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Sportsplan turn og dans 
 

I Sotra sportsklubb forsøker vi å ha en «blå» tråd gjennom alt vi gjør. Vi omtaler dermed våre 

trenere, utøvere og foreldre/foresatte og andre involverte som «blå», ettersom vi alle 

etterlever klubbens verdier, holdninger og ambisjoner.  

 

Sportsplan for Sotra SK Turn og Dans fungerer som et styringsredskap for våre aktiviteter. Trenere, 

ansatte og tillitsvalgte legger opp aktivitet i tråd med den. Den er gjeldende for alle som driver med 

turn og dans i klubben. Dette gjelder trenere, spillere, foreldre/foresatte og publikum.  

 

Den sportslige planen bygger på Norges idrettsforbund og Norges gymnastikk- og turnforbund 

(NGTF) sine bestemmelser om barne- og ungdomsidrett. Det innebærer at våre utøvere skal oppleve 

trivsel og mestring på alle nivåer. Sportsklubben skal være et trygt sted å høre til. Det oppnår vi 

gjennom klubbens visjon, misjon og verdier; 

 

 

Aktivitetene våre skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil, og 

prestasjonsutvikling skal ikke gå på bekostning av utøverens helse. 

 

Vi ønsker å tilby våre medlemmer et variert og godt tilbud, hvor vi viser at det innen gymnastikk, turn 

og dans vil være et tilbud som passer for de aller fleste. En idrett for alle. 

 

Vi ønsker å kjennetegnes for trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, instruktører, frivillige og 

foreldre/foresatte. 

 

Gode resultater kommer gjerne som en følge av et godt miljø. Vi ønsker å prioritere og jobbe 

systematisk for å holde motivasjon og trivsel oppe på våre konkurransepartier. 

 

S 
Samhold 

Vi skal være positive i vårt samspill med hverandre på alle typer arena. 
Vi skal lytte til andre og ha forståelse for forskjellige synspunkter. 

O 
Offensiv 

Vi skal som klubb ta samfunnsansvar og være en offensiv bidragsyter for økt fysisk 
aktivitet 

T 
Trygghet 

Vi skal ta godt vare på våre medlemmer og støttespillere, og inkludere nye 
medlemmer på en god måte. 

R 
Respekt 

Vi skal være rause og behandle alle medlemmer, støttespillere og motstandere likt og 
med respekt, uavhengig av ferdigheter, kjønn, hudfarge, religion eller kultur 

A 
Ambisiøs 

Våre medlemmer, støttespillere og foreldre skal være med å bidra både sosialt og 
sportslig i klubben og i nærmiljøet 
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Alle våre medlemmer skal være stolte av å være medlem av SSK Turn og Dans. 

En klubb for alle med turn og dans i et godt miljø.  
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Sportslige mål 
De sportslige målene til Sotra Sportsklubb Turn og Dans er delt inn i overordnede mål og videre inn i 

mål for bredde- og konkurranseaktiviteten.  

Overordnede mål 
● Utvikling og vekst - både i antall og nivå 

● Trivsel og holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper. 

● Involvering av foreldre / foresatte 

Breddeaktivitet 
● Vi tilbyr attraktive og varierte aktivitets- og arrangementstilbud med høy kvalitet. 

● Tilbudene er tilpasset alle aldersgrupper og inkluderer paraidrett. 

Konkurranseaktivitet 
● Vi skal ha en toppidrettskultur som sikrer jevnlig deltagelse og resultater i nasjonale og 

internasjonale konkurranser.  

● Konkurranseaktiviteten preges av høy kvalitet og stor utbredelse. 

 

Sportslig ambisjon 2023-2025 
● I Sotra Sportsklubb Turn og Dans har vi ambisjoner om at hver enkelt utøver skal bli den 

beste versjonen av seg selv, og utvikle seg i tråd med egne forutsetninger.  

● Vi har ambisjoner om å øke kvaliteten på alle partier i Sotra SK Turn og Dans.  

● Sotra SK Turn og Dans streber etter å ha deltakere med i flest mulig konkurranser hvor de får 

utfordret seg på nivåer som er tilpasset dem.  
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Organisasjonskart 
 

  

Organisasjonskartet illustrerer hvordan turn- og dansgruppen er organisert.  
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Roller og organisering 

Leder hovedutvalg turn og dans 
Leder i turn- og dansutvalget har det overordnede ansvaret for all turn og dans aktivitet i Sotra 

Sportsklubb. Rollen er et frivillig verv, og som leder er en også idrettens representant i hovedstyret. 

Leder har ansvar for å lede hovedutvalget innenfor hovedutvalgets budsjetter og retningslinjer, samt 

å sørge for en økonomisk og sportslig forsvarlig drift av gruppens ressurser med fokus på klubbens 

visjon og verdier. For ytterligere oppgaver, se Sotra Sportsklubb sine nettsider. 

 

Nestleder hovedutvalg turn og dans 
Rollen som nestleder innebærer å planlegge og ivareta idrettens totale drift sammen med resten av 

hovedutvalget, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap. Rollen som nestleder er et 

frivillig verv i hovedutvalgene, og denne rapporterer til idrettens hovedutvalg. Ytterligere oppgaver 

tildeles etter avtale i hovedutvalget.  

 

Øvrige medlemmer i hovedutvalg turn og dans 
De øvrige medlemmene i hovedutvalget skal sammen med leder og nestleder ivareta idrettens totale 

drift, herunder mål og strategiarbeid, budsjett og regnskap. Ytterligere oppgaver tildeles etter avtale 

i hovedutvalget. 

 

Sportslig utvalg 
Sotra Sportsklubb ønsker å ha aktive sportslig utvalg som sikrer at klubben etterlever sportsplanen og 

klubbens verdier, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. 

Sportslig utvalg skal også sikre at klubben forholder seg til og etterleve interne og overordnede 

retningslinjer fra NIF og de aktuelle særforbundene. 

 

Arrangementsutvalg 
Arrangementsutvalget har det overordnede ansvaret for alle arrangement som gjennomføres i regi 

av turn- og dansgruppen, og skal fungere som bindeledd mellom hovedutvalget og ulike grupper som 

står for gjennomføringen av de ulike arrangementene. 

 

Sportslig leder  
Stillingen som sportslig leder i Sotra Sportsklubb Turn og Dans er en fast stilling som rapporterer til 

hovedutvalget i Turn og Dans. Den sportslige lederen er ansvarlig for den sportslige aktiviteten i 

tillegg til andre sentrale oppgaver som blant annet påmeldinger og fakturering. Det er sportslig leder 

sitt ansvar at aktiviteter gjennomføres i tråd med gjeldende bestemmelser, og at sportsplanen følges. 

Sportslig leder er også ansvarlig for oppsett av treningstider, og oppfølging av trenere. Personen skal 

delta på foreldremøter og møter som hovedutvalget har.   

 

Hovedtrenere 
Hovedtreneren har ansvaret for å planlegge og organisere hver trening for sitt/ sine parti så godt som 

mulig for å sikre innhold, progresjon og aktiviteter tilpasset partiet. Det vises til aktivitetsplanen hvor 

innholdet i de ulike partiene er beskrevet. Hovedtreneren har ansvaret for utøverne på sitt/ sine parti 

i forbindelse med juleoppvisning, deltagelse i konkurranser og annen oppvisning (lokale- og nasjonale 

konkurranser etc.). Hovedtrener er ansvarlig for at det gjennomføres utviklingssamtale med 

konkurranseutøverne sine minst 1 gang i året. 



 

Side 9 av 17 

 

Hovedtreneren er ansvarlig for å arbeide for et trygt og inkluderende treningsmiljø for alle utøverne 

på sitt parti. De skal også arbeide aktivt for å skape god lagånd der alle heier på hverandre. 

Hovedtrener er ansvarlig sammen med foreldre/ foresatte for utfylling av skademeldinger i 

forbindelse med skader som skjer på trening. Hovedtrener er lagets kontakt mot sportslig leder, 

sportslig utvalg og foreldrekontakter. 

 

Det er ønskelig at alle hovedtrenere i Sotra SK Turn og Dans gjennomfører trener 1 kurs. Sikringskurs 

for trampett forutsettes dersom det benyttes trampett i trening. Hovedtrener sørger for at 

barneidrettsbestemmelsene er kjent både i trenerteamet og i foreldregruppen. NGTF har i tillegg 

utarbeidet egne kommentarer/presiseringer til barneidrettsbestemmelsene. 

 

En blå hovedtrener er bevisst på sin rolle som forbilde for utøvere og andre trenere. For å kunne 

være et slikt forbilde må alle utøvere ses på hver trening, det vil si at alle utøvere skal ha fått 

individuell tilbakemelding på hver trening, enten det gjelder selve treningen eller noe annet som 

angår utøveren - en blå hovedtrener bryr seg om hver enkelt. En blå hovedtrener bruker ros og 

rettledende tilbakemeldinger både i medgang og motgang. Vi setter også tydelige grenser slik at det 

tilrettelegges for et trygt og inkluderende treningsmiljø med fokus på trivsel og mestring. Dette 

inkluderer å ha nulltoleranse for mobbing, samt å ta alle uønskede hendelser på alvor. En blå 

hovedtrener tilrettelegger for at alle opplever mestring på sitt nivå, og jobber for at det blir kult å 

prøve noe nytt. 

 

En blå hovedtrener er pålitelig og punktlig i forhold til oppmøte, og forsøker å komme på trening i 

klubbens treningstøy. Vi er imøtekommende og inkluderende overfor utøvere, foreldre/ foresatte og 

andre trenere i både vår klubb og andre klubber som deler trenings- og konkurransearena med oss. 

 

Trenere 
Trenere er i samarbeid med hovedtrener ansvarlig for å 

gjennomføre hver trening for sitt/ sine parti så godt som mulig for 

å sikre innhold, progresjon og aktiviteter tilpasset partiet. Trenere 

rekrutteres blant eldre utøvere og interesserte foreldre. Det 

oppfordres til å gjennomføre kurs, enten via kretsen eller internt i 

gruppen. Trenere skal på lik linje som hovedtrenerne være bevisst 

på sin rolle som forbilde for utøvere og andre trenere. De skal 

både se og bry seg om alle utøverne, samtidig som utøverne føler 

mestring i det de gjør. Alle trenere er pålitelige og punktlige, og 

stiller i klubbens treningstøy.  

 

Foreldrekontakter 
Foreldrekontaktene etableres på partiene og blir rekruttert på foreldremøter ved sesongstart hvert 

år. Oppgavene består i å organisere sosiale aktiviteter for sitt parti for å øke samholdet i gruppen. De 

skal også være ansvarlig for å følge opp lagkassen som kan brukes til turer/ konkurranser eller sosiale 

aktiviteter. Foreldrekontaktene skal også være hjelpende i ulike dugnader som klubben arrangerer. 

Foreldrekontakt er foreldrenes talerør om det er ting man ønsker å ta opp med trenere, sportslig 

utvalg eller styret. 

 



 

Side 10 av 17 

Foreldre / foresatte 
Den blå forelder / foresatt engasjerer seg og oppmuntrer utøveren i medgang og motgang. Dette 

betyr også å gi oppmuntring til andre utøvere, ikke bare egne barn. En blå forelder / foresatt er 

bevisst sitt ansvar med å hjelpe gymnastene og danserne til å være blå utøvere. Det betyr å møte 

opp på treninger, oppvisninger og konkurranser, så vel som dugnader og foreldremøter for det 

partiet man har utøvere på. Det betyr også å involvere seg og ta tak i eventuelle problemstillinger 

som kan dukke opp underveis, for eksempel uenigheter mellom utøvere. En blå forelder tar opp 

saker/spørsmål som angår partiet eller gruppen gjennom de kanaler som Sotra Sportsklubb har stilt 

til rådighet slik at klubben kan respondere på en konstruktiv måte. 

 

Utøvere 
Utøverne stiller på trening i god tid, i treningstøy uten knapper og store glidelåser, uten smykker, 

klokker og tyggegummi, og med samlet hår. Den blå utøveren hilser når de kommer og går, og hører 

etter når trenerne eller andre utøvere snakker i fellesskapet. Den blå utøveren har respekt for andre 

utøvere og trenere, gjør sitt beste på trening og i oppvisninger/konkurranser, og har en positiv 

holdning på treningen. Det betyr at vi ikke erter eller mobber andre, vi kommer ikke med negative 

kommentarer eller slengbemerkninger, men vi støtter og heier på hverandre - en blå utøver blir glad 

på andre utøvers vegne, og gir uttrykk for dette i fellesskapet eller til den/de det gjelder. Den blå 

utøveren tar medansvar for alles trivsel på trening - det vil si at vi gir skryt når ting er bra, og gir 

beskjed når ting ikke er greit, enten til de som sier/gjør ting som ikke er greit eller via 

foreldre/foresatte/trenere. Utøverne er blå også før og etter trening, under stevner, samlinger og 

konkurranser - det betyr for eksempel at vi viser samme respekt og holdninger i garderoben før 

trening som under selve treningen. 
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Generell informasjon 

Egenutvikling av utøvere, trenere og dommere 
Sotras SK har som mål 

● Tilrettelegge for treningstilbud tilpasset ulike ambisjonsnivå 

● Tilrettelegge for kompetanseheving av trenere og dommere 

● Å gi mer veiledning og oppfølging av trenerne for motvirkning av frafall innen idretten 

 

Hospitering 
Utøvere som trenger tilpassede utfordringer, kan løftes opp på grupper med høyere nivå. Alle 

utøvere det er ønskelig å løfte opp på et høyere nivå enn opprinnelig treningsgruppe skal klareres 

med sportslig leder i Sotra SK Turn og Dans. Ingenting kan iverksettes før sportslig leder, foreldre / 

foresatte og berørte trenere har godkjent dette. 

Sotra Kompis 

I Sotra SK Turn og Dans har vi plass til alle, og vi har mottoet «Alle skal med!». Vi streber etter å legge 

opp til treningsgrupper som passer alle. Det skal være gode tilbud for de som ikke ønsker å 

konkurrere.  

 

Tilrettelagt turn og dans 
Dette er et tilbud for utøvere som ikke finner seg til rette i det ordinære tilbudet eller som har en 

funksjonsnedsettelse, og ønsker et tilrettelagt tilbud sammen med andre utøvere. På turn har vi en 

gruppe kalt «Solskinnsbarna» som ivaretar disse utøverne. Vi har ikke en gruppe på dans, men 

streber etter å kunne tilby dette her også. 

 

Likeverd mellom idrettene 
Turn- og Dansgruppen praktiserer at «en time trening er en time trening» uavhengig av idrett. Våre 

trenere skal tilrettelegge for dette så langt det lar seg gjøre. For yngre partier så skal mengde 

treningstid ikke kunne påvirkes av om utøveren deltar på flere idretter. På juniorgrupper så skal dette 

kunne vektlegges noe, men må absolutt tas hensyn til. Vi ønsker allsidige utøvere! 

 

Deltakelse på konkurranser og andre arrangementer 
I forbindelse med hvilke konkurranser utøverne skal delta på så er det hovedtrener som avgjør hvilke 

konkurranser som er aktuelle å melde seg på. Konkurranser foregår hovedsakelig i helgene og på 

ulike steder. Liste over konkurranser finnes i årshjulet, mens påmelding publiseres i vårt 

medlemshåndteringssystem. På konkurranser er det hovedtrener som har hovedansvaret for 

opplegget til utøverne. Det er selvsagt ønskelig at foreldre/ foresatte også blir med på konkurranser 

som krever reising, men det er viktig at foreldre/ foresatte ikke involverer seg i opplegg til trener og 

utøvere uten forespørsel fra trener.  
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Aktivitetsplan 
Sotra SK Turn og Dans skal ha et bredt og variert tilbud for alle innenfor dans, apparatturn, tropp, og 

bredde. Det mye å velge mellom, men fellesnevneren er kroppskontroll, smidighet og styrke. Dette 

gjør at turn og dans er ideelle idretter for å danne grunnlag også til andre idretter i ung alder. Vi skal 

tilby aktivitet og trening til barn fra 2 år og oppover til og med voksne. Medlemmer skal føle seg 

trygge og få muligheten til å utvikle seg til å bli en så god utøver som de selv ønsker. 

 

Vi mener at turn og dans skal være for alle. For å forhindre frafall fra idretten på grunn av familiens 

økonomiske situasjon, har Sotra Sportsklubb opprettet et eget «ALLE MED» fond. Medlemmer kan 

søke om støtte til ulike utgifter, se klubbens hjemmeside for ytterligere informasjon og retningslinjer.  

Breddepartiene  

Foreldre og barn (2-3/4 år) 
Dette partiet er for aldersgruppen 2-3 år, og er 

blandet gutter og jenter. Barna har med seg en 

forelder / foresatt, og det er hovedsakelig barna som 

styrer treningen. Her er det ingen som «må» noe de 

ikke føler for. De voksne som følger barnet stiller i 

treningstøy og er aktivt med på treningen.  

Treningene benytter seg av musikk og barna får leke 

og benytte ulike apparater. De får da prøve seg på 

forskjellige elementer som matte, kasse, trampoline 

og ulike balanseøvelser. Ulike leker og uhøytidelige 

”stafetter”, og vi leker med baller og tau. Vi går også 

igjennom noen grunnleggende turnøvelser, som 

forlengs rulle (stupe kråke), og hvis noen vil, så prøver 

vi å slå hjul. På kassa er det om å gjøre å komme opp. 

 

Gymlek (4-5/6 år) 
Dette partiet er for aldersgruppen 4-5/6 år, og er blandet gutter og jenter. Her er barnet uten 

foresatte. Foresatte oppfordres til å sitte i kafeen, men kan ved særlige behov etter avtale være ved 

treningsarealet. På dette partiet er det fortsatt mye lek, både i oppvarmingen og i løpet av treningen. 

Det er lagt til litt mer turning enn hos de aller minste. Her lærer de å turne litt på matte, de hopper 

kasser og bruker trampetten ”feil” vei. 

 

Barnedans (4-5 år) 
Dansetreningene er ment å gi barna en trygg start i utforskning av dansen gjennom lek, rytme og 

dans, og passer godt til de som liker å synge, danse og lære enkle barnekoreografier til musikk. Barna 

lærer koreograferte dansenumre tilpasset alderens motoriske ferdigheter, og utviklingsnivå. Det er 

også en del danseleker med innslag av barneyoga og sangleker. 

 

Street dans (6-8 og 9-10 år) 
Dansegruppene passer både til jenter og gutter. Vi leker fortsatt, men tar et steg videre mot 

bevegelse til musikk med enkle dansetrinn. Barna lærer om koreografi tilpasset alderen, og hvor vi 

litt ut i sesongen ser de første resultatene av en sammensatt dans. Noen har allerede danset mye til 

«bli-med» og andre danser tilpasser barn, men vi skal ha alle med, så det er viktig at foreldrene 

støtter tempoet i læringen. 
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Idrettens grunnstige (1-3. Klasse) 
Jenter og gutter deles på hvert sitt parti. På dette partiet benytter vi oss av et konsept som heter 

Idrettens Grunnstige (IGS), som er en slags læringskurve for barn, og også et godt hjelpemiddel for 

trenerne. Her går vi gang med å lære barna litt mer avanserte øvelser, som håndstående, araber, stift 

osv. på matta, de hopper kasse, og de får hoppe trampett på ordentlig med diverse hopp opp til 

salto. Vi leker oss også litt med tau, ball og bom, vi har også litt fokus på balanse og styrkeøvelser. 

Det er også fra denne aldersgruppen det blir rekruttert til konkurranseturn (apparat/tropp). 

 

Parkour/Freerunning (8-14 år) 
Parkour er en bevegelsesidrett der man har som mål å kunne komme seg fra punkt A til B på den 

mest effektive måten som mulig. Utøverne øver på å komme seg over ulike hindre, på ulike måter. 

Her trenes hele kroppen, men på en litt friere måte enn i andre turnøvelser. 

 

SALTO (9-11 og 12-17 år) 
Jenter og gutter trener sammen. Denne aldersgruppen benytter seg av 

SALTO som er et nasjonalt konsept, som er en videreføring av idrettens 

grunnstige. SALTO står for: Sosial, allsidig, lek, turn og oppvisning. Dette er 

et parti som er tilpasset alle nivå, også nybegynnere.  

 

Turn kvinner åpen klasse (13+ år) 
Turn kvinner åpen klasse er ett parti for utøvere som bare ønsker å trene 

apparatturn, eller som kommer seint inn i idretten. Det trenes i hopp, 

skranke, bom og frittstående. Kjennskap til turn er en fordel. For utøvere 

som opparbeider som kompetanse til å konkurrere så vil dem få tilbud om 

å delta på et konkurranseparti. 

 

GymX (18+) 

 

GymX er fellesbetegnelsen for alle mosjons- og treningsaktiviteter for voksne og godt voksne.  

GymX – Turn: GymX inneholder de tradisjonelle gymnastikk- og mosjonsaktivitetene og 

styrketrening. Dette er et tilbud for alle som ønsker å holde på med turn, uansett bakgrunn.  

GymX – Dans for voksne: Denne gruppen stiller ikke i konkurranser, og er for deg som ønsker å ta 

opp igjen dansen fra tidligere, eller prøve noe nytt. Her finner du danseglade utøvere fra unge voksne 

til voksen alder. 

Gym X Golden Age: Gruppen som kombinerer mosjon, dans og gymnastikk i et program som trenes 

på frem til turnstevner og Golden Age Gym Festival. Man kan fint delta uten å være med på 

oppvisninger og stevner hvis det er ønskelig. Ingen forkunnskaper nødvendig, og klassen tilpasses 

nivå og ferdigheter slik at alle får en utfordring, enten du er nybegynner eller erfaren i bevegelse. 
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Bredde/konkurransepartiene 

Paraturn (6+ år) 
Sotra SK turn og dans tilbyr tilrettelagt turnaktivitet og 

paraturn for barn med psykisk og/eller fysisk 

funksjonsnedsettelse. Barn 2-6 år inkluderes på 

gymlekpartiene våre, og derfor er alle partiene for 1. klasse 

og eldre. Tilbudet fremmer aktivitet, motorikk, koordinasjon, 

lek og samarbeid. Målet er at gymnastene opplever 

idrettsglede i samspill med andre, samt mestring av 

grunnleggende turnelementer. Deltakere på partiet må ha 

selvstendig gangfunksjon, samt ha med en foresatt/assistent 

på trening. Dersom utøveren ikke har behov for ledsager kan 

vedkommende vente i kafeen. I slike tilfeller må dette 

avklares med trener.  

 

Remix (showdans) (11-13 år) 
Dette er en gruppe fra 11-13 år grunnet aldersbestemmelse på konkurranse. Det er et 

nybegynnerparti som tar imot alle uansett om du har gått på dans/turn tidligere eller ikke. 

Dansegruppen passer for både jenter og gutter. Dansene som læres ligner det man ofte ser i 

musikkvideoer, og musikken hentes bl.a fra pop-, hip hop- og RnB sjangeren. Det er ganske fritt hva 

instruktøren selv legger i begrepene, og kan derfor variere fra lærer til lærer. 

 

Dynamite (showdans) (14+ år)   
Et viderekommende parti fra alderen 14+, og selv om den er i samme aldersklasse som elitegruppen 

Rejuvenate, så konkurrerer den ikke i samme klasse, da Dynamite er en stor tropp. Det trenes til 

konkurranser på halvårlige regionale konkurranser, og årlige konkurranser på nasjonalt nivå. Dersom 

mulig konkurreres det også i EM og VM i Gym for Life Challenge. Det er ingen opptakskrav, men det 

forventes at man har forkunnskaper, og øver godt hjemme, for å komme opp på samme nivå som de 

som allerede går på gruppen. Du blir godt tatt i mot – bli med! 

 

Rejuvenate (showdans) (14+ år) 
Rejuvenate er en elitegruppe fra alder 14 år (ingen øvre aldersgrense). Denne gruppen holder et av 

de høyeste nivåene, og medlemmer må gjennom opptaksprøve eller prøvetime hvert år. Det krever 

at man har forkunnskaper i dans eller turn, og at man 

trener utenom Rejuvenate sin faste trening. Vi 

fokuserer på høy danseglede, energi og godt samhold 

og sportsånd på treningene, samt en god 

læringskurve gjennom semesteret med individuelle 

delmål og sluttmål for utøverne. Det trenes til 

konkurranser på halvårlige regionale konkurranser, 

og årlige konkurranser på nasjonalt nivå. Dersom 

mulig konkurreres det også i EM og VM i Gym for Life 

Challenge.  
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Konkurransepartiene 
Sotra SK Turn og Dans har også konkurransepartier med mål 

om å skape toppidrettsutøvere. Vi ønsker å ha utøvere på 

høyt nasjonalt nivå.  
 

Ved rekruttering til konkurransegrupper skal det hovedsakelig 

rekrutteres fra breddepartier, forutsatt at aktiviteten der er 

tilrettelagt for videre utvikling i konkurransegrenene. 

Rekruttering til konkurransegrupper følger ikke noen spesifikk 

framgangsmåte, men skjer ofte gjennom observasjoner på 

breddepartiene. Andre former for rekruttering skjer gjennom 

kommunikasjon mellom trenere og samlinger. Rekruttering 

baseres på vurderinger om hver enkelt utøver. Det viktigste 

er at rekrutteringen er velbegrunnet og ønsket av utøveren.  

 

Å beholde flest mulig gymnaster lengst mulig i idretten er et mål i vår satsing. Alle utøvere skal føle 

trygghet, fellesskap og få god oppfølging. Samtidig vil det å være konkurransegymnast innebære 

noen krav, som disiplin, innsats og oppmøte. 

 

Apparatturn 
Apparatturn er et konkurransetilbud for våre gymnaster. 

For menn er det seks konkurranseapparater 

(frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og 

svingstang), mens for kvinner er det fire 

konkurranseapparater (hopp, skranke, bom og 

frittstående).  

Tilbudet er for gymnaster som viser et spesielt talent og 

en særskilt interesse for turn. Fra og med året man fyller 

seks (6) år kan man rekrutteres til apparatturn. 

Rekruttering skjer hovedsakelig fra egne breddepartier. 

Gymnastene kan delta i konkurranser fra året de fyller 11. Apparatturn partiene skal legge til rette for 

konkurranseaktivitet på regionalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. En årlig målsetting er å stille lag i 

norske lagkonkurranser, både i rekrutt-, junior- og seniorklassen. Vi forsøker å legge til rette for 

individuelle tilpasninger basert på gymnastens ambisjoner. De som ønsker å satse mot et 

internasjonalt nivå og landslag skal kunne gjøre det. 

 

Tropp 
Troppsgymnastikk er et konkurransetilbud som internasjonalt kalles TeamGym. De tre 

konkurranseapparatene er frittstående, trampett og tumbling. Troppsgymnastikk er en lagidrett hvor 

kvinner og menn konkurrerer sammen eller hver for seg. Grenen ivaretar det sosiale samtidig som 

den stiller store krav til gymnastenes enkeltprestasjoner og samarbeidsevne. Gymnastene kan delta i 

konkurranser fra året de fyller 11. Rekruttering skjer hovedsakelig fra egne breddepartier. Vi arbeider 

for at våre troppsturnere skal være ledende i vår region, samt delta og prestere godt i nasjonale 

konkurranser.  

 

  



 

Side 16 av 17 

Trenerutvikling 
Målet er å kunne tilby våre utøvere godt skolerte trenere og få en planmessig utvikling av 

kompetansen til våre trenere. I dette inngår også rekruttering av trenerressurser i egen klubb. Sotra 

SK Turn og Dans skal ha godt skolerte trenere som legger grunnlag for gode danse, gymnastikk- og 

turnferdigheter i ung alder. Foreldre som bidrar på treningsarenaen bør ha gjennomgått et 

trenerkurs. Øvrige trenerkurs gjennomføres i regi av NGTF hvor sportslig leder har ansvar for å 

videreformidle kursene ut til trenerne. Klubben skal jobbe aktivt for at egne utøvere rekrutteres som 

trenere etter endt karriere, eller mens de fremdeles er aktive gymnaster, først som trenere og videre 

som hovedtrenere etter ønske. 

Dommere 
Det er viktig at Sotra SK, som en stor klubb på Vestlandet, har høyt kvalifiserte dommere i sine 

konkurransegrener. Så lenge vi satser på konkurransegrener og stiller med utøvere til regionale, 

nasjonale og internasjonale konkurranser, må vi sørge for at vi har et tilstrekkelig antall kompetente 

dommere. På denne måten kan utøvere og trenere få hjelp til utvikling. Samtidig tar vi ansvar for at 

konkurranser kan gjennomføres.  

Dugnader 
Sotra SK Turn og Dans er en ideell organisasjon som er avhengig av dugnadsinnsats og det forventes 

frivillig innsats fra våre medlemmer og foreldre/ foresatte. Det innebærer blant annet at medlemmer 

og foreldre/ foresatte stiller opp i forbindelse med sportslig arrangementer (som vår- og 

juleoppvisning, konkurranser osv.), cafédrift, markedsarrangementer og andre inntektsbringende 

dugnader som for eksempel loddsalg. Våre aktivitetstilbud og arrangementer er ikke gjennomførbare 

uten dugnadsinnsats og er viktige inntektskilder for å kunne holde treningsavgifter og kontingenter 

så lave som mulig. Mengden dugnadsarbeid øker i takt med partiets aldersfordeling, og det forventes 

innsats av alle medlemmer. 

 

Våre satsings- og konkurransegrener har et særlig ansvar for dugnadsarbeid. 

Konkurranseavdelingene har en større dugnadsmengde og -hyppighet enn breddeavdelingen. 
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