
 

TURN & DANS Hovedutvalget 

Leder: Gunn Mari Høyem 
Nestleder: Eirik Løvaas (Apparatturn) 
Sekretær: Vibeke Nesse 
Styremedlem: Jan Otto Halseth (Hall- og utstyrsansvarlig) 
Styremedlem: Emilie Hauge (Dans) 
Styremedlem: Trond Olav Høyland (Apparattrun)  

Det ble prøvd å opprette en arrangementskomite, men her var 
det liten interesse fra foreldregruppen, så vi prøver på nytt i 
2022.  

1.Mai 2021 begynte Cate Kristine Solsvik Norheim som Sports-
lig Leder for Turn og Dans, i en 60 % stilling.  
Hun har erfaring fra Bergens Turnforenig. Hun begynte som 
gymnast da hun var 6 år gammel til hun var 16 år. Hun har vært 
trener i flerre år, 2 av de som hovedtrener for Turn Kvinner.  

Hun har også sittet i styret i Bergen Turnforening som ansvarlig 
for Turn Kvinner og Turn Menn. Hun er også Forbundsdommer 
for Turn Kvinner.  
Cate er en positiv og strukturert dame, som tilfører gruppen 
mye positivt.  

DOMMERE: 

Årsmelding 2021 / 2022 

Forbundsdommer-Turn kvinner Cate Kristine Solsvik Norheim 

Linda Solsvik Asheim 

Kretsdommer—Turn kvinner Malene Solsvik Asheim 

Kristine STeimler Lundekvam 

Forbundsdommer—Turn menn Mats Jakobsen 

Kretsdommer—Turn menn Henrik Steimler Lundekvam 

Kretdommer Tropp Ida Lokøy 

Henrik Steimler Lundekvam 



Hovedutvalgets arbeid 
Det er blitt avholdt 8 møter i løpet av 2021. Det som har hatt størst fokus er å holde nivået på treningene oppe, på tross av 
alle utfordringene som er dukket opp. Samt å få gjennomført de arrangementene som har latt seg gjennomføre. Vi har hatt 
både digitale og fysiske møter, alt etter smittesituasjonen i samfunnet.  

Det vi ser etter endt år, er at vi igjen må få på plass foreldrekontakter på alle partier, og få inn en økonomiansvarlig og minst 
en foreldre fra tropp i Hovedutvalget.  

 

Vi startet 2021 med nedstenging, og kun noen få utøvere fikk lov å trene innendørs. Alle andre var ute i minusgrader og snø. 
Trenerne viste stor kreativitet, og utøverne viste stor treningsvilje. Første halvår gikk rimelig rolig for seg, mens høsten traff 
oss med et brak, da mange av de avlyste konkurransene som skulle vært gjennomført på våren ble flyttet til høsten.  

Her vil jeg rette en stor takk til alle foreldre som stilte blide på dugnad, og fikk oss trygt gjennom NM Junior Turn, Kvinner og 
Turn Menn, Vestlandsmesterskapet, Paraturn og Juleshow.  
Dessverre måtte Åpen Klasse konkurransen i desember avlyses pga smittetrykket, men på en annen side gjorde det veldig 
godt med en tidlig juleferie etter en intensiv høstsesong  



Aktiviteter 
I hovedsak er alle treninger i Turnhallen. I tillegg 
har vi småbarns – og bredde partier på følgende 
skoler/steder: 

Hjelteryggen skole 

Knappskog skole 

Til tross for nok et annerledes år pga pandemien, 
ble det deltakelse på en del konkurranser, og vi 
fikk avsluttet Året med Juleshow før vi tok Jule-
ferie. Vi kunne ikke slippe inn like mye publikum 
som vi pleier, men det var godt å få denne avslut-
ningen på året.  

Apparatturn 

Turn Kvinner har deltatt på følgende konkurranser: 

*Fig, videodømming. Anniken Olsen fra Sotra SK vant.  

*Unni og Haralds Internasjonale Konkurranse, Oslo. 2 rekrutt og 1 Junior. Anniken Olsen tok 3. plass i Skranke, 6. plass All-
round.  

*Kretsmesterskap i Turnkassen Bergen. Her stilte 11 utøvere fra Sotra SK, og alle gjorde en bra konkurranse. Hannah Tipura 
og Karmine Sæterdal tok 1. og 2. plass i Rekrutt 11 år. Emilia Maurins, Emma Lenea Bjerke og Nora Løvaas tok 1. 2. og 3. 
plass i Rekrutt 12 år. I Klasse 1 Junior tok Tonje Johannesen og Petronella S. Lundekvam 1. og 2. plass. Anniken Olsen tok 
første plassen i Fig Junior.  

 

*Fig 3. Anniken Olsen deltok og fikk en 5. 
plass Allround.  

*Nasjonal Rekrutt i Stavanger. Der stilte 
det 7 utøvere fra Sotra SK. Det ble 3. plass 
i lagkonkurransen, og Hannah Tipura tok 
en 2. plass i Rekrutt 11 år.  

*Nasjonal Rekrutt i Stavanger. Der stilte 
det 7 utøvere fra Sotra SK. Det ble 3. plass 
i lagkonkurransen, og Hannah Tipura tok 
en 2. plass i Rekrutt 11 år.  

*NM Junior, Sotra. Sotra SK stilte med 3 
utøvere. Anniken Olsen tok en flott 2. 
plass Allround.  

*Vestlandsmesterskapet, Sotra. 11 utøve-
re representerte Sotra i Konkurransen, og 
klubbens aspiranter fikk tilbud om å prø-
ve seg i konkurranse, uten å få plasse-
ringer. Sotra SK tok 1. plass i lag. Hannah 
Tipura og Karmine Sæterdal tok 1. og 2. 
plass i Rekrutt 11 år. Emilia Maurins og 
Nora Løvaas tok 2. og 3. plass i Rekrutt 12 
år.  

*Norgesfinalen, Lørenskog. Her var Tonje 
Johannesen og Petronella S Lundekvam 
med. 



Turn menn 

De har deltatt på følgende konkurranser: 

*Kretsmesterskap, Turnkassen Bergen. 4 utøvere i Junior og 1 i Rekrutt. Leo Jung, Mikal Hammersland og Aleksander S. 
Lundekvam tok 1., 2. og 3. plass.  

Unni og Haralds Internasjonale konkurranse, Oslo. Aleksander S. Lundekvam og Mikal Hammersland deltok fra Sotra SK.  

*Norgescup 3, Nordstrand. Sotra stilte med 3 utøvere i Junior. Gode resultater, men ingen pallplasseringer.  

*NM Junior, Sotra. 3 utøvere stilte. Mikal Hammersland tok Bronse i skranke.  

*Vestlandsmesterskapet, Sotra. 3 utøvere. Leo Jung tok 2. plass. Aleksander S. Lundekvam tok 3. plass.  

Norgesfinalen, Lørenskog. Leo Jung tok 2. plass i klasse 2 og Aleksander S. Lundekvam til 1, plass i klasse 3.  

Tropp 

Tropp hadde veldig lite konkurranser i 2021, men har hatt gode resultater på de som har blitt holdt 

Tropp rekrutt: 

På Nasjonal rekrutt konkurranse i oktober fikk vi 6.plass 
Det ble også holdt Kretsmesterskap i oktober hvor vi stilte med 4 rekrutt lag. 

Beste plasseringen var 4.plass Trampett, 2.plass Tumbling og 5.plass i Frittstående 

 
Tropp Junior: 

*Kretsmesterskap i oktober stilte vi med to 
lag og fikk 3. og 4 plass i Trampett og 3. og 
5.plass Tumbling og Frittstående.  

*NM nasjonale klasser kvalifiserte vi oss til 
finale i Trampett og Frittstående. I finalen 
fikk vi 10.plass i Trampett og 6.plass i fritt-
stående.  

*NM Teamgym i november fikk vi 10.plass 
og er veldig fornøyd med det. 



Seniorsamarbeid 

TeamGym Bergen ble startet opp like i forkant av 2020-sesongen og blir driftet av klubbene Laksevåg, Salhus T&IL og Sotra 
SK. Klubbene veksler på hvem de representerer i konkurranser. 

Samarbeidet går i perioder på to år om gangen og kan eventuelt avsluttes dersom en ikke ser et behov for samarbeid lenger. 
Utøverne representerte Sotra SK i 2021. Følgende aktiviteter ble gjennomført: 

•Rush i mars 

•Videokonkurranse i juni som alternativ til TeamGym NM 

•NM i september. Utmerket oss med 3 andreplasser og 1 bronseplass med herrelaget. 

•Kretsmesterskap i november. Vi satt opp to jevne lag som konkurrerte mot hverandre. Taperlaget arrangerer fest når lavt 
smittetrykk tillater det. 

•Sondre Thorstein tok 2.plass i "Face-Off" individuell. Face-off er en freestyle konkurranse for noen av de beste turnerne i 
norden/europa. Det er utradisjonelle apparatoppsett, lange shorts og ild kanoner. 

•Anders Nyhammer og Ingrid Nærland har begge vist god takt som kapteiner. Anders har vært spesielt flink å kommunisere 
mellom trenere og utøvere og Ingrid har vært et veldig godt forbilde med tanke på hennes egen treningsinnsats på trening.  

Dans 

Dessverre har pandemien gjort at alle planlagte arrangementer ikke kunne gjennomføres pga smittevernregler og restriksjo-
ner. Men trenere og utøvere har vært kreative og holdt motivasjonen oppe. Det kommer bedre tider.  

Paraturn 

5 utøvere har jobbet og trent hardt 
dette året for å være klar til Special 
Olympic nasjonal konkurranse som var 
i november, på hjemmebane.  

For de fleste var det første gang de var 
med i konkurranse, og de var super-
flinke og gjennomførte øvelsene sine 
med glans.  

Som trener er Kjersti Andersen utrolig 
stolte av utøverne, og gleder seg til 
fortsettelsen av denne magiske reisen.  



Medlemstall 

Leo Jung Anniken Linnea Christiansen Olsen 

Landslagsutøvere 

Til tross for pandemien så hadde turn&dans en økning i medlemstallet fra 2020 til 2021.  Det er vekst i alle gruppene, og 
sammenlignet med andre idretter så er det ekstra hyggelig at vi ser en vekst i ungdomsklassen 13-19 år. 

Nedgangen i totaltallet for 2022 (pr. februar) er naturlig mht. oppstart av de minste partiene. 
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  2018 2019 2020 2021 2022 

0-5 år 114 137 143 115 84 

6-12 år 561 500 462 509 404 

13-19 år 175 215 168 165 170 

20-25 år 30 41 21 28 30 

over 26 år 77 80 112 144 172 

        

  957 973 906 961 860 

Trenere 

Vi hadde i 2021 ca. 50 trenere, hvor 3 var fast ansatt i 100 % stilling. 

Kjønnsfordelingen i trenergruppen er i hovedvekt kvinner. 

Trenergruppen er stabil, men noen utskiftinger blir det alltid.  



Økonomi 

Resultatet viser et underskudd på knappe 100 000 kr. Dette kan forklares med at oppgjøret i forbindelse med seniorsamar-
beidet kom for sent, slik at de rett over 100 000 Turn og Dans fikk der, ble ikke med på regnskapet for 2021. Det er satt opp et, 
stramt, men likevel fornuftig budsjett for 2022, og gruppen har kontroll på økonomien 


