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Styrets sammensetning 
Leder: Anders Mogensen 

Nestleder: Silje Bretvik Gundersen 

Styremedlem(mer): Kari Moserud, David Aronsen, Ida Dypvik og Håkon Totland. 

Varamedlem: - 

Valgkomité: - 

Revisorer: Sigma Revisjon Drammen AS 

Kontrollkomité: Henriette Borgen Johannesen, Ellinor Sibbern Moen. 

 

Spesielle hendelser ila 2022 
Januar: 

- Kansellert trenerkickoff grunnet korona restriksjoner 
- Ansettelsesprosess til ny Daglig Leder fortsetter 
- Oppstart bredde 19.01.22 med 4 nye trenere på planen 

 
Februar: 

- Verdiprosess 16.02. Det ble jobbet videre med verdier, handlingsplan og fremdrift, synlighet. 
- Utsatt juleoppvisning utsettes videre til sommeren Tema Sirkus fortsetter 

 
Mars: 

- Vintercamp gjennomført i uke 9 med 11 deltagere. 
- Ny daglig leder starter 15.03 - det overlappes ut måneden med avtroppende daglig leder 
- NGTF medtrenerkurs gjennomført i turnhallen. Vår egen trener Elin Kjeksrud som kursholder 

med 5 av våre trenere som deltagere 
- Apparatturn jenter deltok i Hokksund Turn Cup del 1 
- Vi arrangerte NM Nasjonale Klasse Senior i Drammenshallen og stilte med 4 tropper i 

“Drolmen samarbeidet” med Holmen Tropp og Turn.  
o Kvinner: 1. plass i tumbling, 1. plass i trampett og 4.plass i frittstående 
o Menn: 1. plass i tumbling, 2. plass i trampett og 3. plass i frittstående 
o Miks 1: 1. plass i tumbling, 1 plass i trampett og 4. plass i frittstående 
o Miks 2: 5. plass tumbling,  7. plass i trampett og 5. plass i frittstående 

 
April: 

- Dorulldugnad gjennomført 5.-6. april med ca 28% deltagelse fra våre medlemmer. 
- Klubbmesterskap ble gjennomført 30.04.22 i Turnhallen for alle våre apparat turnerne. 74 

påmeldte i konkurransen og det ble også satt opp bruktmarked for drakter og klær. 
- Sikringskurs 2 for trampett ble gjennomført 30.04.-01.05. i Grophallen med Brian Carlsen 

som kursholder og 3 deltagende trenere med god gjennomføring. 
- 1 trener gjennomførte trener 2 basis igjennom NGTF 

 
Mai: 

- Hallmøte om fremdrift og oppdatering av nåværende status 
- Mange møter/seminarer gjennomføres/deltages av admin og styret 



   
 

   
 

- Holmen Open for tropp rekrutt 
 
Juni/Juli: 

- Dommerkurs turn kvinner 2 deltagere 
- Sommeravslutning 11.06 i Drammenshallen – tema SIRKUS! God stemning inn mot 

sommeren! 
- Sommercamp ble gjennomført i uke 25 med 21 deltagere. 
- NM TeamGym Senior i NM veka i Stavern. Vi stilte med 3 tropper i “Drolmen samarbeidet” 

med Holmen Tropp og Turn 
o Kvinner: 2. plass 
o Menn: 2. plass 
o Mix: 1. plass  

- Høstens treningskabal: tildeling var sen og etter flere møter med Knutepunktet Strømsø, DiR 
og diverse aktører og støttespillere måtte vi innse at Strømsø hallen ikke lenger er tilgjengelig 
for gjennomføring av turnpartier med utstyr. Kabalen måtte justeres og andre muligheter 
måtte finnes. 

 
1. semester: 

- Det har blitt gjennomført 9 bursdager i Turnhall og Grophall 
- Det har blitt gjennomført 3 runder med åpen hall med over 70 deltagere 

 
August: 

- Timeplanen ble endret etter hallltildeling og etterfølgende diskusjon og vi fikk slått sammen 
noen partier og opprettet nye partier.  

- Sommercamp ble gjennomført i uke 32 med 26 deltagere og et samarbeid med DBK en dag 
denne uken. 

- Førstehjelpskurs med Røde Kors med 16 deltagene trenere 
- Trener kick-off med fagutvikling før oppstart høstsemester 2022. 4 dager med temakvelder 

og en sosial kveld. 
- Elvefestivalen 20.-21.08 ble en suksess med airtrack ute i på gamle kirkeplass. 
- Oppstart 22.08. for breddepartiene – vi går over til Spond for våre medlemmer 
- Vi la inn søknad for NM NK sr 2023 i Ros-Arena. 
- Vi oppdaterte stillingsinstrukser og personalhåndbok for våre trenere 
- Vi gjennomførte rent idrettslag med styret 

 
September:  

- EM TeamGym Junior og Senior i Luxembourg: 4 deltagere 
o Junior kvinner: Andrea Woldstad Lied 
o Senior kvinner: Ingrid Woldstad Lied og Vilde Ellevog  
o Senior menn: Jeppe Krogh 

- Hokksund Turn Cup – apparat jenter konkurranse 
o Emilie på 1. plass, Lile på 3. Plass i deres respektive klasser 

- Vi er tildelt NM Nasjonale Klasser Senior 2023 i Ros Arena 
 
Oktober: 

- Høstcamp i uke 40 avlyses pga for få påmeldte 
- Skiold IFO er på besøk - påbegynnende samarbeid 
- Dorulldugnad gjennomført 11. og 13. oktober  
- Siste helgen i oktober er stappfull!  

o Vi arrangerer DTC i Ros Arena 
o Apparat Jenter konkurranse deltar på KM i Hokksund  
o Det deltas på ALT-konferansen på Sola 



   
 

   
 

- Vi søker om nasjonal konkurranse for aspiranter/rekrutter 2023 
- Det skiftes vindu i Grophallen og gjøres en del vedlikehold og rydding rundt om i hallene våre 

 
November: 

- Apparatturn stilte på Slemmestad Open 
- NM Junior Teamgym stilte vi med 
- Vi skrev under på en samarbeidsavtale med Peppes Pizza Drammen 
- Vi kjørte en kort spleis for Grophall taket igjennom “Alle Henda” prosjektet til Sparebank 1 

Østlandet. 
 
Desember: 

- Juleavslutningen ble gjennomført 04.12 med NORSKE EVENTYR som tema. Drammenshallen 
fyltes fort og vi brukte også deler av deltager tribunen for å få plass til tilskuerne. Simen 
Bøhm og Brian Carlsen fikk oppmerksomhet for sine år i foreningen. 

- Treneravslutning 
- Lotteritilsynet ga klubben rundt 420.000- i momskompensasjon grunnet et godt overskudd 

hos Norsk Tipping.  
 
2. semester: 

- Det har blitt gjennomført 10 bursdager i Turnhall og Grophall 
- Det har blitt gjennomført 6 runder med åpen hall med over 160 deltagere 

 

Styrets arbeid 
Foreningen har i 2022 gjennomført ti ordinære og tre ekstraordinære styremøter, samt tre møter på 
verdiprosess. Vi har avholdt to dugnader som har gitt et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.  

Takk til alle som har bidratt før, under og etter dugnader i løpet av året. 

Alt i alt har Styret i 2022 lagt et godt grunnlag for videre drift og utvikling av foreningen. Vi er spesielt 
fornøyde med å med status verdiprosess, at foreningens økonomiske situasjon er stabil, og at ny 
daglig leder er kommet godt i gang.  

Fokus for styret i 2023 blir å implementere verdiprosess og komme videre i arbeid med ny/utvidet 
hall. Målet vårt for 2023 er å ha et gryteklart prosjekt. Altså: søknad sendt og godkjent, finansiering 
av egen del (egenkapital + lån) er på plass, tippemidler er avklart, og det eneste som mangler er 
finansiering fra kommunen. Da vil vi være godt posisjonert! 

Styret er godt fornøyd med den hjelpen og støtten vi har fått av foreldre/foresatte inn mot ny hall i 
2022 – og håper at dette fortsetter inn i 2023 og videre. Det er gøy å se at vi har så mange 
kompetente og dyktige mennesker som støtter oss og vil bidra for å styrke tilbudet vårt. 

Foreningen hadde i 2021 et overskudd på kr 387.493 kroner før skatt. Foreningens egenkapital var ved 
årets utgang kr 1.648.929 hvor av kr 820.000 er avsatt til planlagt vedlikehold. 

Foreningen hadde i 2022 et overskudd på kr 619.566 kroner før skatt. Foreningens egenkapital var ved 
årets utgang kr 2.669.857 hvor av kr 1.020.000 er avsatt til planlagt vedlikehold, 532.912 avsatt til 
innkjøp av nytt utstyr, og 60.000 er avsatt til et Solidaritetsfond. 
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Styremøter 
Det er avholdt ti ordinære- og tre ekstraordinære styremøter hvor mange ulike saker har blitt 
behandlet. Vi har økt kvaliteten på styremøtene gjennom 2022. Dette henger sammen med godt 
forarbeid til møtene, og at daglig leder har sendt gode rapporter fra driften før hvert møte. 
Økonomiansvarlig har også bidratt til solid forståelse ved utsending av tall og prognoser i god tid før 
møtene. Dette vil videreføres. 

Spesielle oppgaver 
Følgende saker har fått betydelig fokus dette året er: 

• Veivalg/strategiarbeid og verdiprosess for klubben 
• Sikre robust økonomi for klubben 
• Utbedre kritiske funn fra kontrollkomiteen fra 2021 
• Trenersituasjon og rekruttering 
• Vedlikehold, materiell og HMS 
• Arbeid med ny hall 
• Økt sosialt ansvar og samhandling med andre klubber og foreninger 
• Sponsorarbeid 

Vi har også deltatt i diverse møter/samlinger utenfor klubben: 

• Kretsting 
• Årsmøte - Drammen Idrettsråd  
• Dialogmøte Drammen og omegn - VOGTK 
• Forbundsting - Norges Gymnastikk og Turnforbund  
• Temaplan møte - Drammens Idrettsråd 
• Sterkere Sammen – Drammen Sanitetsforening 
• I samme båt - Viken Idrettskrets 
• Trener og coachingseminar – OLT / NIH 
• Frivillighetskveld – Drammen Kommune / Friskus 
• Diskusjoner vedrørende tildeling av halltid høsten 2022: DIR, Knutepunktet Strømsø, 

politikere m.m. 
• Diskusjoner vedrørende ny hall: politisk, mulige samarbeidspartnere, andre foreninger som 

nylig har bygget hall, NGTF, Drammen Idrettsråd 
• Forhåndskonferanse med Kommune på ny hall 

 

Medlemstall  
Utvikling av medlemstall  

 Antall medlemmer  
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Bredde 353 261 417 487 429 418 
Apparat 142 124 234 195 164 221 
Tropp 312 227 328 330 228 264 
RG    12 23 17 
Totalt 807 607 976 1012 844 920 

 



   
 

   
 

Økonomi  
2022 har vært et godt år med tanke på økonomi. Inntektene våre har vært under budsjett da 
aktivitetstilbudet ble noe redusert da vi mistet tilgangen til Strømsø skole. Samtidig har kostnadene 
vært under budsjett, hvor den største kostnadsbesparelsen kommer fra andre halvår hvor vi har hatt 
en 80% trener stilling mindre i apparat turn, og 60% stilling mindre i administrasjon. Det har også i 
2022 vært fokus på en tøff kostandskontroll. Den statlige støtten fra Lotteritilsynet ble i år 150.000 
høyere enn det vi forventet, som har bidratt godt til overskuddet.  

I 2022 har vi endret prinsipp for bokføring av tilskudd fra NGTF til utstyr. Tidligere år har dette 
tilskuddet blitt lagt direkte i balansen. Fra og med 2022 vil dette tilskuddet tas som inntekt og direkte 
avsettes til egenkapitalen for fremtidige innkjøp av utstyr. Dette har ført til at resultatet har blitt 
betydelig høyere enn hva vi forventet. Totalt sett har 2022 gitt oss et godt årsresultat, som øker 
egenkapitalen. Dette er viktig da vi har et betydelig etterslep på vedlikehold. 

Foreningen hadde i 2022 et overskudd på kr 619.566 kroner før skatt. Foreningens egenkapital var ved 
årets utgang kr 2.669.857 hvor av kr 1.020.000 er avsatt til planlagt vedlikehold, 532.912 avsatt til innkjøp 
av nytt utstyr, og 60.000 er avsatt til et Solidaritetsfond.   

Vi er godt fornøyde med vårt økonomiske resultat, men det er viktig å nevne at vi ikke har løst klubbens 
økonomiske utfordringer. Vi må fremdeles være disiplinerte i vår kostnadskontroll. Da er det helt sentralt 
at vi som idrettslag fokuserer på det vi kan kontrollere. Dette skal vi klare sammen. 

Aktivitet 
Året startet med 508 påmeldte gymnaster på partier og økte til 572 påmeldte gymnaster på partier i 
desember. 

 

Troppsgymnastikk 
Strategi 
Mål om å fortsette å utvikle utøvere på internasjonalt toppnivå. Gjennom et godt breddetilbud med 
god rekruttering og systematisk trening ønsker vi å løfte frem flere utøvere på et høyt nivå. Også 
fortsette jobben med å bygge opp medlemmer etter frafall fra Covid-19.  

Trenere Troppsturn 2022 
Brian Carlsen 100% stilling sportslig ansvarlig for troppsgymnastikk og fortsatte i sin delvise 
pappapermisjon ut juni 2022. Simen Bøhm har en 25% stilling. Under Brian sin delvise pappa 
permisjon har Vilde Ellevog overtatt ansvaret son hovedtrener for konkurransepartiet 
aspirant/rekrutt. De resterende trenerne på tropp konkurranse bidrar til å øke kvaliteten på 
tilbudene og ivareta foreningens arbeid med rekrutteringen i troppsturn. 

Samarbeidet “Drolmen” 
Rett før året startet ble vi kontaktet av Holmen Tropp og Turn, som spurte om vi var interessert i et 
samarbeid i senior-klassen. Dette er en type samarbeid som også skjer andre steder i landet, da det 
er utfordrende å holde på de eldste. Det ble besluttet at klubbene slo seg sammen i senior-klassen 
over en 2-års periode – ut 2023, hvilket ville gi Drammen bedre treningsfasiliteter og Holmen 
mulighet til å stille i konkurranse. Av flere grunner het laget Drammen i både Nasjonale klasser og 
TeamGym i 2022. I 2023 vil laget hete Holmen i Nasjonale klasser og Drammen i TeamGym.  

 



   
 

   
 

Konkurranser 2022 
NM Nasjonale klasser miks og menn – Asker  
05.-06. mars var det duket for Junior NM Miks og menn i Nasjonale Klasser. Vi stilte i miks klassen 
med én tropp i frittstående og to tropper i tumbling og trampett. Vi kvalifiserte oss til finalen med én 
tropp i hvert apparat og det resulterte i: 

- Frittstående: 14,100 poeng og en 4. plass 
- Tumbling: 14,100 poeng og en flott bronsjemedalje 
- Trampett: 14,750 poeng og en nydelig GULLMEDALJE 

 

 

NM Nasjonale klasser senior – Drammenshallen  
Siste helgen i mars 26.-27.03 arrangerte vi NM i nasjonale klasser for senior i Drammenshallen. Vi 
stilte i “Drolmen Samarbeidet” sammen med holmen Tropp og turn, men under Drammens 
Turnforening i henhold til avtale. Vi stilte med en kvinnetropp, en mannstropp og to mikstropper. 

- Senior kvinner: 
o Frittstående: 16,750 poeng og en 4. plass 
o Tumbling: 15,650 poeng og en flott GULLMEDALJE 
o Trampett: 14,800 poeng og enda en nydelig GULLMEDALJE 

- Senior menn: 
o Frittstående: 16,000 poeng og en fin bronsjemedlaje 
o Tumbling: 22,150 poeng og en helt fantastisk GULLMEDALJE 



   
 

   
 

o Trampett: 20,200 poeng og en nydelig sølvmedalje 
- Senior miks 1: 

o Frittstående: 14,900 poeng og en 4. plass 
o Tumbling: 18,350 poeng og en flott GULLMEDALJE 
o Trampett: 17,300 poeng og enda en nydelig GULLMEDALJE 

- Senior miks 2: 
o Frittstående: 13,150 poeng og en 5. plass rett bak Drammen 1 
o Tumbling: 13,750 poeng og enda en 5. plass 
o Trampett: 12,150 poeng og en 7. plass 

 

Holmen Open (27.-29.05.22) 
27.-29.mai var det Holmen Open i Leikvollhallen ved Asker der rekruttene konkurrerte i tumbling og 
trampett. En flott gjennomført konkurranse med fokus på gjennomføring og glede. Tilskuere fra 
Drammen på tribunen gjorde en god jobb sammen med troppen om å skape stemning i hele hallen! 

- Tumbling: 10,650 poeng og en 14. plass 
- Trampett: 7,600 poeng og en 28. Plass 

 

 

NM TeamGym senior – Stavern NM veka 
25.-26-juni under NM veka stilte vi med en tropp i hver klasse. Det ble gjennomført kvalifisering og 
finaler på kort tid og  

- Senior kvinner endte med 51,900 poeng og en flott sølvmedalje 
o Noe surt var det å kun ha 0,100 poeng opp til Gullmedaljen, men god TV ble det av 

det og vi vet vi snuser på første plassen!!! 
- Senior menn: 58,100 poeng og en kjempeflott sølvmedalje 

o 2,4 poeng under 1.plassen 
- Senior miks: 58,200 poen og en helt NYDELIG GULLMEDALJE 



   
 

   
 

o Hele 4,2 poeng var det ned til sølvmedaljen 

 

EM TeamGym junior og senior – Luxembourg 
14.-17.september ble det avholdt EM i TeamGym i Luxembourg. Drammens Turnforening hadde 4 
representanter på det norske laget og det var en nervepirrende konkurranse som resten av 
konkurranselaget satt sammen og så på! Fra Drammens Turnforening stilte; Andrea W. Lied stiller på 
Kvinner Junior laget, Ingrid W. Lied stiller og Vilde Ellevog stiller på Kvinner Senior laget og Jeppe 
Krogh stiller på Menn Senior. Hjemmereserve senior miks – Andrea Nesje Mørkedal 

Norske resultater: 

Kvinner Jr: 6.plass 

Kvinner Sr: 4 plass (0,850 poeng unna pallplass) 

Menn JR: Bronsjemedalje 

Menn Sr: GULLMEDALJE! 

Mix jr: 4. plass 

Mix Sr: 4 plass (0,450 poeng unna pallplass) 

 

 

KM Viken og Oslo Nasjonale Klasser – ROS Arena  
15.-16.10.22 var det Kretsmesterskap i Viken og Oslo gymnastikk og turnkrets. Konkurransen ble 
avholdt i Ros Arena og vi stilte med tropper i rekrutt og junior og fikk en flott gjennomkjøring med 
gode resultater. 



   
 

   
 

- Rekrutt: 
o Friststående: 11,300 poeng og en flott bronsjemedalje 
o Tumbling: 10,950 poeng og en 7. plass 
o Trampett: 11,200 poeng og enda en bronsjemedalje  

- Junior Kvinner: 
o Friststående: 15,850 poeng og en herlig GULLMEDALJE 
o Tumbling: 11,600 poeng og en søvlmedalje! 
o Trampett: 12,400 poeng og enda en nydelig GULLMEDALJE 

- Junior Menn: 
o Friststående: 9,600 poeng og en flott GULLMEDALJE 
o Tumbling:  10,000 poeng og enda en GULLMEDALJE 
o Trampett: 10,200 poeng og atter en GULLMEDALJE 

 

DTC - Drammens Turnforening Challenge – ROS Arena 
29.-30. Oktober avholdt vi vår årlige Drammens Turnforening Challenge og stilte selv med 6 tropper 
under konkurransen i aspirant, rekrutt og junior klassene lørdag 29.10. Ellers var det vennekveld på 
lørdagen og treningssamling på søndag 30.10. 

- Aspirant stilte som oppvisningstropp i tumbling og trampett og gjorde en god gjennomføring 
- Nasjonal Rekrutt: 

o Friststående: 12,300 poeng og en flott 1. plass! 
o Tumbling: 8,75 poeng og fin 6. plass 
o Trampett: 10,700 poeng og enda en fin 6. plass 

- Nasjonal junior miks: 
o Frittstående: 12,600 poeng og en flott 1. plass! 

 

NM Nasjonale klasser kvinner junior - Stag 
05.-06.11 var det NM i Nasjonale klasser i Stag nære Skien. 

Vi stilte med 1 tropp i fritsttående og 2 tropper i tumbling og 2 i trampett.  

- Friststående: 16,750 poeng og en 7. plass 
- Tumbling: Drammen 1 - 13,850 poeng og en søvlmedalje! 
- Trampett: Drammen 1 – 12,000 poeng og en 9. plass 

 

Buskerud Trampetten 2022 - Drammenshallen  
19.-20. November stilte vi med rekrutt tropp i Buskerudtrampetten som ble avholdt i 
Drammenshallen. Det var mange tropper påmeldt og en lang dag. Våre gymnaster fokuserte på 
gjennomføring og fortsetter å skape god stemning i konkurranser. 

- Friststående: 12,300 poeng og en 10. plass 
- Tumbling: 9,750 poeng og en 26. plass 
- Trampett: 8,150 poeng og en 43 

 



   
 

   
 

NM TeamGym junior – Nordstrand Arena 
26.-27.november var det klart for årets siste konkurranse for Troppsavdelingen hvor junior kvinner 
og miks hadde NM i Nordstrand Arena. 

- Junior kvinner: 41,150 poeng og en god 7. plass 
- Junior miks: 40,700 poeng og en meget god 4. plass 

 

Apparatturn Jenter og Gutter 
Strategi 
Mål om å utvikle utøvere som skal hevde seg på lokalt nivå. Gjennom et godt breddetilbud med god 
rekruttering og systematisk trening ønsker vi å løfte frem flere utøvere på et høyere nivå. Også 
fortsette jobben mot å bygge opp medlemmer etter frafall fra Covid-19. 

 

Trenere Apparatturn 2022 
Philip Reffhaug var hovedtrener for apparat jenter konurranse frem til sommeren 2022 hvor Gry Mile 
Jacobsen tok over hovedtreneransvaret. Nye trenere bidrar til å holde på kvaliteten på tilbudene og 
ivareta foreningens arbeid med rekrutteringen til Apparatturn.  

Mikael Sjøen har i 2021 vært hovedtrener på apparatturn gutter frem til sommeren, der Alimalik 
Mestoui har gått sammen med han om ansvaret høsten 2022.  

 
Konkurranser 2022 
Hokksund Turn Cup del 1 
26.mars dro k17 konkurransejenter avgårde til Hokksund. For de fleste – for første gang eller for 
første gang etter Covid-19 nedstengingen. Gymnastene hadde gjort seg klare i løpet av vinteren og 
endelig var de i gang! Konkurransen gikk godt med en del knall og fall særlig i bom, men både trener 
og gymnaster var fornøyd med gjennomføringen. Aspirantene kjører uten karakterer, men får gode 
tilbakemeldinger av dommerne de kan jobbe videre med fremover. 

Rekrutt 11 år:  

- Erle Slotsvik – 35,650 poeng og en 12. plass 
- Leah Espeland Hagen og Ella Akselsen tok 15. og 16. Plass 

Rekrutt 12 år: 

- Emilie Dimmen-Hansen – 42,900 poeng og en GULLMEDALJE 
- Lone Ryd – 33,450 poeng og en 5. plass 
- Maya Parkanyi, Ada Rustand ogAlma Sofie Vesthaug Wiig fulgte opp på 8. 9. og 10. Plass med 

fine karrakterer 

Klasse 1: 

- Lile Lykke Ramberg – 39,800 poeng og en kjempeflott bronsjemedalje 
- Ingrid Dyggve Lunde følger opp med 37,00 poeng og en 5 plass 

Klasse 2: 

- Zofia Czulinska stilte i 3 apparater og endte på en 6. plass 



   
 

   
 

 

 

Klubbmesterskapet i Drammens Turnforening 
30.april arrangerte vi åpent Klubbmesterskap i apparatturn jenter og gutter i Turnhallen. Totalt var 
det 74 gymnaster påmeldt fra våre bredde og konkurransepartier og vi hadde både interne og 
eksterne dommere på plass. Under klubbkonkurransen fikk vi 3 nye klubbmestre der man ble kåret 
som “klubbmester” ved høyest sammenlagt sum på apparatter. 

Klubbmester Ingrid Dyggve Lunde (Junior Kvinner) med 41,7 poeng. 
Klubbmester Erle Slotsvik (Rekrutt Kvinner) med 43,4 poeng.  
Klubbmester Storm Jessen Garvang (Rekrutt Gutter)  

Høyeste sum Rekrutt - Hopp: Ada Rustand med 10,9 poeng 
Høyeste sum Rekrutt - Skranke: Ada Rustand med 10,5 poeng 
Høyeste sum Rekrutt - Bom: Erle Slotsvik med 11,9 poeng 

Høyeste sum Rekrutt - Frittstående: Erle Slotsvik med 11,6 poeng 
Høyeste sum Junior - Hopp: Elisa Wellnitz med 11,5 poeng 

Høyeste sum Junior - Skranke: Elisa Wellnitz med 10,0 poeng 
Høyeste sum Junior - Bom: Ingrid Dyggve Lunde med 10,9 poeng 
Høyeste sum Junior - Frittstående: Elisa Wellnitz med 10,9 poeng 



   
 

   
 

Vi er veldig stolte av ALLE gymnastene som deltok, uansett prestasjoner så var det en kjempekoselig 
konkurranse med forbedringspunkter som allerede er diskutert. Vi skal kurse opp flere interne 
dommere fra både trenerstab og utøverstab med den hensikt av å ha stor intern kompetanse og 
dermed bli en klubb som besitter kompetanse og ikke har like stort behov for å leie inn kompetanse. 

 

 

Hokksund Turn Cup del 2 
24.september tok apparatjentene igjen turen til Hokksund for del 2 av Hokksund Cup. De stilte 10 
jenter i rekrutt/klasse og 9 jenter i aspirantklassen. Aspirantene hadde en god gjennomføring selv 
med noe knall og fall, men var for det meste fornøyd med konkurransen. 

Rekrutt 11 år:  

- Erle Slotsvik – 38,400 poeng og en 9. plass 
- Ella Akselsen, Vilma S. Rosenlund og Kamille Tøndell fulgte opp på 12., 13. og 14. plass 

Rekrutt 12 år: 

- Emilie Dimmen-Hansen – 43,200 poeng og en flott GULLMEDALJE 
- Ada Rustand – 36,750 poeng og en 5. plass 
- Lone Ryd og Alma Sofie V. Wiig fulgte opp på 7. og 8. plass 

Klasse 2: 

- Ingrid Dyggve Lunde – 38,100 poeng og en fin 4. plass 
- Lile Lykke Ramberg følger opp med 36,450 poeng og en 5. plass 



   
 

   
 

- 

 

 

KM VOGTK – Hokksund 
29.-30. Oktober var det klart for Kretsmesterskap i Hokksund. Drammen stilte med 12 gymnaster, Gry 
som hovedtrener og Elisa Wellnitz som kretsdommer. 

Rekrutt 11 år:  

- Erle Slotsvik – 38,150 poeng og en 20. Plass av 38 deltagere 
- Vilma Stene Rosenlund – 35,750 og en 26. plass 
-  Milla Zoé Gorman, Ella Akselsen og Kamille Tøndell fulgte opp på 33., 36. og 37. plass 

Rekrutt 12 år: 

- Emilie Dimmen-Hansen – 41,700 poeng og en fin 10.plass av 38 deltagere 
- Lone Ryd – 39,150 poeng og en 17. plass 
- Ada Rustand og Alma Sofie V. Wiig fulgte opp på 31. og 32. Plass 

Klasse 1 

- Isabella Eileen Almeida stilte i 2 apparater og fikk poengsummen 19.100 

Klasse 2: 

- Ingrid Dyggve Lunde – 37,300 poeng og en 18. plass 
- Julie Berger Storli følger opp med 35,350 poeng og en 19. plass 



   
 

   
 

 

Venstre: Alma Sofie Vesthaug Wiig fra Drammens Turnforening er i gang med den krevende 
bomøvelsen under KM for Oslo og Viken i Hokksundhallen. 

Høyre: Ada Rustand, rekrutt 12 år,fra Drammens Turnforening er i gang med den krevende 
bomøvelsen under KM for Oslo og Viken i Hokksundhallen. 

 

Venstre: Spreke apparat-turnjenter fra Drammens Turnforening under KM for Oslo og Viken i 
Hokksundhallen. Foran fra v. Milla Gorman, Vilma Stene Rosenlund, Alma Vesthaug Wiig, Lone Ryd 
og Ada Rustand. Bak fra v. Kamille Tøndell, Ella Akselsen, Erle Slotsvik og Emilie Dimmen-Hansen. 

Høyre: Elisa Wellnitz fra Drammens Turnforening (til v.) og Helene Laszlo, Njård, var dommere på 
bomøvelsen under KM for Oslo og Viken i Hokksundhallen. 

Bilder og tekst av Tom Helgesen. 

 

Slemmestad Open 
12.novemberstilte 22 gymnaster fra Drammens Turnforening til start i Slemmestad Open! Det ble en 
veldig lang dag, men mye bra turn når dørene for Slemmestad Open! Lørdagen åpnet kl 08:55 og 
endte med siste premieutdeling ca kl 21:30! 

Rekrutt 11 år:  

- Erle Slotsvik – 39,300 poeng og en 7. Plass av 25 deltagere 
- Ella Akselsen, Vilma Stene Rosenlund og Milla Zoé Gorman tok 10., 11. Og 17. plass  

Rekrutt 12 år: 

- Emilie Dimmen-Hansen – 42,100 poeng og en kjempeflott 3.plass  



   
 

   
 

- Lone Ryd – 37,250 poeng og en 13. plass 

Klasse 1 

- Isabella Eileen Almeida stilte i 3 apparater og fikk poengsummen 29,800 poeng 

Klasse 2: 

- Julie Berger Storli – 40,350 poeng og en 5. plass 
- Ingrid Dyggve Lunde følger opp med 38,200 poeng og en 6. plass 

 

Bredde 
Foreningen har flere lavterskeltilbud for grunnleggende trening i gymnastikk og turn for barn. Dette 
er en viktig satsning med tanke på rekruttering. Drammenshallen har vært en arena for både 
frittstående treninger for tropp konkurranse, treninger for aspiranter og RG før sommeren. Her har vi 
benyttet utstyret fra Strømsø Skole etter den gikk under oppussing. Etter sommeren har vi hatt noen 
endringer av partier og tilbud grunnet endret mulighet for bruk av hallene i nærheten vi tidligere har 
trent i. Vi har slått sammen noen partier og satt opp noen helt nye tilbud som fort har blitt populære. 
Både Grophallen og Turnhallen har fått flere utøvere inn dørene omtrent hver dag og åpen dag og 
bursdager har blitt holdt både i Grophall og Turnhall. 

Det har dessverre ikke vært mange oppvisninger eller arrangementer bredden har kunne delta på i 
2022, men breddepartiene i apparatturn og troppsgymnastikk har fått muligheten til å stille i 
henholdsvis klubbmesterskapet 30.04.22 og DTC med konkurranse og samling 27.-28.10 samt vår- og 
juleoppvisning og årets camper. 

 

Breddepartier voksne 
Vi har flere breddepartier for voksne deriblant Hardtrimm Herrer som har trent stødig 2 ganger i 
uken igjennom årets åpne dager for trening i Drammen vgs sin gymsal. Fotball gutter og Trim for 
eldre har trent jevnt igjennom hele året og ønsker flere i gruppen. Damer Tabell stilte med 4 
gymnaster på Landsturnstevnet i Sandefjord i juni 22. Og 10 stk er planlagt påmeldt 
gymnastikkfestivalen i Horten juni 23. 	

 
Bredde-Gymlek og én-dagers partier 
På TURN partiene våre er aspirantpartiet tilnærmet fullt, mens vi ser at rekrutt partiet ønsker flere 
gymnaster. Foreningen har fortsatt satsningen på gymlek og har nå 10 aktive partier innen gymlek fra 
1-6 år. Her ser vi oftest ventelister. 

 

 

 
 
 

 

 



   
 

   
 

Åpen hall 
Det er gjennomført 9 dager med åpen hall i 2022 med over 230 deltagere  

 

 

Sommeravslutning – Drammenshallen 11.06 
Oppvisningen som hadde blitt utsatt 2 ganger kunne ENDELIG gå av stabelen! Temaet fra den utsatte 
juleoppvisningen ble satt ut i livet og SIRKUSET var i gang!  Inngangen fikk ballongbue og rød løper, 
styreleder og daglig leder stilte som sirkusdirektører for sirkus innslagene med sirkusartister, klovner 
og mange forskjellige dyr. I cafeen kunne vi finne popcorn, kaker boller med mer og tribunen var 
godt fylt. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

  



   
 

   
 

Sommercamp avholdt i uke 25 og 32  
Årets sommercamper ble avholdt i uke uke 25 med 21 deltagere og uke 32 med 26 deltagere. 
Deltagerne fikk brynet seg på treninger i både Turnhallen og Grophallen, hadde uteaktiviteter, var på 
tur og besøkte Megazone. Drammens Ballklubb kom på besøk torsdag i uke 32 og hadde treninger i 
Grophallen og Turnhallen med lunsj ute. 
 



   
 

   
 

 

 
  



   
 

   
 

Elvefestivalen 
Elvefestivalen 20.-21.08 ble en suksess med stand ute i Gamle Kirkeparken. Tropp konkurranse stilte 
opp som frivillige på dugnad og kjørte et kjempeshow selv om været ikke la det til rette for airtracken 
begge dagene hele tiden.  
 

 

 

  



   
 

   
 

Juleoppvisning 04.12.22: 
Juleavslutningen ble gjennomført 04.12 med NORSKE EVENTYR som tema. Drammenshallen fyltes 
fort og vi brukte stortribunen,  én tilskuertribune, samt deler av deltager tribunen for å få plass til alle 
tilskuerne. Espen Askeladd la på vandring igjennom de forskjellige eventyrinnslagene og vi avsluttet 
med en felles BliMe dans! Simen Bøhm og Brian Carlsen fikk oppmerksomhet for sine utførte år i 
turnforeningen. 

 

 



   
 

   
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  
2022 har vært et oppadgående år med mange endringer. Drammens Turnforening har levert solide 
prestasjoner på tross av de begrensninger vi har hatt i forhold til haller og treningsmuligheter. Her 
har vi prestert over forventningene - forholdene tatt i betraktning. 

 

Arbeid med ny hall 
I 2022 har vi arbeidet videre med ny/utvidet grophall på Strømsø. Forslag synes å være realistisk i 
forhold til kommunens økonomiske situasjon. En utvidelse vil kunne gi en fullverdig hall, samtidig 
som vi kan opprettholde drift i grophall parallelt med etablering. Vi har hatt forhåndskonferanse med 
Kommunen, og fått gode innspill til planene våre. Vi har hatt flere møter politisk, med 
samarbeidspartnere, med våre venner i Drammen Idrettsråd og kommunen.  

Vi jobber nå med å finne ansvarlig søker for tiltaket mot kommunen. Det er verdt å merke seg at vi 
gjennom 2022 og starten på 2023 har tre kompliserende forhold: 

1. Det er flere vannledninger i området - disse kan ikke overbygges så vår nye/utvidede hall må 
enten endre fasong for å unngå disse eller så må vi planlegge med å flytte vannledningene. 
Dette jobber vi med 

2. I februar oppdaget vi sprekker i takkonstruksjonen på grophallen. Det å utvide hallen (som vi 
besluttet på årsmøte i 2022) forutsetter at eksisterende grophall har en struktur som er solid 
nok for å bygge videre på. Dette må vi finne ut av snarest for å finne rett vei videre. Skader 
på strukturen i taket dekkes ikke av vår forsikring. 

3. Vi er kastet ut av hallen på Strømsø, og mister muligheten til å benytte Drammenshallen til 
vanlig turnaktiviteter som trampett og tumbling grunnet manglende lagringsplass til 
elementært utstyr 

Det å utbedre strukturen i taket (ref punkt 2 over), og dermed få grophallen i drift er estimert å koste 
ca 500 000 kr. I tillegg må den utvendige delen av taket utbedres slik at det blir tett. Dette er estimert 
å koste ca 400 000 kr. Om vi velger å gjøre dette vil det spise halvparten av egenkapitalen vår som vi 
skulle brukt til ny hall. Det hører også med til diskusjonen at vi må vurdere løsninger for å 
opprettholde tilbudet vårt mens utbedringer/bygging av hall pågår. 

Dette blir sentrale problemstillinger som vi må finne gode løsninger på i 2023. Heldigvis har vi fått 
god hjelp av frivillige med solid kompetanse og erfaring fra byggebransjen. Dette gjør oss 
optimistiske for veien videre på tross av at vi skal knekke noen komplekse problemer. 

 

Vedlikehold og HMS  
I løpet av 2022 har det blitt lagt inn mange dugnadstimer for å vedlikeholde og rydde/vaske hallen. Vi 
har fått stor hjelp av frivillige og trenere i foreningen både til dagligdagse gjøremål og større 
endringer. Utstyret vi tidligere har måttet flytte fra Strømsø har blitt flyttet/ryddet flere ganger og vi 
justerer fortsatt oppsett og utstyr i de forskjellige hallene våre. En storstilt dugnad ble ført før jul 
2022 av konkurranseavdelingene troppsgymnastikk i Grophallen og av apparatturn jenter i 
Turnhallen. Hallene ble støvsugd, utstyret og hall vasket og ryddet, endringer av utstyrs oppsett ble 
gjennomført og hallene var klare for oppstart i januar. 



   
 

   
 

Diverse småjobber har blitt gjennomført av Drammen Eiendom etter innmelding av saker fra 
administrasjonen og taket i Grophallen har fått tilsyn av Buskerud Blikk i løpet av året på grunn av 
vedvarende smålekkasjer. Taket ble planlagt å byttes på nyåret 2023, nærmere påske. 

Andreassen Elektro har bistått med flere justeringer på koder i Grophall/Turnhall. 

31.12 kom det beskjed om at Turnhallen hadde fått en vannlekkasje fra topp til bunn, hvor vasking og 
rydding måtte til før oppstart i januar. 

 

Utfordringer og videre arbeid 

I 2021 og 2022 har klubbens ledelse og styret fokusert på å stabilisere den økonomiske situasjonen. 
Dette har vi lykkes med.  
I 2022 og starten av 2023 har det vært viktig å etablere en langtidsplan for klubben. Dette arbeidet 
har blitt kjørt gjennom en verdiprosess i samarbeid med NIF og Viken idrettskrets. Styret vil legge 
frem handlingsplanen på årsmøtet - med ønske om at denne vedtas og iverksettes. Dette vil være en 
rettesnor for klubben i forhold til veivalg, rekruttering av nye medlemmer og sikre sponsorer 
gjennom at vi kan kommunisere et klart og forankret verdigrunnlag. 

2022 har vært vanskelig med tanke på dugnader. Vi sliter med engasjement, og mer og mer av 
oppgavene relatert til dugnader har blitt overført til administrasjonen i klubben. Vi håper at en 
verdiprosess vil skape økt engasjement, slik at noen av disse oppgavene kan gå tilbake til engasjerte 
medlemmer og foresatte og at klubben kan bruke sin tid på å skape turnglede. 

2023 blir et veldig viktig år for klubben med tanke på ny hall. Vi har stått på betydelige utfordringer 
med grophallen med tanke på takstruktur, samtidig som vi er avhengig av ny/utvidet hall for å kunne 
tilby et fullverdig tilbud til et økende antall turnere. Vi må innrømme at dette er frustrerende, men vi 
topp motivert for å lykkes! 

 

Oppsummering 
Styret og lederteamet i foreningen har lykkes med følgende: 

• Solid steg i rett retning i forhold til langtidsplan (verdiprosess) 
• Styrke klubbens økonomi ytterligere 
• Løse klubbens utfordringer relatert til manglende trenere 
• Videre steg på ny hall 

Fokus for veien videre: 

• Iverksette verdiprosess med tilhørende handlingsplan 
• Arbeid med ny hall: gryteklart prosjekt klart ila 2023 + første kvartal 2024 
• Økt engasjement fra medlemmer og foresatte 
• Utvide sponsor- og dugnadsarbeid 
• Etablere en tydeligere profil i sosiale medier 

 


