbundstinget 2020 
Se egen del i denne PDF-porteføljen 


