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DDEE  FFØØRRSSTTEE  HHUUNNDDRREE  ÅÅRR1  
 
Etter innbydelse av en del turninteresserte, med Claus Berg2 i spissen, ble Trondhjems 
Turnforening stiftet 14.februar 1858.  
 
Foreningens formål var  
 

”ved legemsøvelser vesentlig hentet fra det tyske Turnvesens system, å styrke og 
utvikle legemet og vedlikeholde sunnheten hos sine medmennesker”.  

 
Foreningen ble stiftet av menn og for menn – dette slås fast i §2 i foreningens første 
lover:  
 

”Enhver uberygtet Mandsperson over 18 Aar kan blive Medlem av Foreningen”.   
 
Det første styre (direction) bestod av Kjøpmann P. Wessel (formann), sakfører P. Worsøe 
(protokollfører), student E. Bætzmann (overturner) og kandidat Riddervold med 
følgende som suppleanter: fullmektig Claus Berg, rittmester L. Lorck og handelsmann W. 
Schuren. Den første kasserer var kjøpmann I.C. Carstens og Lars Olsen ble ansatt som 
foreningens bud med en lønn av 1 spesidaler og 60 skilling3 pr. måned.  
 
Da det var vanskelig å skaffe et brukbart turnlokale, fikk man leid 2 rom av 
Borgerklubben (nåværende Håndverkerforening) som på den tid selv leide lokaler i en 
to-etasjes gård på hjørnet av Søndre gate og Karl Johansgate (nå Gildevangen). De to 
rommene som foreningen leide var på henholdsvis 14x6 og 8x8 alen, dvs. ikke all verden 
med plass. Det antas at hoppene måtte ha vært et problem, idet tilløpet sannsynligvis 
var gjennom begge rommene. Og på grunn av lokalitetene ble det i begynnelsen bare 
anskaffet følgende apparater: 1 bukk, 1 barre (svingstang), 1 par ringer, 1 sprangstell og 
klatrestenger. 

 
Foreningen hadde til å begynne med 60 - 70 medlemmer, hvorav 30 aktive. Øvelsene ble 
ledet av overturneren, student Bætzmann og forturnere som ble utnevnt av 
overturneren. 
 
Et viktig ledd i turnarbeidet var fra første stund å drive propaganda for turnsporten, og 
ved små streiftog ute i provinsen kunne man forene det nyttige med det behagelige. 
Foreningen var ikke blitt mer enn 5 måneder gammel da den første såkalte ”turnfart” ble 
foretatt med dampskipet D/S ”Martello” (populært kalt ”Kløna”) til Orkedalen søndag 
14.juli 1858. I følge styrets beretning artet denne første utflukten seg på følgende måte: 
 

”Da tilstrekkelig antall deltagere hadde tegnet sig ble det besluttet at frakte 
Dampskipet Martello til Orkedalsøren, for derfra at gjøre en fodtour oppover Bygden 

                                                           
1 Hentet fra foreningens 75 års beretning (1933) og 100 årsberetning (1958) 
2 Æresmedlem 1892 
3 1 spesidaler var lik 120 skilling. Etter pengeverdien i 2006 tilsvarer 1spd. ca. kr. 180,-. 
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Kl. 8 ½ Fm. Var man altsaa om bord i Martello og begunstiget av et godt Veir 
fortsattes Touren til Orkedalsøren. Ved Ankomsten der ble det fra Skibet saluteret og 
en i anledning dagen forfattet sang, avsunget.  Derpå fulgte Landstigningen og med 
et Musikkorps i teten, spadserede turnerne, der var iførte Turndragt med Turnsløifer 
opover bygden ca ¾ mil.   
 
Da det begynte at regne stærkt ble Touren ikke fortsatt længere, hvorfor man søgte Ly 
på den såkaldte Eklegaard, hvor man saagodtsom Omstændighederne kunde tillade 
det under Tag, morede sig bedst mulig.  
 Da det vedvarende Regn forhindrede Turnøvelser i det frie, ble en av Tourens 
Hensigter ikke opnaaed, dog morede man sig fortreffeligt hvortil meget bidrog den 
Gjæstfrihed hvormed man ble modtaget av flere av Bygdens Honoratiores.  Paa 
Eklegaard ble flere Skaaler udbragte, hvoriblandt Skaalen for Turnforeningen ledsaget 
med et kraftigt: 
 
Og nu et Hurra av Hjertets Rod, 
For Turnerlyst 
For Turnerkraft og Turnermod 
Og Turnerdyst. 
 
På Tilbakereisen ble Turnerne indviterede av en av Bygdens Embedsmænd av hvem 
man ble meget gjæstfrit modtagen.  Efter at have indtagen Forfriskninger og drukket 
flertallige Skaale for Orkedalen og Turnforeningen fortsattes Tilbagemarschen til 
Øren, hvor man kl. 9 aften ankom og under kraftig rungende Hurraraab saavel fra den 
forsamlede Menneskemasse som fra Turnerne, steg om bord.   
Kl. 12 ½ Midnat ankom man til Byen og under Indtrykket av at en av denne Tourens 
Hensigter, nemlig Turnen i det fri, ikke ble opnaaet, havde den dog bidraget til 
nærmere at knytte Turnerne sammen og vekke Interessen for den almennyttige Sag” 

 
I generalforsamling 17.april 1861 besluttet man å innby til aksjetegning for bygging av 
turnhall, og en turnoppvisning på Marienborg 8.september 1861 ga et overskudd på 120 
spd. som ble tillagt byggefondet. I generalforsamling 21.november samme år ble 
byggingen besluttet, og for å samle penger til byggefondet ble det nedsatt en 
”fireskillingskomite” for innsamling av 4 skilling hver turnaften. Grunnstenen til 
turnhallen ble nedlagt av stiftsamtmann Motzfeldt 17.mai 1862 etter at foreningen 
under egen fane hadde deltatt i borgertoget. 
 
Den nye turnhallen som ble innviet 9.februar 1863, i forbindelse med ett ”turnskue” og 
en soire, kostet 6170 spd.  Dette beløpet ble brakt tilveie ved at student Carstens ydet et 
lån på 2500 spd. og ved tegning av 183 ½ aksje á 20 spd = 3670 spd. 
 
I september 1860 kom etter mange økonomiske diskusjoner og utstrakt korrespondanse 
den tyske turnlærer Goldammer til byen. Han ble engasjert for 1 år med en gasje av 300 
spd. pr. år. I 1861 ble han reengasjert for nok ett år og ble her til september 1862. 
  
Den 29.april 1864 ble byggmester Guttormsen, som takk for sitt arbeid med turnhallen, 
valgt til foreningens første æresmedlem og samtidig overrakt et gullur med kjede.   
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I protokoll fra styremøte 17.desember 1864 nevnes for første gang at foreningen har en 
sangforening, da styret gav sangerne bidrag til ”leie av pianoforte og innkjøp av Behrens 
sange”. På samme styremøte ser det ut til at dannelsen av en ”skøite- og skiløperklub” 
har vært diskutert. 
 
”Våbenøvelsesforeningen” hadde siden 1864 leid lokaler i turnhallen.  Dette resulterte i 
at det 25.januar 1866 ble en sammenslutning av foreningene under navn av Trondhjems 
Turn og Skytterlag. Ved siden av turn og skytning hadde den nye foreningen også 
fektning og skiløping på sitt program. 
 
Skøyteløping ble opptatt på programmet i 1867 da styret 23.november bevilget 20 spd. 
til foreløpige utgifter. Turnforeningen arrangerte skøytebane på Kongsgårdshaven hvert 
år inntil 1873.  Som betingelse for levering av vann hadde Trondhjem formannskap 
forlangt at en del av overskuddet skulle avsettes til et ”skøitefond”.  Dette fondet som 
steg til 492 spd. ble av formannskapet tatt ut av banken uten turnforeningens vitende, 
og siden så foreningen ikke mer til dette. 
 
I 1869 ble det dannet et parti for ”passiv gymnastikk” (mosjon) med undertollbetjent 
Pauls som leder, og dette partiet var godt besøkt. 
 
På generalforsamlingen 30.mars 1871 ble det vedtatt å skille Turn og Skytterlaget, og fra 
da av er foreningens navn atter Trondhjems Turnforening. 
 
For også å fremme interessen for rosport i Trondhjem ble det i 1874 anskaffet to 
kapproingsbåter og i begynnelsen ble de flittig benyttet av foreningens medlemmer.  
Båtene viste seg imidlertid å være tunge og uhåndterlige, og de ble solgt etter noen få 
år.  
 
Som det fremgår av foranstående var foreningens ledende menn både virkelystne og 
energiske, og må vel sies å ha gitt støtet til stiftelsen av både Trondhjems Skiklubb og 
Trondhjems Skytterlag og har sikkert også hatt betydning for utbredelse av 
mannskorsangen i byen. 
 
Fra begynnelsen av 1870-årene hadde foreningen betydelige økonomiske problemer, og 
bl.a. var det forhandlinger med Trondhjems Arbeiderforening om salg av turnhallen.  
Forhandlingene førte heldigvis ikke til noen handel.  Hadde turnhallen den gang blitt 
solgt, må det vel ansees tvilsomt om foreningen i dag hadde hatt egen hall. For å bedre 
på økonomien ble det i stedet i kjelleren anlagt en skytebane og en kjeglebane. Idet 
skytebanen viste seg lite lønnsom, ble den også omdannet til kjeglebane.  
 
Kjeglebanen hadde sin egen historie.  De som drev sin form for mosjon der nede under 
jorden, kom ofte i klammeri med hverandre, med kjegleguttene som kunne få attest for 
dovenskap, og med vaktmesteren som skulle holde ro og orden.  En uoverensstemmelse 
mellom kjeglepartiet ”Kjæftausa” og vaktmesteren resulterte i at ”Kjæftausa” meldte 
seg ut av kjegleklubben, men etterlot gulvplankene i kjeglebanen beslått med spiker. 
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Foreningens økonomi ble forøvrig opprettholdt ved diverse basarer og turnoppvisninger, 
og mot århundreskiftet bedret økonomien seg, og regnskapet for 1897 viser et 
overskudd på kr. 1 500 kroner og status i balansen på 20 000 kroner. 
 
På tross av at foreningen i bunn og grunn hadde nok med sine egne økonomiske 
problemer, bidro foreningen i 1874 med en oppvisning til inntekt for 
Tordenskjoldstatuen og arrangerte i 1882 en oppvisning til inntekt for nødlidende fiskere 
i Finnmarken. 
 
Turndrakten som hittil hadde vært hvite bukser og mansjettskjorte, ble i 1883 forandret 
til hvite bukser med røde renner, hvit bluse med sjømannskrave kantet med røde og blå 
bånd, og hvit turnlue med blått turnmerke. Da ca. 100 turnere i juni 1883 iført sine nye 
drakter deltok i prosesjonen i forbindelse med en større sangerfest i Trondhjem, må de 
ha vært et gripende syn idet det berettes at de maktet ”å avlokke det svake kjønn 
begeistringstårer”.   
 
I det første nasjonale turnstevnet4 i Fredrikshald i 1886 deltok foreningen med 24 mann. 
På tross av at de var meget unge (gjennomsnittsalder under 20 år) gjorde de sine saker 
utmerket og brakte med seg hjem to gullmedaljer – en for troppsturning og en for 
forturnerturning.  
 
Også på det andre nasjonale stevnet i 
Bergen i 1890 gjorde foreningens turnere 
sine saker utmerket og brakte med seg 
hjem en silkefane som var skjenket av 
Bergen kommune. Og resultatene fra de to 
første stevnene ble fulgt opp med en 
førsteplass i det tredje nasjonale 
turnstevnet i Kristiania i 1895. På dette 
stevnet var damene med for første gang 
med offisielle oppvisninger, men bare tre 
av landets turnforeninger var kommet så 
langt at de kunne stille med dametropper.  
Det var imidlertid bare knappe 2 år etter at 

   Foreningens deltakere ved det 2. Nasjonale               
stevnet i Bergen i 1890 

hovedstadens turndamer hadde hatt sin første oppvisning, og da bare med adgang for 
kvinnelig publikum. 
 
Det 4. Nasjonale turnstevne ble holdt i Trondhjem i pinsen 1899, og det ble turnet på 
Exercerhaven under meget ugunstige værforhold.  Det var kuldegrader og snøfokk og 
man kunne se vinterkledde folk på tribunene.  Trondhjems Turnforening deltok med en 
tropp på 34 turnere som på tross av det kalde været hevdet sitt gamle ry og ble nr. 1. 
 
Stevnet var det største som hittil var avholdt, idet 14 foreninger deltok, og 
arrangementet bød på atskillig arbeid.  Når alt gikk så utmerket, uten å knirke på noen 
kant, skyldes det i første rekke foreningens målbevisste formann, C. Chr. Piene.  Som ved 

                                                           
4 Tilsvarer dagens Landsturnstevne 
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stevnet i Kristiania deltok kun 3 foreninger med dametropper, og på grunn av været ble 
damenes oppvisning holdt innendørs i Teateret. 
 
I møte 9.oktober 1901 med Norges Turn- og Gymnastikkforbunds turninspektør og 
representanter fra turnforeningene i Trondhjem, Namsos, Steinkjer, Sparbu og Levanger, 
ble Trøndelag Turnkrets stiftet. Den første kretsturnfest (kretsturnstevne) ble avholdt 
19.mai 1902 på Skøytebanen i Trondhjem, og var på alle måter meget vellykket. 
Trøndelag Turnkrets fikk dessverre et kort liv.  Etter det 2. Kretsturnstevnet, som ble 
holdt i Namsos i 1904, var det til tross for tallrike purringer, umulig å få noen av de 
omliggende foreninger til å arrangere kretsstevner og kretsen ble nedlagt. Etter atskillig 
arbeid lykkes det imidlertid i 1920 igjen å få liv i Trøndelag Turnkrets med S. Engelbreth 
Møller5 fra Trondhjem som formann. 
 
I julen 1901 ble det avholdt turnball i Turnhallen.  Turnerne opptrådte da i mørke bukser 
og turnskjorter, hvilket både tok sig godt ut og var bekvemt å danse i.  Disse årlige 
turnball holdt seg i flere år fremover. 
 
Foreningens någjeldende ærestegn6 ble innstiftet 18.november 1902 og ble i første 
omgang tildelt 17 fortjente medlemmer. Nokså karakteristisk for foreningens 
økonomiske stilling var at disse ærestegnene foreløpig ikke ble utdelt idet foreningens 
kasse ikke tillot slike ekstra utlegg. 
 
Turnhallen begynte etter hvert å bli for liten og da man var så heldig å få et rentefritt lån 
i Trondhjems Sparebank på 6 500 kroner og 1 000 kroner i bidrag fra Trondhjems 
Brændevinssamlag, ble det høsten 1903 foretatt en utvidelse av den nordøstlige fløy.  
Man fikk derved nye avkledningsrom og bad etc. 
 
Foreningens vaktmester hadde mange oppgaver i foreningen, og i 1903 stod det blant 
annet i instruksen til vaktmesteren at han hver dag har å innfinne seg hos foreningens 
formann for å motta hans ordres.  Dette var vel bare mulig når formann Chr. Piene7 drev 
fabrikk i bygningen ved siden av turnhallen.  Foreningens tro tjener i denne tiden var 
vaktmester Ole Lund.  Da han tok avskjed 1.juli 1905 hadde han utført sine mangfoldige 
verv og oppgaver for Turnforeningen helt siden 1866! 
 
På den norske 20-mannstroppen i turn ved i de olympiske leker i Athen 1906, deltok 
brødrene Rasmus og Torleif Pettersen fra Trondhjems Turnforening.  Som de utmerkede 
turnere de var, gjorde de absolutt fyllest for seg i troppen som vant den aller første 
olympiske gullmedalje for Norge8. Ved hjemkomsten fikk de en strålende mottagelse. 
 
I det 6.nasjonale stevnet i 1907 på Hamar deltok for første gang damer fellesgymnastikk.  
Lenger var ikke damene ennå kommet enn at de hadde samme program som herrene.  

                                                           
5 Formann i Trondhjems Turnforening 1916 – 1919 og 1928 - 1930 
6 Foreningens ærestegn er i tre valører: sølvkors, gullkors og ekekrans 
7 Æresmedlem 1911 
8 Troppen mottok også en imponerende sølvpokal som i dag kan beundres i det Olympiske museet på 

Lillehammer 
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To øvelser var imidlertid sløyfet: ”marsj med høy kneoppbøyning, og håndstående”. Slikt 
kunne ennå ikke tillates og datidens skjørtedrakt satte vel også en stopper for dette. 
 
I 1909 ble det besluttet opprettet et leseværelse for foreningens medlemmer.  Dette 
værelse var tenkt benyttet som et sted hvor medlemmene kunne lese turn- og 
idrettsaviser.  I tidens løp ble leseværelset utvidet (takket være forturnerskapet som har 
vært i stand til å møblere og utstyre forturnerværelset) og ble utstyrt med kortbord, 
couronne, sektor, ping-pong m.v. som ble flittig benyttet om aftenene. 
 
Det har gjennom tidene vært forskjellige stridigheter i foreningen. Blant annet i 1912 da 
to forturnere i følge styrebeslutning ble ekskludert som medlemmer av foreningen 
”formedelst uartig oppførsel”.   11 av forturnerskapets medlemmer forlangte at 
eksklusjonen skulle tas tilbake.  For den ene av de ekskluderte nektet styret bestemt å 
trekke tilbake eksklusjonen og stilte sine plasser til disposisjon. Avstemning på 
generalforsamlingen resulterte i at eksklusjonen av den omstridte turner ble forkastet 
med 17 mot 16 stemmer med den følge at styret, med den dyktige formann C. Chr. 
Piene i spissen nedla sitt mandat, og nytt styre måtte velges.  Piene hadde da stått som 
formann uavbrutt i 20 år.  Han ble av generalforsamlingen enstemmig valgt til 
æresmedlem. 
 
Ny formann ble Dominicus Bech9 - mannen med hvalrossbartene og byens eneste 
virkelige kaktusfrisyre som hadde vært med og hente hjem seieren til Trondhjems 
Turnforening ved det 3.nasjonale stevnet i Kristiania i 1895.  Han hadde vært overturner 
1897-1903 og ellers gjennomgått alle grader til toppen.  Han kom til å bli en 
dominerende skikkelse i Turnhallen helt frem til sin død like etter andre verdenskrig.  
Han hørte med til inventaret, og en kunne ikke tenke seg en turnkveld uten Bech’n.  
 
Det 9.nasjonale turnstevne ble holdt i Trondhjem i juni 1918.  For å skaffe midler til å 
arrangere stevnet ble det avholdt en basar som innbrakte 4 900 kroner og videre ble det 
privat innsamlet 25 000 kroner. 
 
Dette store stevnet ble under S. Engelbreth Møllers energiske ledelse avviklet på en 
meget heldig måte og tjener så vel han som den store stab av komitemedlemmer til stor 
ære.  Under hr. Fuglheims ledelse ble foreningens herretropp nr. 1 og dametroppen nr. 
3.  Videre erobret foreningen 1.premie i lagkonkurransen i enmannsturn ved turnerne 
John Skrataas, brødrene Torleif og Sverre Pettersen og Arnt Sesseng. 
 
Kritikken etter stevnet var svært positiv, og Turnforbundets president skriver da også:  
 

”Det er en selvfølge, at der ved et så stort stevne findes enkelte ting som der hersker 
meningsforskjell om, og at der ogsaa altid vil være nogen til stede for hvem ingenting 
er riktig, men jeg tror, jeg tør uttale, at ved det 9.nasjonale stevne knirket ingen av 
maskineriets mange småhjul høilydt, og kritikersyken merket til sin forbauselese, at 
den ikke fik tid til å utgyde sig”. 
 

                                                           
9 Æresmedlem 1916 
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Under stevnet ble C. Chr. Piene tildelt Turnforbundets gullmedalje.  Han var tidligere for 
sitt i virke i turnsaken tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. 
 
Høsten 1919 får bestyrelsen den glimrende idé å sette i gang et pikeparti.  Det får straks 
stor søkning.  Medlemstallet gjør et markert hopp oppover og økte fra 1915 til 1919 fra 
276 til 660 medlemmer. Sofie Hermstad kom til å lede pikepartiene i 20 år helt frem til 
andre verdenskrigen, og gjorde en stor innsats på denne viktige sektoren av 
Turnforeningen. 
 
Som eneste turner fra Trondhjem deltok Karl Aas på den norske troppen ved de 
Olympiske Leker i Antwerpen i 1920. 
 
Siden tre anonyme medlemmer i 1913, på 50 årsdagen for Turnhallens innvielse, forærte 
foreningen de første 700 kroner til et fond for bygging av ny turnhall, har dette 
spørsmålet vært oppe til debatt – trangboddheten har i større eller mindre grad vært en 
konstant dårlig samvittighet som har plaget og uroet foreningens styre opp gjennom 
årene. Eller som styret i 1919 sier: 
 

”Bestyrelsen er av den oppfatning at det vil være uavviselig nødvendig i de nærmeste 
aar at gaa til bygging av ny turnhal. Her er ingen vei utenom, sasandt man ikke vil se 
det hele gaa istaa. Selv om midlerne er smaa, faar man allikevel ta risikoen og heller 
trassere paa fremtiden. En utvei vil maatte findes, det borger den saks betydning for, 
som vort arbeide omfatter”. 
 

Byggefondet hadde etter stevnet i 1918 steget til ca. 33 000 kroner, og det ble 
utarbeidet planer for å forandre og utvide den gamle turnhallen og bygge en ny 
tilbygning på tomten mot Exercerhaven - omkostningsoverslaget var 320 000 kroner. 
Selv om byggefondet frem til 1922 var steget til 77 000 kroner, var det nødvendig med 
samarbeid med andre for å få dette til. Forgjeves ble det søkt kontakt med den 
mangeårige leietakeren, Latinskolen, med banker, større aksjeselskaper og skipsredere, 
og det ble forgjeves søkt såvel stat som kommune om støtte. Planene om nybygg måtte 
derfor foreløpig innstilles.  Det ble i stedet foretatt en gjennomgripende forandring av 
den gamle hallen og denne forandringen kostet 59 000 kroner.  I tillegg ble kjeglebanene 
utbedret for 11 000 kroner. Derved fikk foreningen blant annet sin første 
kjellergarderobe med bad og toalettrom (garderobe A) som frem til da i hele bygningens 
lengde hadde vært rom for brensel.  Likeså fikk man ved denne anledning en kombinert 
forturnergarderobe og en garderobe for elevene ved Latinskolen i rommet innenfor 
selve salen.  Galleriet ble betraktelig ombygd og støttene som holdt det, fjernet.  Derved 
ble salens effektive lengde økt med 4 meter, og hele gulvflaten med 50 m2.  I 1929 ble 
den ene av kjeglebanene omdannet til garderobe og bad (garderobe B) 
 
Det 11.nasjonale turnstevnet ble avholdt i Trondhjem 29.juni – 2. juli 1930.  Dette var et 
for foreningen kjempemessig arrangement, som hadde rekorddeltagelse.   
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Det deltok 2350 turnere, mot 1185 på forrige stevnet i Bergen i 1922, og for første gang 
var kvinnene i flertall.  Stevnet ble heldig avviklet når man unntar det økonomiske. 
Foreningen tapte ca 17 000 kroner.  Dette ble dekket ved et lån på 12 000 kroner i 
Trondhjems Sparebank med pant i Turnhallen og ved å låne 5 000 kroner fra 
byggefondet. Alt ble tilbakebetalt i løpet av de neste 4 år takket være enorm innsats fra 
herre forturnerskap. 
 
I begynnelsen av 1930-tallet hadde foreningen kanskje tidenes sterkeste herre 
forturnerskap, med meget engasjerte personer som var ”oppvokst” i foreningen. Takket 
være dette forturnerskapet greide Turnforeningen å kvitte seg med all gjeld etter 1930-
stevnet innen utgangen av 1934.  
 
Den frivillige innsatsen hadde sin glansperiode i denne tiden.  Forturnerskapet skapte og 
ledet de såkalte ”Turnraketter” - en kjempemønstring av all den goodwill og gåpåhumør 
som kunne mobiliseres.  ”Turnrakettene” var en trådløs revy med forturnerskapenes 
egne krefter som aktører.  Turnhallen var omdannet til en teatersal med en scene med 
fullt tilbehør, tilskuerplasser, dansegulv og bodega.  De som kanskje hadde mest moro av 
disse ”Turnrakettene” var aktørene selv, som i arbeid for felles sak ble sveiset sammen 
til en eneste stor familie. 
 
Ved 75-årsjubileet i 1933 hadde foreningen ca 900 medlemmer. 
 
Gjennom årene var det blitt stiftet mange klubber innen selve hovedforeningen – som 
regel klubber med hovedinteresse på det selskapelige felt, og de fleste av disse hadde en 
forholdsvis kort levetid. Dameklubben som på initiativ fra overturner Astri Nilsen10 ble 
stiftet 26.april 1933, viste seg imidlertid å ha livets rett.  Det hadde lenge vært et 
alminnelig ønske blant tidligere dameturnere som nå var gått over i mosjonistenes 
rekker, å få en klubb hvor de kunne komme sammen og drøfte ting av interesse for 
turnforeningen. 

                                                           
10  Astri Nilsen var overturner 1915-1916 og 1921-1924 og ble som første kvinne utnevnt til æresmedlem i 

1961.       
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Peter Fuglheim var turntrener i en lang epoke og da han gikk av høsten 1934 hadde han 
vært trener i foreningen i 21 ½ år.  Han inntok da en plass blant foreningens store 
instruktører gjennom tidene sammen med Peter Wessel, Chr. Middelthon og Gustav 
Olsen. 
 
Byggeplanene, som siden storaksjonen i begynnelsen av 20-årene aldri hadde vært helt 
skrinlagt, stakk hodet frem igjen i 1939, og nå var det ikke småtterier det gjaldt.  
Turnforeningen lå i forhandlinger med kommunen og en komite for bygging av 
svømmehall, og foreningen foreslo at det på foreningens tomt skulle bygges et idrettens 
hus med turnhaller, svømmehall og nødvendige rom for annen idrett, kort sagt et hus 
som kunne romme all idrett i gamle Trondhjem.  Naboeiendommen Prinsens gt. 1c 
hadde foreningen på hånden til en meget rimelig pris, og denne tomten sammen med 
foreningens egen på 1200 m2 var tilstrekkelig til å reise et storbygg på.  Kommunen lot til 
å være interessert, men ble i siste instans fanget inn av et annet prosjekt som kanskje 
var mer fristende, da det tok større hensyn til byens østlige deler.  
 
Som en tyv om natten kom krigen til Norge 9.april 1940 og listet seg etter hvert inn i alt 
offentlig liv, inn i alle organisasjoner og foreninger og kneblet alt liv og all virksomhet. 
 
Herbert Larsen var valgt til formann i februar 1940.  Den nye formannen fikk en 
vanskelig oppgave sammen med sitt styre å lose foreningen gjennom en vanskelig tid da 
alt syntes å flyte, og ingen kjente hva morgendagen ville bringe.  
 
Katedralskolen, som hadde gitt foreningen gode inntekter tidligere, meldte seg som 
leieboer igjen høsten 1940, men i samme øyeblikk beslagla tyskerne Turnhallen.  En del 
medlemmer leide om høsten Pinsemenighetens lokale, ”Betel”, og drev her litt trening 
under ledelse av Fridthjof Bergheim11, som nå var kommet til byen, og hadde gitt våre 
konkurranseturnere håp om høynet nivå. 
 
I krigsårene ble hallen disponert av tyskerne, men om formiddagene ble den benyttet av 
Katedralskolen og Kalvskinnet skole.  Hvis tyskerne trengte hallen til innkvartering, ble 
alle, både eier og leieboere hodekulls satt på porten. De som utenom tyskerne drev 
øvelser i Turnhallen disse årene, var hirdjenter og ungdomsfylking, avleggere av den 
såkalte ”nye tid”. 
 
Så kom maidagene 1945.  Som troll av eske spratt alle sportsklubber opp av den jord de 
hadde gått i dekning i under de harde krigsårene. Mye hadde skjedd rundt om i de 
forskjellige klubber og foreninger i den tid krigen varte.  Krigen hadde skilt venner og 
kuttet vennskapsbånd, noen hadde holdt på den ”nye hest”, og mange hadde forsøkt å 
holde på begge hester. 
 
Trondhjems Turnforening kunne som de fleste andre idrettsforeninger møte de lykkelige 
maidager 1945 i trygg forvissning om å ha beholdt et uplettet ansikt utad. Og allerede 

                                                           
11 Fridthjof Bergheim – turner og friidettsutøver med deltakelse på landslaget både i turn og friidrett. 

Mottok i 1931 Egebergs Ærespris for sine allsidige prestasjoner. I 1934 begynte han på Statens 
Gymnastikkskole. Kom til Trondhjems Turnforening høsten 1940. 
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15.juni 1945 kom foreningens kjernetropper sammen til ekstraordinær general-
forsamling for å trekke opp linjene for fremtiden. Fem års internering og sulteforing på 
tillitsverv gjorde at det ikke var vanskelig å skaffe folk til nøkkelstillingene, og styret som 
ble valgt hadde lang tid bak seg og kjente spillets regler. 
 
Turnhallen hadde sommeren 1945 blitt brukt som gjennomgangssted for allierte 
tropper, og da man endelig kunne ta hallen i bruk etter en generaloppussing, skrev man 
allerede 22.oktober. Det rådet stor takknemmelighet over å være i gamle og vante 
folder igjen og to anonyme medlemmer skjenket foreningen til sammen 5 000 kroner 
slik at byggefondet nå var oppe i 45 000 kroner. 
 
Oljefyringsanlegg hadde lenge vært et ønske.  Allerede like før krigen hadde man hatt 
planer om å få et bedre system for oppvarming enn tilfellet var, men krigen hadde skutt 
en bom for denne fornyelsen.  Nå dukket spørsmålet opp igjen, penger ble avsatt og 
oljefyr ble installert.  Dette oljefyringsanlegget med to ovner i salen holdt stand helt til 
begynnelsen av 1990-tallet. 
 
I 1946 rykker for første gang et tivoli inn på gårdsplassen for å skaffe foreningen ekstra 
inntekter.  Tivoliet ble værende i mange år og har vært til stor økonomisk glede for 
foreningen, men ellers en stadig kilde til ergrelse for både naboer og medlemmer. 
 
Ivar Svanholm12 var foreningens store konkurranseturner i etterkrigsårene. Resultat-
messig gikk det litt opp og ned, men det hersket ikke tvil om at han ville ha utviklet seg 
til å bli av nasjonalt format hadde det ikke vært for avbruddet med krigen. 
 
Fra 1947 stammer forbindelsen med Järpen Gymnastikkförening.  Denne kontakten ble 
vel til nokså tilfeldig, men har siden holdt seg ubrutt frem til slutten på 1960-tallet med 
gjensidige besøk – fra Trondhjems Turnforening stort sett med oppvisningstropper fra 
elitepartiene for gutter og jenter. 
 

1948 ble på sett og vis et merkeår.  Ikke bare var foreningen blitt 90 år, en 
bemerkelsesverdig alder, men man begynte så smått å merke at freden var ikke vunnet 
ed at krigen sluttet. Det ble dyrere å leve, og folk hadde ikke lenger det fysiske og 
psykiske overskudd til å ofre seg for frivillig arbeid.  Man begynte å snakke om 
tillitsmannskrise, om instruktørkrise, og om ungdommen som hadde forandret seg og 
ikke lenger hadde innsatsvilje nok.  Men 90-års jubileet ble i alle fall markert med pomp 
og prakt. 
 
Men 1948 var også året hvor det dessverre var stor utskifting i funksjonærstaben.  Rolf 
Berg, forretningsfører gjennom 17 år, trakk seg tilbake fra sin viktige stilling, og blir kort 
tid etter valgt som foreningens formann etter Andreas (Kraft) Johannessen, som etter 
energisk innsats føler trang til avløsning. Sivert With, den påpasselige inkassator og 
foreningens, eller rettere sagt medlemmenes, onde samvittighet gjennom 20 år, når veis 
ende i juli dette år.  Her mister turnforeningen en usedvanlig trofast tjener og 
medarbeider. 
 

                                                           
12

 Æresmedlem 1987  
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Foreningens vaktmester fra 1929, Oskar Nilsen, ymtet også noe om å trekke seg tilbake, 
og når dessuten en hel rekke instruktører gikk fra borde ved samme anledning, trenger 
man ikke større fantasi for å forstå at styret hadde hendene fulle med å dekke postene 
tilfredsstillende. 
 
Fra dette året begynte gjennomtrekken av instruktører på partiene. De hyppige 
skiftingene ga liten kontinuitet og skapte store problemer for styret.   
 
Etterkrigstidens forholdsvis gode år var definitivt forbi. 
 
Adolf Andresen tok over som formann i 1950, og tok initiativet til å arrangere det norske 
mesterskapet i enmanns- og lagturn i 1951, som ble kombinert med Forbundsting.   
 
Arrangementet av NM i 1951 danner på mange måter opptakten til en nærmere kontakt 
både med turnforbund og lag, og slik som det var lagt opp ga det vår forening en 
overordentlig stor fjær i hatten.  De vakreste blomster fra forbundspresidenten, fra 
forbundsstyre, tingrepresentanter og deltakere i mesterskapet ble arrangøren til del.  
Konkurransene foregikk i Studentersamfundet som Norges Gymnastikk- og Turn-
forbunds (NGTF) turninspektør, Hein Thorstensen, i sin rapport utpekte til  
 

”det til nå best egnede sted for avvikling av turnkonkurranser i Norge”.  
 

Og han føyde til:  
 

”Arrangøren Trondhjems Turnforening presterte mellom 9,5 og 10 i hvert apparat”. 
 
Tingforhandlingene ble holdt i Folkets Hus, kameratkvelden på Skistua og tingmiddagen i 
festsalen i Handelstandens Hus, hvor også tingets høytidelige åpning foregikk.  
 
Det vellykkede norgesmesterskapsarrangementet ga foreningen økt appetitt på kontakt 
med resten av turn-Norge – man var nå blitt klar over at det gikk ikke lenger å leve i 
”splendid isolation” bak Dovreplatået. Trønderne i sin alminnelighet, og våre 
konkurranseturnere i særdeleshet, måtte få sjansen til å se turn av nasjonalt nivå. Det 
var den egentlige årsaken til at foreningen i årene fremover tok på seg flere 
arrangøroppgaver, om de ikke ble i samme målestokk som NM i 1951. 
 
Høsten 1950 gikk man over til den nåværende ordning med fast medlemskontingent, og 
treningsavgift som på ”forretningsmessig basis” fastsettes for hvert parti. Det har vist 
seg å være en grei ordning. 
 
Sommeren 1952 ble det gjort en omfattende oppussing av turnhallen.  En stor 
begivenhet i og med at det som regel har gått en liten menneskealder mellom hver gang 
salen har fått en ”make up”.  Et vesentlig brudd med gammel tradisjon skjedde likevel 
ved denne oppussingen.  Salen fikk helt lyse farger, moderne rørlys i moderne armaturer 
ble innlagt, de gamle ”osteklokkeskjermene” i taket forsvant, og man kan si at en helt ny 
og forbedret utgave av den 90 år gamle salen møtte gamle og nye medlemmer dette 
året. 
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Etter flere år som instruktør hadde Arne Wold13 i 1953 gjort spranget fra 
instruktørsektoren og over til formannstaburetten.  Den nye formannen fikk ansvaret for 
mange oppgaver som måtte løses eller på annen måte tas avgjørelse om.  Mange ting 
måtte forberedes, etter at Trondhjems Turnforening på Forbundstinget i Halden i 1954 
etter søknad fikk overlatt seg neste landsturnstevne i 1958. 
 
Medlemstallet holdt seg jevnt stabilt, med en liten økning i 50-årene.  Det var nå nådd 
opp til ca. 1200, og det var absolutt maksimum av hva hallen kunne ta. Særlig var 
økningen på barnepartiene merkbar, og her var det faktisk bare spørsmål om hvordan 
en kunne tilfredsstille etterspørselen.  Resultatet ble da også det samme som har vært 
problemet gjennom mange, mange år: Altfor store partier, altfor liten hjelp for 
instruktørene, med den naturlige følge: Marsj på stedet! 
 
Odd Magnar Iversen14 som nå var formann i ”Trondheim og Omegn Gymnastikk- og 
Turnkrets”, frigjorde tanken om å samle barna til et felles møte ved å arrangere det 
første barnekretsturnstevne nord for Dovre i 1956.  Det var kretsen selv som sto som 
arrangør, et riktig trekk når det var et prøvenummer om å gjøre. Som ventet ble stevnet 
mottatt med all mulig velvillig kritikk og ble en meget stor suksess.  Endelig var også 
Trøndelag kommet på kartet med barnestevner, noe som i resten av landet hadde 
pågått i lang tid. 
 
På innendørsfronten holdt man stadig på å flikke på interiøret, slik at det til 100 års-
jubileet kunne presentere seg i brukbar stand, og på lengre sikt kunne bli til glede for alle 
parter.  Det kunne bli diskusjon om enkle spørsmål, ja – sågar strid. Innredningen av 
instruktørrommene i det gamle apparatrommet, og forvandlingen av den gamle 
forturnergarderoben til et større og bedre apparatrom, mens forturnerne ble forvist til 
kjellerregionen, var et slikt stridsspørsmål som fikk blodet til å rulle raskere og sinnene til 
å nærme seg kokepunktet.  Mange sidespørsmål blandet seg også inn, og det spiltes 
høyt spill i kulissene.  Opp gjennom tidene har det alltid vist seg at det skulle ikke noen 
stor sak til i Trondhjems Turnforening for å sette sinnene i bevegelse ….(!) 
 
Med tanke på økt representasjon i jubileumsåret ble Forturnerrommet helt ominnredet 
og pusset opp i 1957.  Samtidig ble turnhallen malt opp utvendig. 
 
En helt ny interesse, som ikke har noe med turnsaken å gjøre, men likevel må noteres 
som en meget positiv sak, er den store glød som idrettsmerkesaken omfattes med.  
Trondhjems Turnforening hadde år for år økt tallet på sine merketakere, og foreningen 
lå i slutten av 1950-årene ikke langt fra lederstillingen i landsdelen i prosentvis 
tilslutning. 
 
Og så var det store jubileumsåret der – 1958 – Turnforeningen har 100 års virke bak 
seg! Lange forberedelser var gjort, og en ting var i hvert fall sikkert: her skulle det så 
langt råd var, ikke knusles, her skulle en hvilken som helst liten flue på veggen, i 
orkesterplass, kunne si at alt var såre godt. 
 
                                                           
13  Formann 1953 – 1964. Æresmedlem 1970.  
14  Foreningens forretningsfører fra 1960 og frem til sin død i 1993, æresmedlem i 1983. 
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14.februar 1958: I morgentimene samles en liten skare, trofaste venner av den hundre-
årige forening i Nidarosdomens Mariakapell til en kort høytidsandakt. Sinnene stemmes 
til andakt og tankene går tilbake til de første pionerer, de som la grunnvollen, og videre 
til alle dem som la sten på sten til hundreårsverket. Biskop Arne Fjellbu nevner i sin korte 
tale de mange, mange som bygget videre der forfedrene slapp, om idrett og kirke, om 
sjel og legeme. 
 
Festsalen i Handelsstandens Hus danner den vakre rammen om dagens høydepunkt, 
festmøtet.  Salen var pyntet med den gamle, vakre silkefanen – flammende rød – og 
foreningens skjønne, gylne silkeflagg, i tillegg til et hav av blomster.  På rad og rekke 
sitter spissene i kommunalt styre og stell og i idrett i Trondheim og Trøndelag klare til å 
bringe jubilanten sin hyllest. 
 
Så drysser det gaver over jubilanten fra nær og fjern.  Det tjener imidlertid ikke til noe å 
skjule at gaven fra Trondheim kommune var en stor skuffelse.  En sjekk på 1000 kroner 
er ikke noe som ruver i bildet når det gjelder hundre års samfunnsgavnlig virke.  Heller 
ikke 500 kroner fra Strinda kommune var mer enn en dråpe i havet - ”det kunne kanskje 
bli til en grunnstein”, som ordfører Johan Dahle sa, ikke uten en viss selvironi.  Skuffelsen 
var imidlertid ikke til å ta og føle på, den flimret bare forbi og etterlot ikke noe nag. Og 
det hele utløstes i latter da foreningens eneste gjenlevende æresmedlem, Fridthjof 
Pettersen15, kunne overlevere foreningen en konvolutt, inneholdende 500 kroner til 
guttepremier, penger som han i motsetning til kommunen hadde tatt av egen pung, som 
den gode Fridthjof ikke uten en viss sarkasme og med et sideblikk til ordførerene, lett 
triumferende uttalte. 
 
Etter gratulasjonene går man inn i selskapsrommene hvor en lett lunsj venter de 
innbudte. Noen timer senere er Studentersamfundets manesjelignende storsal arena for 
hundreårsoppvisningene. Salen er pakkfull, og utenfor står det flere som ønsker å 
komme inn.  En kort liten kavalkade over gymnastikken og draktene i forskjellige 
tidsperioder vekker vill begeistring.  Etter defilering med blant annet 3 inviterte turnere i 
spissen, Anti Luonteri fra Finland, Arvid Haakensen og Alf Olsen fra henholdsvis Oslo og 
Stavanger, ble det fremvist et bredt spekter av turnforeningens aktiviteter.  Alt i ett 
boltrer tropper og enkeltgymnaster seg i salen eller i apparater, og da siste apparat, 
svingstang, står klar, er det som sirkusstemningen helt betar publikum, og de bryter ut i 
spontane klappsalver. 
 
Like før klokken 19 lørdag 15.februar svinger bil etter bil opp foran Britannia hotell og 
tømmer sin last av festkledde mennesker.  Fylkesmann, general og ordførere ønskes 
velkommen og man finner snart frem til den spesielle stemning som særpreger en slik 
begivenhet. Gong-gongen lyder, Adolf Andresen ønsker som festkomiteens formann 
velkommen, og hundreårsprologen fremføres av foreningens formann.  Etter generalens 
skål for Kongen avsynges kongesangen, og Fylkesmann Skjånes skål for fedrelandet 
etterfølges av ”Ja vi elsker”.  Flere gaver blir overrakt og et festmåltid blir fortært.  Etter 
maten slår man seg ned i grupper for å nyte kaffen og sigarene, og i god stemning legges 
gjerne planer og bygges luftkasteller, hundreårsønsket, en ny turnhall, luftes med 

                                                           
15 Æresmedlem 1957 
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betydningsfulle menn.  Det er jo stort å ha penger til en grunnstein, det er ikke alle som 
har det. Dansen og festen varte ut i de små timer. 
 
Knut Arve Johansen16 går denne våren 1958 hen og blir norsk juniormester i turn. Man 
visste nok han var god, men en topplassering var ennå på langt nær ventet.  Denne 
hundreårsgaven var veldig kjærkommen, og den første norske turnmester i 
enkeltmannsturn fra Trøndelag var et faktum. 
 
Landsturnstevnet nærmet seg med stormskritt, og etter en periode i forkant av stevnet 
med fint vær begynte mørke skyer å trekke seg sammen i horisonten. Den store 
trusselen for utendørs idrettsarrangement – dårlig vær – så ut til å slå til.  NM i enkle 
apparater ble avholdt i ”NM-hallen” - en nyoppbygd utendørsscene på Sverresborg.  
Konkurransen ble preget av et godt nasjonalt turnnivå, suveren avvikling og lett frysende 
tilskuere. Selv velferden med flybårne Jens Book Jenssen med ensemble greide ikke å 
varme opp de litt frosne turnerne. 
 
Lerkendal Stadion søndag 6.juli 1958: 4000 turnere marsjerer inn under 
Divisjonsmusikkens lett frosne toner, mens publikum hutrer så smått - det er kaldt, men 
oppholdsvær.  En storslagen oppvisning av norske og nordiske tropper markerte starten 
på nesten en uke med konkurranser og oppvisninger. Været bedret seg ikke vesentlig 
utover uken, og troppskonkurransen som skulle markere avslutningen av stevnet måtte 
flyttes fra Lerkendal til ”innendørs” på Sverresborg. Været til tross - arrangørene hadde 
brakt en krevende oppgave vel i havn. Og med det – også markeringen av foreningens 
første 100 år! 

                                                           
16 Norgesmester kl.Jr. 1958 og kl.C 1960. Trener gutte- og konkurransepartier 1958 – 1966 og 1976 - 1979 
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Foreningens 100 årsberetning avsluttes med bl.a. følgende betraktninger elegant ført i 
pennen av foreningens formann Arne Wold:  
 

”Hundreåringen visste at hverdagen ville komme en dag, med alle sine trivielle krav, 
ønsker og begjær. Den fryktet kan hende reaksjonen, fryktet de sluknende glør på en 
hendøende ild.  
 
Målet langt der fremme hadde vært ilden som av og til hadde blusset opp til et 
sprakende bål, nøret av villige og sterke kvinner og menns tanker og krefter i innsats 
for en stor sak. 
 
Målet hadde greid å sveise sammen et utmerket team som villig ofret både nattesøvn 
og annen form for behagelig avslapning til fordel for arbeidsoppgaver som for de aller 
fleste, for ikke å si alle, lå langt borte fra deres daglige dont”. 
 
Siste del av jubileumsåret var preget av en roligere og jevnere rytme enn den første 
halvdelen. Arne Wold understreket at det ikke var blitt noen grå hverdag, men en 
arbeidsdag med mange og store uløste oppgaver, og han avsluttet med følgende: 
 
”Så lenge det står hender rede til å løse dem, har det ingen nød. Da kan Trondhjems 
Turnforening trøstig legge ut på sin reise til fjerne horisonter”.  

 
Foreningens årsberetninger for årene 1958 – 2008 forteller om foreningens ferd mot 
disse ”fjerne horisonter” – om aktivitetstilbudene for ulike alders- og prestasjons-
grupper, om stevnedeltakelse og konkurransedeltakelse/-resultater, og om foreningen 
som arrangør av konkurranser og stevner. Beretningene forteller også om utfordringene 
med å vedlikeholde og fornye turnhallen fra 1863, videreføring og tilslutt oppfyllelse av 
drømmen fra 1913 om en ny turnhall og om styrets bekymringer og gleder mht 
foreningens økonomi og daglige drift.   
 
 

Aktiv idrett – medlemsutvikling - bredde og elite  
Utviklingen i medlemstallet fra 1958 – 2008 viser små og store svingninger. Dette vil 
være naturlig i en idrettsforening som tilbyr aktivitet for alle aldersgrupper av barn og 
voksne. 
 
De grafiske fremstillingene i fig. 1 og fig 2 viser medlemstallene i perioden 1958 – 1978 
og 1978 - 2008. 
 
Forskjellige registrerings- og rapporteringsmetoder gjør det imidlertid vanskelig å 
sammenligne medlemstallene for disse periodene. Før 1978 ble det rapportert separate 
medlemstall for vårsemesteret og høstsemesteret, sannsynligvis med utgangspunkt i 
antall deltakere som betalte treningsavgift på de enkelte partiene i hvert semester. Fra 
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1978 tar medlemsrapporteringen utgangspunkt i antall medlemmer som har betalt den 
årlige medlemskontingenten. 
 
Fig 1. Medlemstall 1958 – 1978 

 
Det korrekte medlemstall i årene 1958 – 1978 vil være noe lavere enn summen av 
medlemstallet i vår- og høstsemesteret idet en slik summering vil inkludere en del 
dobbeltregistreringer. Dette kan vi se av tallene for 1978 som er rapportert etter begge 
metodene – summen av vår- og høstsemesteret i fig 1 viser at 3132 betalte 
treningsavgift i løpet av året, mens fig 2 viser at 2132 betalte medlemskontingent. 
 

Utviklingen i medlemstallet kan fortelle en del om ekstern konkurranse og ”trusler”, men 
kan også synliggjøre interne utfordringer og hva som er gjort for å møte disse.  

 
Søkningen til partiene og antall medlemmer er i styrets årsberetninger omtalt enten 
med stor begeistring eller som et bekymringstema. Begeistringen skyldtes selvsagt at 
stor oppslutning var ensbetydende med høye medlemsinntekter og vice versa når 
medlemstallet gikk ned.  
 
Den største interne utfordringen i 1950- og – 60-årene var problemene med å skaffe et 
tilstrekkelig antall kompetente instruktører17, spesielt til breddepartiene – dog har 
”instruktørspørsmålet” vært en mer eller mindre kontinuerlig utfordring for styret i de 
siste 50 årene.  

                                                           
17  Frem til langt inn I 1970-årene ble instruktørbegrepet brukt – sågar skilte man kjønnsmessig mellom 

instruktører og instruktriser. Trenerbegrepet kom gradvis inn fra midten av 1970-årene. 
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Fig.2 Medlemstall 1978 – 2008 

 

Breddepartiene  
Basis for foreningens virksomhet har alltid vært oppslutningen om de aktiviteter og 
partier som tilrettelegges for den store massen av barn, ungdom og voksne, 
breddepartiene. Disse partiene som tidligere ble kalt ”massepartier” har alltid stått for 
hovedtyngden av inntektene fra medlemskontingenter og treningsavgifter, og 
barnepartiene har vært grunnlaget for rekrutteringen til elitepartiene og utviklingen av 
konkurranseutøvere.  
 
På foreningens timeplan i 1950- og 60- årene som ble annonsert i byens aviser, stod 
mosjonspartier for damer, mosjonspartier for herrer, dame turnparti, herre turnparti, 
partier for piker og ungpiker, partier for smågutter, gutter og unggutter – uten nærmere 
spesifisering av innholdet. 
 
Mosjonspartiene tilbød tradisjonell linjegymnastikk til pianomusikk, turnpartiene for 
damer og herrer hadde apparatturn i tillegg.  
 
Breddepartiene for barn og ungdom  
Barne-og ungdomspartiene i 1950- og 60-årene var stort sett lagt opp etter samme lest 
som turnpartiene for damer og herrer – ”linjegymnastikk” til akkompagnement av 
pianomusikk etterfulgt av apparatturn, og hadde med få unntak stort sett samme 
organisering og innhold til langt ut i 1970-årene. Partiene ble ikke ofret særlig mye 
oppmerksomhet i årsberetningene, bortsett fra bekymringer mht instruktørforholdene 
som var et stadig tilbakevendende tema.  
 
Tradisjonelt hadde det vært forturnerne som ledet treningen i apparatene, men 
foreningens 100 årsberetning avslører at det med årene syntes mindre tillokkende å bli 
forturner. At instruktør- og forturnersituasjonen har gitt utslag i store variasjoner i 
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medlemstallet spesielt blant barn og ungdom, har vist seg gjennom alle år. Mangel på 
tilstrekkelig antall instruktører og forturnere til å organisere og lede treningene ga ofte 
inntrykk av overfylte barnepartier med lite aktivitet. Fra flere hold ble det ofte hevdet at 
partiene mer var trening i køståing foran turnapparatene enn turntrening. 
 
Herre forturnerskap sender bekymringsmelding ved flere anledninger – uttalelsen i 1962 
er ganske illustrerende:  
 

”oppmøtet på treningskveldene var i vårsemesteret ganske bra, men de nye som 
begynte savnet instruksjon, så de forlot oss ganske raskt”.   

 

Men forturnerskapet rapporterte også om lyspunkter – Ivar Hove som var instruktør for 
gutte- og herreturnpartiene i 4 år fra 1959, fikk frem flere gode tropper som deltok i 
flere stevner og oppvisninger utenlands. 
 
Ustabile instruktørforhold med stadige skifter førte lett til frafall fra barnepartiene, 
mens det i perioder med stabile instruktørforhold var stor søkning til partiene. For 
eksempel kunne styret i 1964 glede seg over et meget godt år – ”for barnas 
vedkommende det største året vi har hatt”. Æren for dette tillegges  
 

”våre alltid utrettelige instruktører”, som også utenom salen arbeider for å skape 
samhold og miljø innen partiene, for å få barna til å like seg hos oss”.  

 
Blant disse ”utrettelige” instruktørene for barna skal nevnes spesielt Wenche Tosaunet18 
og Knut Arve Johansen som foreningen hadde stor glede av i mange år. På tross av dette 
tilføyer styret imidlertid at ”instruktørspørsmålet er vår Akilleshæl”, og at  
 

”det er synd at vi ikke makter å gi alle som ønsker det de trenings- og 
konkurransemuligheter som de kanskje håper på”.   

 
Fra slutten av 1960-årene og langt ut i 1970-årene var imidlertid instruktørsituasjonen 
på barne- og ungdomspartiene relativt stabil. På guttepartiene ”regjerte” Harry Nilsen i 
mange år sammen med gode hjelpere rekruttert blant foreningens egne 
konkurranseturnere og flere gode turnere som studerte på NTH og som gjerne tok et tak 
på guttepartiene. 
 
På jentesiden hadde Wenche Tosaunet i andre halvdel av 1960-årene ”hånd i hanke” 
med alle partiene – både breddepartiene og konkurransepartiene. Hun overlot etter 
hvert ansvaret for breddepartiene til de eldste jentene på konkurransepartiene, og etter 
B-kurset i turn som ble arrangert vinteren 1970/1971 hadde foreningen mange unge og 
velkvalifiserte instruktører til å ta seg av breddepartiene for jenter.  
 
For at flere enn dem som allerede deltok på konkurransepartiene skulle få muligheter til 
å utvikle seg, ble det i 1970 opprettet aspirantpartier for gutter og jenter, og flere jenter 
enn konkurranseutøverne fikk også anledning til å prøve seg på oppvisningstropper. 

                                                           
18

  Tidligere Wenche Johnsen, nå Wenche Sørdal – senere flyttet til Uthaug, mangeårig leder i Uthaug 
turn- og gymnastikklag og Ørland idrettsråd. Ble tildelt  Ørland kommunes kulturpris i 2005. 
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Partiene på formiddagene for gutter og jenter under skolepliktig alder som hadde startet 
som et prøveprosjekt i slutten av 1960-årene, viste seg å være så populært at dette ble 
et permanent tilbud og utvidet til 5 partier fra 1970. 
 
Foreningens medlemstall hadde meget stor økning i årene 1975 – 1979. Mesteparten av 
dette skyldtes stor økning av jenter og gutter. En viktig årsak til dette var først og fremst 
Plasthallen som ble oppført i bakgården i 1975 – 1976. Større hallkapasitet førte til flere 
partier – både tradisjonelle barnepartier og flere tilbud til gutter og jenter rettet mot 
spesielle konkurranse- og oppvisningsaktiviteter. Bl.a. ble den nye konkurranse-
aktiviteten for jenter og kvinner, Gymnastique Moderne (senere Rytmisk Sports-
gymnastikk, deretter Rytmisk gymnastikk)19 introdusert i foreningen. Antall partier for 
førskolebarn ble økt ved å ta i bruk lørdag formiddag – et ”eksperiment” som mange i 
utgangspunktet var skeptiske til, eller som det heter i styrets årsberetning for 1975:  
 

”Det viste seg altså, tiltross for negative spådommer, at slett ikke alle innbyggere i 
Trondheim by reiste på fjellet, til hytta eller til fjord i helgen, det var nok av de som 
følte trang til aktiviteter innenfor byens grenser. Honnør til Britt som hadde troen og 
viljen til å gjennomføre planen i praksis”.  
 

Lørdagspartiet måtte etter et semester utvides til to partier og Britt Mellegaard20 hadde 
ansvaret for disse partiene i mer enn 20 år - frem til 1996. Tilretteleggingen av 
aktivitetene på disse lørdagspartiene tok utgangspunkt i å bruke mest mulig av 
turnhallens apparater og utstyr for å stimulere barnas motoriske egenskaper og 
kreativitet. Mange hjelpeinstruktører som veiledere og hjelpere for barna sørget for at 
køståing ble unntaket i stedet for regelen. Denne tilretteleggingen ble etter hvert 
standard for alle foreningens breddepartier for barn.   
 
Foreningens medlemstall nådde sitt høydepunkt i 1979 med i overkant av 2300 
medlemmer hvorav 1800 var under 17 år – med stor overvekt av jenter på 7-16 år og på 
førskolepartiene. Deretter gikk medlemstallet gradvis nedover frem til ”bunnåret” 1996 
da det totale medlemstallet så vidt oversteg 600.  Det største frafallet var fra partiene 
for jenter 7-16 år der medlemstallet sank med nesten 80% i løpet av få år. En viktig årsak 
til dette var nok først og fremst konkurransen fra andre idretter, spesielt ballidrettene, 
men også fra ballett- og danseskoler, og ga foreningen en alvorlig påminnelse om at 
kvalitet både på trenere og tilrettelegging er viktig for å hevde seg i konkurransen.   
 
I etterpåklokskapens lys kan det kanskje stilles spørsmålstegn ved markedsføringen av 
foreningens breddeaktiviteter og om dette var en medvirkende årsak til at foreningen 
tapte i konkurransen om barn og ungdom. Riktignok ble foreningens timeplan annonsert 
i byens aviser to ganger pr. år, men denne hadde egentlig ganske begrenset 
informasjonsverdi, noe som foreningens timeplan for våren 1986, fig.3 illustrerer. 
 
I motsetning til konkurransepartiene og dame- og herrepartiene, gir ikke timeplanen 
annen informasjon enn hvilke aldersgrupper de enkelte partiene passer for, dog med 

                                                           
19  Navnet ble endret fra Gymnastique Moderne (GM) til Rytmisk Sportsgymnastikk (RS) i 1980 – senere til 

Rytmisk Gymnastikk (RG) i 2004. 
20  Formann 1990-199.  Æresmedlem 1993. 
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unntak for pikepartiene i rytmisk sportsgymnastikk (RS). Men for de uinnvidde som ikke 
var kjent med ”stammespråket” var det kanskje ikke så enkelt å forstå hva ”RS” betydde 
– enn si hva dette gikk ut på.   
 
Styret i 1986 skriver i sin årsberetning at man håper å kunne stabilisere medlemstallet 
på ca. 1000. På årsmøtet ble det imidlertid påpekt at aktiviteten på ”massepartiene” 
overhodet ikke er omtalt i styrets beretning og at noe måtte gjøres for å snu den 
negative tendensen mht deltakelse på disse partiene.   
 
Fig. 3 Trondhjems Turnforenings timeplan våren 1986 

Parti Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
PIKEPARTIER 

7-8-9 år P-11   15.30-16.20    
7-8-9 år P-12    15.35-16.25   
10-11-12 år P-13   16.30-17.20    
10-11-12 år P-14    16.30-17.20   
13 – 16 år P-15 17.00-18.20*      
RS 7-8-9 år P-21  15.30-16.20     
RS 10-13 år P-22   17.30-18.20    
14-20 jazz/rytme P-23    17.30-18.20   
DAMEPARTIER 

Trim K-201 18.30-19.30      
Aerobic (trim) K-203    20.30-21.20   
Trim K-204    12.00-12.50   
Jazztrim K-211  20.30-21.20     
Kv.veteraner K-221    19.30-20.20   
GUTTEPARTIER 

7-8-9 år G-311   15.30-16.20*    
Turn/trampoline  
10-16 

G-324   18.30-20.10*  17.00-18.20*  

HERREPARTIER       
Trim 1 gang M-311 19.30-20.30   18.30-19.30   
Trim 2 ganger M-324 19.30-20.30   18.30-19.30   
Veteranene M-441  19.30-20.20   18.30-19.20*  
BARNEPARTIER 

Piker/gutter 3-4 år B-551      10.30-11.20 
Piker/gutter 5-6 år B-552      11.30-12.20 
Piker/gutter 4-5 år B-553 17.30-18.20      
Piker/gutter 4-5 år B-554   16.30-17.20*    
Piker/gutter 6-7 år B-555   17.30-18.20*    
Piker/gutter 4-6 år B-556    11.00-11.50   
MIX-PARTIER(damer og herrer)      
Aerobic/mix-trim T-601 20.30-21.30      
PIKEKONKURRANSEPARTIER 

RS Rekrutter P-61  16.30-17.20   15.30-16.20  
RS Junior P-62   18.30-19.20 Leangenh. 15.30-16.50*  
RS Senior P-63 15.30-17.20  19.30-21.30 16.00-18.00 19.00-21.30  
RS Konkurranse P-64  17.30-19.20   16.30-18.50  
Turn Gr.trening P-71  15.30-16.50*  15.30-16.50*   
Turn Aspirant P-72  17.00-20.00*  17.00-20.00*   
Turn Konkurranse P-73 18.30-21.30* 17.00-20.00*  17.00-20.00*   
Pike turn P-74   18.30-20.10*  17.00-18.20*  
GUTTEKONKURRANSEPARTIER 

Turn Gr.trening G-321  15.30-16.30*  15.30-16.30*   
Turn Aspirant G-322  16.30-18.30*  16.30-18.30*   
Turn Konkurranse G-323 18.30-21.30* 18.30-21.30*  18.30-21.30*   
 

    * Trening i plasthallen 

 

Den første spiren til dagens breddepartier for barn ble sådd høsten 1987 etter at 
Idrettstinget (Norges Idrettsforbund - NIF) hadde vedtatt ”Bestemmelser om 
barneidrett” med fokus på allsidighet og motorisk utvikling. Det ble igangsatt et 
”prøveprosjekt” med ”Gymnastikk- og Turnskole” for gutter og jenter 7 – 9 år etter 
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samme filosofi som lørdagspartiene for førskolebarna med bruk av turnapparatene til 
motorisk trening. Dette partiet som hadde mange hjelpetrenere la vekt på stor aktivitet 
tilpasset det enkelte barns forutsetninger og lyst, ble en suksess med stor tilstrømning 
og måtte utvides med flere ”klasser”.  
 
Fra begynnelsen av 1990-årene kan strukturen på foreningens aktivitetstilbud for ulike 
alders og utøvergrupper beskrives med følgende overskrifter:  
 
Gymnastikkleken for førskolebarna,  
Opplæringsaktivitet og Aktiviteter ”for gøy” for barn og ungdom,  
Konkurranseaktiviteter for barn, ungdom og voksne,  
Mosjonsaktiviteter for ungdom og voksne. 
 
Foreningens timeplan for for vårsemesteret 2009, fig.4 illustrerer bl.a. bredde-
aktivitetene for barn og voksne. Denne timeplanen ser ganske annerledes ut enn 
timeplanen vel 20 år tidligere. 
 
Fig.4 Trondhjems Turnforeningstimeplan vårsemesteret 2009 
GAMMELHALL 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 11.00 – 12.00 

Herre Veteraner 
11.00-12.00 

Dametrim 
 11.00 – 12.00 

Herre veteraner 
  

16.00-16.45 

Parti 1 – F/B 
16.00-17.00 

P-30 Basisstigen 
16.00-17.00 

P-20 Idr.gr.stige 
16.00-16.45 

P-12 Gymlek 
16.00-17.00 

P-24 Idr.gr.stige 

10.00-10.45 

Parti 3 F/B 
 

16.45-17.30 

Parti 2 – F/B 
17.00-18.00 

P-41 Turnstigen 
17.00-18.00 

P-21 Idr.gr.stige 
16.45-17.30 

P-13 Gymlek 
17.00-18.00 

P-42 Turnstigen 
11.00-11.45 

P-14 Gymlek 

 

17.45-18.30 

P-10  Gymlek 
18.15-19.15 

P-31 Basisstigen 
2d/uke 

18.15-19-15 

P-32 Basisstigen 
17.45-18.45 

P-22 Idr.gr.stige 
18.00-19.00 

P-43 Turnstigen 

12.00-12.45 

P-15 Gymlek 

 

18.30-19.15 

P-11  Gymlek 
19.15-20.15 

P-40 Turnstigen 
2d/uke 

19.15-20.15 
P-33 Basisstigen 

18.45-19.45 

P-23 Idr.gr.stige 
 13.00-14.00 

P-25  
Idr.gr.stige 

 

19.30 – 20.30 

Dametrim 
20.30-21.30 

Trim  
20.15-22.00 

Tropp jr.2 
20.00-21.00 

Dametrim 
 14.00-15.00 

P-35 
Basisstigen 

 

   21.00-22.00 

Fotball trenere 
   

 

APPARATHALL 
15.00-19.30 

Tropp jr.1 
Konkurranse 

15.00-18.30 

Konkurranse 
15.00-17.00 

Konkurranse 
15.00-17.00 

Tropp rekrutt 
15.00-18.00 

Konkurranse 
10.00-13.00 

Konkurranse 
Tropp jr.1 

14.00-16.00 
Tropp jr.2 

19.00-21.00 

Tropp rekrutt 
Tropp gutter 

18.00-19.30 

P-50 Salto jenter 
12-14 år 

17.00-18.00 

P-34 Gutter 8-10 
16.00-17.00 

P-40 Turnstigen 
2d/uke 

18.00-20.00 

Tropp jr.2 
Tropp gutter 

13.00-14.30 
Ekstra trening 
J/G 8-11 år 

16.00-18.00 

Tropp rekrutt 

21.00-22.30 

Basistrening 
19.30-21.00 

P-51 Salto J/G 
15-20 år 

17.30-19.00 

P-52 Salto gutter 
11+ 

16.45-17.45 

P-31 Basisstigen 
jenter 2d/uke 

  18.00-20.00 

Fri trening 
18+ 

 20.30-22.30 

Fri trening 18+ 
19.00-21.00 

Tropp gutter 
Tropp jr.1 

17.30-22.00 

Tropp jr.1 
Konkurranse 

   

 

Breddepartiene for barn og ungdom bygger i hovedsak på aktivitetskonsepter fra NGTF 
som er videreutviklet og tilpasset foreningens behov og er beskrevet og ”varedeklarert” 
på foreningens hjemmeside på internett: 
 
� Foreldre & barnpartiene (2-3 år), Gymlekpartiene (4-5 år) og Idrettens grunnstige (6-7 

år) tar utgangspunkt i NGTFs ”Gymlek” og ”Idrettens grunnstige”. Gjennom lek 
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kombinert med bruk av turnapparater og grunnelementene i gymnastikk og turn får 
barna allsidig og motrisk utviklende grunntrening. 
 

� Basisstigen (8-9 år) som er en videreutvikling av Idrettens grunnstige er foreningens 
eget konsept med bruk av turnapparatene i mer tradisjonell forstand. Basisstigen 
legger grunnlaget for: 

 
� Turnstigen (jenter 10-12 år) som er NGTFs utviklingstrapp for apparatturn der 

obligatoriske øvelser i en stige med syv trinn danner grunnlaget for treningen.  
 

� Saltopartiene (gutter fra 10/11 år, jenter fra 12 år) som foregår i ”Nyhallen” i Statens 
hus bygger på NGTFs breddekonsept for ungdom – trening på trampett og tumbling 
som skal gi både utfordringer og spenning.  

 
Disse partiene for barn og ungdom er meget populære og attraktive og flere er gjerne 
fulltegnet med ventelister lenge før semesteret starter. 
 
Som et ekstra tilbud til byens barn har foreningen i noen år også arrangert en 
Sommeridrettsskole en uke i slutten av skolenes sommerferie. Her er det selvsagt mye 
turn, men også andre idrettsaktiviter – friidrett, bowling, kampsport, ballaktiviteter, 
markadag og bading i Pirbadet.  
 
I tillegg til at foreningens hjemmesider på internett gir god informasjon om partiene, 
bidrar ”jungeltelegrafen” gjerne til markedsføringen – på godt og vondt. Dette gir 
foreningen store utfordringer mht å opprettholde kvaliteten på aktivitetene og trenerne. 
Erfaringene har vist at spredning av negative inntrykk tar lang tid å stoppe enn si snu. 
Foreningen har imidlertid i løpet av de siste 10 årene satset mye både på utstyr (bl.a. av 
skumplastmaterialer tilpasset de minste) og utdanning av trenere for de ulike 
aldersgrupper – både NGTFs autoriserte trenerutdanning og interne idé- og 
skoleringskurs.   
 
Trondhjems Turnforening har vært sterkt involvert i utvikling av flere av 
aktivitetskonseptene fra NGTF. ”Idrettens grunnstige” er utviklet etter en idé fra 
nåværende formann i Trondhjems Turnforening, Stig Rønne21, og en av foreningens 
trenere, Anniken Mellegaard, har vært sterkt involvert i utviklingen av ”Gymlek”- 
konseptet. I 2008 har nok en av foreningens trenere, Marthe Folstad, vært med på å 
utvikle et NGTF-kurs for hjelpetrenere. Anniken og Marthe samt Turid Bergmann ble i 
ung alder rekruttert som hjelpetrenere på partiene for førskolebarn og har senere som 
hovedtrenere (og også som styremedlemmer) bidratt mye til kontinuitet og utvikling av 
aktivitetstilbudet på disse partiene.  
 
Breddepartiene for voksne  
Partiene for voksne var tidligere et stort aktivum for foreningen - ”en viktig del av 
foreningen både økonomisk og idémessig er våre fyldige voksenpartier” (styret 1964). 
Disse partiene har imidlertid endret seg enormt fra begynnelsen av 1960-tallet og frem 
til i dag, både hva angår antall partier og partienes innhold. Fra å være omtrent 
                                                           
21  Formann 1992 – 1996 og fra 2004. Æresmedlem 2008. 
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enerådende på å gi folk flest tilbud om mosjon har etter hvert turnforeningene blitt 
utfordret både av aktører innenfor idretten og private/kommersielle aktører. 
 
Noen av utfordringene var kjent i god tid på forhånd, eksempelvis Norges 
Idrettsforbunds Trimkampanje som ble igangsatt i 1967. Denne kampanjen ble av flere 
særforbund, blant annet NGTF, oppfattet som en stor utfordring, men også som en 
trussel. Blant annet medførte Trimkampanjen at organisasjoner både i og utenfor 
idretten opprettet trimgrupper som også tilbød gymnastikk som mosjonsform.   
 
I utgangspunktet syntes ikke dette å være noen reell konkurranse til mosjonspartiene i 
Trondhjems Turnforening - mosjonspartiene så ut til gå som tidligere. Styret i 1967 
skriver i sin beretning at ”foreningslivet har fortsatt sin sjarm med fulle hus tross 
konkurransen fra Trim og husmorlag”, og gjentar i 1968 at  
 

”tilslutningen til våre partier er fortsatt bra, tiltross for den harde konkurransen vi har 
av trimpartier og husmorgymnastikk”.  

 
Antall voksne utøvere holdt seg i 1960- og begynnelsen på 1970 årene ganske konstant 
på 600 – 700. Foreningen hadde tre mosjonspartier for damer og to for herrer samt 
dame turnparti og herre turnparti hvor det i tillegg til gymnastikken også var 
apparatturn. Herre turnparti utviklet seg etter hvert til å bli veteranturnernes parti og fra 
dame turnparti forsvant apparatene i midten av 1970-årene. Fra slutten av 1970-årene 
har den voksne del av medlemsmassen langsomt sunket til et relativt stabilt nivå på 200 
– 250 etter tusenårsskiftet, hvorav de som tradisjonelt er definert som mosjonister 
utgjør ca. halvparten. Og antall mosjonspartier i foreningen er blitt vesentlig redusert i 
forhold til antallet ved 100 års-jubileet. 
 
Dette skyldes ikke minst treningsformen ”aerobic” som ble ”funnet opp” i USA i 1960-
årene. Aerobic som omfatter flere ulike treningsformer, kom til Norge i slutten av 1970-
årene og var i begynnelsen basert på gymnastikk til musikk og raske rytmer med spesiell 
vekt på å gi deltakerne økt utholdenhet og kondisjon. Ulike former for aerobic som 
treningsform har blitt organisert av kjeder av kommersielle treningsinstitutter med et 
bredt spekter av mosjonsaktiviteter som drives på forretningsmessig basis. Dette førte til 
mindre deltakelse av ”tilfeldige” mosjonister på foreningens mosjonspartier, men også 
mosjonister som hadde vært trofaste i mange år fant treningsinstituttenes 
mosjonstilbud mer spennende og forlot turnforeningen - spesielt gjaldt dette de yngre 
mosjonistene.  
 
Og om foreningen i årene etter 100 års-jubileet hadde problemer med å skaffe 
instruktører til barnepartiene, var ikke utfordringen særlig mindre hva angikk partiene 
for de voksne. I årsberetningene i 1950- og 60-årene var ordet ”instruktørkrise” en 
gjenganger. Foreningens formann, Arne Wold, beskriver i årsberetningen i 1961 det 
velkjente ”knegåingsprinsippet” som svært mange styrer har benyttet seg av:  
 

”med utspekulert tålmodighet beleires offeret i tilstrekkelig lang tid inntil objektet for 
vår kurtise blir totalt beseiret av vår virile sjarm”.  
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Instruktørspørsmålet ble ofte løst i siste liten med mer eller mindre frivillige og 
midlertidige comeback av tidligere instruktører.  
 
 Av disse comeback må spesielt nevnes Solveig 

Langset22 som etter å ha ført fine oppvisnings- og 
konkurransetropper frem til Landsturnstevnet i 
1958 hadde sagt takk for seg, var på plass igjen 
allerede i 1959 og fortsatte som instruktør for 
turnpartiet og mosjonspartiet for damer i flere år. I 
tillegg var hun instruktør for kvinnenes 
veterantropp fra starten i 1956 til 1989 – i alt 33 år.  
 
 
Solveig Langset i spissen for kvinnelige veteraner – 
trening på kretsturnstevnet på Oppdal i 1980  
(Foto: Halvor S. Mellegaard23) 

 
På tross av styrets krisebeskrivelser synes det som om 
instruktørsituasjonen på damesiden var relativt stabil i 1960-
årene. Bl.a. startet Liv Heimstad en lang arbeidsdag som 
instruktør midt på 1960-tallet. Hun hadde hånd om flere av 
damepartiene i mange år – først etter vårsemesteret 1981 ga 
hun seg. Ikke desto mindre overtok hun instruksjonen av 
kvinnenes veterantropp etter Solveig Langset i 1989 og hadde 
ansvaret for denne frem til 1998. Hun hadde også ansvaret for 
den store dame mosjonstroppen til Landsturnstevnet i 1978 
og for troppen til Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner til 
Landsturnstevnet i 1994 da hun i tillegg var leder for Norges 
Kvinnelige Gymnastikkveteraner.      
 
 
                                        Liv Heimstad leder Dame Mosjonstroppen  
                                          under Landsturnstevnet i 1978 

 

                                           (Foto: Halvor S. Mellegaard)  

 
På herresiden var det verre. Her reddet innsatsen fra velvillige medlemmer situasjonen 
mer enn en gang. Herre forturnerskap beskriver situasjonen høsten 1959 som svært 
vanskelig - å erstatte en instruktørklippe som Fridthjof Bergheim som instruktør for 
herreturnerne og mosjonistene, var ikke enkelt, samtidig som det ble total mangel på 
forturnere. Men man ”hanglet gjennom på et vis” takket være senior- og veteranturnere 
som tok sin tørn. Sågar måtte foreningens formann (Arne Wold, Fritjof Salvesen24) og 
forretningsfører (Odd Magnar Iversen) trå til. 
 

                                                           
22  Æresmedlem 1976 
23  Formann 1982 - 1986 
24  Formann 1964 – 1968. Æresmedlem 1980 
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Ivar Hove som hadde startet for fullt på gutte- og ungdomspartiet i 1959 overtok i 1960 
også ansvaret for herremosjonistene, og herre fortturnerskap skriver i 1961 at 
”herremosjon er fortsatt et stort aktivum for foreningen”.  
 
Og herreveteranene som hadde overtatt turnpartiet for herrer, gjorde seg gjeldende med 
oppvisningstropper under Sigfred ”Siggen” Holthes ledelse som vakte stor oppmerksom-
het på kretsturnstevnene i 1960- og 70-årene. ”Siggen” var herreveteranenes instruktør 
fra 1965 – 1974. 
 
I 1975 ble det forsøkt å blåse nytt liv i herre turnparti som et tilbud til både ”gamle” og 
unge turnere. Partiet fikk egentlig ingen lang levetid, men var utgangspunkt for nye 
aktiviteter. De ”gamle” fikk med sine ektefeller og dannet basis for et fellesparti for 
damer og herrer (MixTrim-partiet), mens de unge dannet kjernen i det som i mange år 
skulle ble foreningens ”flaggskip” i konkurransesammenheng – herretroppen.  
 
Herre mosjonspartiene i sin ”gamle” form fortsatte helt til midten av 1990-årene da 
veteranklubbens parti åpnet dørene” også for mosjonister som ikke hadde vært aktive 
turnere.   
 

 

Herremosjonistene har i årenes løp hatt 
mange instruktører, blant disse skal nevnes 
Egil Kokkaas25 som også var herre-
veteranenes instruktør i 1974 - 75 og fra 1978 
– 2006 instruktør for veteranklubbens parti 
(”Mosjon Herre Veteraner”). Partiet som har 
trening hver tirsdag og fredag på formiddagen 
er meget populært, noe som først og fremst 
skyldes det sosiale miljøet som blir tilrettelagt 
rundt partiet. Partiet har inntaksstopp og 
venteliste noe som skyldes en kombinasjon av 
plassmangel i salen og begrenset plass rundt 
lunsj-/kaffebordet på forturnerrommet etter 
treningen.  
 

Egil Kokaas støtter en veteranutøver i håndstående etter tilløp og overslag 
 (Foto: Thor Melhuus) 
 
Konkurransen fra treningsinstituttene har imidlertid ikke bare vært negativ. Dette har 
medført en ”modernisering” av mosjonsgymnastikken. Det var med tungt hjerte at 
pianoet og pianisten som hadde vært instruktørenes trofaste følgesvenn i alle år  ble 
byttet ut med stereoanlegg og musikk fra lydbånd, kassett og CD. Dette var imidlertid 
nødvendig for å ”følge med i tiden” og spesielt damenes tradisjonelle linjegymnastikk 
”tapte” terreng for mer moderne former som jazzmosjon og ulike aerobicvarianter. 
Sågar fikk herremosjonistene i noen år ”smake på” aerobic-gymnastikk.  
 

                                                           
25  Æresmedlem 2000 
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Den eksterne konkurransen har likevel medført at foreningens mosjonstilbud til damer 
er blitt redusert til tre partier – to på kveldstid og et på dagtid. Disse partiene bygger på 
konsepter som etter hvert ble utviklet av NGTF for å modernisere mosjonsgymnastikken, 
”Gymnastikk i tiden”, ”Turbo – God trening” og ”Seniortrening” som inneholder mange 
elementer fra aerobics – med større vekt på utholdenhetstrening og ikke minst bruk av 
moderne musikk. Målgruppen for dagens mosjonspartier er først og fremst de mer 
voksne damer. Alder er ingen hindring for å delta i mosjons-/aerobicgymnastikken – 
eldste kvinnelige mosjonist i 2008 er 90 år. Trofaste instruktører siden 
begynnelsen/midten av 1970-årene har vært Bjørg Schjølberg26 og Britt Mellegaard – og 
de er fortsatt aktive som instruktører (!).  Men også mange andre har  ”tjenestegjort” 
som instruktører for foreningens mosjons-/aerobicpartier for damer.  
 
 

Elite- og konkurransepartiene 
De siste 50 års årsberetninger gir mer eller mindre detaljert informasjon om 
konkurranseresultater og om hvordan foreningens representanter har plassert seg i 
kretskonkurranser og nasjonale konkurranser – sågar i landskamper og internasjonale 
konkurranser. Konkurranseresultatene er stort sett omtalt med stolthet, men enkelte 
ganger også med en noe oppgitt eller skuffet undertone som dels skyldes problemer 
med å skaffe kvalifiserte trenere, men også at utøvernes treningsinnsats har vært 
dårligere enn forventet. 
 
Turn menn/gutter 
Den opprinnelige konkurranseformen i norsk (og internasjonal) gymnastikk og turn var 
troppsgymnastikk og det ble avholdt NM i forbindelse med Landsturnstevnet hver 4.år. 
Og foreningens pokaler fra tiden rundt det forrige århundreskiftet vitner om at 
trønderne hevdet seg godt i disse mesterskapene. Som OL-øvelse forsvant 
troppkonkurransen etter lekene i Antwerpen i 1920, og enkeltmannsturn overtok 
arenaen.  
 
Som en av forberedelsene til Landsturnstevnet i 1958 arrangerte Trondhjems 
Turnforening Norgesmesterskapet i klasse C27 og junior for menn i 1957. En baktanke 
ved dette var å gi foreningens turnere en sjanse til å se god turn, eventuelt delta. 
Dessuten viste Knut Arve Johansen på ungguttpartiet så gode takter at man mente han 
ville ha godt av å se den norske eneren, storturneren Åge Storhaug, i full aksjon.      
                                                                                                                                                                                        
Knut Arve Johansen var en person som foreningen skulle få stor glede av i mange år 
fremover, som turner, trener og inspirator for de yngre guttene. Og en av de fineste 100 
års gavene til foreningen var at Knut Arve i juniorklassen nærmest skapte sensasjon ved 
å bli norsk mester i 1958 rett foran nesen på den øvrige yngre garde av den norske 
turneliten: 
 
 
 
                                                           
26  Æresmedlem 1991. 
27   Pga.mange turnere i nasjonal sammenheng ble det tidligere avholdt  norgesmesterskap for senior i tre 

klasser – kl.C, kl. B og kl. A. Siste C-mesterskap ble avviklet i 1968, mens siste B-mesterskap var i 1991.  
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Morgenbladet (1958):                                                                                                           
”Den store sensasjonen under stevnet var ”lille” Knut Arve Johansen  – et turnemne av 
rang. Han må tas godt vare på.”  

 
Sammen med Fritz Gerhardsen som etter å ha vært foreningens ener i andre halvdel av 
1950-årene var på tampen av sin aktive karriere, toppet Knut Arve resultatlistene i 
forenings- og kretskonkurranser i de første årene etter 100 års-jubileet. Våren 1960 ble 
han Norgesmester i senior klasse C og ble nr. 6 i klasse B senere på året. Hans resultater i 
nasjonale konkurranser varierte noe, avhengig av om han fikk gjennomført 
svingstangøvelsen. Siden de den gang ikke hadde remmer med ”klumper” slik som i dag, 
ble det mange fall i svingstang da han (i følge han selv ) hadde ”så korte fingre”. Men 
han vant eller ble nr. 2 i ringer i de fleste nasjonale konkurranser som han deltok i, og 
man været en sensasjon mer enn en gang etter at to apparater var gjennomført:  

 
Adresseavisen (13/4-64): 
”Knut Arve Johansen slo Åge Storhaug i ringer – 
Det årlige turnstevnet om Gulli & Rokk-pokalen i Turnhallen  i Oslo lørdag fikk en nær 
sagt sensasjonell åpning. Knut Arve Johansen – 22- årig realstudent fra Trondheim –  
gikk bort og slo Åge Storhaug  i ringer. Og selv om differansen ikke ble mer enn 0,05 
poeng, ble det behørig lagt merke til av publikum, og naturlig nok ble Johansen med  
en  gang den erklærte yndling. For så vidt ikke noe rart heller, når han ikke måler mer 
enn 1,64 på strømpelesten og samtidig kan turne som en mester. Også i neste øvelse 
fulgte Johansen opp. Med 9,25 i sprang lå han to’er i sammmendraget etter Storhaug. 
Dermed var det også slutt. Det ble  jevnt dalende karakter helt til han satte punktum 
med 6,7 i svingstang  – for øvrig etter kjempeklikk og bare 2/3 øvelse.” 
 

Knut Arve  var to ganger med på det norske ungdomslandslaget (opp til 23 år) – i 
Malmahead i Sverige i 1958 og i København i 1960, og å bli Nordisk Ungdomsmester i 
ringer med karakteren 9,2 i 1960 er et av de største høydepunktene i karrieren.  Han var 
inne i A-landslagsdiskusjonen, men bl.a. en kneskade i militærtjenesten satte en stopper 
for videre aktiv karriere. 
 
Knut Arve begynte som hjelpetrener på et småguttparti i 16-17 årsalderen, men da en av 
hovedtrenerne ikke møtte frem til treningene, ble han raskt hovedtrener – noe som var 
en skremmende opplevelse med et hopetall av foreldre på galleriet.  Etter å ha blitt tatt 
opp i forturnerskapet ”tjenestegjorde” han både som vise-overturner og overturner. 
Samtidig som han selv konkurrerte aktivt var han en inspirerende trener for foreningens 
gutter, og det er som trener at han virkelig har satt spor etter seg i Trondhjems 
Turnforening. Han hadde en egen evne til å engasjere og inspirere og under hans ledelse 
var rekrutteringen til guttepartiene stor, og det var ingen overdrivelse at styret i 1964 
skrev i årsberetningen at  
 

”akkurat nå er vel guttene vårt største aktivum - en gutteelite langt over det vanlige - 
treningsiver, konkurranselyst og velutviklede turnevner hos alle - de kjøres hardt og de 
liker det”.   
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Knut Arves norgesmesterskap og andre gode konkurranseresultater gikk ikke upåaktet 
hen i Trondheim og medførte en viss ”kjendisstatus”, og han ble benyttet som 
”attraksjon” på diverse arrangementer. 
 

 
 
Kanskje dette var forløperen til oppvisningene til foreningens senere ”Crazy-tropp” (se 
side 51)? 
 
Da Knut Arve forlot hjembyen i 1966 pga militærtjeneste og senere utdanning, ble det 
en stagnasjon på elitesiden av gutteturn, noe styret tilskrev savnet av ”guttenes faglige 
og moralske leder”. 
 
På slutten av 1960-årene og i 1970-årene vokste det frem en utrolig bredde av 
gutteturnere som dominerte i kretsens konkurranser.  Trenerne for konkurranseguttene 
tok seg også av breddepartiene, og forskjellen mellom breddepartiene og 
konkurransepartiet var stort sett et tilbud om ekstra trening for gutter som var 
interessert i konkurranseturn. Enkelte av guttene oppnådde også hederlige resultater i 
nasjonal sammenheng, som Espen Jacobsen i årene 1968 – 1976 og Roger Larsen i årene 
1975 - 1981. Espen var blant ”morgendagens menn” i NGTF i 1971, mens Roger i sitt 
siste år som gutteturner i 1979 ble funnet verdig til å delta på det norske guttelandslaget 
til Nordisk mesterskap. I Landsfinalen dette året vant han apparatfinalen i skranke, og 
han vant også apparatfinalene i juniorklassen i skranke og svingstang i 1981. 
 
Knut Arve Johansen kom tilbake til Trondhjems Turnforening i 1976 og var 
hovedinstruktør for konkurransepartiet for gutter til han forlot Trondheim for godt i 
1979. Men disse årene benyttet han godt, og han satte spor etter seg som foreningen 30 
år senere fremdeles nyter godt av. Med god idrettsbakgrunn kombinert med betydelig 
pedagogisk innsikt og erfaring var han ganske bevisst på at trenerrollen innebærer mer 
enn å være tilstede i hallen på treningene.  
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Landsfinalen var/er et uoffisielt NM for aldersbestemte klasser28. Utgangspunktet for 
Landsfinalen er Turnstigen – et opplærings- og konkurransesystem fra nybegynnernivå og 
oppover. Turnstigen som ble introdusert tidlig på 1970-tallet besto i begynnelsen bare av 
obligatoriske øvelser for bl.a. å bygge opp grunnleggende teknikker, er senere revidert flere 
ganger. Konkurransesystemet er imidlertid lite endret siden 1973 da den første Landsfinalen 
fant sted. Landsfinalen er både en lagkonkurranse mellom områdelag og en individuell 
konkurranse. Deltakerne må kvalifisere seg til kretslag som konkurrerer i Områdefinale med 
uttak til områdelag. Områdelagene konkurrerer i Landsfinalen.     
 
 

Da Knut Arve reiste til militærtjeneste i 1966, måtte han erkjenne at han hadde gjort seg 
selv til en ”krumtapp” og at det ikke stod andre klare til å overta. Han opplevde at alt 
arbeid som var nedlagt raste sammen, og han lovet seg selv at dette ikke skulle skje 
igjen. I sin andre periode i foreningen  hadde han en klar tanke om at hans viktigste 
oppgave som trener ville være å overflødiggjøre seg selv. Han hadde en klar filosofi om 
at ”miljø” var et sentralt stikkord for å beholde ungdommen i foreningen og at de unge 
måte gis tillit, ansvar og egnede arbeidsoppgaver.  
 
I tillegg til å være instruktør for guttene sørget han for at de fikk en grundig 
trenerutdanning, både faglig og pedagogisk. Han fikk lagt en riktig og viktig basis  i 
forhold til holdninger, foreningsvirksomhet og turnfaglig kompetanse som kan sies å 
være grunnlaget for foreningens mange gode turnere og resultater på gutte-og 
herresiden. 
 
”Stafetten” fra Knut Arve gikk videre fra gutteturnerne fra slutten av 1970-årene som ble 
trenere og lærte opp guttene som kom etter. Disse guttene har satt sitt preg på 
foreningen frem ti i dag – som utøvere, trenere, dommere og tillitsvalgte. To viktige 
”stafettbærere” har vært foreningens formann og nestformann ved 150 års-jubileet, Stig 
Rønne og Kjell Hekkelstrand29. Og frem til i dag har Trondhjems Turnforening bare hatt 
”hjemmeavlede” trenere som har sørget for et høyt nivå på foreningens gutteturnere. 
 
Gjennom hele 1980-årene har foreningens gutter hatt gode plasseringer i nasjonale 
konkurranser, og i de årlige Landsfinaler var flesteparten av gymnastene på guttelaget til 
Område 730  fra Trondhjems Turnforening – i 1983 besto hele laget av foreningens 
gymnaster.  
 
Nivået blant guttene var ganske jevnt, og flere ble innkalt til samlinger og trening i 
forbundsregi. Å fremheve noen av disse fremfor andre, er ikke enkelt – med to unntak, 
Ulrik Myrvold og Svein Axel Wickstrøm. Ulrik ble i 1984 tatt ut til den gruppen som NGTF  
 
 
 

                                                           
28 I Landsfinalen turnes det i følgende klasser: kl.I (13-14 år), kl.II (15-16 år) og kl.III (17 år og eldre 
29 Æresmedlem 2008 
30 Område 7: Gymnastikk- og turnkretsene i Hedmark, Oppland, Trøndelag ( etter delingen av 

Trøndelagskretsen i slutten av 1980-årene Sør- og Nord-Trøndelag) 
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Ivrige gutter på trening i Turnhallen i begynnelsen av 1980-årene (Foto: Arve Schive) 

 

 
Christian Johnsen på bøylehest 

 
 
 
 
Pyramide: Gisle Johnsen, Erling Gaustad, Anders 
Fremstad,Svein Axel Wickstrøm, Jarl Ringard og 
Gard Myhre 
 

 
satset på i landslagssammenheng og representerte Norge i en guttelandskamp mot 
Sverige i 1985. Svein Axel ble nr.6 i yngste gutteklasse i Landsfinalen i 1984, oppnådde 
tre finaleplasser og fikk sølvmedalje i skranke og bronsemedalje i hopp. Han ble i 1988 
innkalt til samlinger for de beste gutteturnerne i landet, deltok i en guttelandskamp mot 
Sverige og ble nr.3 i frittstående i junior-NM i 1989. Den største innsatsen for foreningen 
har de imidlertid gjort som trenere – i første omgang for foreningens to ”flaggskip” i 
perioden 1992 – 2006, Kristian Solem og Arve Jørgensen. Ulrik ble allerede i 1992 ansatt 
som sportslig leder foreningens konkurranseaktivitet, kombinert med vaktmester-
oppgaver. Svein Axel ble ansatt som sportslig leder med hovedvekt på guttesiden i 2000. 
 

En viktig kontinuitetsbærer på guttesiden har også vært Espen Jacobsen som etter litt 
”til og fra” i 1980-årene pga utdanning, har vært en del av trenerteamet for guttene 
siden 1996. Han var i tillegg foreningens viseformann i 1989 - 91, og har vært 
konkurranseansvarlig i styret i årene 2004 - 2008. 
 
Arve Jørgensen og Kristian Solem startet sin ”nasjonale karriere” i 1992. Fra å bli hhv. nr. 
19 og 10 i sine klasser i Landsfinalen i 1991, vant Kristian yngste gutteklasse (klasse III) i 
1992, mens Arve ble nr. 3 i sin klasse (klasse II). Begge deltok i alle apparatfinalene og 
oppnådde både seire og andreplasser. Dette gjentok seg i 1993 – bortsett fra at Arve tok 
et trinn opp på seierspallen og nr. 2 sammenlagt i klasse II.  I 1993 ble begge sammen 
med Ulrik Myrvold som trener uttatt til NGTFs ”Prosjekt landslag-98” – dog med litt 
startvanskeligheter for Kristian som i utgangspunktet ikke ble uttatt med begrunnelse 
om at han skulle være for lang (!). Et lite hint om urimeligheten i dette til NGTFs 
president løste imidlertid den saken. I 1994 vant begge sine klasser i Landsfinalen, og de 
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utgjorde 2/3 av Norges lag til Nordisk mesterskap for gutter. Mangekampresultatene i 
konkurransen var imidlertid ikke var så mye å rope hurra for, men Arve ble nr. 5 i 
frittstående og nr. 4 i hopp, mens Kristian som delte 4.plassen i hopp med Arve, ble nr. 6 
i ringer. 
 
Arve og Kristian fulgte hverandre tett opp gjennom årene. De oppnådde gode resultater 
i junior-NM  i 1995 og debuterte i senior-NM samme år.  I  1996 ble det dobbeltseier i 
junior-NM med gull til Kristian og sølv til Arve. I årene 1997 – 2006  var de  ”fast 
inventar” på seniorlandslaget med deltakelse i internasjonale konkurranser, EM, VM og 
Universiaden.  
 

 

Et  foreløpig  høydepunkt  var  Arves 
gull i frittstående i NM i enkle 
apparater i 1998 som ble avholdt i 
forbindelse med Landsturnstevnet i 
Oslo – det første individuelle  
Norgesmesterskap i seniorklassen for 
menn til foreningen siden Knut Arve 
Johansens seier i klasse C i 1960. 
 
 
 
Foreningens representanter i NGTFs styre, 
styremedlem Stig Rønne og president Britt 
Mellegaard, var meget fornøyd og stolte 
over Arve Jørgensens og Kristian Solems 
innsats i NM i 1998  
(Foto: Halvor S. Mellegaard) 

Under NM på hjemmebane i forbindelse med Landsturnstevnet i Trondheim i 2001 ble 
Trondhjems Turnforening mestvinnende klubb. Selv om veteranen Espen Jansen (Njård) i 
mangekampen nok en gang motsto alle ”angrep” fra Arve og Kristian som ble 
henholdsvis nr. 2 og 3, vant Trondhjemsduoen til sammen fire gull, fire sølv og tre 
bronsemedaljer. I tillegg vant de lagkonkurransen sammen med junioren Stian Fugelsøy - 
en seier som de forsvarte året etter (2002). 
 

 

Fornøyd trio etter lag-gullet i NM 2001, 
Stian Fugelsøy, Arve Jørgensen, Kristian 
Solem  (Foto: Steinar Fugelsøy) 

Espen Jansen syntes i årene som 
fulgte å være uslåelig, men Arve tok 
stadig innpå. I NM under Landsturn-
stevnet i Mosjøen i 2005 ble 
sammenlagtseieren avgjort først på 
siste apparat,  der Arve var avhengig 
av at Espen Jansen feilet.  
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Det gjorde han ikke. Men Arve kapret gull i apparatene frittstående og bøylehest, mens 
han tok sølv sammenlagt. I tillegg ble det sølv i svingstang og bronse i ringer.  

Til adressa.no uttalte Arve at han var kjempefornøyd: 

”På forhånd hadde jeg som mål å ta gull sammenlagt og i to apparater, og selv om 
gullet glapp sammenlagt til Espen Jansen, er jeg fornøyd. Han var forhåndsfavoritt, og 
det var veldig jevnt. Dette er mitt beste NM. Kanskje ikke plasseringsmessig, men jeg 
har aldri turnet bedre.” 

 
Og i 2006 lyktes Arve endelig.  Norgesmester i mangekamp og Kongepokal - 111 år etter 
at foreningens utøvere tok hjem en  Kongepokal ( i troppsgymnastikk) i 1895. I tillegg ble 
laggullet nok en gang sikret i 2006 sammen med Kristian Solem og juniorene Magnus 
Wirum Haaverstad og Håkon Wahl Engen.     
                          

NM senior i 2006: 

  

Arve Jørgensen på toppen av seierspallen  med 
gullmedalje  og Kongepokal.  
 
(Bilder hentet fra Stavanger Turnforenings hjemmeside) 

Trondhjems Turnforening Norgesmester i 
lag:  Magnus Wirum Haaverstad, Håkon 
Wahl Engen, Kristian Solem og Arve 
Jørgensen 

 
Arves Kongepokal satte punktum for hans lange og begivenhetsrike turnkarriere som 
innimellom var preget av nedturer i form av skader.  At det skal ”kule til en trønder” er 
Arve et godt eksempel på – under VM i 2001 røyk korsbåndet i første apparat, men han 
gjennomførte likevel konkurransen.    
 

Også Kristian ble en del plaget av skader, og også han ga seg som aktiv utøver etter 
2006-sesongen, etter at han erobret sitt første gull i bøylehest i NM – noe som hadde 
vært hans mål i mange år.    
 
Arve og Kristian har vært og er forbilder for mange av foreningens gutteturnere og 
sammen med trener Svein Axel Wickstrøm har de sørget for å bringe stafettpinnen 
videre.  
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Marius Wirum Haaverstad som først begynte med turn som 12-åring, vant gull i hopp i 
junior-NM og ble nr. seks sammenlagt allerede som 15 åring i 2005 og ble tatt ut til 
juniorlandslaget til Nordisk mesterskap. Etter landslagsdebuten fortalte han til 
adressa.no at han begynte med turn etter at han hadde sett det på TV. Fra å møte opp 
på et par fotballtreninger i uken, startet han rett på en 18-timers treningsuke i 
turnhallen. Han fortalte at hans ambisjon var å ta medalje sammenlagt i junior-NM og 
medaljer i enkeltapparater i senior-NM og at han hadde en drøm om å delta i EM eller 
VM en gang i karrieren.  
 
Og Marius’ ambisjoner og drømmer ble ganske raskt  oppfylt. I gleden over Arve 
Jørgensens seier og Kongepokal i senior-NM i 2006 ble nesten Marius’ flotte fjerdeplass 
glemt.  Og mens Kristian og Arve for siste gang representerte Norge i et Europa-
mesterskap i Hellas i 2006, debuterte Marius som EM-deltaker i juniorklassen.  
 
I årsberetningen for 2006 blir året karakterisert som ”Best year ever!”. Ikke nok med 
seniorenes og juniorenes fantastiske resultater, men også foreningens rekrutter 
utmerket seg med første og andreplass individuelt og lagseier i årets nasjonale 
rekruttkonkurranse. 
 

Marius og foreningens øvrige gutteturnere har forvaltet ”arven” etter Arve Jørgensen og 
Kristian Solem godt. I 2007 vant Marius NM-gull i hopp i seniorklassen, og i tillegg ble 
han juniormester i hopp og ringer. I Landsfinalen vant Områdelaget fra Område 7 gutte-
konkurransen. Laget besto med et par unntak kun av turnere fra Trondhjems 
Turnforening.  Jørgen Skevik, Philip Skordal, Håkon Wahl Engen og Marius Wirum 
Haaverstad var på og like bak ”pallen” i den individuelle mangekampen og i 
apparatfinalene. I tillegg til Marius som vant hoppfinalen og ble nr. 2 og 3 i hhv ringer og 
svingstang, markerte spesielt Jørgen seg med 2.plass i mangekampen i klasse 1, seier i 
finalene i bøylehest, ringer og skranke og 3.plass i svingstangfinalen.   
 
Foreningens gutter som deltok i Landsfinalen i 2008 gjorde også en strålende innsats. I 
mangekampen ble  Jørgen Skevik  og Oliver Udbye nr. 2 i sine klasser, mens Philip 
Skordal ble nr. 6 i sin klasse. Jørgen turnet til gull i apparatfinalen hopp og sølv i 
frittstående og bøylehest, Oliver til sølv i apparatfinalen i skranke og bronse i 
frittstående og hopp, mens Philip tok gull i apparatfinalen i bøylehest. 
 
De gode resultatene har ført til at flere av foreningens gutter er blitt inkludert i NGTFs 
landslagsteam med deltakelse i internasjonale konkurranser. 
 
I NM i 2008 oppnådde Marius Wirum Haaverstad  sølvmedalje  i ringer og gullmedalje i 
hopp.  Etter premieutdelingen i ringer  fortalte han  adressa.no at han har ambisjon  om å  
overta  turntronen fra Espen Jansen – kanskje allerede neste år:  
 

”Og når Marius er så selvsikker med hensyn til neste års NM, så henger det mye 
sammen med et nytt avsprang (i ringer)  som han  er i ferd  med å  trene  inn: 
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En dobbelt salto med dobbelt skru.  - Æ e  flink  te 
å  skru, sjø, sier han  bare  sånn  passe  
beskjedent.   (…)   I  hopp sitter  skruen allerede 
som støpt. Marius Haaverstads kassamatsu – 
dobbelt salto med helskru – er det ingen andre i 
Norge som gjør.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
NM 2008: Marius Wirum Haaverstad tar sølvmedalje 
i ringer – gullmedaljen gikk til Espen Jansen. 
(Foto: Mariann Dybdahl) 

 
Og en stor fjær i hatten for Trondhjems Turnforening er at flere av seniorgymnastene på 
landslaget har flyttet til Trondheim for å kombinere skolegang/studier med trening, og 
at NGTFs landslagstrener for turn menn, Antti Palkola, sommeren 2008 har flyttet til 
Trondheim for å kunne følge opp den daglige treningen med gymnastene. 
Landslagstreneren skriver i Gym & Turn nr.3 i juni 2008:  
 

”Det er et godt miljø for toppidrett i treningshallen til Trondhjems Turnforening. De 
har en god disiplin, gode apparater, en hall som er åpen 24 timer i døgnet. I tillegg har 
Trondhjems Turnforening en positiv holdning til toppidrettssatsingen til turn menn. 
Det har blitt et treningssenter for turn menn i Trondheim og landslagstreneren vil ha 
ansvar for dette senteret”.   
 

Turn damer/jenter 
I motsetning til herre- og gutteturnere hadde foreningens jenter og damer begrenset 
erfaring med individuelle konkurranseturn da foreningen rundet 100 år. Nasjonalt kom 
individuelle konkurranser for jenter og damer først på programmet i 1951 ved vedtak på 
NGTFs Ting etter flere års diskusjoner. Det første offisielle Norgesmesterskap ble avholdt 
i 1952. Foreningen var  raskt ute med å starte med konkurranseturn for damer og jenter 
etter forbundstingets vedtak. På initiativ fra instruktøren Litle Rørholt ble den første 
foreningskonkurranse i Trondhjems Turnforening avholdt ved juletider i 1952. To år 
senere arrangerte foreningen den første kretskonkurranse for damer, deretter innførte 
kretsen kretsmesterskap – ikke bare for damer, men også for piker ned til 12 år. 
 
Den som fremfor noen andre skulle komme til å bane veien for andre i trøndersk 
kvinneturn var Randi Eidem. Gjennomskolert fra pikepartiet hadde hun arbeidet seg 
stadig oppover til hun debuterte i Norgesmesterskapet for junior i 1957 der hun møtte 
hele norgeseliten og oppnåde en hederlig 9.plass. Hun ble i Jubileumsberetningen fra 
1958 betegnet som foreningens ”leading lady” og var et stort forbilde og læremester for 
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den yngre garde som etter hvert begynte å puste henne i ryggen. Dog holdt hun stand 
på toppen av resultatlistene i klubb- og kretskonkurranser frem til 1963. 
 
Årsberetningen for jubileums- og landsturnstevneåret 1958 forteller at kretsmester-
skapet viste fremgang for trøndersk kvinneturn. Foreningens unge jenter oppnådde 
hederlige resultater i NM junior i 1958 og var enda bedre i 1959 da Astri Strøm ble nr. 4 
og Inger Johanne Johansen ble nr. 7.  Som bonus fikk begge jentene invitasjon fra NGTF 
til å delta i en to-dagers sommerleir i Oslo.  
 

Foreningens styre prøvde å legge forholdene best mulig til rette for å utvikle jente- og 
dameturn. Bl.a. ble det i 1950- og 60-årene engasjert instruktører fra andre deler av 
landet for kortere eller lengre perioder. I 1959 var det besøk av forbundets reise-
inspektør, Alf Lind, som trente damene i apparater, spesielt skranke. Og for ”å trimme 
damene” ble den aktive konkurranseutøveren Jorun Instefjord engasjert som trener en 
uke i begynnelsen av januar 1961. Men som styret skriver i årsberetningen: ”det sier seg 
selv at et så vidt kort besøk bare blir en fransk visitt”.  
 
Det var derfor med stolthet at styret i årsberetningen for 1961 kunne ønske Grethe 
Werner Evjenth som ny trener for foreningens kvinnelige konkurranseturnere:  
 

”Hun er tidligere norsk mester i forskjellige grener, deriblant i turn, og har som 
spesialoppgave å trekke med seg våre dameturnere fremover og oppover. Hun har 
lang erfaring fra arbeid med spesialtropper, og etter å ha sett henne i aksjon, har vi 
det beste håp om en høyning av nivået for våre kvinnelige konkurranseturnere innen 
overskuelig fremtid”.  
 

Og forventningene ble ikke gjort til skamme. I NM klasse A nasjonal i 1962 sørget 
foreningens tre deltakere (Aase Christiansen, Oddny Ose, Helen Ottesen) for at 
forbundets vandrepokal for seier i lagkonkurransen ble brakt til Trondheim. 
 

Adresseavisen (5.mars 1962): 
”Flott innsats av Trondheims turndamer i NM 
Norgesmesterskapet i turn for kvinner nasjonal kl.A individuelt ble arrangert i Horten i 
helgen. (……) Beste A-lag ble Trondhjems Turnforening med 193,8 poeng.” 

 

Og styret begeistret skrev i årsberetningen:  
 

”Våre damer har skaffet foreningen den første lagpokal siden moderne turn ble 
innført også for kvinner, ja overhode den første lagpokal i nasjonal konkurranse siden 
våre herretropper herjet som verst før og etter årshundreskiftet”.  

 
Stoltheten var til å ta og føle på selv om bare Helen Ottesen var den eneste av de tre 
damene på laget som var ”heimavla”. Og om ikke dette var nok - Grethe Evjenth satte 
sammen og trenet en tropp av konkurranseturnere som under Landsturnstevnet i 
Bergen samme år gjorde en strålende innsats (se side 46-47).  
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Imidlertid hadde foreningen Grethe Evjenth bare til låns. Hun var i byen i forbindelse 
med sin manns jobboppdrag og reiste sørover igjen sommeren 1962 etter å ha vært her i 
3 semestre. I årsberetningen for 1963 kunne styret skuffet konstatere at det var bare 
restene igjen av dametroppen og at det ikke hadde lykkes å skaffe instruktør til troppen:  
 

”den driver rundt for vær og strøm uten noen til å ta et kraftig og håndfast tak ved 
roret”.  

 
Og dette gjentok seg egentlig hver gang en gjesteinstruktør var på besøk – de inspirerte 
til gode treningsresultater, men effekten var som regel ganske kortvarig. Savnet av 
kontinuitet på trenersiden var spesielt merkbart for elitepartiene, men var også en 
ulempe for rekrutteringen, både generelt og til elitepartiene. 
 
Kanskje hadde styret for store forventninger til dameturnerne – årsberetningene fra 
slutten av 1950-årene til langt ut på 1960-tallet gir klart uttrykk for skuffelser både på og 
mellom linjene.  På tross av en fin fjerdeplass (0,05 poeng bak tredjeplassen) til 
foreningens Åse Kristiansen i NM nasjonal klasse A som ble arrangert i Studenter-
samfundet i mars 1963, skrev styret i 1963:  
 

”Det må imidlertid være oss tillatt å uttrykke vår bekymring og forbauselse over at de 
unge kvinnelige konkurranseturnere har så liten evne til selvtrening, så vidt langt som 
enkelte av dem synes å være kommet. En baklengs volte som flikk-flakk har vi ennå til 
gode å se på våre kvinnelige turnere utføre i en konkurranse, på tross av at det har 
vært instruert og trenet i denne øvelsen gjennom lengre tid. Denne mangel på 
selvtrening fører etter vår mening til stagnasjon og før eller senere til selvutslettelse.”  

 
Styret i 1964 fastslo at det var få tilbake av dametroppen fra 1962 og at mange hadde 
byttet ut ball og køller med unger og barnevogner. Styrets håp var at flere skulle finne 
tilbake til foreningen som trenere og viste til Wenche Tosaunet som fra 1963 hadde 
ansvaret for alle jentepartiene i foreningen og var i virksomhet i salen til alle døgnets 
tider – etter hvert også med sønnen Geir som ble alles maskot.  
 
I likhet med rekrutteringen til gutteturn var det på midten av 1960-tallet stor 
rekruttering til elitepartiene for jenter og jentene dominerte i kretsmesterskapene. 
Styret berømmet instruktørene for det gode arbeidet med de kommende turnere og 
trakk spesielt frem at det var dannet et forturnerskap for guttene og jentene som ble 
administrert av utøverne selv sammen med deres instruktører. 
 
I 1966 var foreningen igjen representert i nasjonale konkurranser, bl.a. i Norges-
mesterskapet i nasjonal klasse junior, og to av foreningens jenter, Berith Stene og Birgit 
Sæther, ble funnet verdige til å delta på NGTFs treningssamlinger for ”Morgendagens 
kvinner og piker”. Selv om styret i sine årsberetninger ikke skriver så mye om hverken 
gutte- eller jenteturnernes prestasjoner og resultater, blir det i årsberetningen for 1968 
konstatert at  
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”i år har vi sett frukter av vårt arbeid fra den aktive garde. Vi vil spesielt nevne Berith 
Stene og Birgit Sæther, som har gjort store fremskritt i eliteturn og er stadig innkalt til 
forbundets eliteleirer for ”morgendagens eliteturnere”, 
 

 og videre:  
 
”Vi er stolte over våre to unge representanter med Wenche Tosaunet som trener, og 
at hun er medlem av ”trenerforumet”.   
 

Fra Junior-NM i Nidarøhallen i mai 1968 skriver Adresseavisen: 
 

”Bare en av de 26 turnerne var fra Trondheim, men Berith Stene har all grunn til å 
være fornøyd med sin innsats. Det ble en fin sjetteplass, og Berith røpet at hun har 
gode anlegg for turning og avgjort muligheter for ytterligere fremgang.” 

 
Birgit Sæther ble i 1969 tatt ut til en spesiell treningsgruppe i NGTF med sikte på bl.a. OL 
i 1972.  Birgit la imidlertid opp før noen vurdering mht OL-deltakelse ble aktuelt. 
 
Første halvdel av 1970-årene var noe turbulente for konkurransejentene. Wenche 
Tosaunet som i flere år hadde hatt ansvaret for jentene og oppnådd gode resultater, 
sluttet høsten 1970 da hun syntes at hun møtte litt for mye motgang i sitt arbeid fra 
styret. At Arbeidernes Turn- og Idrettsforening (ATIF) og senere også Uthaug turn- og 
gymnastikklag med åpne armer tok i mot Wenche som trener for sine konkurransejenter 
viste seg snart på resultatlistene i kretsens konkurranser, spesielt i de yngre 
aldersklassene. 
 
I nasjonal sammenheng beholdt foreningen imidlertid den ”trønderske skansen”. Takket 
være det gode arbeidet gjennom mange år stod ikke foreningen på bar bakke da Birgit 
Sæther gav seg som konkurranseturner allerede i 1970. I 1973 sørget trioen Anne-Lise 
Johnsen, Siri Pettersen og Elin Rognes for at foreningen vant lagkonkurransen i NM for 
senior kl.B og Anne-Lise Johnsen tok en fin andreplass individuelt. I juniorsammenheng 
hevdet Grete Holstad og Unni Pallesen seg bra og ble belønnet med innkalling til NGTFs 
treningssamlinger for ”Morgendagens kvinner”. Sammen med Kirsti Pettersen sørget de 
for at foreningen ble nr. 2 i lagkonkurransen i NM junior i 1974 som ble arrangert i 
Nidarøhallen, der Grete ble nr. 4 individuelt.  
 

Adresseavisen: 
”Hederlig fjerdeplass til arrangørens Grete Holstad 
Mesterskapets store overraskelse ble Trondheimsjenta Grete Holstad. Etter lørdagens 
øvelser, hopp(8,2) og bom (8,15) ledet den lovende ungjenta fra arrangørklubben 
etter seire i begge øvelser.I skrankeøvelsen bandt Grete Holstad seg for mye, men 
ledet knepent foran siste øvelse. I frittstående kom Grete endel på etterskudd, men 
ble fjerdemann sammenlagt. En meget sterk prestasjon, som viste at det også nytter 
for trøndersk turnsport å være med å kjempe i teten på landsbasis. Grete Holstads 
lagvenninner, Kirsti Pettersen og Unni Pallesen, fulgte også godt opp. I 
lagkonkurransen ble det nemlig sølv etter Ramstad.” 
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Grete Holstad i skranke under NM for 
junior i 1974 (Foto: Adresseavisen) 

Gode lagvenninner under trening i turnhallen 
– fra venstre Kirsti Pettersen, Grete Holstad og 
Unni Pallesen (Foto: Adresseavisen)  

 

Grete hadde også en ”fransk visitt” på juniorlandslaget.  
 
De uoverensstemmelser som hadde ført til at Wenche Tosaunet sluttet som trener i 
foreningen utviklet seg dessverre til en konflikt mellom Wenches etterfølger som trener 
for konkurransejentene og deres foreldre på den ene siden og kretsen på den andre 
siden. Konflikten kulminerte høsten 1973 da foreningens jenter ble trukket fra kretsens 
lag til Områdefinale og Landsfinale. Konflikten ble løst etter et ”oppvaskmøte” som 
resulterte i at jentenes trener sluttet i foreningen. 
 
Det heter seg heldigvis at tiden leger alle sår og ”normale” tilstander ble gjenopprettet 
ganske raskt – kretslagene både for gutter og jenter som seiret i Områdefinalen i 1974 
hadde sterk representasjon fra Trondhjems Turnforening, og foreningens utøvere hadde 
meget gode resultater i Landsfinalen, bl.a. ble Kirsti Pettersen nr. 4 sammenlagt i klasse 
under 16 år med andreplasser både i skranke- og bomfinalen.  
 

Ingunn Fjørtoft som hadde bakgrunn både som turner og utdanning fra Norges 
Idrettshøgskole, hadde noen års studieopphold i Trondheim, og tok treneransvaret for 
konkurransejentene i årene 1974 – 1977.  I 1976 fikk hun selskap av Vilhelm Stoltz som 
etter idrettshøgskole og fysioterapistudier i Oslo, vendte tilbake til sin gamle 
turnforening.  Derved ble et lenge uttrykt ønske om en mannlig trener som kunne trene 
jentene i skranke og hopp oppfylt, og styrets ”Turnsjef” skriver i årsberetningen for 1977 
at ”konkurransegymnastene har nu gode treningsforhold og dyktige trenere”. Vilhelm 
var trener i foreningen frem til 1988 og skal ha mye av æren for de resultater som 
jentene oppnådde i 1980-årene. 
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Trondhjems Turnforenings jenter har i alle år vært blant de beste i kretssammenheng. 
Resultatlistene fra 1970- og 80-årene viser imidlertid sterk konkurranse fra andre av 
kretsens foreninger, spesielt i de yngre aldersklassene. ATIF, Uthaug turn- og 
gymnastikklag og I.L.Stjørdals-Blink hadde flere gode utøvere som ved flere anledninger 
var på toppen av resultatlistene. Men både i nasjonal og internasjonal sammenheng er 
det nok en tidligere turnjente fra Stjørdal som har oppnådd mest oppmerksomhet – 
riktignok ikke som turner. Da ungjenta Mona Grudt i september 1984 vant klasse 12-13 
år i en turnstigekonkurranse i Levanger, var det vel ingen som kunne tenke seg at hun 6 
år senere (i 1990) skulle bli kåret til Miss Universe!  
 

Overgangen fra Turnstigens konkurransesystem med obligatoriske øvelser til junior- og 
seniorklassenes selvvalgte øvelser etter internasjonale regler ble ofte litt for stor til at 
foreningens jenter hevdet seg i toppen i nasjonale junior- og seniorkonkurranser. Dog 
var det noen unntak – Grete Holstad som hevdet seg godt i nasjonale junior-
konkurranser, og senere Kirsti Opdal som etter å ha oppnådd gode resultater i nasjonale 
stigekonkurranser, fortsatte som juniorturner og vant senere mange nasjonale 
seniorkonkurranser i klasse B. På tross av relativt trang økonomi oppviste foreningens 
jenter mange gode resultater i begynnelsen på 1980-tallet – bl.a. fordi foreldrene bidro 
økonomisk til både treningssamlinger og konkurransedeltakelse. Og i begynnelsen på 
1980-tallet ble foreningen igjen representert både i norgesmesterskap, på forbunds-
samlinger og i landlagssammenheng.  
 
Det er uvisst om deltakelsen i junior-NM på hjemmebane i mars 1982 var  Eva Grethe 
Sandviks debut i mesterskapssammenheng – uansett var hun i følge Adresseavisen ikke 
fornøyd med sin 14.plass: 
 

”Vanligvis behersker Eva Grethe frittstående best, men i helgen kom det største 
poengutbyttet i hennes normalt svakeste øvelse, hopp. Eva Grethe Sandvik lå på 
12.plass etter første dag, men en uheldig skrankeøvelse førte til at Trondhjemsjenta 
falt ned to plasser sammenlagt.” 
 

Eva Grethe vant imidlertid klasse II i Landsfinalen i november 1982 og fulgte opp med en 
fin 3.plass i juniorklassen i konkurransen om E.A.Smiths vandrepokaler i mars 1983. 
Dette ble belønnet med deltakelse på juniorlandslaget. I 1984 fikk hun følge av May 
Sissel Hell som tidligere hadde turnet for I.L. Stjørdals-Blink, men som hadde meldt 
overgang til Trondhjems Turnforening etter å ha trent sammen med foreningens 
gymnaster i flere år.  
 
Forut for foreningens E.A.Smith-konkurranse i 1985 ble May Sissel og Eva Grethe i 
Arbeideravisa sammen med Gill Helen Johannessen og Else Merete Lyse omtalt som 
”lokale utfordrere”. Trondhjemskvartetten ble dessverre til slutt bare en duo idet Else 
Merete pådro seg en vrist i ankelen under oppvarmingen og måtte følge konkurranse fra 
tribunen, mens May Sissel skadet seg under frittståendeøvelsen og måtte bryte 
konkurransen. Hun var den eneste som forsøkte seg med en dobbelt baklengs salto, 
men landet uheldig og vrikket ankelen.  Eva Grethe ble med sin 7.plass beste 
Trondhjemsjente, mens Gill Helen ble nr. 13. 
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Forut for foreningens E.A.Smith-konkurranse i 1985 ble May Sissel og Eva Grethe i 
Arbeideravisa sammen med Gill Helen Johannessen og Else Merete Lyse omtalt som 
”lokale utfordrere”. 
 Trondhjemskvartetten ble dessverre til 

slutt bare en duo idet Else Merete pådro 
seg en vrist i ankelen under 
oppvarmingen og måtte følge 
konkurranse fra tribunen, mens May 
Sissel skadet seg under frittstående-
øvelsen og måtte bryte konkurransen. 
Hun var den eneste som forsøkte seg 
med en dobbelt baklengs salto, men 
landet uheldig og vrikket ankelen.  Eva 
Grethe ble med sin 7.plass beste 
Trondhjemsjente, mens Gill Helen ble 
nr. 13. 
 
 
 
 
Else Merete Lyse, Gill Helen Johannessen 
og Eva Grethe Sandvik på treningsleir i 
Västerås (Foto: privat) 

 
 
Adresseavisen hadde foran senior-NM samme år store forhåpninger til May Sissel og 
Eva Grethe: 
 

”Mot turntoppen 
Stjørdalsjenta May Sissel Hell seiler opp som en av de store favorittene foran høstens 
NM i turn. I Oslo forrige helg ble hele turneliten stilt i skyggen av den lille 19-åringen 
som representerer Trondhjems Turnforening. 17 år gamle Eva Grethe Sandvik er 
klubbens andre eliteturner, og kan i et heldig øyeblikk turne jevnt med de aller beste.” 

 
May Sissel representerte Norge i tre landskamper, bl.a. i trelandskamp mot Øst-Tyskland 
og Sverige i 1985. Hun erobret NM-tittelen i hopp under NM i enkle apparater i 1986. 
Dessverre satte skader etter hvert en stopp for videre turnkarriere. Eva Grete og May 
Sissel var imidlertid ikke tapt for foreningen idet de virket som trenere i flere år – både 
mens de var aktive utøvere og etter at utøverkarrieren var avsluttet. 
 

For jentene har det dessverre ikke vært en tilsvarende kontinuitet eller ”stafett” på 
trenersiden som for guttene. For jentene har det vært både mange og hyppige 
trenerskifter, og dette har gitt varierende konkurranseresultater. 1990-årene ble 
innledet med flere hederlige resultater i nasjonale konkurranser, dog uten de store 
”toppene”. Og årsberetningene for første halvdel av 1990-årene beretter om laber 
rekruttering til konkurranseturn for jenter samtidig som de eldste jentene enten sluttet 
eller ”konverterte” til troppsgymnastikk. Kvalifisering til deltakelse i Landsfinalen ble på 
mange måter en målstokk for kvaliteten på rekrutterings- og treningsarbeidet, og det var 
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helt klart en ”nedtur” i begynnelsen på 1990-tallet at svært få jenter fra Trondhjems 
Turnforening greide å kvalifisere seg for deltakelse i denne viktige konkurransen for de 
aldersbestemte klasser. Årsberetningen for 1992 forteller om en målsetting om at alle 
jentene skal kvalifisere seg til Områdefinalen og at minst en jente i hver klasse skal 
kvalifisere seg for Landsfinalen. 
 

For å få flere gymnaster på konkurransepartiet og derved et bedre treningsmiljø ble det 
gjort flere tiltak, bl.a. ble det i en periode samarbeidet både med ATIF og I.L. Stjørdals-
Blink, og det ble satt i gang et rekrutteringsprosjekt som etter hvert la grunnlaget for et 
mer langsiktig arbeid. I Landsfinalen i 1998 var foreningen representert med to 
gymnaster – Andrea Klinge som ble nr. 4 i finalene i frittstående og skranke og Line Mari 
Hokstad som ble nr. 6 i skrankefinalen i klasse I. Andrea hadde allerede i 1996 blitt tatt 
ut til en rekruttsamling i NGTF-regi og hadde oppnådd en fin 2.plass i NGTFs årlige 
rekruttkonkurranse i 1997.  
 
Årsberetningen for 1999 forteller både om samarbeidsproblemer og stor utskifting på 
trenersiden. På tross av dette hadde foreningen 4 deltakere i Landsfinalen der Andrea 
Klinge vant bomfinalen i klasse I.  I tillegg sørget Andrea sammen med Line Mari 
Hokstad, Mari Johanessen og Nina Markussen for en fin andreplass til foreningen i 
lagkonkurransen i NM junior.   
 
Den største utfordringen for foreningen var å få etablert stabile trenerforhold, og i 2001 
ble Kari Kvam ansatt som hovedtrener for jentene. Jentene fikk dermed for første gang 
på mange år sin ”egen” trener, og styrets håp om at dette skulle bety et ”løft” for 
jentesiden er ikke blitt gjort til skamme. Kombinert med at de gamle ”massepartiene” 
ble gjort om til opplærings- og grunntreningspartier har dette ført til at foreningens 
konkurransejenter i de senere årene har oppnådd mange gode resultater i nasjonal 
sammenheng. Tea Seline Rønne gjorde som førsteårs junior en strålende prestasjon i 
junior-NM i 2004 med en 3.plass i firekampen og sølvmedalje i hopp og bronsemedalje i 
skranke. I tillegg til mange gode plasseringer i nasjonale pokal- og Norges-Cup 
konkurranser fulgte hun opp med gullmedalje i hopp i NM året etter, nesten 20 år etter 
forrige gull til foreningen på spinnesiden.  
 

adressa.no (16.mars 2004): 
 

”Tre NM-medaljer 
Tea Seline Nergård Rønne (12) overrasket alle under helgens NM for junior i Oslo. 
Uten forventninger om finaler, vant hun hele tre medaljer!  
 
Med beskjedent smil om munnen var det en stolt trondheimsjente som kunne klatre 
opp på premiepallen etter lørdagens mangekampfinale. Etter flere år i skyggen av 
gutteturnerne, beviste Tea Seline at jentene i Trondhjems Turnforening nå er i 
fremmarsj.  
 
- Jeg skulle egentlig bare gjøre så godt jeg kunne, forteller en ydmyk turnjente med 
bronsemedalje rundt halsen”. 
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Junior-NM 2004 
Tea Seline Nergård Rønne med bronsemedalje i mange-
kampen (Foto: adressa.no) 

 

 

 

Teas gode resultater har tydeligvis vært en 
inspirasjonskilde, og resultatene i 2006 og 2007 viser at 
foreningen ligger helt i Norgestoppen blant de yngste i 
nasjonal sammenheng.  Spesielt har Marit Anita Schmid 
og Maija Johanne Jakobsen markert seg.  Marit ble nr. 5 i 
firekampen i klasse 1 i Landsfinalen i 2006 og var også i 
finalene i hopp, og bom og  frittstående, mens hun i 2007 
ble nr. 6 i klasse 2 (15-16 år) og finaleplasser i skranke  og  

hopp. Maija Johannes Landsfinaledebut i 2007 resulterte i 5.plass i firekampen i klasse 1 
og finaleplasser i frittstående og hopp. I frittståendefinalen ble hun belønnet med 
sølvmedalje.  
 
Maija Johanne Jakobsen er i 2008 med på NGTFs landslagsteam for junior, mens Eline 
Steinsbekk og Edda Sjølset Vidarsdotter i aldersgruppen 12/13 år er med satsings-
gruppen ”Morgendagens Turnere”.  
 

Et godt treningsmiljø med gode og stabile trenere er ganske avgjørende for å oppnå 
gode resultater, og i årsberetningen for 2006 berømmes trenerne både på jentesiden og 
guttesiden for sitt arbeid:  
 

”det er ikke bare sportslig at vi dominerer på landsbasis – alltid når vi representerer 
klubben i konkurranser, kommer det representanter fra andre klubber og gir oss 
komplementer for vår adferd og holdninger”.   

 
Gymnastique Moderne/Rytmisk Sportsgymnastikk 
En av de ytterst få idretter som er skapt av kvinner og for kvinner ble introdusert i Norge 
på slutten av 1960-tallet. Gymnastique Moderne (GM) kom til Trondhjems Turnforening 
i 1975/76 etter at flere av foreningens trenere hadde deltatt på et innføringskurs i regi 
av turnkretsen. Da foreningen med Plasthallen i 1976 fikk bedre plass, ble det opprettet 
et GM-parti for jenter under ledelse av en av de yngre trenerne, Eva Lise Belboe.  
 
I konkurransesammenheng debuterte foreningens jentetropp under Ungdommens 
Landsturnstevne i Haugesund i 1977 der de virkelig slo til, kvalifiserte seg til finalen og 
ble nr. 8. Dette ga ”blod på tann”, og ved stevnet i Haugesund to år senere oppnådde 
troppen en fin 4.plass. Etter hvert ble det flere tropper og individuelle gymnaster som 
hevdet seg i toppsjiktet i nasjonal sammenheng. 
 
Gymnastikk- og turnkretsen arbeidet aktivt for å få etablert den ”nye” konkurranse-
idretten som aktivitet i kretsens foreninger, og siden behovet for apparater og utstyr er 
langt mindre enn for turn, ble det etter hvert meget stor konkurranseaktivitet på 
kretsplan med deltakere fra flere foreninger.  Trondhjems Turnforening som i 
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begynnelsen hadde dominert på resultatlistene, fikk etter hvert konkurranse fra flere 
andre foreninger, spesielt ATIF som det senere ble etablert et positivt treningssamarbeid 
med, og Malvik RS-forening.  
 

Foreningens toppår resultatmessig ble 1980 – samme år som Gymnastique Moderne 
endret navn til Rytmisk Sportsgymnastikk (RS). Dette året ble foreningens juniortropp nr. 
2 i NM og vant juniorkonkurransen i foreningens egen nasjonale pokalkonkurranse, 
”Storebrand-Idun konkurransen”. Grethe Marie Belboe ble nr. 4 i den individuelle 
firekampen i NM junior der hun vant apparatfinalene i ring og køller.  
 

Adresseavisen (28.april 1980): 
”Trøndersk gjennombrudd i Gymnastique Moderne 
Årets  junior-NM på hjemmebane i Leangenhallen markerte det definitive gjennom-
brudd for GM-miljøet i Trøndelag, og kjenner vi jentene rett vil de nok vite å følge opp 
på seniornivå i årene som kommer. Andreplass i troppskonkurransen, to fattige 
tiendedeler bakvinneren, og seire i to av apparatfinalene til Grethe Marie Belboe – ja 
det gir så avgjort GM-jentene og turninteresserte trøndere grunn til å juble. Den flotte 
trønderske innsatsen blir ikke mindre imponernede når en vet at TT ikke har hatt 
Gymnastique Moderne på programmet i mer enn tre sesonger. 
 
(…) Grethe Marie Belboe nådde ikke helt opp i toppen i den individuelle firekampen, 
men vi velger likevel fullt å utrope henne til en av mesterskapets store 
forgrunnsfigurer.  (…) Vårt 15 år gamle GM-talent turnet seg imidlertid opp under 
søndagens apparatfinaler. (…) Grethe Marie  vant både ring og køller. I ring oppnådde 
hun karakteren 8,5, som også var konkurransens overlegent høyeste enkeltkarakter.” 
 

I NM under Landsturnstevnet i Tromsø i 1981 oppnådde både foreningens senior- og 
juniortropp finaledeltakelse og begge troppene endte på respektable 5.plasser. Grethe 
Marie Belboe ble nr. 6 i den individuelle firekampen og kvalifiserte seg til alle 
apparatfinalene. Hun hadde i tillegg flere plasseringer blant de aller beste i flere 
nasjonale konkurranser og ble belønnet med en plass på juniorlandslaget. 

 
Både Eva Lise og Grethe Marie forsvant etter hvert til mer sydlige breddegrader, og 
høsten 1984 fikk foreningen sin første utenlandske trener i moderne tid, Agatha 
Chrolenko fra Polen. De som fryktet eller håpet at en treningskultur etter østeuropeiske 
tradisjoner raskt skulle føre til topp resultater, ble nok på mange måter skuffet. Men 
Agatha var en dyktig trener som oppnådde mange gode resultater med foreningens RS- 
gymnaster, bl.a. oppnådde trioen Kristin Tessem, Nina Wickstrøm og Tone Larsen 
lagseieren i NM klasse B i 1984. 
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Seniortroppen som fikk en fin 5.plass i 
NM under Landsturnstevnet i Tromsø i 
1981. 
 Bak: Mona Ratejczak, Bente Amundsen, 
Eva Lise Belboe (trener), Kirsti Bjerkan, 
Grethe Marie Belboe (som også ble  nr. 6 
i den individuelle firekampen).  
Foran: Trine Røstad, Mette Bringedal og 
Marit  Ratejczak  
(Foto: Arve Schive) 

 
 
Grete Marie Belboe var i tillegg til å være en dyktig 
gymnast  også trener for foreningens RS-rekrutter. 
 
 
Foreningens RS-rekrutter sammen med sin trener 
på kretsturnstevne på Uhaug i 1982 
(Foto: Halvor S. Mellegaard) 

     
 
 
 
 

        
 
For mange av foreningens RS-gymnaster var det en stor opplevelse å bli invitert til å 
delta i en vennskapskonkurranse i England sommeren 1987 – en vellykket konkurranse 
og tur, skal vi tro følgende rapport som er sakset fra Gym & Turn nr.8, 1987: 
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Da foreningens seniortropp som ble nr. 5 i NM i 1988, avsluttet sin virksomhet etter 
vårsesongen 1989, var det allerede lagt et godt grunnlag for en juniortropp. Foreningens 
økonomi tillot imidlertid ikke deltakelse i det nødvendige antall kvalifiserings-
konkurranser forut for NM, og denne troppen ble oppløst i 1990.  
 
For å utnytte ressursene bedre ble det i 1991 innledet et samarbeid med ATIF, og dette 
samarbeidet resulterte i seniortropper med deltakere fra begge klubber som oppnådde 
gode resultater i nasjonale konkurranser, bl.a. en 3.plass i NM i 1995.  
 
Agatha Chrolenko sluttet som trener høsten 1995 pga at foreningen ikke kunne innfri 
hennes lønnskrav og ATIF overtok etter hvert i realiteten alt ansvar for den felles RS-
satsingen.  
 
Flere styrer hadde i flere år stilt spørsmål om foreningen skulle satse på så mange 
konkurransegrener som foreningen faktisk gjorde, og da byggeprosjektet for Statens Hus 
medførte et stort press på Gammelhallen hvor RS-gymnastene hittil hadde trent, vedtok 
årsmøtet i 1997 at foreningen i byggeperioden ikke skulle ha RS som aktivitetstilbud. 
Foreningens RS-gymnaster fikk tilbud om medlemskap i ATIF. Selv om intensjonen var at 
foreningen etter at byggeperioden var over og Nyhallen ferdig skulle vurdere RS-
tilbudet, har det ikke vært RS-aktivitet i foreningen siden vårsemesteret 1998.        
 

Troppsgymnastikk 
Troppsgymnastikken som var den opprinnelige konkurranseformen i både internasjonal 
og norsk gymnastikk, hadde stor oppslutning i de første 75 år av turnsportens historie i 
Norge. Det var troppene som konkurrerte i de olympiske leker og det var troppene som 
ga norsk turn internasjonalt ry.  Det var troppskonkurranser på de nasjonale turn-
festene/stevnene (Landsturnstevnene) og troppsgymnastikken har alltid hatt en sterk 
forankring i Trondhjems Turnforening. Allerede på den første nasjonale turnfesten i 
Fredrikshald (Halden) i 1886 gjorde foreningens turnere seg bemerket. Selv om følgende 
skjedde lenge før den tidsepoke denne beretningen skal handle om, er det fristende å ta 
med følgende historie fra dette første stevnet31:  
 

”Før stevnet gikk der rykter i Trondhjem om at turnerne sørpå var fenomenale i 
trampolinesprang, og foreningens gutter la seg i hardtrening. Der ble anskaffet nye 
ben til bukken etter oppgitte mål, men det var nok en misforståelse mellom alen og 
meter, så da de nye ben ble satt i, ble bukken så høy at man nesten måtte bruke stige 
til den. Nå, feilen ble saget av til rimelig høyde, og der ble trenet meget ivrig.  
 
I Fredrikshald kom trønderne inn etter ”Studentene”, som tilslutt hadde bukken så høy 
at det bare var 2 hull igjen å flytte opp. Plasskommandanten spurte hvor meget der 
nå skulle flyttes ned, hvorpå Middelthon (turnlæreren) overlegent svarte: ”Æ tænke vi 
lar’n stå som’n e, æ”. Turnerne greide hoppet, og der ble flyttet opp til øverste høyde 
som med møye også klartes. Middelthon kommanderte på ny: ”Sæt op 2 hål te” og da 
der svartes, at det nå gikk det ikke an å flytte opp mere, snudde Middelthon seg 
foraktelig og sa: ”Det va da fa’en til bokk”.  

                                                           
31 Fortalt av foreningens æresmedlem Dominicus Bech til Norges Gymnastikk- og Turnforbunds 

Jubileumsskrift i forbindelse med forbundets 50-års jubileum i 1940  
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Det kunne bløffes i gamle dager også! Det hører med til historien at foreningens turnere 
reiste hjem fra Halden med to gullmedaljer.  
 
I de påfølgende år før forrige århundreskifte var herretroppen fra Trondhjems 
Turnforening av de absolutt beste i landet, og to av foreningens turnerne, brødrene 
Rasmus og Torleif Pettersen, var med på troppen som vant Norges aller første OL-gull i 
Athen i 1906. 
 
Frem mot 100 års-jubileet deltok foreningens herretropp i NM under Landsturnstevnet 
hvert 4. år. Resultatene var noe varierende, men stort sett hevdet troppen seg blant de 
beste. Til Landsturnstevnet i Halden i 1954 var det en klar ambisjon om å kunne stille 
både med en dametropp og en herretropp. Kravene til troppsturnerne var imidlertid 
stadig blitt større og antall turnere var ikke større enn at man måtte innse at 
troppsprosjektene hang i en tynn tråd. Dametroppen fikk folk på sykelisten og dermed 
var den ute av dansen. Herretroppen var også i faresonen, men greide på en mirakuløs 
måte å være fulltallig. Og troppen hevdet seg meget bra – i felt A, 
gymnastikkprogrammet, var den overlegent best, og med dette hadde troppen en 
utmerket utgangsposisjon for de neste feltene. Selv med en del svakheter gikk arbeidet i 
apparatfeltet jevnt bra, og troppen endte på andre plass i klasse 2, tett bak Oslo 
Turnforenings 2.lag. Men dette var siste gang Trondhjems Turnforening hadde tropp i 
NM etter det gamle og tradisjonelle systemet. Under Landsturnstevnet i Trondheim i 
1958 hadde foreningen ingen herretropp med i troppskonkurransen, og i den 
forbindelse skriver foreningens formann i 100 årsberetningen:  
 

”Man føler et stikk i hjertet av dårlig samvittighet under troppskonkurransen for 
herrer – for første gang mangler det trønderske innslaget”.  
 

Troppsgymnastikken har alltid vært en viktig aktivitet i foreningen – både 
konkurransetropper og oppvisningstropper. Styrene i 1960 årene var til overmål 
fornøyde når det ble etablert gode oppvisningstropper og så sannsynligvis for seg at det 
nok en gang skulle være mulig å ”spise kirsebær med de store” i NM-sammenheng. 
Skuffelsen i årsberetningene over at troppene ”døde hen” nesten like raskt som de var 
etablert, er bokstavelig talt til å ta og føle på i årsberetningene. 
 
Det skulle gå mer enn 20 år før foreningen igjen deltok med herretropp i et NM i 
troppsgymnastikk. I mellomtiden kom damene på banen. På Landsturnstevnet i 1958 var 
damene representert med både en tropp i klasse III og en (junior)tropp i eliteklassen. I 
følge Dame forturnerskap hadde troppen i klasse III et ”meget pent program, som ble 
presist og pent utført”, mens troppen i eliteklassen oppnådde ”et godt resultat, troppens 
unge alder tatt i betraktning”. 
 
Og i formannens rapport fra Landsturnstevnet i Bergen i 1962 legger han ikke skjul på sin 
begeistring og stolthet over dametroppen som under ledelse av Grethe Evjenth 
oppnådde en flott 2.plass i NM klasse I:  
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”Vi kan også føye til nok en fjær i hatten. Dametroppen vår gjorde en strålende 
innsats under landsturnstevnet i Bergen, så fin innsats at vi faktisk satt og kløp oss 
selv i armen om vi skulle tro at dette var sant”. 

 

 Av ulike (og også naturlige) årsaker lyktes det ikke foreningen å holde denne troppen 
sammen og Trondhjems Turnforening hadde ingen deltakelse i troppskonkurransene 
under Landsturnstevnet i Gjøvik i 1966.    
 
I slutten av 1960-årene ble det etablert en ny dametropp under ledelse av Liv Heimstad 
– en tropp som bestod av en blanding av de eldste konkurranseturnere og deltakere fra 
dame turnparti. I utgangspunktet var dette en ren oppvisningstropp som allerede ved 
sin første oppvisning på kretsturnstevnet på Røros i 1968 høstet stor applaus og var 
”kretsturnstevnets populæreste og fineste innslag”  i følge Adresseavisens utsendte. 
 
Troppen  prøvde også  å ”blåse liv” i den gamle tradisjonen med samarbeidet med 
Järpen Gymnastikförening. 
 
Da troppen bestemte seg for å delta i troppskonkurransen under Landsturnstevnet i 
Haugesund i 1970, var det ikke så mange som hadde særlige forhåpninger til plassering – 
aller minst deltakerne selv. Stor var overraskelsen og gleden da troppen oppnådde en fin 
2.plass i klasse III og hadde med seg en fin pokal tilbake til foreningen. 
 
Troppen holdt sammen et par år etter NM-deltakelsen og deltok bl.a. med oppvisning 
under kretsturnstevnet på Lerkendal i 1971. 
 

Adresseavisen:  
”Siste post på programmet, dametroppen under ledelse av Liv Heimstad, var 
naturligvis beste. Men så er jo dette mer en elitetropp som kan vise til andreplass 
under landsturnstevnet.” 

 

 
  
Hele og deler av dametroppen som tok en overraskende 2.plass i NM i 1970. De røde 
defileringsdressene var selvsydde for anledningen. På huk foran de rødkledde instruktøren Liv 
Heimstad. (Foto:privat) 
 
Da Gymnastique Moderne ble introdusert som konkurransegren i Norge i 1970 ble dette 
i noen år den prioriterte troppsgren for damer og jenter, mens troppsgymnastikken på 
herre-/guttesiden syntes å bli fortrengt av de individuelle konkurranser.  
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For på nytt å få opp interessen for troppsgymnastikk som konkurranseform ble det fra 
begynnelsen av 1980-årene innført årlige Norgesmesterskap og det ble lempet noe på 
det strenge dommerreglementet med større grad honorering av oppfinnsomhet for å 
skape show og gøy både for gymnastene og publikum. De akrobatiske ”klovnerier” som 
tidligere hadde vært vanlige oppvisningsinnslag i norsk turn fant også veien til 
konkurransene først og fremst anført av studentene fra NTHI32.   
 
Disse ble imidlertid godt fulgt opp av Trondhjems Turnforenings herretropp - noe som 
gjorde den tidligere formannen i  Trondhjems Turnforening  og avgåtte  turnpresidenten 
Arne Wold så betenkt at han i NGTFs meldingsblad Gym & Turn i etterkant av NM i 
Leangenhallen i 1980 (se side 123 - 124) skrev et innlegg som bar tittelen ”Klovnerier på 
parketten”: 
 

”Utglidningen er der. Folk ler av medbrakt slunken ryggsekk, av rytmisk eller  urytmisk 
hinkende gymnaster, av knall fra saluttkanon eller kinaputt eller noe annet oss 
tilskuere helt uvedkommende, og av joikende og skjerfprydede landsmenn. Visste man 
ikke bedre, skulle man tro at de holdt hele konkurransen for narr. Man rekrutterer ikke 
på det viset. Det er bare en ting å gjøre: Kjør med strammere tøyler! Det er ikke alt 
nytt som er godt, slett ikke når det utvikler seg til bajaseri.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTHIs tropp ved NM i 1978 – var det 1980-utgaven 
av denne som var utgangspunktet for Arne Wolds 
indignasjon?  (Foto: Halvor S. Mellegaard) 
 
 

 
Arne Wolds innlegg avstedkom en lang debatt i 
Gym & Turn. Trondhjems Turnforenings Stig 
Rønne som ved mesterskapet i 1980 var trener 
og deltaker på den nyetablerte troppen til 
Vestfoldklubben STAG, påpekte at tropps-
gymnastikkens klasse 2 med sin ”løsere” 
ramme bidro til beholde tidligere gutte- og 
juniorturnere i turnmiljøet, mens Arne Wold 
mente at denne formen for troppsgymnastikk 
var ”dill-dall” og kun ”et kunstig åndedrett for å 
holde troppsgymnastikk på herresiden i live”. 

 
Det skulle vise seg at Arne Wold tok grundig feil – et kvart århundre senere er tropps-
gymnastikken for begge kjønn den konkurransegren i Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund som har størst vekst og deltakere, og forbundsstyrets spådom i NGTFs 
beretning for 1984-85 om at det innen få år ville være nødvendig med 
kvalifiseringskonkurranser til NM, har slått til. Dette skyldes ikke minst et utrettelig 
arbeid fra ansvarlige ildsjeler i NGTF som også har bidratt til at det på nytt arrangeres 
internasjonale konkurranser – Nordiske mesterskap fra 1988 og Europamesterskap fra 
1996 (etter prøvemesterskap i 1993,1994 og 1995).   

                                                           
32  I dag NTNUI 
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Vi vil påstå at Stig Rønne har en stor del av æren for at troppsgymnastikken i Norge i 
moderne tid har hatt en eventyrlig utvikling. Han ga seg ikke med debatten med Arne 
Wold. I et ”Brev fra leserne” i Gym & Turn i mai 1985 kritiserte han NGTFs Teknisk 
Komite Menn som den gang hadde ansvaret for troppsturn, for manglende interesse og 
karakteriserte årets arrangementet av   NM som ”venstrehåndsarbeid”. Han avsluttet 
sitt brev med følgende: 
 

”I Trondhjems Turnforening har problemet tidligere vært å holde på gymnastene etter 
at de har fylt 16 år. Dette ga seg utslag i lite instruktører og lite rekruttering til  
administrative verv. Etter at vi startet opp med troppsturn har troppspartiet vært det 
eneste gutte-/herrepartiet med økning i antall deltakere. Vi har på dette troppspartiet 
vært 20 – 30 deltakere, og kommer til våren å stille med 3 – 4 tropper i NM. Disse 
deltakerne er fortrinnsvis instruktører i foreningen, som vi har klart å beholde på 
grunn av vår satsing på troppsturn. Er det ikke den utviklingen andre foreninger også 
trenger? 
 
Min oppfordring til alle foreninger: Sats på troppsturn både for gutter, piker, herrer og 
damer. Dere greier sikkert å samle enten 6 gutter/herrer eller 3-4 av hvert kjønn til en 
tropp. Hvis dere greier dette, vil dere ha igjen for dette på lang sikt. Troppsturn gir et 
meget godt sosialt miljø, og dette er en av grunnene til at herre- og mix-
konkurransene MÅ arrangeres sammen.” 
 

Det er uvisst å si hvilken betydning Stigs brev hadde, men faktum er at kun få år senere 
var troppsgymnastikken organisert i en egen komite i NGTF. Samarbeidet mellom de 
nordiske gymnastikkforbundene medførte at troppsgymnastikken ble etablert i Den 
europeiske gymnastikkunionen (UEG) som selvstendig konkurransegren med et 
internasjonalt reglement – og ikke minst utdanning av dommere, både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Både det noe løsere dommerreglementet og debatten var viktig i en tid da tropps-
gymnastikken for herrer hadde synkende oppslutning. De mer showpregede troppene 
bidro til å få troppsgymnastikk som aktivitet og konkurransegren opp av den bølgedalen 
den hadde vært i. Både hva angår apparater og klasser og ikke minst reglement har 
troppsgymnastikken siden midten av 1980-årene gjennomgått store forandringer. I 
dagens troppsgymnastikk konkurreres det i to klasser33 – TeamGym og Nasjonale 
klasser. TeamGym er den internasjonale konkurranseformen (Nordiske mesterskap og 
Europamesterskap) der det konkurreres sammenlagt i øvelsene frittstående, trampett 
og tumbling (3-kamp). I de Nasjonale klasser er det separate konkurranser i hver øvelse 
(enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter 
eller en mix av begge kjønn.  Det ”løsaktige” dommerreglementet fra slutten av 1970-
årene og begynnelsen av 1980-årene er for lengst avløst av et internasjonalt 
dommerreglement.     
 

                                                           
33

  TeamGym som konkurranseform ble etablert i 1984 under  navnet Nordisk klasse. Dette ble endret til 

Euroteam  i 1998 og  til TeamGym i 2004. Opprinnelsen til de Nasjonale klasser er de tidligere 

Trampettklasser og Gymmix-klasser. Siden 2001 er Gymmix-klassen erstattet av Frittstående i 

Nasjonale klasser. 
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Trondhjems Turnforenings ”gamle” tradisjoner innenfor troppsgymnastikken på 
herresiden ble gjenopplivet under Landsturnstevnet i Trondheim i 1978 da foreningens 
herretropp under ledelse av Knut Arve Johansen oppnådde en høyst overraskende 
2.plass i NM klasse.  Om konkurransen skrev Paal Clasen i Aftenposten: 
 

”I klasse 2 var det mye gøy. Sandane Turn, som bare viser seg frem på 
landsturnstevner hvert 4.år, hadde et gymnastikkprogram datert sånn rundt 1920. De 
tok seg ikke selv høytidelig og ble mektig populære. NTHI hadde en tropp som satset 
på rent sirkus, med egen supportergjeng og startskudd med kanon innendørs. Festlige 
bajasøvelser paret med de volter og vanskeligheter de skulle ha, fikk publikum til å 
brøle av latter. Oslo Turn tok likevel kaka. Et praktfullt jazzprogram. Koreografert av 
den profesjonelle danser Håvard Engell, et så gedigent program at det kunne ha vært 
vist fra en hvilken som helst førsteklasses scene.  
 
(….).Trondhjems Turn hadde en dyktig tropp, også de noe jazzpreget, men her så vi 
klart forskjellen når det står en god turntrener bak, kontra en profesjonell koreograf. 
Der hadde amatøren lite å stille opp.” 
 

Paal Clasen konkluderte med at det var moro i Nidarøhallen denne dagen. 
 

 

 

Foreningens herretropp etter 2.plassen i NM i 
1978 
Bak: Roar Hofstad, Knut Arve Johansen (trener), 
Stig Rønne, Nils Mosdahl. 
 Foran: Kjell Hekkelstrand, Ketil Storvik, Andreas 
Udbye. (Foto: Halvor S. Mellegaard) 
 
 
 
 
 
Og godt begynt er halvt fullendt. I NM under 
Landsturnstevnet i Tromsø i 1981 ble 
foreningens herretropp Norgesmestere i kl.2, 
nå med Stig Rønne som trener.   
 
Redaktøren av Gym & Turn karakteriserte i 
sin reportasje troppen på følgende måte:  

 
”avanserte ablegøyer som krevde sine turnere og som var drillet til bortimot  det 
perfekte”. 

 

Troppen kjørte så presist og samkjørt som den aldri hadde gjort før.  Det ble hevdet at 
en viktig årsak  til dette  var at en av deltakerne hadde vært  ute en tur kvelden før og 
var i litt dårlig form.  Dette gjorde at alle gløttet på han, og dermed gjorde vi øvelsene 
meget presist!   
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Og Adresseavisen var fornøyd:  
 

”Trønderske norgesmestere i turn vokser ikke på trær. Men under avslutningen av 
Landsturnstevnet i Tromsø i helgen slo seks av guttene fra Trondhjems Turnforening 
til. Det var i klasse to at Stig Rønne, Kjetil Storvik, Roar Hofstad, Nils Mosdal, Kjell 
Hekkelstrand og Arve Schive for første gang kunne hente hjem NM-tittel. Reserven 
Stig Myran fikk også æren av å være med på Trondhjems Turnforenings første 
norgesmesterskap i troppsturn i moderne tid.” 
 

Troppen gjentok bedriften i 1983 og 1984. I 1985 ble det ikke noe mesterskap på 
troppen som imidlertid deltok i Nordisk prøvemesterskap i Falun, Sverige. Om denne 
deltakelsen heter det i foreningens årsberetning at  
 

”troppen fikk en fin plassering og kom tilbake med nye og gode impulser til 
videreutvikling av troppsturn”. 

 
Og resultatene i årene fremover uteble ikke.  I årene 1986 – 1995 ble Trondhjems Turn-
forenings herretropp Norgesmestere hele 8 ganger i Nordisk klasse (tilsvarende dagens 
TeamGym) – dette ble etter hvert nesten en selvfølge for foreningens styre som i 
årsberetningen for 1988 omtalte NM-tittelen som ”tradisjonen tro” (!).  
 
Totalt ble det 13 NM-titler på Herretroppen som også deltok i seks Nordiske mesterskap 
med respektable resultater - bronsemedaljen i 1993 (Island) var mer enn hederlig. I 1994 
ble troppen tatt ut til å representere Norge i det andre prøve- EM i Hamburg. 
 
 

Det er utenkelig å snakke om Herretroppen uten samtidig å trekke frem Crazy-troppen. 
Denne startet på midten av 1970-tallet som avslutning på foreningens juleoppvisninger og 
var på mange måter starten på Herretroppen. Crazy-troppens halsbrekkende  oppvisninger 
på forskjellige arrangementer, spesielt på juletrefester som byens bedrifter arrangerte for 
sine ansatte, var det økonomiske fundamentet for Herretroppens konkurransedeltakelse. På 
det meste hadde troppen over 20 oppvisninger i en julesesong og opptil 3 oppvisninger pr. 
dag. Lokalitetene var ikke alltid like velegnet for slike oppvisninger, og flere ganger måtte 
tilløpet starte med full fart nede i en trapp. Når juletrefestene ble arrangert i Turnhallen, var 
det et høydepunkt når Crazy-nissene kom ned fra taket. Crazy-troppen var selvsagt i 
foreningens deltakelse i borgertoget 17.mai, og byens befolkning stod spent og ventet på  at 
troppen skulle komme. Høydepunktet i Crazy-troppens karriere var det uoffisielle 
Norgesmesterskapet under Landsturnstevnet i 2001. 
 
Troppen er ikke like aktiv i dag, men det lykkes alltid den harde kjernen å samle nok av unge 
og gamle turnere som er ”gale” nok for juleoppvisningens høydepunkt - crazy-turn med 
dristige, umulige og halsbrekkende øvelser til stor begeistring for barna og hjertet opp i 
halsen hos de voksne.   

 
 
Herretroppen var  foreningens ”flaggskip” i mange år, og de gode resultatene over-
skygget det faktum at foreningen i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene 
også hadde en god dametropp.  
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Foreningens herre- og dametropp i NM i Haugesund i 1990 
(Foto: privat) 

Dametroppen ble nr. 4 i NM i 
1987 og i mesterskapet i 
1989 som ble arrangert av 
Trondhjems Turnforening ble 
det endelig medalje til 
dametroppen – en over-
raskende bronsemedalje var 
godt som gull. Faktisk så det 
en liten stund ut til  bli sølv – 
etter finregning blant 
dommerne ble Trondhjems-
troppen passert med fem 
hundredeler av sølvvinner 
Hermes.   Jentene   jublet  så 
høyt  etter  at karakteren  for 

siste øvelse var annonsert at NM-speakeren måtte be dem vente med jubelropene til 
premieutdelingen. Herretroppen tok ved dette mesterskapet også bronsemedaljen, men 
var på langt nær så  fornøyde som dametroppen idet de mente seg langt fra rettferdig 
bedømt i frittstående. Og det var bare dametroppen som kvalifiserte seg til Nordisk 
mesterskap. Dametroppen deltok i NM frem til 1994, men oppnådde aldri senere å stå 
på seierspallen.  
 
Troppsarbeidet på damesiden lå dessverre nede frem til høsten 2002 da det ble 
besluttet å satse på en seniortropp i Euroteamtropp av de eldste jentene som holdt på 
med apparatturn. Denne troppen deltok i sitt første NM i 2003 - startvasker pga skader 
hindret full innsats, men troppen fikk likevel en hederlig plassering. Troppens beste 
resultat ble oppnådd i NM under Landsturnstevnet i Mosjøen ble i 2005 med en 3.plass i 
TeamGym.  
 

 

Etter 2005 sluttet mange av jentene, og de ”gamle” ble 
erstattet av yngre krefter. Den nye TeamGym-troppen 
oppnådde en 6.plass i NM i 2006 og deltok ikke i NM i 
2007. 
 
I NM i Nasjonale klasser i 2008 som Trondhjems 
Turnforening selv arrangerte, var foreningens tropper 
kvalifisert til deltakelse i alle apparater – det beste 
resultatet ble oppnådd av en av juniortroppene i 
frittstående. TeamGym-troppene deltok i 2008 i 
Norgescup og juniortroppen i dameklassen oppnådde 
en flott 6.plass i NM. 
 
Jørgen Rakke i luftig svev  i Borgertoget 17.mai. 
 (Foto: Adresseavisen) 
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Foreningen deltok også i 1980-årenes Gymmix-klasse – først med en ren foreningstropp 
som ble nr. 4 i NM i 1987. I 1994 innledet foreningen et samarbeid med Malvik RS-
forening om en Gymmix tropp – denne troppen fikk 3.plass i NM både i 1994 og 1995.   
Fra midten av 1980-årene har foreningen satset mye på gutte- og jentetropper, og med 
gode og erfarne trenere har det etter hvert blitt en stor bredde  innenfor denne 
aktiviteten – med både stor deltakelse og hederlige resultater i de Nasjonale klassene i 
nasjonale junior- og rekruttkonkurranser. Å bygge opp et troppsmiljø for gutter og jenter 
har selvsagt ikke vært noe enmannsshow. Både trenerne på konkurransepartiene og 
breddepartiene har bidratt. NTNU-studentene Jørgen og Stian Rakke med stor erfaring 
fra Vestfoldklubben STAG som i mange år har vært blant landets beste klubber i 
troppsgymnastikk,  har i de senere år hatt hovedansvaret for konkurransetroppene.  
 
 

Deltakelse i oppvisninger  og stevner 
Deltakelse i oppvisninger og stevner har alltid vært tradisjon for foreningens 
medlemmer. For den store bredden har dette vært de årlige høydepunkter.  
 
Foreningen markerte frem til 1962 avslutningen på vårsemesteret med en egen 
våroppvisning med mange oppvisningstropper i aksjon, og siden 1970 har 
juleoppvisningen i begynnelsen av desember vært det arrangementet der foreningen 
har demonstrert bredden og mangfoldet i aktivitetstilbudet – spesielt for barn og 
ungdom, men fra tid til annen har også mosjonister og veteraner deltatt med 
oppvisningstropper.  
 
Adresseavisen  beskrev den første oppvisningen i 1970 som gikk over to dager som 
”Gigantoppvisningen” med 1700 betalende tilskuere.  
 

Mange husker vinteren 1973 med oljekrise og bilfrie helger – også den helgen det skulle 
være juleoppvisning i Nidarøhallen. Styret var både bekymret og spente. Ville 
gymnastene komme seg til Nidarøhallen, og ville de komme tidsnok?  Ville det komme 
noen tilskuere? Bekymringene viste seg å være helt ubegrunnet. Både barn og foreldre 
møtte opp!  Hallen var absolutt stappfullt av unge og gamle og tribunekapasiteten ble 
sprengt – flere stoler ble hentet, og tilslutt satt de ytterste tilskuerne  helt ute på teppet 
og fikk til dels ivrige unger rett i fanget. På parkeringsplassene rundt Nidarøhallen var 
det bare spor i snøen etter mennesker, til fots eller på ski, ingen spor etter biler!   
 
De fleste juleoppvisninger har vært arrangert i hall A i Nidarøhallen (Trondheim 
Spektrum) med et entusiastisk og velvillig publikum av (først og fremst) forventningsfulle 
foreldre og besteforeldre tilstede. I noen år ble imidlertid oppvisningen avholdt i 
Turnhallen – først i Plasthallen, deretter i Nyhallen.  

Det ble etter hvert for trangt om plassen i Nyhallen både for publikum og utøvere, og 
juleoppvisningen ble flyttet tilbake til Nidarøhallen  og hall A.  
 
Publikumsoppslutningen i 2007 sprengte alle grenser og styret skriver i sin årsberetning:  
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”det har aldri vært så mye tilskuere som i år, og å si at hallen var ”sprengt” blir å 
underdrive, nå MÅ vi få storhallen (i Trondheim Spektrum) hvis vi skal kunne 
arrangere denne populære oppvisningen på en akseptabel måte”. 
 

Og i 2008 var det juleoppvisning i den største hallen i Trondheim Spektrum – også denne 
gang med fullsatte tribuner. Det var en flott jubileumsoppvisning med mange fine og 
kreative innslag.  Adresseavisen hadde en fyldig omtale av oppvisningen og foreningens 
arbeid for barn og unge34, og store deler av oppvisningen ble også vist på TV-Adressa.  
 
I fokus for juleoppvisningen er foreningens barn og ungdom: 
  

Elite og bredde 

    

 
                                       

(Foto: Steinar Fugelsøy) 

     
 
 
  
 
 

                                                           
34 ”Adresseavisens” reportasje avslutter oppsummeringen av jubileumsåret 2008. 
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Og alle må hjelpe til: 

  
Formannen      Æresmedlemmer 

 
 

                                                 Trenere og foreldre 
(Foto: Steinar Fugelsøy)  
 
Juleoppvisningens høydepunkt har tradisjonelt blitt avsluttet med besøk av julenissen og 
”Crazy-gjengen” som gjør de mest halsbrekkende øvelser i turnapparatene: 
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(Foto: Steinar Fugelsøy) 

 
Foreningens medlemmer har i tillegg til de interne oppvisninger deltatt på de årlige 
kretsturnstevner, på landsturnstevner og på internasjonale stevner og oppvisninger. Om 
disse breddemønstringene forteller ikke årsberetningene særlig mye – hverken hva 
angår omfang, form eller innhold, noen ganger har omtalen vært begrenset til en reise- 
og værrapport. Men siden værforholdene er en viktig faktor ved utendørs-
arrangementer, ble kanskje reisen det største høydepunktet når været ødela mye av 
selve stevneopplevelsen.  
 
Det første kretsturnstevnet for voksne i Trøndelag ble arrangert i Trondhjem i 1902 
etter at Trøndelagen Turnkrets var etablert året før. Og selv om det gjennom årene har 
vært ulike kretsorganiseringer i Trøndelag35 ble det frem til den siste delingen av 
Trøndelag gymnastikk- og turnkrets i 1988 i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag arrangert 
trønderske kretsmesterskap og kretsturnstevner – både for barn og voksne. Etter 1988 
har hver av kretsene tatt hånd om sine kretskonkurranser og kretsturnstevner for barn.  
 
Et samarbeid mellom Trøndelag gymnastikk- og turnkrets og Opplandske gymnastikk- og 
turnkrets om voksenstevnet som ble innledet i 1981 om kretsturnstevnet for voksne har 
fortsatt etter at begge de store kretsene ble delt, og stevnet går nå på omgang mellom 
gymnastikk- og turnkretsene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland. I de 
senere år er det i tillegg etablert et samarbeid mellom kretsene i Sør- og Nord-Trøndelag 
om et Ungdomsstevne som har fått stor oppslutning (se side 61). 
 
Deltakelsen på de voksnes kretsturnstevne har i løpet av de siste 50 årene variert mye. 
Tidligere var det ikke uvanlig med 70 – 80 deltakere fra Trondhjems Turnforening fordelt 
på ulike oppvisningsprogram (store fellestropper og foreningstropper). I de siste 50 
årene har damene utgjort hovedtyngden av foreningens representasjon og den 

                                                           
35 Organiseringen vekslet mellom Trøndelagens Turnkrets, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Trondheim 

gymnastikk- og turnkrets frem til etableringen av Trøndelag gymnastikk- og turnkrets i 1960 som igjen 
ble delt i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag gymnastikk- og turnkretser i 1988. 
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mannlige deltakelsen har vært høyst variabel. Herre Forturnerskap beretter  i 1959 at 
foreningens herreveteranparti deltok med egen tropp for første gang –  
 

”oppvisningen ble avsluttet med pyramide som høstet fortjent bifall”,  
 

og foreningen hadde i 1960 både en tropp for veteraner og en tropp med unge gutter 
som gjorde en god innsats. Foreningens MixTrim-tropp som debuterte på kretsturn-
stevnet i Stjørdal i 1975 som et nytt og populært innslag, var i noen år et fast innslag på 
stevnene. Fra kretsturnstevnet i Verdal i 1977 berettes det om en stilfull oppvisning av 
herreveteranene, solid innsats av MixTrim-troppen og et meget humoristisk innslag av 
”mannetroppen”.   
 
Etter 1983 da foreningen arrangerte kretsturnstevnet i forbindelse med sitt 125 års-
jubileum har den mannlige deltakelsen fra Trondhjems Turnforening på kretsturn-
stevnene dessverre stort sett glimret med sitt fravær.  
 

 
Foreningens Step-tropp som deltok på kretsturn-
stevnene i 2007 og 2008 – bildet er hentet fra 
troppens oppvisning ved foreningens 150 års-
jubileum i Turnhallen i 2008 (Foto: Snorre Hovdal) 

Det er kvinnene som har opprett-
holdt foreningens stevnetradisjoner 
med deltakelse på fellestropper for 
damer,  mosjonister og  veteraner  
og på spesialtropper. Et gledelig 
unntak er foreningens oppvisnings-
tropp med stepbrett som har deltatt 
på kretsturnstevnene i 2007 og 
2008, der damene har fått selskap 
av en mann. Håpet er at den 
mannlige deltakeren etter hvert skal 
få følge av flere.   
 

Formen  på   kretsturnstevnene    for 

 voksne har ikke endret seg så mye 
gjennom de siste 50 årene, og disse stevnene synes ikke å appellere til de ”unge voksne” 
selv om det er tilbud om ”Lær på stevnet”-aktiviteter og muligheter for å delta med egne 
forenings/spesialtropper. Stevnedeltakelsen viser en klart nedadgående tendens  og 
gjenspeiler nok det faktum at turnforeningene ikke lenger er alene om å gi tilbud om 
fysisk aktivitet for voksne, og har problemer med å konkurrere med de kommersielle 
treningstilbudene og mosjonsarrangementer. Det totale deltakerantall på 
kretsturnstevnet på Beitostølen (Oppland) i 2008 var kun ca. 150, og Trondhjems 
Turnforening med sine 22 deltakere var største forening, hvorav flesteparten var 
kvinnelige gymnastikkveteraner. Kretsturnstevnene for voksne har heller ikke den 
publikumsappell som de en gang hadde – utendørs oppvisninger av estetisk gymnastikk 
gir ikke publikum den samme spenningsfølelsen som for eksempel friidrett med 
konkurransen ”mann mot mann” og fotballkamper. Men for dem som trofast deltar på 
kretsturnstevnene hvert år er dette et høydepunkt som ikke minst er sosialt og gir 
mulighet både til å gjenoppfriske gamle bekjentskaper og gjøre nye.     
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Barnekretsturnstevnet som ble initiert av Odd Magnar Iversen i 1956 har de siste 50 
årene endret seg mye både i form og innhold. Fra at stevnet kun hadde oppvisning av 
fellestropper og ble arrangert på en dag (søndag) med fellestrening tidlig på 
formiddagen og defilering og oppvisning på ettermiddagen, starter nå stevnet gjerne 
allerede fredag kveld. Kretsturnstevnene for barn har på mange måter utviklet seg til en 
aktivitetshelg med trening og oppvisning av fellestropper og foreningstropper, 
kretsmesterskap og mer uformelle konkurranser i de ulike grenene innenfor gymnastikk 
og turn samt muligheter til å prøve nye aktiviteter. Formen og innholdet i fellestroppene 
har også endret seg fra den gammeldagse linjegymnastikken til tropper med dans og 
pop, trampett, tropper med utgangspunkt i ”Idrettens grunnstige” etc., og viser et 
tverrsnitt av turnforeningenes arbeid for barn og unge.  
 
Barnekretsturnstevnene hadde i 1960- og 1970-årene et relativt konstant deltakerantall 
på 1000 – 1500 fra begge Trøndelagsfylkene – på stevnet som ble arrangert av 
Trondhjems Turnforening i 1987 var det hele 2005 deltakere. 
 
Delingen av Trøndelag gymnastikk- og turnkrets medførte naturlig nok lavere 
stevnedeltakelse i hver av kretsene. Da Trondhjems Turnforening på nytt var arrangør i 
1994 deltok ca. 630 barn. Deltakerantallet har imidlertid gått oppover igjen, og da 
foreningen for andre gang etter kretsdelingen var arrangør i 2005 hadde deltakerantallet 
fordoblet seg til ca. 1300.  
 
Deltakelsen fra Trondhjems Turnforening har imidlertid vært noe varierende. I 1960-
årene rapporteres det årlig om ca. 400 deltakere fra Trondhjems Turnforening. Toppen 
ble nådd i årene 1977 – 1980 da foreningen deltok med over 600 deltakere. Dette 
skyldtes først og fremst at turnkretsen i 1977 oppfordret turnforeningene/turngruppene 
til å delta med selvlagede program i tillegg til fellestroppene.  
 
Bildene under fra slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-årene viser noen av 
foreningens deltakere i ulike oppvisninger.  
 
Klæbu 1978 

  
Foreningens yngste deltakere defilerer – og deltar på fellestropp piker 7-9 år  
(Foto: Halvor S. Mellegaard) 
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Uthaug 1982 

 

Tøffe turngutter og ---- Spente RS-rekrutter (Foto: Halvor S. Mellegaard) 
  
 
Namsos 1984 

  
Trondhjems Turnforenings oppvisning (Foto: Halvor S. Mellegaard) 

 
Oppfordringen om ”egne oppvisningsopplegg” ble tatt imot med åpne armer av 
Trondhjems Turnforening. De enkelte partiene fikk ulike oppgaver som tok utgangspunkt 
i det som var kjernen i treningen i løpet av året – det hele ble sydd sammen av 
foreningens tekniske utvalg. Etter generalprøve helgen før stevnet, var det en stålende 
oppvisning av foreningens ca. 600 deltakere med demonstrasjon av foreningens 
aktiviteter for barn og ungdom. Her var alle med - breddepartiene og 
konkurransepartiene, det var turnapparater og småredskaper (GM/RS). 
 
Dette opplegget ble fulgt i flere år fremover, men i 1991 ble det slutt på vår 15-årige 
tradisjon med deltakelse med ”eget opplegg”. Kretsen bestemte at det igjen kun skulle 
være fellestropper i den store (tradisjonelle) oppvisningen på søndagen. 
 
Å trene på fellestabeller falt ikke i smak hos foreningens yngste, og bare ca. 80 deltakere 
fra Trondhjems Turnforening i 1991 var den laveste stevnedeltakelsen i manns minne. 
Og bedre ble det ikke i årene fremover – et deltakerantall på under 50 i midten av 1990-
årene var lite å skryte av for en så stor forening som Trondhjems Turnforening. Det lave 
deltakerantallet hadde sikkert flere årsaker, bl.a. skriver foreningens Gymnastikkutvalg i 
årsberetningen for 1997 at informasjonen til foreldrene ikke har vært god nok. Bedre 
informasjon og flere utfordringer i form av spesialtropper ga rask uttelling – allerede i 
1998 da foreningen i tillegg til deltakelse på fellestropper også deltok med tre 
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spesialtropper, var deltakerantallet nesten fordoblet fra året før. På stevnet i Rissa i 
2000 var Trondhjems Turnforening den største foreningen med 138 deltakere, og 
foreningen fikk igjen lov til å ha sitt eget program der alle foreningens gymnaster var i 
aksjon samtidig – alt fra nybegynnere til knallgode konkurranseturnere. Opplegget 
krevde stor innsats og mye trening, men responsen fra både deltakere og publikum 
gjorde at det var verd slitet. Og slik har det fortsatt – det legges stor prestisje i å ha en 
stor foreningstropp med deltakere fra alle partier, og i tillegg mindre spesialtropper. I de 
siste årene har deltakerantallet stabilisert seg på 230 – 250 deltakere.   
 

Mens Landsturnstevnene for voksne har tradisjoner tilbake til 1886, fikk ungdommen 
(13 – 18 år) først sitt eget landsturnstevne (eller gymnastikkfestival) i 1975.  
 
Foreningen deltok allerede på det første Ungdommens Landsturnstevne i Haugsund i 
1975, men årsberetningen forteller ikke annet om dette enn at ”vi tror at ungdommen 
hadde det moro”. På stevnene i 1977 og 1979 (også i Haugesund) hadde foreningen 
relativt stor deltakelse, vesentlig av konkurranseutøvere i turn og Gymnastique Moderne 
(GM). Trondhjemsgymnastene hevdet seg bra, bl.a. debuterte foreningens GM-tropp i 
1977 i konkurranse med en flott 8.plass. Enda bedre resultat ble det  i 1979 - en 4.plass. I 
forbindelse med stevnet i 1979 ble det for øvrig rapportert om en smule dramatikk, idet 
hele trøndertroppen ble matforgiftet på veien nedover. Men som det heter i 
årsberetningen – ”det skal kule til en trønder”.  
 

Landsturnstevnene for ungdom har vært arrangert med noe ulike mellomrom og med 
høyst variabel deltakelse fra Trondhjems Turnforening. Foreningen har primært vært 
representert med deltakere i konkurransene som har vært arrangert – noen jenter har 
også deltatt på fellestroppene i 1991 (ca. 30 jenter), Fredrikstad i 1993 og Sola i 1995.  
 

Styret har ved flere anledninger prøvd å stimulere ungdomsaktiviteten i foreningen ved 
å betale deltakeravgiften, bl.a. ved ”Gym´97” i Kristiansand der foreningen deltok med 
en tropp i trampett.  
 
I turn-Norge var interessen for Ungdommens Landsturnstevne i begynnelsen stor, og 
stevnene som ble arrangert hvert annet år hadde relativt stor deltakelse. Det første 
stevnet i Haugesund i 1975 samlet ca. 1800 deltakere, og deltakerantallet steg til ca. 
3900 i Mandal i 1987. Interessen for å delta avtok imidlertid etter hvert, og på det siste 
Ungdommens Landsturnstevne som ble arrangert i Kristiansand i 1997 var det bare ca. 
800 deltakere. Et forsøk fra Mandals Turnforening i 2007 på å arrangere ”Ung Gym 
2007” måtte dessverre avlyses pga av for få påmeldte. 
 
Det ser ut som om ungdommen i mindre grad ønsker å delta i stevner med 
oppvisningsprogram som krever månedsvis med forhåndstrening, men heller vil være 
med i arrangementer som gir muligheter for å prøve å trene på nye aktiviteter, som for 
eksempel ”SALTO-uka” som hvert år arrangeres flere steder i landet. 
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SALTO  er NGTFs aktivitetskonsept for aldersgruppen 13 – 19 år i turnforeningene og        
turngruppene som ikke primært er interessert i konkurranseaktiviteter, men som gjennom 
”gym og turnlek” ønsker aktivitet som gir basisferdigheter og  utfordringer.  
 
SALTO-uka gir muligheter for å prøve seg i aktiviteter som trampett, tumbling, trampoline, 
gymhjul, freestyle, dans, cheerleading, akrobatikk, sportsdrill, rytmisk gymnastikk  under 
ledelse av dyktige trenere – kombinert med sosiale aktiviteter og oppvisninger. 
 
 

 

 
Trondhjems Turnforening stod som 
arrangør av en av ”Salto-ukene” i  
2003 – et vellykket arrangement som  
ble avsluttet med oppvisning på torget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bilde hentet fra NGTFs hjemmeside) 

Sør- og Nord-Trøndelag gymnastikk- og turnkretser har gått sammen om arrangement av 
et trøndersk Ungdomsstevne. Det andre stevnet i 2007 samlet ca. 200 deltakere, og et 
tettpakket program med turnaktiviteter, workshops, konkurranser og oppvisninger falt i 
god smak hos ungdommen.  

For første gang hadde Trondhjems Turnforening i 2008 deltakere med på den 
europeiske gymnastikkfestivalen for ungdom, ”Eurogym”, i Albi i Frankrike som samlet 
gymnastikkungdom fra hele Europa. Fra Norge deltok totalt 213 ungdommer, og de ca. 
70, deltakerne fra Sør-Trøndelag (hvorav 12 fra Trondhjems Turnforening), deltok med 
en kretstropp.  

 

 

De Sør-trønderske  
deltakerne samlet før  
defilering og 
åpningsseremoni  
 
 
(Bilde fra hjemmesiden til Sør-
Trøndelag gymnastikk- og 
turnkrets). 
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”Eurogym” som ble arrangert for første gang i Lisboa i 1993, er den Europeiske gymnastikk-
unionens (UEG)  gymnastikkfestval for ungdom som basert på at deltakerne skal ha det gøy og 
få muligheter til å knytte vennskap på tvers av landegrensene - og det er ingen konkurranser. 
Tropper med minimum seks utøvere kan delta med oppvisning. 

Festivalen tilbyr en blanding av mange ulike grener innen gymnastikk, og en rekke 
opplevelser. Det legges opp til mange aktiviteter og workshops; teamgym, akrobatikk, 
airtrack, trampoline, turn, gymnastikk og dans. Mange utendørs aktiviteter skal også tilbys: 
roing, kano, terrengsykling, klatring m.m.  

 
 
For mange voksne har Landsturnstevnet hvert 4.år vært et ”must” å delta på – etter 
flere måneders terping på fellesprogrammer med tentamen og eksamen på stevnets 
fellestreninger og oppvisninger, med sosialt samvær og gjensyn med gamle kjente. 
Trondhjems Turnforening har lange tradisjoner med deltakelse på landsturnstevnene, 
likevel forteller ikke årsberetningene særlig mye om dette.  
 
Landsturnstevnet i 1958 ble arrangert av Trondhjems Turnforening som den store 
begivenheten ved feiringen av foreningens 100 års jubileum. 100 års-beretningen gir en 
levende beskrivelse av åpningsseremonien på Lerkendal Stadion og om værgudene som 
sviktet. I troppskonkurransen for menn manglet for første gang det trønderske innslaget, 
mens foreningens to dametropper gjorde et utmerket inntrykk i konkurranse med den 
kvinnelige turnelite fra hele landet. Om den øvrige deltakelse fra foreningen forteller 
hverken 100 års-beretningen eller årsberetningen for 1958 noe om. 
 

 
Trondhjems Turnforenings damer i spissen for den 
store fellestroppen ved Landsturnstevnet i Tønsberg 
 i 1974 (Foto: Halvor S. Mellegaard) 

På landsturnstevnene i 1962 
(Bergen), 1966 (Gjøvik), 1970 
(Haugesund) og 1974 (Tønsberg) 
deltok 50 – 60 fra Trondhjems 
Turnforening – fordelt på felles-
troppene for damer og herrer, 
Norges kvinnelige gymnastikkvete- 
raner og Norges Turnveteraner, 
deltakere i troppskonkurranser 
samt individuelle konkurranser. 
 
Om Landsturnstevnet i 1978 som 
igjen ble arrangert av Trondhjems 
Turnforening er det en fyldig 
omtale i årsberetningen for 1978 
(se nærmere side 115- 121). 

 
I 1978 hadde foreningen med over 100 aktive utøvere fordelt på fellestroppene for 
damer, dame mosjon, Norges kvinnelige gymnastikkveteraner, Norges Turnveteraner, 
spesialtropp med damer fra dame turnparti, herretropp i NM - og MixTrim-troppen. 
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Sistnevne hadde deltakelse av de fleste av stevnets funksjonærer som i følge Gym & 
Turn ”dannet en smilende avslutning på et vellykket Landsturnstevne”. 
 
Omtrent like stort deltakerantall hadde foreningen på det neste Landsturnstevne i 
Tromsø i 1981 der Trondhjems Turnforening etter 3 års ”vakt” overleverte 
forbundsfanen til Tromsø Turnforening.  
 

 
Landsturnstevnet i Tromsø 1981: Klare til innmarsj sammen med NGTFs president Ivar Mørk for 
å overlevere NGTFs fane til Tromsø Turnforening (Foto: Privat) 
 

 

Det som sannsynligvis 
huskes best fra dette 
stevnet i tillegg til Herre-
troppens NM-gull, var 
været og søledammene 
på oppvisningsarenaen – 
på avslutningsdagen fikk 
Mix-trimtroppen seg en 
skikkelig ”svømmetur” til 
stor applaus fra publikum.  
 
 
MixTrim-troppens oppvisning 
i Tromsø i 1981 (Foto:Bjørn 
Mack) 

 
På de senere landsturnstevner har ikke deltakerantallet vært like stort – i Kristiansand i 
1986 var deltakerantallet ca. 40 – stort sett på fellestroppen for damer og 
oppvisningstroppen til Norges kvinnelige gymnastikkveteraner. Kun en herreveteran 
deltok på troppen til Norges Turnveteraner, men det var til gjengjeld veterantroppens 
eldste deltaker, Johan Bøyesen som fylte 90 år noen måneder etter stevnet. Foreningen 
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hadde også med deltakere i Norgesmesterskapene i turn og rytmisk sportsgymnastikk – 
og selvsagt ble herretroppen Norgesmestere. I motsetning til stevnet i Tromsø 3 år 
tidligere har stevnet i Kristiansand fått betegnelsen ”solskinnsstevnet”.  
 
Fra landsturnstevnet i Haugesund i 1990 rapporteres det at foreningen hadde med 
deltakere på fellesgymnastikken i ”Dametropp II”, ”Dame mosjonstropp”, ”Kvinnelige 
veteraner” og ”Herre veteraner” som trente både i storm og stille. I tillegg deltok 
foreningen med dame- og herretropp i NM, og det var en stor Trondhjemskontingent 
som defilerte inn på Haugesund Stadion på åpningsdagen. Foreningens fane vakte som 
vanlig stor beundring og oppsikt – det kanskje mest imponerende var da fanebærer 
Roger Nielsen ”hilste” forbundsstyret med fanen. 
 
     

Foreningens fane frem til 2008 stammer fra 1962 da Dameklubben på årsfesten ”nok en  
gang åpnet sin forundringspose og tryllet ut to nye faner - en ny stor foreningsfane og en 
mindre, nesten tro kopi, til barnepartiene våre”. Begge fanene som var malt av reklame-
maler Anker Maalø, har overalt vakt stor beundring. Den store foreningsfanen som kom til 
sin aller beste rett når det blåste, var stor i ordets rette forstand og tung, og den har vært  
en utfordring for alle fanebærere – spesielt i vinden.  
 
Fanen fra 1962 er etter hvert blitt tæret av tidens tann og har i 2008 blitt erstattet av en ny 
og langt lettere fane.  

 
 
Landsturnstevnet i Bodø i 1994 som hadde deltakere på fellestropp damer og begge 
veterantroppene samt NM-tropper i både herreklassen, dameklassen og Gymmixklassen 
(sammen med Malvik RS-forening), ble en kald og våt fornøyelse. Særlig bedre vær var 
det ikke i Oslo 4 år senere (1998) da avslutningsoppvisningen på kort tid måtte flyttes 
innendørs til Ekeberghallen. De ca. 500 kvinnelige gymnastikkveteranene som hadde 
hatt en imponerende oppvisning under åpningsseremonien på Bislett stadion, tok de 
atskillige trangere innendørs-forholdene på strak arm, og imponerte også under 
avslutningen. Vi var også meget fornøyde med våre konkurranseturnere i NM, der Arve 
Jørgensen i frittstående vant foreningens første individuelle gullmedalje i den ypperste 
seniorklassen. 
 
I 2001 var Trondheim nok en gang vertskapsby for Landsturnstevnet36, og som ”vanlig” 
når stevnet ble arrangert i Trondheim var det sol og strålende vær alle stevnedagene37.  
 
Foreningen hadde fyldig deltakelse på de ”vanlige” oppvisningstroppene og foreningens 
medlemmer bidro i tillegg til å få arrangementet vel i havn. Når Trondhjems 
Turnforening i tillegg vant lagkonkurransen i NM turn menn (Arve Jørgensen, Kristian 
Solem, Stian Fugelsøy), Arve vant apparatfinalen i frittstående og bøylehest og Kristian 

                                                           
36  Trondheim er den by der det har vært arrangert  flest landsturnstevner: i 1899,1918, 1930, 1958, 1978, 

2001.For de fem første har Trondhjems Turnforening vært arrangør, mens stevnet i 2001 ble arrangert 
som et samarbeid mellom Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets, ATIF, Selsbak I.F. og Trondhjems 
Turnforening.  

37  Landsturnstevnet i 2001 er nærmere omtalt på side 126. 
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skrankefinalen, samt at foreningen vant det uoffisielle Norgesmesterskapet i Crazy-turn, 
var det i grunnen helt topp! 
 

 

LANDSTURNSTEVNET 2001 
Foreningens kvinnelige gymna-
stikkveteraner (Vigdis Strand, 
Bjørg Schjølberg, Britt 
Mellegaard)  i front ved opp-
visningen på Marinen  
(Foto: Laila Edvardsen) 
 
 
 
 

Beklageligvis er foreningens 
deltakelse på fellestroppene 
etter hvert er blitt betydelig 
redusert  -  på  stevnet i 2005 

(i Mosjøen) var det de    kvinnelige og mannlige veteranene som holdt foreningens ære i 
hevd. Imidlertid hadde foreningen  fyldig deltakelse i Norgesmesterskapene og 
oppnådde meget gode resultater.     
 
I motsetning til ungdommen har de voksne deltatt på mange gymnastikkfestivaler og -
stevner i utlandet. Foreningens 100 årsberetning kan fortelle at en del av medlemmene 
deltok i den 2.Lingiaden38 i Stockholm i 1949, og i løpet av de siste 50 årene har 
Trondhjems Turnforening vært representert på Gymnaestrada i Stuttgart (1961), Wien 
(1965), Basel (1969), Vest-Berlin (1975), Zürich (1982), Herning (1987), Amsterdam 
(1991), Berlin (1995), Gøteborg (1999), Lisboa (2003) og Dornbin (2007).  
 
Foreningens deltakerantall på Gymnastradaene har variert ganske mye – det høyeste 
deltakerantallet var 35 i Stuttgart i 1961. De kvinnelige veteranene har som regel utgjort 
hovedtyngden,  men det har også vært deltakelse av herreveteraner, herremosjonister 
og deltakere på fellestropp for damer. I Lisboa i 2003 hadde foreningen 6 deltakere på 
troppen til Norges kvinnelige gymnastikkveteraner og 2 deltakere på fellestroppen for 
kvinner. I Dornbin i 2007 deltok 7 kvinnelige veteraner og 1 herremosjonist på den store 
norske felletroppen, men 1 herreveteran deltok på oppvisningstroppen til Norges 
Turnveteraner.  
 
Rapportering fra Gymnaestradadeltakelsen er det spesielt de kvinnelige veteranene som 
har stått for – spesielt forteller Edith Holthes39 rapporter fra de første Gymnaestradaene 
om opplevelsesrike reiser og stevnedager. Spesielt var reisen til og oppholdet i Vest-
Berlin i 1975 uforglemmelig for deltakerne, og flere benyttet anledningen til å delta på 
nytt i (et udelt) Berlin i 1995. Det var en spesiell opplevelse å defilere inn på den store 

                                                           
38  ”Lingiaden” som ble arrangert i Stockholm i 1939 og 1949  til minne om  den svenske ”gymnastikk-

guruen” Per Henrik Ling,  var meget vellykkede med  stor deltakelse fra alle verdenshjørner.  
39  Stifter av Norges Kvinnelige gymnastikkveteraners gruppe i Trondhjems Turnforening i 1956. 

Æresmedlem i foreningen fra 1975. 
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Olympiastadion i Berlin der det norske fotballaget vant bronsefinalen i de Olympiske 
Leker i 1936!  
 
Vær- og føreforhold har selvsagt også satt sitt preg på opplevelsene – Zürich i 1982 ble 
oppsøkt av en hetebølge og det ble rapportert om en uutholdelig varme på velodromen 
som var arenaen for utendørsoppvisningen. I Dornbin i 2007 var åpningen og 
utendørstreningen en kald og våt fornøyelse – treningsarenaen fremstod etter hvert 
som en gedigen gjørme- og søledam. Men været bedret seg etter hvert betraktelig og 
avslutningsseremonien ble gjennomført i over 30 varmegrader.   
 
 

GYMNAESTRADA (eller mer korrekt: World Gymnaestrada) som er det internasjonale 
Turnforbundets (FIG) store internasjonale arrangement  for generelle gymnastikken 
(Gymnastics for all), arrangeres hvert 4.år og har i de senere årene samlet ca. 20.000  
deltakere fra hele verden. 
  
Den første Gymnaestrada ble avholdt i Rotterdam  i 1953. Navnet ”Gymnaestrada” er et 
kunstig ord med flere betydninger: ”gymna” står for gymnastikk, mens ”strada” står for 
gate, og dette symboliserer hva  Gymnaestradaen er  – å åpne for ny innsikt i og utvikling av 
den generelle gymnastikken. 

Gymnaestradaen er en stor opplevelse for alle gymnaster.   Oppvisninger for store og små 
tropper, inne i haller, ute på torg og gater og på store idrettsbaner. I tillegg arrangeres 
nasjonsaftener - 1 1/2 times show med utvalgte gymnaster. Skandinavisk Aften er 
et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene. 

 
 

 
Interessen for Idrettsmerket 
Idrettsmerket ble innstiftet av Norges Riksforbund for idrett i 1915 – i begynnelsen 
tilrettelagt kun for menn, først fra 1934 kom kvinnene med. Øvelsesutvalg og merkekrav 
er revidert flere ganger, sist i 2005.  
 
I alle år har foreningens medlemmer vært ivrige idrettsmerketakere. I alle 
årsberetninger fra 1958 rapporteres det at mange av foreningens medlemmer greier 
merkekravene og oppnår de ulike utmerkelsene. Bl.a. skriver styret i årsberetningen for 
1960 følgende:  
 

”Stadig flere slutter seg til den faste gjeng som tar idrettsmerket. Mange, mange flere 
kunne nok gjøre et forsøk, og vi vil forsikre dem at de vil få valuta i gleden over å ha 
prestert noe håndgripelig. Noen blåser av idrettsmerketanken, særlig de som mener 
at kravene er for lette uten selv å ha prøvd. Kravene er imidlertid slett ikke så lette når 
man kommer opp i årene, og det er nettopp i denne makelighetens periode at 
idrettsmerket har sin store misjon.” 

 
Foreningens Idrettsmerkeutvalg ble opprettet på Generalforsamlingen i 1961, og i 1962 
fikk foreningen en pokal fra idrettskretsen da Trondhjems Turnforening var den forening 
som prosentvis hadde det største antall idrettsmerkedeltakere i kretsen. 
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Styret i 1964 rapporterer at 75 av foreningens medlemmer har fullført kravene til 
idrettsmerket, og nevner spesielt  
 

”herre mosjonistene som for flere år siden tok initiativet til trening for idrettsmerket 
på Lerkendal etter at treningen i salen var slutt for våren. De ordner seg med egen 
instruktør og er uten tvil den største gruppe av idrettsmerkedeltakere i byen”.  

 
Antall idrettsmerkeprøver og – utmerkelser blir rapportert til Generalforsamlingen i 
foreningens årsberetning. Både på landsbasis og i Trondhjems Turnforening har 
oppslutningen om idrettsmerket vært dalende. Mens foreningen i 1960-årene kunne 
rapportere om nærmere 80 medlemmer som årlig tok idrettsmerket, har antallet i 
begynnelsen av 2000-årene stabilisert seg på 25-30. Majoriteten av foreningens 
merketakere er våre veteraner - en ”hard kjerne” som viser at det lønner seg å trene selv 
om alderen øker, og Trondhjems Turnforenings medlemmer er innehavere av atskillige 
idrettsmerker i ulike valører, idrettsmerkestatuetter, idrettsmerkekrus, miniatyr-
statuetter, hederspriser og veteranstjerner.   
 
 

Foreningens ”rammebetingelser” for bredde- og 
konkurranseidrett 
Rekruttering og skolering av instruktører og trenere – 
forturnerskapenes rolle og funksjon 
Det var tyske håndverkere som brakte turnsporten til Norge, og landets eldste 
turnforeninger som ble stiftet med utgangspunkt i ”det tyske Turnvesens system” 
adopterte også den tyske tradisjonen med forturnerskap. I den første håndboken i turn 
som ble utgitt i Norge40 var forturnerens rolle beskrevet slik:  
 

”En forturners hverv er en besværlig ærestjeneste, å forturne er et arbeide, en plikt, et 
kjærlighetsverk, en kunst og en glede. Enhver forturner er ved daddelløs oppførsel, 
vennlighet og bestemthet et forbilde for sine avdelingsfeller og et mønster, når han 
utfører noen øvelse”. 

 
Helt fra starten av var Herre forturnerskap en bærebjelke i foreningens instruktør-
virksomhet. Rekrutteringene til forturnerskapet skjedde via utplukking blant utøverne på 
turnpartiet som etter en aspiranttid deretter ble utnevnt til forturnere. Blant 
forturnerne ble det valgt overturner og viseoverturner. Overturneren satt i foreningens 
styre og hadde på mange måter rang som kunne sidestilles med formannen.  
 

Forturnerne og aspirantene var i sin funksjon instruktører med ansvar for treningen i 
turnapparatene. Overturneren var øverste leder for apparattreningen med vise-
overturneren som stedfortreder. Gjennom forturnerskapet ble forturnerne ”utdannet” 
til å bli instruktører. 
 

                                                           
40  “Merkbüchlein für Vorturner” av L.Puritz – oversatt av arendalsturneren Oscar Fr. Arnesen i 1887 
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Da foreningen ble stiftet i februar 1858, var det med student Bætzmann som overturner 
og forturnerarbeidet var i aktivitet fra starten i 1858. Men Herre forturnerskap kom ikke 
inn i organisasjonsmessige former før det første forturnermøtet som ble avholdt i mars 
1865.  
 
Overturnerfunksjonen ble høsten 1858 overtatt av Peter Wessel, og da foreningens 
første turnlærer, tyskeren Goldhammer, forlot foreningen i 1862, overtok Peter Wessel 
som sikkert hadde hatt stort utbytte av å studere den tyske turnlæreren i full aksjon, 
som instruktør. Og slik har det vært opp gjennom tidene – foreningens instruktører har 
på mange måter vært mer eller mindre ”hjemmeavlet” og skolert i foreningen. De har 
gått gradene fra aktive utøvere via forturnerskapet til instruktørvirksomhet. Dog med 
visse unntak – noen dro ut og skaffet seg utdanning som gymnastikklærere og kom 
tilbake igjen, mens andre godt skolerte instruktører kom til byen og meldte seg til 
tjeneste. En av disse var tidligere omtalte Fridthjof Bergheim som etter en lang karriere 
som turner og friidrettsutøver i Ålesund og utdanning ved Statens Gymnastikkskole, kom 
til Trondhjems Turnforening høsten 1940 hvor han var instruktør frem til 1959. 
Tradisjonelt har også studenter som oppholdt seg i byen i kortere eller lengre tid har 
vært instruktører/trenere i foreningen – denne tradisjonen opprettholdes den dag i dag.   
 
Dame Forturnerskap ble stiftet i 1915 etter samme modell som Herre forturnerskap med 
Astri Nilsen som overturner. 
 
Begge forturnerskapene var tradisjonelt knyttet til turnpartiene for herrer og damer.   
Forturnerskapene har gjennom tidene i tillegg til å være skoleringsarena for 
instruktørene også vært viktige arenaer for rekruttering av tillitsvalgte i foreningen.     
 
Ved 100-årsjubileet hadde ikke forturnerskapenes oppgaver endret seg vesentlig fra de 
opprinnelige. Dog antydes det i 100-årsberetningen at forturnerskapenes arbeid hadde 
endret karakter og at innflytelsen over det daglige arbeidet i salen hadde avtatt 
betraktelig. Turnpartiene mistet noe av sin posisjon og aktualitet etter hvert som nye 
aktivitets- og treningsformer vant frem, og både herre og dame forturnerskap 
rapporterte i 1950- og 60-årene stadig hyppigere om problemer med rekruttering til 
forturnerskapene og derved problemer med å få tilstrekkelig antall avdelingsførere til 
apparattreningen på breddepartiene for barn og voksne.  
 
NGTF bidro riktignok til skolering av de beste utøverne, forturnere og instruktører 
gjennom sine reiseinstruktører som var på mer eller mindre sporadiske besøk, og 
foreningen tok også selv initiativ til å engasjere utenbys instruktører til 
treningssamlinger av kortere eller lengre varighet. Foreningen hadde også en fyldig 
deltakelse av utøvere og instruktører på NGTFs årlige sommerleire i Horten, og enkelte 
fikk også anledning til å delta på treningssamlinger i utlandet:  
 

”Tre av våre konkurranseturnere, Fritz Gerhardsen, Tore Bagøien og Knut Arve 
Johansen, var så heldige å få delta på kurs i Vierumäki i Finland” (1959).  

 
Alt dette var selvsagt til stor inspirasjon for foreningens instruktører og utøvere, men 
bidro lite til rekruttering av nye instruktører. Og at det var behov for en mer systematisk 
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og regelmessig utdanning av instruktører kom klart frem på et overturnermøte i 
Trondheim under Landsturnstevnet i 1958 som sendte følgende henstilling til Norges 
Gymnastikk- og Turnforbund: 
 

 ”Undertegnede valgte komité sender herved etter oppdrag fra deltakerne på møte en 
høflig henstilling til Norges Gymnastikk- og Turnforbund om å sette i gang flere 
amatørinstruktørkurs rundt om i landet og å yte støtte til kretser som ønsker å 
avholde kurser på egen hånd”.   
 

Et systematisk utdanningssystem innenfor idretten kom imidlertid ikke i gang før mot 
slutten av 1960-årene da Norges Idrettsforbund utviklet ”A-kurs for treningsledere” som 
ble arrangert av idrettskretsene. De enkelte særforbund fulgte opp med sine B-kurs 
(Trener I-kurs), og det første B-kurs i turn i Trøndelag ble arrangert i 1970/71 – et ganske 
omfattende kurs som i tillegg til å gi deltakerne teoretiske kunnskaper i anatomi, 
fysiologi og treningslære ga deltakerne praktisk treneropplæring både i mosjons-
gymnastikk og apparatturn. Et deltakerantall på 15 fra Trondhjems Turnforening viste at 
foreningens instruktører og forturnere åpenbart var ”sultne” på utdanning og alle 
bestod kurset med gode resultater.  
 
NGTF prøvde i 1970-årene ut flere modeller for sine B-kurs, og Trøndelag gymnastikk- og 
turnkrets fikk høsten 1974 tilbud om å gjennomføre et nytt B-kursopplegg i 
(bredde)gymnastikk. 10 instruktører fra Trondhjems Turnforening fikk gjennom dette en 
meget omfattende trenerdanning innenfor gymnastikk som treningsform og 
breddeaktivitet. Det hører med til historien at dette kurset bare ble gjennomført i tre av 
landets gymnastikk- og turnkretser – kurset i sin daværende form ble for kostbart for 
både forbund og kretser. 
 
Både idrettens generelle utdanningssystem og NGTFs utdanningstilbud er siden den 
gang både blitt revidert og utviklet flere ganger, og trenere i Trondhjems Turnforening 
har både bidratt med utvikling av kurs og som kurslærere. I 2008 tilbyr NGTF 
trenerutdanning på flere nivåer innenfor de ulike gymnastikk- og turnaktivitetene og har 
også kursopplegg for lederskolering og organisasjonsutvikling i turnforeningene og 
turngruppene.  
 

At forturnerskapene ikke lenger spilte en sentral rolle i foreningens arbeid og drift ble 
stadig tydeligere utover i 1960- og 70-årene. Herre forturnerskap rapporterte i 60-
årenes års-beretninger om den stadig dalende interessen for å være med i 
forturnerskapet – med liten deltakelse på forturnerskapets møter og problemer med å 
få valgt et styre, herunder overturner.   
 
Dame forturnerskap rapporterte ikke om tilsvarende problemer som herre 
forturnerskap og var ganske aktive frem til begynnelsen av 1970-årene. Uenighet 
mellom forturnerskapet og styrets viseformann om organisering og trening på 
konkurransepartiene, førte til en endring av ansvarsfordeling i styret som bidro til at 
forturnerskapens og forturnernes rolle som aktive støtteorgan for aktivitetene i salen 
forsvant – om ikke på papiret, så i et hvert fall i praksis.  
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Det hadde ligget i kortene lenge at foreningen ikke kunne basere en vesentlig del av 
trenervirksomheten på forturnernes frivillige virksomhet. Tallenes tale er i denne 
forbindelse ganske tydelig: mens styret i årsberetningene i 1960-årene kunne presentere 
15-16 instruktører for de ulike partiene, har instruktør/trenerantallet med stort og smått 
siden midt i 1970-årene ligget på rundt 70, sågar var man i begynnelsen av 1980-årene 
oppe i et antall på mellom 90 og 100. En betydelig del av disse er hjelpetrenere som har 
erstattet tidligere tiders forturnere som ledere av apparattreningen på barne- og 
ungdomspartiene. 
 

Begge forturnerskapene var i perioder aktive for å arrangere interne konkurranser for 
foreningens konkurranseturnere, og forturnerskapene var viktige støttespillere for styret 
når nasjonale konkurranser skulle arrangeres frem til slutten av 1980-tallet.  
 
Dame forturnerskap hadde til langt ut i 1970-årene forankring i dame turnparti, men da 
rekrutteringen av eldre konkurranseutøvere til dette partiet ble stadig mindre, ble 
partiet etter hvert et parti for yngre mosjonister der interessen for apparatturn etter 
hvert opphørte. Dame forturnerskap består fortsatt som en sosial møteplass som et 
alternativ til Dameklubben og den kvinnelige veteranklubben, og har flere ganger tatt 
initiativ til flere inntektsbringende tiltak for foreningen som lotterier og julemesser.     
 
Herre forturnerskap tok ansvar som et teknisk utvalg for aspirant- og konkurranse-
partiene på guttesiden. Forturnerskapet holdt også ”sin hånd” over herreturnpartiet 
som i virkeligheten var partiet for rekruttering til og trening av herretroppen med sine 
mange NM-gull.  
  
Frem til 1989 hadde overturnerne som var valgt av forturnerskapene sin plass i 
foreningens styre. Norges Idrettsforbund godkjente imidlertid ikke at foreningen hadde 
styremedlemmer som ikke var valgt av årsmøtet (generalforsamlingen), og etter en kort 
overgangstid da overturnere etter innstilling fra forturnerskapene formelt ble valgt av 
årsmøtet som ordinære styremedlemmer, ble det  i  1991 vedtatt  en ny organisasjons--
plan der overturnernes/forturnerskapenes oppgaver og ansvar ble fordelt på flere styre-
medlemmer, og derved var det slutt på overturnernes plass i styret.   
 

Herre forturnerskap ga sin fulle tilslutning til den nye organisasjonsplanen og avga sin 
siste beretning til årsmøtet i 1990 – derved var 125 års ærerik historie over. 
 
Parallelt med utviklingen av idrettens utdanningssystem, ble utdanning av trenere et 
prioritert område i Trondhjems Turnforening. I 1976 vedtok foreningens general-
forsamling å opprette en utdanningsfunksjon i foreningen – den gang ved å velge en 
utdanningsleder som skulle ha som oppgave å ha kontakt med utdanningsutvalgene i 
idrettskretsen og gymnastikk- og turnkretsen, gjøre kurstilbud kjent for foreningens 
medlemmer, oppfordre disse til å gå kurs og sørge for intern opplæring i foreningen. 
Styret kunne i årsberetningen for 1976 fortelle at foreningen nå kunne tilby kontinuerlig 
trenerutdanning for alle som ville delta, bl.a. var det avsatt tid i Turnhallen hver uke til 
kursvirksomhet. I første omgang ble det holdt kurs for hjelpetrenere i de apparater som 
ble mest brukt på breddepartiene – i tillegg ble den praktiske delen av B-kurs i turn 
gjennomført. Utdanningsleder rapporterte også om stor deltakelse på ulike emnekurs og 
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Trener II-utdanning (C-kurs). I siste halvdel av 1970-årene sørget foreningen i samarbeid 
med Trøndelag gymnastikk- og turnkrets å utdanne ca. 20 nye trenere pr. år på 
forskjellige nivåer.  
 

Ordningen med en utdanningsleder valgt av generalforsamlingen varte til og med 1979. 
Etter dette ble utdanning et spesielt ansvarsområde for et av styremedlemmene – enten 
ved at det på årsmøtet ble valgt et spesielt utdanningsansvarlig styremedlem eller som 
følge av intern oppgavefordeling innenfor styret. Da foreningen fikk fast ansatt daglig 
leder og sportslig leder, ble ansvaret for utdanningsvirksomheten overlatt til disse i 
samarbeid med styreansvarlige for konkurranse- og breddeaktivitetene.  
 

Foreningens styre har siden 1980 prioritert utdanning med en egen budsjettpost. Dette 
har vært en budsjettpost som styret aldri har hatt noen betenkeligheter med å 
overskride, men som dessverre sjelden har blitt overskredet. Rapportering av 
utdanningsvirksomheten i årsberetningene er imidlertid noe sporadisk, og det kan synes 
som om det har vært størst utdanningsaktivitet i de periodene hvor et styremedlem har 
hatt et spesielt ansvar for dette området. Utdanning av instruktører/trenere er i 
årsberetningene ofte behandlet som et bekymringstema, og  uttalelsen fra styret i 1982 
om at  
 

”for å oppnå den kvalitet som vi ønsker, må vi intensivere utdannelsen av nye 
instruktører og videreutdannelsen av dem vi har”,  
 

gjentas av de fleste styrene i årene fremover. Hva som faktisk er gjennomført av 
utdanningstiltak og kursdeltakelse og hvilke behov som eksisterer forteller års-
beretningene imidlertid lite om.          
 
Dog synes det som om foreningen ved 150 års-jubileet stort sett er godt forsynt med 
kvalifiserte trenere på alle nivåer. Det står stor respekt av at foreningen i løpet av de 150 
år bare har hatt ansatt to utenlandske trenere – den tyske turnlærer Goldhammer i 
starten og polske Agatha Chrolenko som var ansvarlig for rytmisk sportsgymnastikk i 
1980-årene. I årene løp har foreningen selvsagt hatt kortere eller lengre besøk av 
trenere fra både andre steder i Norge og fra utlandet. Men bak de gode resultatene som 
foreningens turnere har oppnådd i de siste 50 årene står det ”hjemmeavla” trenere. Og 
da Svein Axel Wickstrøm ble nominert til prisen som ”Årets trener” på den Trønderske 
idrettsgallaen i 2007 (sammen med landslagstrenerne i hhv håndball og skihopp, Marit 
Breivik og Geir Ove Bardal), for sin innsats i turnforeningen og Olympiatoppen, var dette 
en fjær i hatten også til Trondhjems Turnforening.    
 
 

Økonomisk drift. Forvaltning av forfedrenes arv – Turnhallen 
En felles ledetråd for foreningens styrer har vært å forvalte og utvikle ”forfedrenes arv” 
– Turnhallen – på best mulig måte, og at det må være en klar sammenheng mellom bruk 
av penger og tilgang på penger. Eller som styret i 1976 ganske klart uttrykte:  
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”nøkkelordet er god økonomi– det er på sin plass å minne om at foreningen må ha 
partier i gang som gir positivt økonomisk bidrag til å dekke alle de aktiviteter som 
koster penger”,  
 

Fig. 5  Sammenheng mellom aktivitet og økonomi 
 

Målsettinger (tilbud til) 
 
VÅRE KONKURRANSETURNERE 
- flere trenere pr. turner, skaffe de beste trenerne 
- nok apparater, bedre apparater, bedre plass, større treningsareal 
- tilby ønsket antall treningstimer 
- øke antall aktive for å oppnå størst mulig bredde 
- skape best mulig konkurransemiljø 
- tilby nye aktiviteter 
- flere representasjonsoppgaver til flere 
- følge med i utviklingen 

  
 VÅRE AKTIVE MEDLEMMER 

- nye tilbud, flere alternative aktiviteter 
- større antall trenere pr.gymnast, flere og mindre partier 
- skaffe bedre instruktører ved å gi utdanningstilbud 
- skape et aktivt miljø som interesserer medlemmene 

  
 VÅRE INSTRUKTØRER 

- best mulig lønn for innsatsen 
- gi stadig bedre utdanningstilbud, økonomisk støtte til utdanning 
- tilby nye aktiviteter, utfordringer for den enkelte instruktør 
- skape miljø som interesserer 

 
 Målsettinger vedrørende driften   

- møte kostnadsøkninger uten å måtte trappe ned virksomheten 
- vedlikehold og nyanskaffelse av anlegg og utstyr 

 
 Målsettinger for turnsporten 

- følge utviklingen 
- påta oss tapsbringende arrangementer 
- møte økende konkurranse fra alternative idrettsgrener og ungdomsaktiviteter 

 
 Hvordan skaffe midler til å nå våre målsettinger 

- minske kostnadene 
- merinntekter av driften ved: maksimal utleie til andre brukere, flest mulig partier med 

positivt bidrag til driften 
- arrangementer som gir overskudd (f. eks. Juleoppvisninger) 
- offentlige tilskudd 
- private tilskudd 
- egeninnsats, inntektsbringende virksomheter  

 
 
Driften av foreningen kan måles ut fra flere kriterier. Økonomien og konkurranse-
utøvernes plassering på resultatlistene vil alltid være viktige kriterier, men det vil ikke 
være mulig med eliteturn og konkurransedeltakelse uten stor oppslutning om de 
aktiviteter som tilrettelegges for den store massen av barn, ungdom og voksne.  

GOD 
ØKO- 
NOMI 
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Grunnlaget for foreningens inntekter har alltid vært medlemskontingenter/ 
treningsavgifter og inntekter fra utleie av Turnhallen. I enkelte år har posten ”tilfeldige 
inntekter” vært ganske stor og har omfattet alt fra offentlig støtte og donasjoner til 
inntekter fra lotterier og   arrangementer.  Utgiftene  har  stort  sett  vært  knyttet  til  
samlinger/konkurransedeltakelse, anskaffelser av turnapparater/utstyr og trener-
lønninger og ikke minst til vedlikehold og utbedring av Turnhallen. 
 
Det kan se ut som om det har vært en utfordring for alle styrer ikke å bruke av 
foreningens egenkapital. Vel har styret i perioder fått tillatelse fra generalforsamlingen 
(årsmøtet) til å låne fra fond og egenkapital for å oppfylle løpende forpliktelser i 
perioder med dårlig likviditet, men det har alltid vært krav om at slike lån skulle 
tilbakebetales innen neste generalforsamling. Egenkapitalen har derved alltid vært 
positiv og med få unntak ganske solid. Ved utgangen av 2008 var egenkapitalen ca. 1,9 
mill. kroner inkludert bundne fonds. 
 
Det er ikke vanskelig å se at styrets ansvar for drift og vedlikehold av Turnhallen i tillegg 
til å skaffe penger til aktivitetstilbud for ulike aldersgrupper og ambisjonsnivå til tider har 
vært opplevd som relativt tyngende. Følgende hjertesukk fra styret i 1959 er 
illustrerende:  
 

”arbeidet innen foreningen er etter hvert blitt temmelig omfattende – det er nok å 
holde rede på for et folkevalgt styre”,  

 
mens styret i årsberetningen i 1960 skriver at  
 

”det er urealistisk og helt udemokratisk at en liten gruppe av foreningens 
medlemsstab hele året gjennom skal være opptatt med det store problem å skaffe 
penger til den daglige drift”.   

 
Styret i 1985 påpekte at Trondhjems Turnforening ikke bare er en idrettsforening, men 
også er forretningsvirksomhet med fast eiendom, ansatt personale (vaktmester, 
instruktører) og utstrakt utleievirksomhet.  Frem til 2000 hadde ikke foreningen andre 
fast ansatte enn en vaktmester, og mange styrer har nok opplevd dilemmaet ved både å 
være styre og ansvarlig for den daglige driften. 
 
Mange økonomiske bekymringer har vært knyttet til utleie av Turnhallen på dagtid. I 
enkelte perioder har utleieavtaler vært langsiktige med forutsigbare inntekter – i andre 
perioder har utleieforholdene vært av mer kortsiktig karakter og det har vært lagt ned 
mye arbeid for å skaffe nye leietakere og utvist stor kreativitet mht alternative 
inntektskilder. Bl.a. satte styret høsten 1992 i gang et prosjekt med utleie på dagtid til 
barnehager slik at barna kunne få utfolde seg i turnapparatene. I tillegg til at dette ga 
inntekter, var det selvsagt et håp om at barna skulle finne dette så moro at de i 
etterkant ville bli medlemmer. Dette prosjektet ble imidlertid ikke fulgt opp – 
sannsynligvis var dette vanskelig både å organisere og administrere. 
 
Foreningens 100 års beretning avsluttes med referater fra jubileumsårets ulike 
arrangementer, og man skulle tro at styrene de første årene etter 100 års-jubileet surfet 
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av gårde på en medgangsbølge med god økonomi og positive vyer for fremtiden. Fullt så 
enkelt var det imidlertid ikke.  
 
I årsberetningen for 1958 konkluderte styret riktignok med at foreningen hadde all 
grunn til å være fornøyd med jubileumsårets arrangementer og at årets Landsturnstevne 
hadde vært en suksess både arrangementsmessig og økonomisk. Men festrusen hadde 
raskt blitt avløst av den strenge arbeidsdagen med hverdagens trivielle puslespill, og i 
årsberetningene i slutten av 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene tegnet styret et 
noe pessimistisk økonomisk fremtidsbilde. Tivoliet i foreningens bakgård som i mange år 
hadde skaffet foreningen betydelige leieinntekter, takket for seg etter sesongen 1959. 
Store leieinntekter hadde også Trondheim Katedralskole bidratt med, og planer om 
utbygging av skolen med egne gymnastikksaler bekymret styret i mange år. Styret hadde 
drevet en intens lobbyvirksomhet for å få politisk gehør for en eventuell (fysisk) 
forbindelse mellom Katedralskolen og Turnhallen: 
 

Adresseavisen (16/12 1960): 
 ”Bør Katedralskolen bygge gymnastikk- og festlokaler sammen med Turnforeningen? 
Naturlig å kombinere, mener overlærer Hamre i interpellasjon i bystyret.”  

 
Skuffelsen over ikke å ha lykkes med dette, kunne leses i årsberetningen for 1962:  
 

”Kommunen har overhodet ikke verdiget oss et blikk i denne saken, og den bitre 
sannhet er vel at de få og spredte forsøk fra utenforstående på å få Katedralskolen 
interessert i Turnforeningen, bare har vært politiske skinnangrep, som har hatt helt 
andre mål enn å tjene våre interesser.”  

 
Bekymringene mht leieinntekter i begynnelsen av 1960-årene ble etter hvert avløst av 
mer optimistiske toner, og i årsberetningen for 1966 skriver styret at  
 

” vi  for en gangs skyld med noen glede kan snakke om foreningens økonomi”.  
 
Det ble inngått nye leieavtaler til erstatning for Katedralskolens leieforhold som falt bort 
fra og med høsten 1965 og det ble satt i gang aktivitetstilbud for å utnytte ledig 
kapasitet i Turnhallen på dagtid – bl.a. partier for barn under skolepliktig alder på 
formiddagene som snart ble meget populære og et fast tilbud på timeplanen. Det ble 
også gjort forsøk med mosjonspartier på dagtid i 1960-årene, men slike partier ble ikke 
fast på timeplanen før i 1990-årene da herreveteranene valgte å legge all trening til 
formiddagen og det ble opprettet et mosjonsparti for damer på dagtid. 
 
Gymnastikk og turn er etter hvert blitt svært anerkjent som en grunnlagsidrett for annen 
idrett, og både Rosenborg Ballklubb, Trønderhopp og Olympiatoppen henter mye 
kompetanse til sin grunntrening i turnforeningen - spesielt etter at Nyhallen i Statens 
Hus stod ferdig i 2000. 
 
Vedlikehold av Turnhallen – et ”bekymringstema”? 
Foreningens årsregnskaper i de siste 50 årene har stort sett alltid vist balanse mellom 
inntekter og utgifter. Når det har forekommet underskudd har dette først og fremst hatt 
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sin årsak i kostnader i forbindelse med rehabiliteringsbehov av Turnhallen – både 
planlagte og akutte. De største økonomiske utfordringene gjennom de siste 50 årene har 
vært knyttet til usikkerheten med en mer enn 100 år gammel turnhall hvor behovet for 
oppussing og utbedringer etter hvert har blitt stadig mer synlig og påkrevet. I 
årsberetningen for 1972 skriver styret at  
 

”pga. Turnhallens alder ser vi dessverre ikke noen ende på vedlikeholdsarbeidet”.   
 

Styret i 1978 uttalte at  
 

”regnskapet viser at vi ikke makter å vedlikeholde vår kjære gamle hall lenger uten 
hjelp”,  
 

mens styret i 1992 skriver at  
 
”økonomien stanser eventuelle store forbedringer på huset – det som blir gjort er kun 
småflikking på det gamle ”.  
 

Etter noen økonomisk gode år i begynnelsen på 2000-tallet er bekymringene mht 
Turnhallen i 2006 avløst av det noe mer optimistiske  
 

”foreningen har fortsatt god økonomi, men riset bak speilet er den gamle hallen på 
145 år – uforutsette utgifter kan alltid dukke opp.” 

 

Planlagte utbedrings- og rehabiliteringstiltak 
Det meste av oppussings- og utbedringsarbeider som har vært gjort de siste 50 årene 
har vært planlagte både mht omfang og finansiering. Dusj-/sanitæranlegg og garderober 
er pusset opp og rehabilitert flere ganger – senest i 2006/2007 da samtlige toaletter i 
garderobene ble fornyet. Varme- og ventilasjonsanlegg har vært ”under lupen” både fra 
foreningens medlemmer og offentlige tilsynsmyndigheter. Bl.a. ble fyrkjelen skiftet ut i 
1961 etter at den var erklært for kondemnert av Branntilsynet. De gamle koksovnene ble 
i 1966 erstattet av ”nye flotte oljekaminer” – og det ”helt gratis etter initiativ fra et ivrig 
medlem på herre mosjon”. Det har imidlertid alltid vært en utfordring at det i hallen ofte 
ble for kaldt om vinteren og for varmt om sommeren samtidig som luftkvaliteten ikke 
var den beste. Dette ble bøtet på etter at årsmøtet i 1993 vedtok å knytte seg til 
kommunens fjernvarmeanlegg. Etter et større ombyggingsarbeid i 1993/94 med 
installasjon av vannbåren varmeenergi og nytt luftanlegg, kunne den gamle fyrkjelen og 
oljekaminene fra 1966 pensjoneres. Luftanlegget ble plassert på loftet av gammelhallen 
og veide bortimot et tonn! Innkjøringsproblemer førte ikke umiddelbart til reduserte 
fyringsutgifter, men alle kunne konstatere at det alltid var varmt vann i dusjene og et 
kraftig forbedret inneklima. Og i løpet av noen få år ble driftskostnadene vesentlig 
redusert. 
  
Ombyggingen ble finansiert delvis ved tilskudd av ENØK-midler, delvis ved låneopptak, 
og de reduserte driftskostnadene medførte at investeringen var tjent inn på mindre enn 
fem år.  
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Andre utbedringstiltak som er utført etter pålegg fra tilsynsmyndighetene er installasjon 
av Brannvarslingsanlegg våren 1994 som ble finansiert med midler fra Adolf Øiens fond.  
 
 

Foreningen har ved flere anledninger fått tilskudd fra Generalkonsul Adolf Øiens Donasjons-
fond til oppussing og vedlikehold av Turnhallen.  

Adolf Øien (1849 - 1918) var en industrimann og velgjører. Han etablerte bl.a.  Trondhjems   
Nagle- og Spigerfabrik og Ilens smelteverk og var involvert i rederi- og handelsvirksomhet.  
Han  hadde god forretningsnese, og opparbeidet seg en eksepsjonell formue, og etter han og  
hans  hustru finnes det flere kapitalsterke fond, som årlig forsyner diverse tiltak i Trondheim 
med betydelige overføringer. 

 
 
Vedlikeholdet av den indre Turnhallen (gammelhallen) har først og fremst omfattet 
maling og takreparasjoner, nytt gulv, utskifting av vinduer og skifting av lysarmatur. 
Vindusskiftingene skjedde for øvrig ikke uten betydelig innblanding fra kommunale 
instanser som hadde meninger om hvordan Turnhallen skulle se ut utvendig for ”ikke å 
virke skjemmende i dette eksklusive strøket”. Løsningen ble et kompromiss – det ble gitt 
tillatelse til å sette inn rektangulære vinduer hvis overkanten ble kledd inn på en måte 
som utvendig ga et buet preg på vindusfasaden.  
 
I forbindelse med byggingen av Plasthallen i 1975/76 ble den tidligere kjeglebanen i 
kjelleren bygd om til garderobe med dusjanlegg og det ble innredet nye instruktørrom. I 
forbindelse med Landsturnstevnet i 1978 fikk styrerommet og forturnerrommet en 
skikkelig ansiktsløfting, og i 1993 ble apparatrommet i Turnhallen bygget om til en 
kafeteria. Denne drives på dugnad av foreldrene til konkurranseturnerne og er til stor 
glede for foreldre som følger sine barn på trening. I 2004 ble leiligheten på toppen av 
huset gjort om til kontorlokaler med arbeidsplasser for fast ansatte, samt arkiv og 
møtelokaler.  
 

Planlagte utbedringstiltak har enten vært finansiert gjennom driften av eiendommen, 
dels gjennom midler som har vært avsatt, dels ved tilskudd av spillemidler 
(”tippemidler”), dels ved tilskudd fra Trondheim Kommune og donasjoner (spesielt fra 
Adolf Øiens fond). 
 
 

Trondheim Kommune har stort sett behandlet søknader fra Trondhjems Turnforening om 
støtte til oppussing og rehabilitering av Turnhallen med stor velvilje. I 1974 fattet Formann-
skapet i Trondheim kommune et ”historisk” vedtak om at ”Trondhjems Turnforening fra 1.1. 
1974 gis tilskudd med 50% av utgiftene til strøm, fyringsolje og kommunale avgifter”. Dette 
gav et noenlunde forutsigbart driftstilskudd til Turnhallen frem til 1991 da dette tilskuddet 
ble betydelig redusert som følge av kommunens dårlige økonomi.  Dette medførte bl.a. i 
1993 en reduksjon i den kommunale driftsstøtten på kr. 54.000 i forhold til budsjett i tillegg 
til at aktivitetsstøtten fra kommunen var kr. 12.000 lavere enn budsjettert. 
 
 I de senere år har Trondhjems Turnforening fått økonomisk støtte til aktivitet og drift av 
Turhallen fra Trondheim kommune, samt lokale aktivitetsmidler fra Spillemidlene (Norsk 
Tipping) via Idrettsrådet i Trondheim. 
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Det var knyttet stor spenning til om Turnhallen ville tåle de påkjenninger som byggingen 
av Statens Hus i 1999 – 2000 ville medføre. Heldigvis viste bekymringene seg å være 
ubegrunnet, skjønt det var en periode da sydveggen truet med å gi seg. De skader som 
oppstod ble utbedret av utbygger som også sørget for at fasaden mot Prinsensgate fikk 
et nytt strøk maling. 
 
Turnhallen bevaringsverdig? 
Det har vært mange kreative forslag til å skaffe midler til Turnhallens vedlikehold. Bl.a. 
foreslo styret i 1978 for Idrettsrådet i Trondheim at Turnhallen burde innlemmes blant 
byens bevaringsverdige bygninger og derved oppnå vedlikeholdsmidler til ”Fortids-
minnesmerkenes bevaring”. Dette forslaget falt ikke i god jord. 
 
Bare 5 år senere da det i forbindelse med et av de mange ”Ny turnhall”-prosjekter ble 
sendt inn forslag til reguleringsplan for kvartalet Prinsens gate – Erling Skakkes gate – 
Tinghus gaten – Bispe gaten, uttalte imidlertid Riksantikvaren:  
 

”Innenfor området fins flere historisk interessante og karakteriske bygninger. I første 
rekke gjelder dette de to murbygningene Turnhallen (Prinsens gate 1 A), byens eldste 
idrettslokale i bruk (fra 1863) og den om lag like gamle fabrikken (Prinsens gate 1 B)”,  

 
og anmodet om at Turnhallen ble fredet. Riksantikvarens syn ble delt av Trondheim 
Kommunes avdeling for Kirke, Kultur og Fritid som bl.a. uttalte: 
 

”Med utgangspunkt i en mest mulig positiv holdning til den påviste mulighet for 
fornyelse av kvartalet, må følgende sies å ha betydelig antikvarisk og historisk 
bevaringsverdiverdi: 
 
1. Prinsens gt. 1 A, Turnhallen 
2. Prinsens gt. 1B, Vaskeriet ”Storvask” (hovedbygningen) 
3. Bispegt. 8, (hovedbygningen) 
 
Turnhallen er et enestående eksempel på byggeri for allmennyttige formål fra så langt 
tilbake som 1860-årene. Hallen ble reist for sitt nåværende formål i 1863 av den da 
nystiftede Trondhjems Turnforening.” 
 

Den foreslåtte reguleringsplanen endte til slutt opp i Bystyret som bl.a. vedtok at  
 

”spørsmålet om å bevare hovedbygningen på Bispegt. 8, Turnhallen og 
Storvaskbygningen vil bygningsrådet ta stilling til når saken forelegges på nytt.” 

 
Akutte skader og reparasjonsbehov 
Det største marerittet for ethvert styre har vært skader som plutselig oppstod og som 
medførte utforutsette kostnader. Dette kunne nok innimellom skape ”katastrofe-
stemning” og pessimisme i styret. Ikke bare måtte skadene repareres raskt for ikke å gå 
ut over foreningens aktiviteter og drift, men reparasjonene skulle også betales! Av 
akutte reparasjonsbehov omtales bl.a. følgende i årsberetningene: 
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1971: Det viste seg nødvendig med hel omlegging av det utvendige taket på 
eiendommen. I første omgang innvilget Trondheim kommune kr. 30.000 til et 
restaureringsarbeid som omfattet mer enn taket. Til selve hovedreparasjonen ble det 
søkt om kr. 80.000 fra Trondheim kommune og tippemidler. Styrets anmodning til 
generalforsamlingen om midlertidig å disponere (låne) midler fra Byggefondet ble 
avslått, men styret fikk fullmakt til å ta opp banklån med pant i Turnhallen. 
Foreningen mottok i 1973 kr. 80.000 fra Trondheim kommune og ga uttrykk for stor 
glede i årsberetningen: ”Styret vil overfor idrettskrets, idrettsråd, det kommunale 
idrettsutvalg og kommunen takke for den store velviljen som er vist ved vår 
restaurering av turnhallen”. 

 
1977: Overskuddet fra 1976 ble brukt til å betale en høyst ubeleilig ”nyttårsgave” i 
form av en sprukken varmtvannstank – selv med stor dugnadsvirksomhet kostet 
anskaffelsen av ny varmtvannstank og installasjonen kr. 55.000. 
 
1982: En høyst påkrevet rørleggerreparasjon spiste opp mer enn halvparten av årets 
overskudd. 
 
1992: Under høststormene  gikk kommunens avløpsrør tette og førte til en over-
svømmelse som satte hele A-garderoben under vann. Kommunen påtok seg heldigvis 
ansvaret og betalte kr. 65.000 i erstatning. 
 
1994: Det var nødvendig med reparasjon av taket på yttergangen – store mengder 
fukt trengte gjennom og forårsaket bl.a. kortslutning i det elektriske anlegget. 
 

Innbrudd 
Foreningen har i perioder vært hjemsøkt av innbruddstyver som ”heldigvis” har vært på 
jakt etter omsettelige verdier som penger og stereoanlegg. Utbyttet kan ikke ha stått i 
forhold til tyvenes anstrengelser – eller som styret i 1991 skriver i årsberetningen:  
 

”Natt til lørdag 9.november hadde vi besøk. Enten var ”gjestene” godt kjent, eller så 
hadde de usedvanlig stor flaks. De tok seg nemlig inn ved å klatre opp på taket 
utenfor kontoret og brukte vinduet som ”inngangsdør”. Om innsatsen ved å 
endevende skuffer og bryte opp begge pengeskapene var bryet verd, er ikke godt å si. 
Som vanlig hadde vi ikke så veldig mye kontanter liggende. Oss greide de å skaffe mye 
”plunder og heft” og utgifter til egenandel ved anskaffelse av nytt pengeskap”.  

  
Styret i 1992 rapporterte om 6 innbrudd i vårsemesteret:  
 

”Alt vi hadde av stereoanlegg, TV og video ble stjålet – bit for bit”. 
 
Innbruddene medførte i og for seg ikke de store økonomiske tapene, men styret fant 
etter hvert ut at man godt kunne leve uten spenningen over hva som ville møte 
vaktmesteren (spesielt) mandag morgen, de mange ergrelser samt ekstra arbeid og 
uforutsette utgifter med å kjøpe inn nytt musikkanlegg, og fikk i 1992 installert 
innbruddsalarm.  
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Dugnad 
Selv uten dugnadsarbeid i tradisjonell forstand har medlemmene i trange tider bidratt 
med å skaffe midler til foreningens drift. Både foreningens veteranklubber, 
forturnerskapene og ikke minst Dameklubben har gjennom årene tatt initiativ til ulike 
inntektsbringende tiltak – bl.a. var deres årvisse ”griseutlodninger” et sikkerstikk. Mange 
instruktører har gjennom årene gitt sitt bidrag i form av delvis gratisarbeid. Eksempelvis 
berømmer styret i 1974 tillitsvalgte og medlemmer som  
 

”ved helhjertet innsats står bak den atskillige bedrede økonomiske situasjonen i løpet 
av året – ved årets slutt kan vi glede oss over en del avsetninger til hårdt tiltrengte 
tiltak.” 

 

Medlemmene har alltid vært flinke til å yte stor innsats i forbindelse med arrangementer 
som foreningen har hatt ansvaret for – det være seg alt fra egne oppvisninger (bl.a. jule-
oppvisninger), kretskonkurranser, nasjonale konkurranser, til landskamper og landsturn-
stevner. I de senere år har også foreldregruppen i langt større grad enn tidligere blitt 
involvert i forbindelse med foreningens arrangementer og har vist seg å være en stor 
ressurs. 
 
Det har selvsagt også vært en del dugnadsinnsats i forbindelse med ulike oppussings- og 
investeringsprosjekter.  
 
Maling av vegger og tak i hallen er omfattende og kan innebære en del praktiske 
vanskeligheter og også resultere i uventede løsninger. Det fortelles i årsberetningen for 
1965 at to av medlemmene påtok seg å male vegger og galleri, mens  
 

”et panisk forsøk på å male taket på dugnad strandet på det rent tekniske” 
 
(hva de tekniske problemene gikk ut på forteller beretningen ingen ting om).  
 
Dame forturnerskap tok i 1991 initiativ til å få pusset opp (malt) garderobene og fikk god 
hjelp av  herretroppen. At fargevalget ble noe uortodoks skyldtes at mye av malingen ble 
skaffet til veie ved ”tigging” hos fargehandlere (som sikkert benyttet anledningen til å 
kvitte seg med ukurante lagervarer). Ellers ble oppussingen finansiert ved vaffelsalg på 
barnepartiene og bidrag fra Dameklubben og veteranene. 
 
I 1970 ”kjøpte” medlemmene hver sin m2 av det nye gulvet i Turnhallen, og da 
kommunens frittståendegulv som var anskaffet i forbindelse med utbygging av 
Leangenhallen på 1970-tallet, var modent for utskifting i 1990, ble det satt i gang et 
aksjesalg blant medlemmene og nytt gulv ble direkte importert fra USA for den nette 
sum av kr 180 000! Av dette beløpet bidro NGTF med kr. 35 000 og Trondheim 
Kommune med kr 32 000 – resten stod medlemmene og foreningen selv for. 
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Æresmedlem Solveig Langsets Aksje-
brev for å finansiere frittståendegulvet i 
1990. 
 
 
 
 
 
 

Like viktig som organisert 
dugnadsvirksomhet i forbindelse 
med større prosjekter og 
arrangementer er hjelpen til de 
daglige vedlikeholdsoppgaver. I 
perioder med vaktmesterproblemer 
har mange medlemmer trådt til og 
sørget for både rydding og vasking, 
og de senere års vaktmestere har 
alltid kunnet stole på hjelp fra 
herreveteranklubben når spesielle 
oppgaver skulle utføres. 
 

 
 

Veien mot oppfyllelse av drømmen om ny turnhall 
Plasthallen – en midlertidig løsning i 25 år  
Byggefondet som hadde eksistert siden 1913 økte sakte men sikkert i kroneverdi, men 
ikke tilstrekkelig til å holde tritt med økte byggekostnader. Dog var byggefondet av 
mange av medlemmene ansett som en ”hellig ku” som ikke å kunne anvendes til annet 
enn permanente byggeformål, noe som bl.a. kan illustreres ved at generalforsamlingen i 
1972 sa nei til styrets forslag om å låne kr. 80.000 av byggefondet til en høyst nødvendig 
takreparasjon frem til finansiering fra kommunen og eventuelt tippemidler. 
Generalforsamlingen syntes det var mer fornuftig med et banklån (!) 
 
Helt siden uttalelsen fra foreningens styre i 1919 (se side 7) har trangboddheten vært 
det sittende styrets dårlige samvittighet og det har med jevne mellomrom vært uttallige 
byggeplankomiteer og finansieringskomiteer som har utredet og kommet med forslag til 
både påbygginger og nybygg.  
 
I 1973 var man kommet så langt at det på en ekstraordinær generalforsamling ble 
etablert en finansieringskomite for  et nybygg på foreningens gårdsplass – etter hvert ble 
det også nedsatt både byggekomite og plankomite. Men i likhet med alle andre både 
tidligere og senere byggeprosjekter ble heller ikke dette prosjektet realisert. Den viktigst 
årsaken til dette har nok vært økonomien, men også kommunalt byråkrati og innsigelser 
fra Riksantikvaren har vært med på å stikke kjepper i hjulene.  
 
Med økende aktivitet fra begynnelsen på 1970-tallet ble det stadig et større behov for 
mer plass. Riktignok fikk foreningen disponere timer både på Katedralskolen og i 
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Nidarøhallen, men uten turnapparater og ”slåsskamp” om plassen med judoklubb, 
karateklubb, boksing o. l. ble det til tider så som så med konsentrasjonen på treningen. I 
tillegg hadde instruktørene en strevsom pendlertilværelse med båndspillere og barn i 
hendene.   
 
Da byggeprosjektet som ble foreslått i 1973 viste seg vanskelig å realisere, foreslo 
byggekomiteen å sette opp en plasthall i bakgården. Styret fikk presentert en økonomisk 
oversikt med finansieringsplan og på en ekstraordinær generalforsamling høsten 1975 
fikk planen bred tilslutning, og ”bygging” kunne starte umiddelbart. Dog satt det nok litt 
langt inne hos enkelte av medlemmene at styret foreslo å benytte Byggefondet som på 
det tidspunktet var på kr. 115.088, som egenkapital, og på tross av den brede 
tilslutningen til styrets forslag var ”temperaturen” på diskusjonen i generalforsamlingen 
til dels ganske høy. Det manglet ikke på advarsler, bl.a.:   
 

”En plasthall vil ha kort levetid - maksimalt 2 år, risiko for at ungdommer utenfra 
kunne skjære i stykker de tynne plastveggene, det vil bli en utrivelig hall å trene i.” 

 

Plasthallen som skulle bli stående i 25 år, var ferdig ved årsskiftet 1975/76 – riktignok 
ganske slunken innvendig, men hallen stod der!  Den offisielle åpning var 1.april 1976, og 
det var ikke uten begrunnet stolthet at foreningens formann, Einar Belboe41, i års-
beretningen for 1976 kunne konstatere at  

 
”året 1976 vil i foreningens historiebok få betegnelsen – et spennende år, et lærerikt 
år, og vi fikk mulighetene til å realisere drømmer som vi alle har hatt i svært mange 
år.” 

  
Plasthallen som av mange fikk betegnelsen ” Den stygge andungen”, hadde en total 
kostnadsramme på kr. 643.000, og ble i tillegg til byggefondet finansiert med lån som var 
et ”spleiselag” mellom byens banker.  
 
Plasthallen som ble tatt i ordinær bruk fra og med høstsemesteret 1976 ga muligheter 
for flere nye partier, og ikke minst atskillig bedre treningsmuligheter for foreningens 
konkurranseturnere. 
 

Ved byggingen av plasthallen ble det også gjort en del utbedringer av Turnhallen som 
utenom vanlig vedlikehold ikke hadde vært gjenstand for vesentlige endringer siden 
1920-årene. Bl.a. ble rommet i kjelleren som tidligere hadde vært brukt som byens 
eneste ”Kieglebane”, bygget om til  ny garderobe med dusjanlegg. Leiligheten i tredje 
fikk også en fornyelse slik at den ble beboelig for en vaktmesterfamilie. 
 
For å legge forholdene bedre til rette for foreningens konkurranseturnere ble Plasthallen 
i 1993 omgjort til en turnhall med permanent apparatoppsett. Det ”kostbare” 
frittståendegulvet som ble innkjøpt i 1990 ble lagt ut i stedet for at det støvet ned og ble 
ødelagt under lagring, slitasjen på de øvrige turnapparater ved inn- og utsetting av 
apparater ble redusert, samtidig som partiene sparte mye tid.  
 

                                                           
41  Æresmedlem 2005 
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Mulige byggeprosjekt til erstatning for Plasthallen? 
Plasthallen var kun en midlertidig løsning, og drømmen om en ny og permanent turnhall 
levde videre. I løpet av 1980-årene ble det flere ganger konkludert med at ”grensen var 
nådd” og at foreningen hadde behov for nye anlegg.  
 
Å rive den gamle Turnhallen var uaktuelt idet dette møtte store innsigelser hos 
Byantikvaren som var spesielt opptatt av bæresystemet i kjelleren foruten fasaden mot 
Prinsens gate. Det eneste realistiske syntes å være nybygg på området der Plasthallen 
stod.  
 
Man øynet et ”håp” i 1984 da nabobygningen mot syd (Christensengården) brant. 
Turnhallen sto da i fare og foreningens pokaler på forturnerrommet ble evakuert til et 
tryggere sted. Men hallen ”sto han over” også for denne hendelsen. Riktignok med noen 
vannskader, men intet opphold i turnaktiviteten. Restene av nabogården ble revet etter 
brannen og Turnhallen sto ”plutselig” naken med en uisolert sydfasade. Etter hvert fikk 
man tross alt litt inntekt av veggen gjennom store reklameskilt som kunne sees langt 
oppover i Prinsens gate.  
 
Brannen ga imidlertid ytterligere ”ved på bålet” for å tenke nybygging, og i 1986 ble det 
litt fart i sakene og man satte i gang planlegging for nytt anlegg. Planarbeidet ble 
muliggjort av støtte fra rådgivende ingeniørfirma Arne R. Reinertsen (hvor daværende 
formann var ansatt) og midler fra Adolf Øiens legat og gikk således ikke utover den 
daglige drift av foreningen. Idéen var å bygge om gammelhallen for utleie til 
næringsaktivitet og å bygge en ny turhall med høyde også for RS på resterende del av 
tomta (der plasthallen sto).  
 
Byggemeldingstegninger ble utarbeidet. Det var imidlertid et krav fra kommunen at for å 
få igangsettingstillatelse, måtte minimum 75 % av utleiedelen være dokumentert med 
avtaler. I denne perioden var det liten eller ingen interesse for hverken næringsareal 
eller leiligheter i sentrum uten bakkekontakt. Foreningen greide ikke å få avtaler for mer 
enn ca. 50 % av utleiedelen. Det var for lite, og byggeplanene ble ”lagt på is” i 1988. 
 

Endelig gikk drømmen i oppfyllelse - ny turnhall!!  
Det skulle ta omtrent trekvart århundre fra de første konkrete planene om 
utvidelse/tilbygg rundt 1920 til drømmen om en ny turnhall gikk i oppfyllelse. 
 
Det var eksterne (offentlige) interesser som måtte til for å få prosessen i gang. I 1996 ble 
det presentert en storstilt plan om utvikling og utbygging av hele kvartalet mellom 
Tinghusgata – Bispegata – Prinsens gate og Erling Skakkes gate til et Statens Hus for å 
samle alle statlige og fylkeskommunale etater inklusive Fylkesmannen i Sør-Trøndelag! I 
kvartalet var det fra før diverse huseiere med Arne R. Reinertsen og Jan Kaare Tapper 
som de klart største sammen med to mindre gårdeiere foruten Storvask (P. Andersen) 
og Trondhjems Turnforening. Turnforeningens eiendom lå midt i kvartalet og var 
nøkkelen til suksess dersom en storstilt utbygging skulle kunne gjennomføres.   
 
Det som nå skulle skje ville kreve så vidt mye arbeid fra foreningens side  at det raskt ble 
opprettet en egen komité ved siden av styret for å ivareta en planfase og en eventuell 
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utbygging. Komiteen bestod av Andreas Udbye, Harald Bjerkan42, Stig Rønne og Ole Ivar 
Folstad43. De to sistnevnte vekslet om å være leder av komiteen. På grunn av utflytting 
til USA ble Andreas etter en tid erstattet av Kjell Hekkelstrand.  
 
Eier- eller bruksforholdet til tomta var blitt utredet allerede i 1970-årene i forbindelse 
med tidligere planer om byggeprosjekter, og dette er bundet opp i en legatavtale 
overfor bokholder Jensens legat om at  

 
”bemældte forening herefter kunne bruge og benytte den omhandlede Grund 
saalænge den bestaar og eier de paastaaende Huse, …… .”  

 
Og så lenge turnforeningen også aktet å drive turnsport i tiden framover, ble det av 
jurister vurdert som umulig å kapitalisere en slik avtale dersom ikke turnforeningen 
frivillig flyttet ut. Og dersom foreningen frivillig skulle flytte ut, måtte det være til minst 
like gode lokaler som man pt hadde. Et ufravikelig krav for foreningen var også at den 
etter en eventuell utbygging av kvartalet skulle ha samme økonomiske status som før 
utbygging og ha minst like god hallkapasitet.  I 1996 var dette følgende: 
 

• en gammel nedslitt turnhall fra 1863 med ditto garderobeanlegg i kjelleren og  
• en plasthall som var satt opp som provisorium i 1975/76.  

 
Videre leide foreningen hallkapasitet for Rytmisk Sportsgymnastikk av kommunen i 
Leangen Idrettsanlegg.  
 
Et viktig innspill i planprosessen for utbyggerne var Byantikvarens ”rasling med sablene” 
om at de gamle bygningene til Storvask og turnforeningen skulle fredes dersom de ikke 
ble innlemmet i utbyggingsplanene. 
 
Dette var utgangspunktet for forhandlingene med utbyggingsselskapet for kvartalet 
(som etter hvert fikk navnet ”Bispen”), og det ble opprettet en intensjonsavtale mellom 
partene som i all vesentlighet gikk ut på at ingen av partene skulle gjøre ”noen sprell” 
uten informasjon overfor den annen part så lenge forhandlingene pågikk. 
   
I forhandlingene ble det vurdert bl.a. flytting av foreningens drift til Øya ved kjøp av 
Tennishallen og bygging av nødvendige ”turn”- anlegg der. Videre ble også flytting til en 
annen bydel belyst.  
 
Det endte imidlertid opp med at foreningen skulle fortsette sin virksomhet i kvartalet, og 
det signert en avtale som innebar at Trondhjems Turnforening skulle få en hall etter de 
nasjonale kravene til Regionanlegg samt en tilleggshall. Avtalen inneholdt forøvrig 
følgende hovedpunkter: 
 

• Ubebygd grunn utenom den gamle turnhallen disponeres av utbygger for 
utbygging. 

• Foreningen fjerner selv den gamle plasthallen. 
                                                           
42  Æresmedlem 2008 
43  Formann 1986 - 1990 
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• Det bygges inn en ny turnhall i delvis kjellernivå i nytt anlegg som i prinsippet skal 
være en treningshall for både turnapparater og Rytmisk sportsgymnastikk.  

• Foreningen skal ikke betale leie for den nye hallen, ha evigvarende tinglyst 
bruksrett og døgnkontinuerlig atkomst til anleggene. 

• Praktisk forbindelse mellom gammel og ny hall.  
• Foreningen må betale for framtidig drifting av de anlegg man skal disponere. 
• Foreningen skal være økonomisk skadesløs i byggeperioden.  
• Foreningen forplikter seg til å fremme en Spillemiddelsøknad og at eventuelle 

midler tilfaller utbyggingsprosjektet. 
 

Dette var en meget gunstig løsning for foreningen - en splitter ny hall – ”gratis” og med 
evigvarende fri/gratis bruk av hallen.  Sannsynligvis solgte foreningen byens dyreste 
tomt. For 800 m2 tomt fikk foreningen en turnhall til ca kr 14 mill. (1998-kroner)  samt 
kr. 1,2 mill. som en kompensasjon for at det ikke ble plass til den avtalte tilleggshallen!  
 
I det store totalprosjektet på 350 millioner kroner for Statens Hus var dette en liten 
andel, men for Trondhjems Turnforening var dette en meget viktig begivenhet som 
derved fikk to permanente haller! 

 
Det ble en hektisk byggeperiode som varte fra forsommeren 1998 og fram til sommeren 
2000. Under byggeprosessen var foreningen representert som bisitter/observatør i 
diverse byggemøter. 
 

 
Vindu mot turn: utsikt fra gateplan i Prinsensgate inn i Nyhallen (Foto: Steinar Fugelsøy)  

 
Å bli kvitt Plasthallen viste seg å bli vanskeligere enn man trodde. I utgangspunktet 
hadde man kalkulert med en liten gevinst ved avhending. Men den gang ei! Til slutt ble 
det Trondheim Renholdsverk som overtok Plasthallen vederlagsfritt mot å bekoste 
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nedrivingen. Nå står Plasthallen på Heggstadmoen og gjør nytte som resirkulerings-
stasjon i tilknytning til kommunens avfallsplass. 
 
Som erstatning for Plasthallen i byggeperioden måtte det skaffes midlertidige 
treningslokaler. Man endte opp med å leie det gamle kjølelageret for Trøndelag Meierier 
- to store haller med takhøyde på nesten 8 m som rommet alle våre aktiviteter for 
konkurranseturnerne og det var også rom for bygging av en lenge ønsket ”grop”.  
 
Den gamle turnhallen kunne heldigvis benyttes under hele byggeperioden til våre 
breddepartier for barn, ungdom og voksne. 
 

Foreningen hadde således et todelt driftsforhold som ikke la noen særlig demper på 
aktiviteten – snarere tvert i mot i og med at vi i denne perioden bl.a. annet fostret to av 
landets beste turnere på herresiden, Arve Jørgensen og Kristian Solem. 
 
For å utnytte all grunn, ble det spuntet rundt de gamle bygningene i kvartalet, og det var 
knyttet stor spenning til om de ville tåle dette. Bekymringene viste seg å være 
ubegrunnet - bygningene holdt og foreningens virksomhet ble lite berørt i denne kritiske 
perioden. Det endte opp med kun mindre skader i veggene mot byggegropa og setninger 
av gulvet. Disse skadene ble rettet opp av entreprenøren i etterkant. 
 
Den nye turnhallen ble tatt i bruk på slutten av 2000, med høytidelig åpning der både 
Trondheims ordfører og NGTFs president var tilstede.  
 

(Foto: Steinar Fugelsøy) 

Tilstede ved åpningen av den 
nye turnhallen:  Lederen av 
”byggekomitéen”, Ole Ivar 
Folstad, Trondheims ordfører 
Anne Kathrine Slundgård og 
NGTFs president, Britt 
Mellegaard.   
 
Også æresmedlemmene Ivar 
Svanholm og Åse Wold følger 
oppmerksomt med. 

 

 

Foreningens ”indre liv” 
Organisasjon  
Trondhjems Turnforening er en idrettsforening og er medlem i Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. Foreningen 
er medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) og er en av forbundets 
største foreninger.  Foreningen har lover som er basert på NIFs Lovnorm for idrettslag og 
som er godkjent av NIF.   
 



 86

Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen (årsmøtet) som avholdes hvert 
år innen utgangen av mars måned. Generalforsamlingen velger foreningens styre og 
andre tillitsvalgte. Den høyeste myndighet mellom generalforsamlingene er styret som 
har det formelle ansvaret for foreningens idrettslige og økonomiske drift og forvaltning 
av foreningens eiendeler. 
 
Styret og andre tillitsvalgte 
Foreningens organisasjon har stort sett vært uendret de siste 50 årene. Dog har det i 
løpet av disse årene vært en del endringer mht antall styremedlemmer og hvilke 
ansvarsområder som de enkelte styremedlemmer velges til.  
 
Fra 1958 - 1973 bestod styret av formann, viseformann, 3 styremedlemmer og 2 
overturnere. De 3 styremedlemmene hadde personlige varamenn, mens 
viseoverturnerne var varamenn for overturnerne.  Av disse var overturnerne og 
viseoverturnerne valgt av forturnerskapene. Hvis ikke et av styremedlemmene ble valgt 
spesielt som materialforvalter av generalforsamlingen, lå denne oppgaven til 
viseformannen. Stilltiende var det forutsatt at materialforvalteren skulle være en mann, 
noe som kom klart frem på generalforsamlingen i 1971 da det kom benkeforslag på at 
kvinnelig overturner skulle velges som viseformann. Et av de største argumentene mot å 
velge henne var at hun som kvinne umulig kunne ivareta oppgaven som 
materialforvalter (!). At hun i tillegg var høygravid talte heller ikke til hennes fordel. Hun 
ble ikke valgt – men det måtte ekstraordinær generalforsamling til før det ble avgjort! 
 
Ved en endring av lovene ble det på generalforsamlingen i 1973 vedtatt at et av 
styremedlemmene skulle velges som turnsjef med ganske betydelige oppgaver:  
 

”Turnsjefens funksjon er å ivareta barnas og konkurranseturnernes interesser. Han 
skal ha oppsyn med alle barnepartiene og påse at disse forsvarlig drevet. Han skal 
sørge for jevn tilgang av aspiranter til enhver tid og påse at alle grupper får den 
trening de har krav på. Han skal ha kontakt med Turnkretsens og Forbundets komiteer 
og tilrettelegge treningsforholdene for konkurranse- og troppsturnerne. Sammen med 
overturnerne og instruktørene skal han planlegge turnernes konkurransesesong og 
ordne med reisene.” 
 

Ved denne endringen ble det klart at forturnerskapene ikke lenger hadde noen rolle som 
aktive støtteorgan for aktiviteten i salen. Dog skulle overturnerne fortsatt ha plass i 
styret. 
 
Turnsjefen ”forsvant” fra styrekartet ved en ny lovendring i 1980, og overturneres 
automatiske plass i styret forsvant i 1989 da NIF ikke godkjente at foreningen hadde 
styremedlemmer som ikke var valgt av generalforsamlingen. Dog har NIF godkjent at 
foreningen fortsatt har formann og viseformann (ikke ”leder” og ”nestleder” som 
egentlig er de ufravikelige titler i henhold til NIFs lovnorm). 
 
Styrets organisering i 2008 har sitt utgangspunkt i et utredningsarbeid i 1989/90 og som 
var basert på et forslag om at det til styret skulle velges medlemmer med spesifikke 
ansvarsområder.   Nødvendige lovendringer  ble vedtatt  av en  ekstraordinært general-
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forsamling44 i januar 1991, og på den ordinære generalforsamlingen (årsmøtet) i mars 
samme år ble følgende valgt til styret: Formann, nestformann, økonomiansvarlig, 
sekretær, utdanningsansvarlig, teknisk ansvarlig, gymnastikkansvarlig og arrangements-
ansvarlig (varamedlem til styret). Denne ansvarsdelingen er senere justert noe, og i 2008 
er foreningens styre sammensatt som følger: Formann, viseformann, sekretær, 
konkurranseansvarlig, breddeansvarlig, arrangementsansvarlig, samt et styremedlem 
uten spesiell funksjon og to varamedlemmer.  

  
I forbindelse med valg på generalforsamlingene har det innarbeidet seg en kultur med å 
dele ut valgkomiteens forslag først når selve valgene skal skje på slutten av møtet. Dette 
har ført til at det nesten alltid har vært et ”spenningens slør” over valgene. Selv om 
kanskje ikke alle funksjoner har vært avklart før valgene startet, har man som regel 
”landet med begge beina på jorda” og fått besatt alle de ulike funksjonene.     
 
I hh til NIFs lover skal generalforsamlingen også velge revisorer og valgkomite. I tillegg 
velger generalforsamlingen ærestegnkomite, idrettsmerkeutvalg45, arrangements-
utvalg, konkurranseutvalg, breddeutvalg og fondsstyre (fra 2003).  Frem til 1982 ble også 
Fanebærer og fanevakter valgt av Generalforsamlingen og med ujevne mellomrom (og 
behov?) har det vært valgt festkomite. 
 
Generalforsamlingen i 1959 vedtok å opprette et barne- og ungdomsutvalg som en 
prøveordning for et år, og på Generalforsamlingen i 1960 ble det vedtatt statutter for 
utvalget. Foreningen fulgte med dette opp en oppfordring fra NIF og NGTF, og det ble 
valgt medlemmer til utvalget hvert år frem til 1973 da utvalget ble oppløst. Hva utvalget 
egentlig gjorde bortsett fra å arrangere barneskiturer til Oppdal, er det lite informasjon 
om idet det ikke foreligger noen rapporter i årsberetningene. Flere av de oppgaver som 
uvalget skulle ta seg av ble i realiteten ivaretatt av andre – bl.a. tok instruktørene for 
barnepartiene i 1964 initiativ til forturnerskap for gutter og jenter. 
 
Det ble ”børstet støv” av barne- og ungdomsuvalget i 1979 da styret ble utvidet og et av 
styremedlemmene fikk ansvaret for dette. Utvalget strevde imidlertid med å få definert 
sine oppgaver og etter å ha prøvd ulike innfallsvinkler og tiltak, forsvant det stille og rolig 
etter å ha vært i virksomhet i 4 år.  
 
Foreningen hadde frem til 1991 også et ”Råd” som bestod av foreningens æres-
medlemmer og seks medlemmer valgt av generalforsamlingen. Rådets oppgave var som 
navnet sier først og fremst å gi råd, men det var innarbeidet en tradisjon for at styret 
skulle ha møte med Rådet forut for Generalforsamlingen og få aksept for årsberetning 
og regnskap, samt styrets forslag til generalforsamlingen. Enkelte styrer oppfattet nok 
Rådet som et unødvendig byråkratisk organ, og siden NIFs lover ikke tillater andre 
ansvarsorganer i et idrettslag enn styret og generalforsamlingen falt Rådet bort ved 
revisjon av lovene i 1991. 

                                                           
44  “Generalforsamling” ble ved denne lovendringen endret til ”Årsmøte” i hh til NIFs lovnorm, men ble 

endret tilbake til ”Generalforsamling” i 2008.   
45  Foreningens Idrettsmerkeutvalg ble vedtatt opprettet av generalforsamlingen i 1961 etter at 

idrettsmerkeprøver som var avlagt av foreningens medlemmer i mange år var rapportert i styrets 
årsberetning.   



 88

Totalt har det i de siste 50 årene vært 147 ulike navn som har figurert for de ulike 
funksjoner i styret.  Dette gir et snitt på ca 3 år i aktiv tjeneste pr tillitsvalgt.  
 
Formenn 1958 - 2008 
Siden 1958 har følgende vært formann i Trondhjems Turnforening: 
 
Fram til 1964 Arne Wold 
1964 - 1968 Fritjof Salvesen 
1968 - 1970 Kåre Botten46 
1970 - 1974 Bernt Belboe 
1974 - 1982 Einar Belboe 
1982 - 1986 Halvor Stein Mellegaard 
1986 - 1990 Ole Ivar Folstad 
 

1990 - 1992 Britt Mellegaard 
1992 - 1996 Stig Rønne 
1996 - 1998 Paul Irgens 
1998 - 1999 Andreas Udbye 
1999 - 2004 Gro Hoff 
2004 -               Stig Rønne 
 

                                                           
46 Æresmedlem 1975 

 
 

Trondhjems Turnforenings styre i jubileumsåret 2008 

 
Bak: Frank Johannessen, Stig Rønne, Kjell Hekkelstrand, Torbjørn Sivertsen 

Foran: Berit Torland, Gill Helen Johannessen, Tove Merethe Bjerknes, Turid Støa Bergmann 
(Foto: Snorre Hovdal) 
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Fast ansatte  
Vaktmester 
For driften av eiendommen (Turnhallen) har det helt fra den gamle hallen stod ferdig i 
1863 vært ansatt en vaktmester eller vaktmesterpar. Dagens kontorlokaler på loftet av 
Turnhallen var en del av påbyggingen i 1923/24 og var opprinnelig innredet som leilighet 
for vaktmesteren. 
 
Det har siden 1958 vært ansatt flere vaktmestere, og det har vært perioder da styret har 
rapportert om vaktmesterproblemer:  
 

”Året ble avsluttet med vaktmesterproblemer dessverre”(1975), og  
 
”Store problemer med vaktmesterspørsmålet”(1977).  
 

Ved begge disse anledninger ble det imidlertid rapportert om en stor frivillig innsats fra 
en ”hard kjerne av ildsjeler” blant foreningens medlemmer som trådte til og holdt hallen 
ren og ryddig. 
 
Av vaktmestere i de siste 50 årene har det spesielt vært tre som har vært lenge i 
tjenesten:  
  
Gudrun Sannan47 som sammen med sin mann, Ragnar Sannan, ble foreningens 
vaktmesterpar allerede i 1948. Da mannen døde i 1959, fortsatte hun som vaktmester 
frem til 1974 da kreftene begynte å svikte.  
 
”Sannan” var på mange måter et begrep eller institusjon i foreningen – hun hadde stor 
omsorg og en levende interesse for alle som ferdes i Turnhallen. Hun var en snill, trofast 
sliter som alle var glade i, og som hadde kontroll på det meste av det som skjedde i 
foreningen. Hun passet på alle!  Det er mange gode og morsomme minner om ”Sannan” 
og alle som trengte det fikk hjelp og trøst av ”Sannan” – det var aldri nei i hennes munn, 
og som regel vanket det både mat og drikke på kjøpet. Selv om ”Sannan” sluttet som 
vaktmester, sluttet hun ikke med sitt arbeid i Turnhallen – hun var daglig til stede og 
hjalp til med rengjøringen frem til sykdom satte en stopper for videre aktivitet i 1983.  
 
Egil Kokaas  - Til Generalforsamlingen i 1978 kunne styret melde følgende:  
 

”Gledelig melding til alle ved årets begynnelse, vi fikk ny vaktmester, og hvilke 
vaktmester! Egil Kokaas ”is back in town” – i første omgang et prøveår”.  

 
Prøveåret ble til nesten 15 år – han sluttet ikke før starten på høstsemesteret i 1992. 
 
Bjørg Schjølberg overtok som vaktmester sommeren 1994 og hadde overoppsynet med 
Turnhallen frem til sommeren 2008.  
 
 
                                                           
47  Gudrun Sannan ble utnevnt til æresmedlem i Trondhjems Turnforening i 1979 og ble av Trøndelag 

gymnastikk- og turnkrets  tildelt NGTFs kretsfortjenstmedalje i sølv  for sin innsats for turnidretten.  
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Forretningsførsel – inkassator – daglig/administrativ leder 
Fra ”tidenes morgen” har det i foreningen vært ”ansatt” forretningsfører/sekretær og en 
person til å registrere medlemmer og innkassere medlemskontingent og treningsavgift. 
 
Da Harald Halvorsen som hadde vært forretningsfører siden 1948 døde i 1960, var det 
med dårlig skjult stolthet at styret kunne rapportere at Odd Magnar Iversen var ”ansatt” 
som ny forretningsfører. Odd Magnar var en krevende og engasjert forretningsfører som 
også fungerte som styrets sekretær - alltid uklanderlig antrukket med ”tversover”,  
nøyaktig og uselvisk oppfølgende på foreningens vegne. Han hadde for vane å regne 
ulike beløp med 4 desimalers nøyaktighet for, som han sa: ”å være korrekt i 
øresavrundingen”! Uten å være styremedlem representerte han på mange måter 
kontinuiteten i styret og hadde nok også en viss innflytelse på styrets beslutninger, 
spesielt i økonomiske spørsmål. Han trakk seg tilbake som forretningsfører i 1986, men 
gjorde et delvis ”comeback” i 1988 – da som regnskapsfører uten ”møteplikt” på 
styremøtene. Dog ønsket han nok å ha et ord med i laget, og han fikk noe ”hakeslepp” 
da han på spørsmål om hvem som hadde bestemt at høstsemesteret i 1990 skulle 
forlenges med en uke, fikk til svar at dette hadde styret bestemt.   
 
Etter Odd Magnars død i 1992 har regnskapsførselen vært organisert på ulike måter. 
Både foreningens egne medlemmer og eksterne regnskapskontor har vært engasjert 
som regnskapsførere og samarbeidet med et styremedlem som har vært 
økonomiansvarlig. Etter at foreningen ansatte daglig leder har regnskapet vært ivaretatt 
av dennes arbeidsområde i samarbeid med et eksternt regnskapskontor.    
 
”Kiosken” rett innenfor inngangsdøren var inkassatorens arbeidsplass. I tillegg til at alle 
måtte innom kiosken for å betale medlemskontingent og treningsavgift, fungerte denne 
også som en vaktsentral. Her residerte fra 1959 – 1970 ekteparet Emma og Odd 
Wærdal, da Ruth Johnsen overtok som inkassator på provisjonsbasis. Det fortelles at 
flere av de yngre guttene som ikke hadde betalt sin medlemskontingent og 
treningsavgift, krøp forbi kiosken for at Ruth ikke skulle se dem, men hun hadde kontroll 
på de fleste, og ”problemet” ble ikke mindre da hun kom inn i hallen og speidet etter 
”synderne”.  
 
Ruth Johnsen var inkassator frem til 1991 da kiosken ble revet og man startet med å 
innkreve kontingenter/treningsavgifter pr. bankgiro. Dette gikk litt ”haltende” i starten 
idet det fortsatt var forutsatt at en fysisk person var til stede utenfor hallen ved 
semesterstart  for å  registrere gamle og  nye medlemmer – på samme sted som kiosken 
(!). Det forutsatte også at instruktørene utøvde en viss kontroll.  
 
Medlemsregistreringen ble i begynnelsen gjort på formannens personlige datamaskin – 
dette fungerte i og for seg bra, men dette var jo ingen varig løsning – noe som ble 
påpekt i styrets årsberetning for 1992 - ”når formannen m/datamaskin går av, så står vi 
der på bar bakke”.    
 
I flere år hadde styret i årsberetningen påpekt at foreningen trengte sin egen 
datamaskin, og i 1993 gjorde dataalderen endelig sitt inntog i foreningen. Det ble 
investert i PC og styret fikk laget et eget dataprogram for medlemsregistrering og 
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betalingsoppfølging. Senere har Norges Idrettsforbund bidratt til at dataverktøy for bruk 
i idrettslagene ble utviklet. Foreningen fikk sin egen hjemmeside på Internett, og i 2004 
ble det investert i nytt datautstyr og knyttet kontakt med n3Sport som er en del av 
idrettsforbundets datasatsing.   
 
Styret ga allerede i 1994 uttrykk for at det var ønskelig med en fast ansatt person på 
kontoret. Dette ble oppfylt i 1998 da det ble ansatt en administrator – dog i redusert 
stilling. Men drømmen om administrativ hjelp artet seg etter hvert mer som et mareritt 
for styret (1999):  
 

”Forrige års ansettelse av en administrator medførte overhodet ingen avlastning for 
styret. Mye tid gikk med for å få han avsatt fra stillingen, og dette medførte mye 
ekstraarbeid for styret. En stor del av de arbeidsoppgaver han var pålagt ble ikke 
utført. Blant annet var det ikke ført noe regnskap”.  

 

Den avsatte administratoren aksepterte slett ikke å bli avsatt uten kompensasjon og 
saken endte i retten der dommeren besluttet at megling og forlik var eneste løsning. Og 
slik ble det.  
 
De regnskapsmessige problemer ble ordnet ved at en av foreningens trenere på kort 
varsel påtok seg jobben med å få ”ryddet opp” og ført alle bilag i samarbeid med et av 
styremedlemmene.  
 
Etter ”ansettelsesfadesen” i 1998 gikk styret langsomt frem for å få oppfylt sin drøm om 
en daglig/administrativ leder. I 2001 ble Kari Kvam ansatt som ansvarlig for medlems-
registreringen kombinert med å være hovedtrener for konkurranseturn jenter. Karis 
administrative jobb ble stadig utvidet og i 2004 ble hun ansatt som administrativ leder, 
en stilling hun fortsatt har i 2008 – kombinert med å være hovedtrener for 
konkurranseturn jenter.  
 
 

De sosiale fellesskap – ”klubbene i klubben” 
Dameklubben 
På initiativ fra Astri Nilsen ble Dameklubben stiftet like etter at Trondhjems Turnforening 
rundet de første 75 år i 1933 (26.april 1933) og kan da feire sitt 75 års jubileum parallelt 
med at foreningen feirer de 150 år. Dameklubbens historie forteller om små og store 
tiltak til støtte for turnsaken og Trondhjems Turnforening – både sosiale tiltak og tiltak 
for å støtte foreningen med ”nødvendig” utstyr og tiltak for å bidra til foreningens 
inntekter. Bl.a. arrangerte Dameklubben i de første leveårene meget populære skirenn 
(såkalte ”gaukerenn”) for medlemmene med etterfølgende fest og premieutdeling.  
 
I 1950 opprettet Dameklubben et ”pianofond” og målet var å forære foreningen nytt 
piano til 100 års-jubileet i 1958. Og det var med stolthet at Dameklubbens formann, 
Annemor Bragstad, på mottakelsen i Handelstandens Hus 14.februar 1958 kunne 
overrekke foreningen et flunkende nytt piano – symbolisert med et miniatyrpiano i tro 
kopi. Dameklubben ga seg ikke med det – medlemmene hadde notert seg at foreningens 
fane som klubben hadde forært foreningen til 80 års-jubileet i 1938 trengte avløsning, 
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og kunne på årsfesten i 1962 nok en gang overrekke foreningen en ny fane. Styret var 
mildt sagt overbegeistret:  
 

”Det hele var så overveldende at vi må gi tapt i beundringen for et slikt uegennyttig 
arbeid for vår forening. Skulle noen fortjene en spenstig turnrakett, må det være vår 
driftige Dameklubb, som vi føler nesegrus beundring for.” 
 

Det var også Dameklubben som tok initiativ til de årlige ”Griseutlodningene” som i 
mange år bidro til kjærkomne tilskudd til foreningens drift. Og selvsagt har 
Dameklubben alltid åpnet sparegrisen når det har vært spørsmål om støtte til reise og 
opphold for foreningens representasjonsgymnaster. 
 
Dameklubben har sin egen orden, ”Den gyldne kaffekjel” som ble innstiftet på klubbens 
15 års-jubileum i 1948. Ordensseremonien er et høytidelig innslag på alle jubileer – 
riddere er tidligere formenn, styremedlemmer og andre som på en eller annen måte har 
gjort seg fortjent til denne høye orden. Dameklubben har selvsagt også sine 
æresmedlemmer – siden starten i 1933 er 12 fortjente medlemmer tildelt 
æresmedlemsskap. Den første som ble utnevnt (i 1948) var naturlig nok Astri Nilsen, og 
den hittil siste er Aase Wold48 som utnevnt til æresmedlem ved 75 års-jubileet i 2008 
etter mangeårig stor innsats for klubben.  
 
Etter Dameklubbens 40 års-jubileum i 1973 inntrådte det et generasjonsskifte i 
Dameklubben. De eldste, pionerene som startet klubben, falt etter hvert fra. Imidlertid 
kom flere tidligere og aktive forturnere inn som positive medlemmer i klubben, og ga 
den ”aldrende” klubben et løft fremover. Etter hvert har det også blitt en del 
rekruttering fra mosjonspartiene av medlemmer, og årene etter 70 års-jubileet i 2003 
har vært gode år for Dameklubben – oppmøtet på klubbens månedlige møter er bra, og 
de ”unge” påtar seg styreverv og ansvaret for å føre klubbens tradisjoner videre. 
    
Trondhjems Turnforenings kvinnelige gymnastikkveteraner 
Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) ble stiftet 7.juli 1954. Den lokale 
foreningen av NKGV i Trondhjems Turnforening ble stiftet 22.november 1956 og kunne 
feire sitt 50 års-jubileum i 2006. Medlemstallet ved stiftelsen var 15 og økte til 35 i 1958. 
I 2008 er medlemstallet ca. 40.  
 
Det var en stor ære for den unge (!) veteranforeningen å bli invitert av Trondheim og 
Omegn Idrettskrets til å delta med oppvisning ved åpningen av Lerkendal Stadion i 1963 
som var en historisk begivenhet for Trondheimsidretten. 
 
I de senere år har de kvinnelige gymnastikkveteranene ivaretatt foreningens tradisjoner 
med deltakelse på kretsturnstevner og landsturnstevner, og veteranforeningen er stolte 
av ofte å være den største gruppen i den store felles veterantroppen. Trondhjems-
veteranene stiller aldri uforberedt til stevner – noe som skyldes måneder med nitid 
trening under ledelse av dyktige instruktører, Solveig Langset frem til 1989, Liv Heimstad 
fra 1989 til 1998 og Bjørg Schjølberg fra 1998.  
 
                                                           
48  Æresmedlem i Trondhjems Turnforening siden 1996 
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Veteranforeningen har sitt eget veteranflagg med de 4 F-er i messing på toppen som 
benyttes ved defileringer på kretsturnstevner. Det første flagget som ble anskaffet i 
1965 og ble brukt første gang på kretsturnstevnet i Steinkjer 13.juni 1965, ble etter hvert 
tæret av ”tidens tann” og ble skiftet ut i 2000. 
 
Veteranforeningen har vært med på flere representasjonsoppdrag i utlandet i regi av 
NGTF og NKGV sentralt – den første turen var til Odense i Danmark i 1959 etter 
invitasjon fra Dansk Gymnastikforbund i forbindelse med deres 60 års-jubileum. Her 
deltok 12 kvinnelige veteraner fra Trondhjems Turnforening. Mange av de kvinnelige 
veteranene har i tillegg reist ”verden rundt” og deltatt på uttallige gymnastikkfestivaler 
og vært med på de aller fleste gymnaestradaer som har vært arrangert. I tidligere år var 
Edith Holthe primus motor for å få veteranene med og ansvarlig for reiseopplegg, og 
reisene ble utførlig rapportert i foreningens årsberetninger. 
 
Oppvisningsdrakten var fra starten av en lyseblå bomullskittel. I 1982 ble kittelen byttet 
ut med en lyseblå langermet ”silke”drakt og med kort skjørt i samme stoff.  Denne ble 
brukt frem til 1987, da det korte skjørtet ble byttet ut med et legglangt skjørt. Dette var 
et flott antrekk og skjørtet ga nye og flotte muligheter for bruk i 
oppvisningsprogrammene.  Den lyseblå drakten ble benyttet frem til 2005. Fra 2006 er 
oppvisningsantrekket en mørkere blå drakt med et noe lengre skjørt og litt ”blåere” enn 
den gamle – et flott oppvisningsantrekk som gjør seg godt mot en grønn gressmatte. 
 
De kvinnelige gymnastikkveteraners beretning i foreningens årsberetninger og veteran-
foreningens egne protokoller vitner om en aktiv forening med stor deltakelse på 
foreningens møter. Ca. halvparten av medlemmene er aktive i salen og på stevner. For å 
styrke det sosiale fellesskapet inviteres den andre halvparten med på stevnene som 
tilskuere, i tillegg til at det har vært arrangert flere høstturer for medlemmene. De 
kvinnelige gymnastikkveteranene har i alle år vært flinke til å stille opp når Trondhjems 
Turnforening har bedt om hjelp – det være seg ved juleoppvisninger eller andre 
arrangementer, og har bidratt med premier til uttallige konkurranser. 
 
NKGVs relativt strenge krav for å bli veteran ble lempet på ved en lovendring på 
Veterantinget i Mosjøen i forbindelse med Landsturnstevnet i 2005. I henhold til dagens 
regler må man være fylt 40 år og ha deltatt på 9 turnstevner eller ha vært aktiv gymnast 
i minst 15 år. Dette er regler til å leve med og har medført flere nye medlemmer i den 
lokale foreningen. 
 
De kvinnelige gymnastikkveteraners forening i Trondhjems Turnforening har i løpet av 
sin historie tildelt æresmedlemsskap til 7 av sine medlemmer.   
 
Foreningen har også vært sterkt representert i NKGV sentralt. Initiativtakeren til vår 
lokale forening, Edith Holthe, var styremedlem i mange år. Liv Heimstad har både vært 
nestleder og leder i tillegg til å ha ansvaret for oppvisningsprogrammet til de kvinnelige 
gymnastikkveteranene til Landsturnstevnet både i 1990 og 1994. Leder i NKGV i 2008 er 
vår forenings Martha Bjerkan som har vært i NKGVs styre siden 1994 – først som 
nestleder og som leder fra 2001. Og som ikke dette var nok – NKGVs sekretær fra 1998 – 
2005 var Vigdis Strand, også fra Trondhjems Turnforening. 
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Edith Holthe som flaggbærer for NKGV ved åpningen 
av Landsturnstevnet i Trondheim i 1978. Her sammen 
med daværende leder og stifter av NKGV, Valborg 
Hagfelt. 
(Foto: Halvor S. Mellegaard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til NKGVs 15 års-jubileum i 1969 skrev Halldis 
Løkke fra Trondhjems Turnforening en prolog fra 
hvilken følgende kan stå som et motto for 
foreningens kvinnelige gymnastikkveteraner: 
 

 
”En sunn sjel i en sunn kropp er gymnastikkens mål for livets tropp! 
Husk at livet er verdifulleste gave vi har fått. Det gjelder bare å verne den godt! 
La oss være glad for den helse vi har! La oss til smilet være snar! 
La gleden være vår gjest! La hver dag bli livets fest!” 
 

Trondhjems Turnforenings Turnveteraner – Veteranklubben 
Norges Turnveteraner (NTV) ble stiftet 1919 etter initiativ fra eldre turnere i Trondhjems 
Turnforening. Men på tross av dette og på tross av at NTVs første styre var lagt til 
Trondheim som hadde ledelsen fra 1919 til 1930, ble ikke Veteranklubben i Trondhjems 
Turnforening stiftet før 6.mars 1958, og klubben feiret sitt 50 års-jubileum kort tid etter 
at Trondhjems Turnforening markerte sine 150 år. 
 
Veteranklubben var en knoppskytning fra foreningens tradisjonsrike forturnerparti, og 
grunnstammen bestod i de første årene av tidligere aktive turnere i 40 - 50 årsalderen. 
Vedtektenes §1 presiserte at Trondhjems Turnforenings Herre-veteranklubb skulle være 
en klubb for foreningens eldre turnere med formål å styrke og bevare interessen for 
gymnastikk og turn gjennom trening, konkurranser og deltakelse i oppvisninger. En 
forutsetning for medlemskap var bakgrunn som aktiv i krets-, nasjonale eller 
internasjonale turnstevner og at de hadde fylt 40 år. De fleste av klubbens første 
medlemmer hadde vært konkurranseturnere og lysten til å konkurrere var stor, og  
lenge var regelmessige konkurranser en naturlig aktivitet i klubben. Man kan i klubbens 
protokoller fra de første årene lese om de årlige sprangkonkurranser – som oftest tre 
forskjellige hopp på tvers eller på langs over kassen. Disse konkurransene som var en 
kjærkommen mulighet til å holde gamle ferdigheter ved like var egentlig ment å være 
improviserte, men fikk allerede fra starten av et alvorlig preg over seg. Den stadig 
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økende gjennomsnittsalderen på Veteranklubbens medlemmer førte naturlig nok til at 
deltakerantallet i sprangkonkurransene etter hvert gikk ned – det hjalp lite at de 
sprekeste og mest konkurransesugne veteranene gjorde sitt ytterste for å få de mer 
betenkte medlemmene til å glemme plassering på resultatlistene og heller stille opp 
under mottoet viktigst å delta. Etter lange diskusjoner i 1963 ble det besluttet at den 
tradisjonelle sprangkonkurransen skulle inndeles i tre klasser og at startkontingenten 
settes til kr.5,00. Dette ble begrunnet med at edelt metall er dyrt og at alle skal få 
premie. Imidlertid er sprangkonkurransene for lengst en saga blott. 
 
Etter hvert som Veteranklubben nærmet seg sine første 25 år, ble det stadig klarere at 
noe måtte gjøres for å bedre oppmøtet på treningskveldene – dette var ofte betenkelig 
lavt, sågar meget dårlig. Det ble diskutert å myke opp kravene til medlemskap dersom 
svikten i rekrutteringen skulle stoppe, og det ble antydet at mange så på 
Veteranklubben som litt snobbete – først og fremt fordi den ikke var åpen for hvem som 
helst. Tiden var imidlertid ikke moden for oppmyking – i referatet fra årsmøtet i 1981 
sies det helt klart:  
 

”Innvelgelse til turnveteranene vil fremdeles hvile på et grunnlag som tidligere 
turnere. Mosjonister kan ikke innvelges”. 

 
Først på midten av 1990-årene ble kravene til medlemskap endret og i Veteranlubbens 
jubileumsår er det ingen krav om tidligere turnkarriere for å bli medlem. Treningen i dag 
er å betrakte som vanlig mosjonsgymnastikk der den enkelte yter etter evne, 
medlemstallet er i overkant av 40 med et aldersspenn fra 55 til 91 år. 
 

 
Trening i Turnhallen under ledelse av Egil Kokaas (Foto: Thor Melhuus) 

 
En viktig drivkraft og inspirasjon for Veteranklubben og medlemmene i de første årene 
var å kunne stille med oppvisningstropp på de årlige kretsturnstevnene, og det første 
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egenkomponerte oppvisningsprogram på kretsturnstevnet i 1959 høstet stort bifall. Det 
er imidlertid mange år  siden foreningens herreveteraner deltok på et kretsturnstevne. 
Veteranklubben har imidlertid hatt deltakere på NTVs fellestropp både på 
Landsturnstevnene hvert 4.år og på stevner i utlandet. Sammen med foreningens 
kvinnelige gymnastikkveteraner deltok 4 medlemmer av Veteranklubben ved feiringen 
Dansk Gymnastikforbunds 60 års-jubileum i Odense i 1959, og klubben var også 
representert på Gymnaestradaen i Wien i 1965, Zürich i 1978 og Dornbin i 2007. 
 
I likhet med de kvinnelige gymnastikkveteranene stiller Veteranklubben alltid godt 
forberedt til turnstevnene – ukers trening har alltid sørget for at oppvisnings-
programmet har sittet som det skulle og ble utført med presisjons og stil - 
Trondhjemsturnerne har hatt lite å skamme seg over.  
 
Og selvsagt bidrar Veteranklubben med hjelp og premier til Trondhjems Turnforenings 
ulike arrangementer. Klubben har også bidratt med pengestøtte til foreningens unge 
utøvere som utmerker seg i konkurransesammenheng. 
 
Det som først og fremst karakteriserer Veteranklubben er humøret og koplingen mellom 
trening og sosialt samvær. Klubbens medlemmer er en gjeng livsglade herrer som 
gjennomfører sin trening to ganger pr. uke på formiddagen og samles til sosialt samvær 
etterpå. Herre Veteranpartiet har i perioder vært det partiet i Trondhjems Turnforening 
med størst medlemsøkning med både ventelister og ”inntaksstopp” – det har ikke vært 
plass til flere på forturnerrommet til samværet etter treningen! 
 
Det er lett å kalle Veteranklubben en ”suksess” – noe som ikke minst skyldes de tre 
instruktørene som på mange måter har utgjort ”limet” i klubben, Sigfred Holthe (1965 – 
1974), Egil Kokaas (1974 - 2006) og Thorbjørn Sivertsen (2006 - ).  
 
Veranklubbens 50 års-beretning forteller om klubbens idealister og ildsjeler, og har i 
løpet av sin 50 årige historie utnevnt 5 æresmedlemmer. Beretningen forteller om små 
og store hendelser og om klubbens interesse for sang og musikk.  
 

 

 Så sangglade var veteranene at de i sitt 
oppvisningsprogram på kretsturnstevnet på 
Ørlandet i 1973 hadde lagt inn ”kunstnerisk” 
som avslutning på programmet. Og som 
”nachspiel” bød de opp de kvinnelige 
gymnastikkveteranene til dans! 
 

Ikke minst forteller beretningen om det 
kameratslige og sosiale samholdet i forbindelse 
med trening og turer. 
 
(Foto:Privat) 

 
Veteranklubben har gjort de tidligere forturneres valgspråk til sitt: 
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”Lev FRI *FRO*FROM*FRISK 

Vær FRI for lastværdig færden! Vær FRO om i lyst eller nød! 
Vær FROM hvor hen I færdes i verden! Vær FRISK i dit sinn til din død!” 

 
 
Foreningens ungdomsklubb – ”Volti” 
Årsberetningen i 1977 forteller om etableringen av VOLTI – foreningens nye ungdoms-
klubb:  
 

”Knut Arve Johansen, formannen og en rekke entusiastiske ungdommer møttes til 
drøftelser som resulterte i dette positive tiltaket. Hensikten med klubben er at den 
skal kunne være et alternativ til turn. Volti skal ha møter hvor tiltak settes i gang som 
har engasjerende og miljøskapende virkninger. Klubben bør ikke utvikle seg til en ren 
selskapsklubb. Vi gir honnør til de to ildsjelene som driver det hele, samt virker som 
redaktører for medlemsbladet TURNIPS: Stig Rønne og Andreas Udbye”. 
 

Etableringen av VOLTI i 1977 kan imidlertid betegnes som en ”reetablering” idet en 
ungdomsklubb med navnet ”Volti” ble dannet allerede i 1960. Klubben hadde egne lover 
som omhandler både formål og betingelser for medlemskap. 

 

Den opprinnelige VOLTI skulle arbeide med faglig skolering, skaffe midler til premier, 
bidra med midler til treningssamlinger, planlegge virksomheten for guttene samt drive 
propagandavirksomhet i turnkretsen.  Herre Forturnerskap skriver i sin beretning for 
1960:  
 

”Knut Arve Johansen har arbeidet aktivt sammen med ungguttene i salen. 
Ungdomsgruppen ”Volti” har arbeidet godt i det forløpne år med møter og 
tilstelninger med godt økonomisk utbytte, og har bl.a. ydet kr. 500,00 til ny fane”.  
 

1960-årenes VOLTI arrangerte sammenkomster for foreningens jenter og gutter og 
skolefester i turnhallen for å skaffe økonomi, og berømmes i styrets årsberetning (1962): 
 

”Vår ungdomsavdeling, Volti, har imidlertid hatt jevnt god suksess med sine 
arrangements for skoleungdom.”, og (1964) ”Volti må også nevnes spesielt. Ved 
ungdomsfester i Turnhallen tjener de gode penger, som kommer foreningens virke til 
gode”,  

 
bl.a. betalte Volti oppholdet på forbundets treningsleir i Horten for 4 gutter og 2 
unggutter. 
 
VOLTIs ”propagandavirksomhet” var i virkeligheten hjelp til andre foreninger i 
gymnastikk- og turnkretsen gjennom en ”trenerbank” som andre foreninger ble tildelt 
trenere fra. Gjennom VOLTI var Knut Arve Johansen med på å starte gutteturn i Uthaug 
turn- og gymnastikklag. Om dette forteller Knut Arve:  
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”Der fant vi en gammel skranke på en låve. Holmene måtte tapes med isoleringsbånd. 
En avdanket bøylehest og ei gammel svingstang ble sendt utover. Et par år senere 
hadde Uthaug kretsmester i yngste klasse”.   

 
Herre forturnerskap forteller i 1965 at det var etablert et gutte forturnerskap, og det ble 
laget blå forturnerskjerf der mødrene broderte fire F-er i hvitt og laget hvite dusker i 
endene. Disse skjerfene ble brukt 17.mai og ved enhver defilering. På eget initiativ ga 
guttene ut en avis med navnet TURNIPS.  
 
”Første kapitel” av VOLTI og TURNIPS ser ut til være avsluttet da Knut Arve Johansen i 
1966 forlot foreningen til fordel for militærtjeneste og utdanning – det ser ikke ut til å ha 
vært noen aktivitet før Knut Arve igjen meldte seg til tjeneste i foreningen i 1976. ”Andre 
kapitel” som også inkluderte jentene varte fra 1977 til 1979 da Knut Arve igjen forlot 
foreningen.  
 
Herre forturnerskaps beretning for 1976 forteller at den gamle klubbavisen TURNIPS ble 
startet opp igjen i oktober måned med Andreas Udbye som journalist og Stig Rønne som 
kasserer.  Den kom ut med 2 nummer i 1976, og man håpet å kunne klare ett nummer 
pr. måned. Dette var nok litt for optimistisk – det er uklart hvor mange nummer som 
kom ut i 1977, men i 1978 kom det bare ut et nummer idet de ansvarlige var for opptatt 
med skole, instruksjon etc. til å kunne utføre det til dels tidkrevende arbeidet med å utgi 
en avis. Innholdsmessig var imidlertid det som ble produsert både interessant og av god 
kvalitet med bl.a. intervjuer av sentrale personer i foreningen og turnkretsen. 
 
VOLTI må komme i kategorien av ”klubber i klubben” som hadde en forholdsvis kort 
levetid. Men den har satt tydelige spor etter seg. VOLTI  arrangerte flere møter, fester 
og turer og bidro til at  foreningen fikk en meget aktiv og sosial ungdomsgjeng. Bl.a. 
deltok ungdommen på kurs i Swing-dans og ble (naturlig nok) meget gode swing-
dansere.  Fra VOLTI-tiden stammer også ”3.juledagsfestene” – turnhallen pyntet med lys 
og girlander, god mat og mye dans, der alle medlemmer over 15 ble invitert til å delta. 
Disse festene ”døde ut” i 1991 da det ble problemer med å finne noen som kunne være 
ansvarlig for arrangementet, men ble tatt opp i jubileumsåret 2008 – et vellykket 
arrangement med over 100 deltakere. 
 
Mange av ungdommene fra 1970-årene har blitt igjen i foreningen etter at de sluttet 
som aktive utøvere, enten som instruktører eller som tillitsvalgte. ”Grunnstammen” fra 
denne tiden holder fortsatt god kontakt, og nesten halve styret i foreningen i 2008 var 
med i VOLTIS andre periode. Stammen i herretroppen med sine mange 
Norgesmesterskap var også stammen i VOLTI, og flere av Trondhjems Turnforenings 
senere trenere, tillitsvalgte og formenn var aktive i den siste VOLTI-perioden, bl.a. finner 
vi begge ansvarlige for de siste årganger av TURNIPS som senere formenn i Trondhjems 
Turnforening. 
 
 

Årsfester og jubileer 
Fra tidenes morgen har foreningens bursdag blitt feiret med en årsfest rundt 
stiftelsesdatoen 14.februar. Denne årlige tradisjonen holdt seg også gjennom 1960 og -
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70-årene, og ble i de første årene etter 100 årsfeiringen også rapportert i styrets 
årsberetning.  
 
Til årsfesten i 1969 hadde foreningens tidligere formann, Arne Wold, laget en 
hyllingssang til Turnhallen: 
 
 

HYLLEST TIL TURNHALLEN VÅR 
Melodi: ”in the street where you live” 
 

Der hvor trikken går, ligger Hallen vår. 
Den har ligget midt i byens hjerte år for år. 
Der vi driver inn, tung og trett i sinn, 
i vår hall, i det strøk hvor vi bor. 
 
Den er ganske pen, skjult av vintersneen. 
Men vi vet den skjuler ikke noen edelsten. 
Knapt vi derfor tror, fins på moder jord 
slik en hall i det strøk hvor vi bor. 
 
Se, den ligger og skinner 
der i  Prinsen, gammel og tung. 
Den er så breddfull av minner 
ifra den tid da du var så sprek og ung. 
 
Kjære gamle kott, du er som er slott, 
men vi vet hva din fasade skjuler altfor godt. 
Knapt vi derfor tror fins på moder jord 
Slik en hall, i det strøk hvor vi bor. 
 
 

 Vi behøver plass til et turnpalass 
og det er jo klart at det må bli betong og 
glass jeg lurer på om vi lykkes få 
slik en hall i det strøk hvor vi bor. 
 
Den må eie det, du og jeg kan se 
Selve atmosfæren av et hjemmekos’lig sted. 
Både sør og nord fins ei på vår jord 
slik en hall, i det strøk hvor vi bor. 
 
Vi vet den har hva vi trenger 
til å gi oss det vi vil ha. 
Vi vet at lykke for penger 
er noe som i lengden kanskje vil bedra. 
 
Kjære gamle hall, du står snart for fall, 
men vi vet at du bestandig røktet har ditt 
kall. 
Fra et festlig bord, tro oss på vårt ord: 
Du vår Hall, i det strøk hvor vi bor. 

 
Etter hvert ble imidlertid oppslutningen om de årlige feiringer ganske lav og årsfestene ble 
avløst av noe større ”jubileumsmarkeringer”. Om 120 årsfeiringen i 1978 skriver styret i 
årsberetningen: 

 
”120-årsfesten den 11.februar 1978 ble virkelig en stilig sak. Fridtjof Salvesen hadde hånd 
om de store linjer, og glemte selvsagt heller ikke de små detaljene. Det vanket mange 
rosende ord om foreningen, både fra representanter fra det offentlige, og fra 
representanter fra andre foreninger og lag. En rekke vakre gaver fikk vi også, den peneste 
og varmeste hilsen mottok vi fra våre to samarbeidspartnere, A.T.I.F. og Stjørdals Blink. 
Våre to konkurranseparti, jenter og gutter, under ledelse av Eva Lise Belboe og Knut Arve 
Johansen, hadde for anledningen komponert et nydelig oppvisningsinnslag i kveldens 
feiring. Det tok gjestene våre med storm. Det var ganske betegnende at flere av våre 
innbudte gjester, som til daglig kanskje hadde betraktet gymnastikk og turn som enten å 
stå og sveive med armene, eller strengt bundet til apparatene, etterpå høylydt ga 
tilkjenne en begeistring for dette innslaget, som var en blanding av frittstående turn og 
Gymnastikk Moderne, godt hjulpet av ABBA”. 
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125 års-markeringen i 1983 var ikke mindre imponerende, selv om styrets omtale i års-
beretningen var ganske nøktern: 
 

”Hovedfeiringen fant sted på årsfesten 11.februar, 3 dager før foreningens 125 års dag. 
Jubileumsfesten ble avholdt på Prinsen Hotell hvor ca. 180 festkledde medlemmer hadde 
møtt frem med foreningens 8 nålevende æresmedlemmer i spissen. Det ble holdt en rekke 
taler og overrakt mange gaver. Det var hilsener og gaver fra Norges Idrettsforbund, 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Idrettsrådet i Trondheim, 
Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets, Trondheim Kommune og mange fra egne rekker”. 

 
Men om styret var nøkterne, hadde Adresseavisen (gjengitt i Gym & Turn) en fyldig omtale 
av jubileumsfesten: 

 

 
 
Til 125 års-jubileet hadde Arne Wold laget et 3.vers til hyllingssangen til Turnhallen fra 1969: 
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Det ble bare plast, som er bruk og kast. 
Drømmen om betongpalasset ble et håp som 
brast. Men vi vet og tror at det fortsatt gror 
I vår hall, i det strøk hvor vi bor. 
 
Den er fylt med liv, glede, sorg og kiv. 
Stikkord som gir livet vårt det rette 
perspektiv. Nå kan far og mor trimme 
lillebror i vår hall, i det strøk hvor vi bor. 
 

Livets spill med en terning,  
Kan du gjøre der hvor vi bor. 
Ditt liv blir fylt av en gjerning, 
og med ditt plogjern kan du risse nye spor. 
 
Kjære gamle hus, fylt av livsens brus, 
nye tider vil nok en gang legge deg i grus. 
Men et fullstemt kor følger deg med ord 

til et strøk langt fra der hvor vi bor.

 
Muligens ble man litt blaserte – ingen jubileumsfester etter 125 års-jubileet er spesielt 
omtalt i årsberetningene, og feiringen var mest til ”internt bruk”. Foreningen markerte 
130 års-jubileet i 1988 bl.a. i borgertoget 17.mai med slagordet ”ett hundre og tretti med 
sprett i”- noe byens nyeste avis ”Sports-Ekstra” våkent fanget opp:  
 

”Trondheims sprekeste ungdom er 130 år 
Trondhjems Turnforening er 130 år. En anselig alder, - men en sprek ungdom med 
mye ugjort innen idretten.” 

 

Årsberetningen for 1998 rapporterer om en ”koselig jubileumsmiddag” (140 år) 
14.februar 1998 med ca. 90 deltakere og med gratulasjoner og gaver fra Sør-Trøndelag 
Gymnastikk- og Turnkrets, ATIF, veteranklubbene, dameklubben, dame forturnerskap og 
æresmedlemmene.    
 
Herreveteranklubben har flere ganger etter 2000 tatt initiativ til å arrangere årsfester, 
og det var helt naturlig at veteranklubben fikk ansvaret for 145-årsjubileet i 2003 som 
ble markert 15.februar – en markering som startet med oppvisning i Nyhallen av våre 
beste turnere med Arve Jørgensen og Kristian Solem i spissen, og fortsatte med middag i 
kantinen i Statens Hus for de voksne og ungdomsfest i Gammelhallen for den yngre 
garde. 
 
Neste jubileumsfeiring skulle bli 150 års-jubileet i 2008 som vil avslutte denne gjennom-
gangen av de siste 50 årene av Trondhjems Turnforenings historie.   
 
 

Foreningens æresmedlemmer 
I Trondhjems Turnforenings første 100 år ble det utnevnt 14 æresmedlemmer i 
foreningen. I perioden 1958 – 2008 har det blitt utnevnt 23 æresmedlemmer. Hvorvidt 
dette skyldes at man i ”moderne” tid har lagt en ”lavere list” for å oppnå 
æresmedlemskap eller at foreningen i de siste 50 årene har hatt langt flere fortjente 
medlemmer enn tidligere eller at kvinnene etter hvert har kommet sterkt inn i ”styre og 
stell”, skal være usagt – sannsynligvis er det en kombinasjon. I motsetning til tidligere 
har man i et hvert fall i de siste 15 – 20 år har hatt en filosofi om at et medlem som 
fortjener æresmedlemsskap bør tildeles dette mens vedkommende fortsatt er aktiv i 
foreningen, enten som utøver, trener eller tillitsvalgt.  
 
I de siste 50 årene er følgende  utnevnt til æresmedlemmer i Trondhjems Turnforening: 
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Astri Nilsen     1961 
Ada Rønning               1968 
Johan Alsaker   1968  
Arne Wold 1970   
Edith Holte 1975 
Kåre Botten       1975 
Solveig Langset   1976 
Gudrun Sannan  1979  
Fritjof Salvesen  1980  
Odd Magnar Iversen  1983  
Ivar Svanholm  1987 
Alfhild Sand 1989 
 

Bjørg Schjølberg 1991 
Britt Mellegaard 1993 
Vera Flønes 1994 
Otto Christensen 1995 
Aase Wold 1996 
Egil Kokaas 2000 
Einar Belboe 2005 
Jorid Mæhle 2006 
Harald Bjerkan 2008 
Stig Rønne  2008 
Kjell Hekkelstrand 2008 

 
hvorav Ivar Svanholm, Bjørg Schjølberg, Britt Mellegaard, Aase Wold, Egil Kokaas, Einar 
Belboe, Jorid Mæhle, Harald Bjerkan, Stig Rønne og Kjell Hekkelstrand fortsatt er høyst 
oppegående som utøvere, trenere og/eller tillitsvalgte. 
 

 
Bak: Kjell Hekkelstrand, Harald Bjerkan, Ivar Svanholm, Egil Kokaas, Stig Rønne, Einar Belboe,  
Foran: Britt Mellegaard, Jorid Mæhle, Aase Wold, Bjørg Schjølberg  (Foto: Snorre Hovdal) 
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Foreningens kontakt og samarbeid med turn-Norge 
og norsk idrett 
Arrangement av stevner og konkurranser  
I løpet av de siste 50 årene har Trondhjems Turnforening vært ansvarlig for flere store 
arrangementer: kretsturnstevner, landsturnstevner, Norgesmesterskap, landskamper og 
nasjonale pokalkonkurranser. 
 
Foreningen tok et års velfortjent pause etter jubileumsåret i 1958 med stor 
jubileumsfest og arrangement av Landsturnstevne som prikken over i’en. Men deretter 
gikk det slag i slag i årene som fulgte. 
 
Foreningen hadde i 1957 arrangert NM for menn, kl.C og junior og påtok seg samme 
mesterskap i 1960. I følge årsberetningen var mesterskapet i likhet med i 1957 godt 
arrangert, og foreningen stilte med juniormesteren av 1958, Knut Arve Johansen, i kl. C 
(som han vant) og med tre deltakere i klasse  junior. Adresseavisen som anså et 
turnmesterskap i Trondheim som en så sjelden begivenhet at det også var funnet plass 
til en forhåndsomtale, var i sitt referat fra mesterskapet virkelig imponert over 
prestasjonene: 
 

”Det er vel knapt noen idrett som stiller høyere krav til utøveren enn hva moderne 
konkurranseturn gjør. Uten å ta munnen for full tør vi likevel påstå at noen av 
prestasjonene grenset opp mot internasjonalt plan. Vi tenker da i første rekke på så 
eminente ringturnere som vår egen Knut Arve Johansen og Oslokarene Knut Thoresen 
og Tor Solheim”. 

 
Avisen var også fornøyd med arrangørene: 
 

”Mesterskapets sekretariat arbeidet prikkfritt og punktlig. (….) En vakker oppvisning 
av unge TT-jenter avsluttet mesterskapet før premieutdelingen.” 

 

Etter at Forbundstinget 1960 besluttet å slå damenes klasse A og B sammen til en 
internasjonal klasse A, gikk det første norske mesterskap i internasjonal klasse A damer 
av stabelen i Studentersamfundet første helgen i mars i 1961. I følge viseformannens 
rapport fra mesterskapet var dette en suksess fra først til sist, dog ikke uten en viss 
”dramatikk” .  
 
I følge Adresseavisen var det et ”Feiende flott turnmesterskap”, men …. 
 

” Det begynte med gulvvask - - - 
AT ET NORGESMESTERSKAP blir innledet med gulvvask, har vi ikke opplevet før. Men 
det skjedde i Studentersamfundet søndag ettermiddag der det skulle konkurreres om 
NM i turn for kvinner, internasjonal klasse. 
 
Og grunnen til gulvvasken? Jo, det var alt for glatt på gulvet på grunn av at det var 
bonet til en dansetilstelning søndag kveld. Samtlige lagledere protesterte, juryen tok 
protestene til følge, og dermed måtte arrangøren ta bøtter og tuer fatt, men først 
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etter å ha innhentet tillatelse hos rette vedkommende i Studentersamfundet. Til å 
begynne med vegret ansvarshavende seg, og dermed fikk man den komedien som 
man ærlig talt burde ha vært spart for med mer smidighet fra Samfundets side! Nå 
betød det ½ times utsettelse av stevnet, og etter endt mesterskap måtte så 
arrangøren igjen i ilden – denne gang med å bone gulvet - - -”. 
 

Men mesterskapet ble en suksess. Salen var overfylt med publikum som holdt ut til siste 
stund –  
 

”det beste bevis på at turn av første kvalitet fremdeles har sine tro tilhengere”. 
 

Foreningens tre deltakere gjorde en bra innsats, men endte som ventet på de siste 
plassene, men (i følge styret) ” fikk sjansen til å lære og til å se hvor skoen helst trykker”. 
 
Og etter i flere år å ha beleiret Forbundet med landskampønsker, var det endelig duket 
for landskamp mellom Norges og Sveriges herreturnere i Studentersamfundet Storsal i 
midten av mars 1962. I følge formannens rapport var den runde sal som i 1951 var blitt 
betegnet som ”det til nå best egnede sted for avvikling av turnkonkurranser i Norge”, 
ikke lenger så godt egnet til turnkonkurranser:  
 

”…….den holder så vidt mål til frittstående og er rent for liten til sprang. Til 
armapparater og bøyle er den ennå helt til høyde med det beste. Publikum har 
imidlertid en ypperlig oversikt, og det teller jo også i et arrangement.” 
 

Landskampen ble i følge rapporten et sportslig stort stevne, med skiftende ledelse og 
publikumssus under den runde kuppelen. En landskamp krever et stort opplegg og er en 
svært kostbar affære, men arrangementet ble en økonomisk suksess – ikke så mye på 
grunn av publikumstilslutningen som på grunn av tiggingen og den intense innsatsen fra 
programsjefen, Kåre Botten. Formannens rapport avsluttes med et ønske om at denne 
landskampen ikke skulle bli den siste i foreningens regi – et slikt arrangement er viktig 
for  
 

”lysten til å holde på med noe, skape noe, lage litt vingebrus i en ellers både 
publikumsmessig og pressemessig fattig idrett.” 

 
Adresseavisen kunne berette om 
 

”Knepen svensk seier i turnlandskampen. Åge Storhaug viste sin mesterklasse. Vant 
5 av landskampens 6 øvelser. En rekke glimrende prestasjoner i Studentersamfundet 
av både svensker og nordmenn. MAKEN TIL TURNING har man aldri før sett i 
Trondheim, og vi får bare håpe at det ikke går lenge til neste gang vi igjen opplever en 
landskamp her i byen. 
 
…… For turnsaken ble landskampen den best tenkelige propaganda. Turnforeningen, 
med formannen Arne Wold som primus motor, gjennomførte arrangementet på en 
ypperlig måte. De hadde fortjent langt større publikumsoppslutning lørdag da det var 
temmelig glissent oppover benkeradene, mens det var nesten fullsatt hus søndag. De 
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som ikke var der, har all grunn til å angre, for dette var idrett av toppklasse, en 
opplevelse som man lenge lever på! 

 
Dog konstaterte avisens spesialmedarbeider at salen var for liten – spesielt til hopp: 
 

”At sprangene stort sett ble litt av en skuffelse skal så visst ikke skyldes turnernes 
manglende innsats. Samfundets storsal strekker nok ikke til her. Tilløpet ble for kort.” 
 

Det skulle gå noen år til neste landskamp, men foreningen lå ikke på latsiden av den 
grunn og benyttet enhver anledning til å bevise at foreningen kunne arrangere større 
konkurranser. Nok en gang ble et norsk mesterskap avholdt i Studentersamfundet i 
1963.  NM damer nasjonal klasse A ble for første gang arrangert i Trondheim, og det er 
med stolthet at formannen, Arne Wold,  i sin rapport konstaterer at med dette 
mesterskapet har foreningen praktisk talt gått gjennom hele registeret av nasjonale 
konkurranser:  
 

”Om vi må si det selv, er dette er serie mesterskapsarrangements det står respekt av, 
så langt unna senteret for norsk turn som vi ligger”. 

 
Publikumsmessig var ikke dette noe stort mesterskap – de nest beste turnerne og mars 
måned med godt skiføre var en dårlig kombinasjon. Men arrangementsmessig var 
mesterskapet (selvsagt) bra, og ble ikke en dundrende underskuddsaffære på tross av 
dårlig publikumsoppslutning – nok en gang takket være Kåre Botten.  
 
At mesterskapet førte til dommerdiskusjon på det indre plan og til avispolemikk var ikke 
arrangørens skyld. Arne Wold slo i sin rapport imidlertid hardt ned på det han kalte 
”surmavet aviskritikk uten sjanse til motmæle”, og påpekte at dommervervet er 
vanskelig spesielt under den hektiske atmosfæren som preger et mesterskap.  
 
 Adresseavisen som viet mesterskapet stor spalteplass påpekte at dømmingen var for 
vilkårlig, men at den beste heldigvis vant (Karen Haakensen fra Fredrikstad). Og 
arrangøren fikk mye ros: 
 

”Arrangementsmessig ble mesterskapet vellykket takket være T.T’s stab av erfarne 
krefter. Det var heller tynt i publikums rekker, så noen finansiell suksess ble det knapt 
for arrangøren”. 
 
….. T.T. hadde laget en festlig ramme om arrangementet, og det var fest over 
avviklingen som gikk presist og greit. Vakre oppmarsjer, taler, flagg og pynt hører 
med til de store stevner T.T. står for, og mesterskapet dannet så visst ingen 
unntagelse i så måte nå heller.” 

 
På tross av at Adresseavisens journalist mente at Studentersamfundets ”oversiktlige 
rotunde er som skapt for en mønstring av all den kvinnelige spenst og sjarm som et 
norgesmesterskap for damer kan vise”, hadde nok Arne Wold en anelse om at dette 
mesterskapet skulle bli den siste turnkonkurransen i Studentersamfundets runde sal, og 
i sin rapport skriver han følgende:  
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”Den har vist seg at den har vært en god venn å ha gjennom mange år, selv om vi har 
vært klar over at den ikke har tilfredsstilt alle krav. Vi har følt oss hjemme der. Det 
samme kan vel ikke alltid sies om turnerne av begge kjønn, de har nok ofte hatt 
vanskelig for å orientere seg i den runde salen, og gulvet har alltid vært i glatteste 
laget.” 

 
1964 var året uten store nasjonale mesterskap og konkurranser. Til gjengjeld arrangerte 
foreningen Kretsturnstevne for barn som i strålende vær samlet hele 1045 deltakere. I 
følge Adresseavisen: 
 

”Fargerik barneskare på Lerkendals grønne gress. 
Det ble de små turnernes store dag. En liten hær av turnkretsens aller yngste 
gymnaster i hvitt og blått satte sitt preg på den ellers så fargerike forsommerdagen 
på Lerkendal i går. Over tusen kjekke jenter og gutter fra øverst på fjellet til ytterst på 
havet slo et slag for den idretten de er så glad i.  
 
….. Under full musikk og smellende faner samlet de unge over to tusen tilskuere rundt 
Lerkendals arena. Defileringen avkrevet de voksnes fulle respekt og virket både sterkt 
og oppmuntrende. Under Bispehaugens Musikkorps drevne og taktfulle ledelse, ble 
denne mønstringen en opplevelse.”  

 
Værmessig var det på hekta – siste uken før stevnet flommet regnet ned og Nidarøhallen 
ble bestilt som reservearena. Søndagen opprant imidlertid med strålende sol, og det var 
en flott defilering av hvit- og blåkledde barn som innledet åpningen på Lerkendal 
stadion. Wenche Tosaunet hadde lagt ned et  stort arbeid som leder for begge de store 
jentetroppene og Knut Arve Johansen hadde ansvaret for en morsom men noe ujevn 
guttetropp med deltakere fra 8 – 15 år. På stevnet kunne foreningen for første gang 
stille med en gutteelite oppvisningstropp. 
 
Ved byggingen av Nidarøhallen i 1963 kunne foreningens ”drøm” om en årlig nasjonal 
pokal-konkurranse for den norske turneliten både på dame- og herresiden realiseres, og 
med Kåre Botten i spissen ble det første konkurransen om E.A Smiths Vandrepokaler 
arrangert 13. og 14. mars 1965. Konkurransen var i forkant behørig omtalt i byens aviser 
og forventingene var store, bl.a. skrev Adresseavisen:  
 

”Turn av toppklasse er sjelden kost i Trondheim, det er svært lenge siden man har hatt 
store turndager, men i helgen vil denne dvalen bli brutt. Hele den norske turneliten 
stiller som tidligere nevnt opp i Nidarøhallen, både damer og herrer….” 
 

Og referatet i Adresseavisen tydet på at forventningene til fulle ble innfridd: 
 

 ”Turneliten ga et overbevisende inntrykk.  
Den norske turneliten av kvinner og menn gav et sterkt og overbevisende inntrykk av 
at gymnastikk og turn som en nasjonal idrett er i meget sterkt vekst. Kravet til 
allsidighet og kroppslig ferdighet ligger på et høyt plan i dag. (…….) Toppturnerne gav 
oss en fascinerende innføring i hva moderne konkurranseturn er i dag. Turnerne av 
begge kjønn demonstrerte hva en på bakgrunn av streng, systematisk i 
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kroppsbeherskelse, balanse og nøye avpasset romvurdering kan drive det til. 
Kombinasjonen av myk smidighet, kraft og eleganse virket likevel uanstrengt og 
lekende lett. Trass i vanskelighetsgradene og de tallrike muligheter for fallering 
gjennomførte turnerne sine programmer på en imponerende måte.” 

 
Adresseavisens utsendte var selvsagt imponert over Åge Storhaug og Harald Wigaard 
(som hadde deltatt for Norge under de olympiske leker i Tokyo høsten før), men påpekte 
at mange talenter lurer i vannflaten – bl.a. trakk han frem foreningens egen Knut Arve 
Johansen som …..  
 

” hadde et lykkelig tak på tingene denne gangen, trass i hans noe svake svingstang. 
Han slo fast hvilke forutsetninger han har. Hans skrankeøvelse var litt av en 
overraskelse og ble honorert deretter. Til sammenligning med Wigaards 9,4 i karakter 
fikk Knut Arve 8,5.”   
 

Adresseavisen var også imponert over dameturnerne: 
 

”De kvinnelige turnernes innsats var strålende. Den balansesikkerhet på bommen med 
hjulslagninger, frie håndstående, saltomortaler og krevende voltiger avtvinger selv 
herrenes største respekt. Hva man skal vurdere høyest av alle disiplinene er så menn 
ikke godt å si, men den frittstående gymnastikken er i seg selv en opplevelse.” 

 

Også publikum ble ”berømmet”: 
 

”Et meget engasjert og forventningsfullt publikum syntes slett ikke å stå helt fremmed 
for denne så kompliserte idretten. Man var meget vaktsom og reagerte spontant når 
en dommer skulle ha ”falt av pinnen” for et øyeblikk i sin bedømmelse. Det hender 
alltid som kjent.” 

 
Om denne første E.A.Smith-konkurransen skriver styret i årsberetningen:  
 

 ”Vi hadde satt inn alt vi eide av krefter og kunnskap for å lage et vellykket 
arrangement. Og det satt. Overstrømmende kritikk, turnteknisk en opplevelse å se 
landets mannlige og kvinnelige elite samlet hos oss. Vi vil gjerne takke alle som var 
med i arrangementet, alle givere som brakte stevnet økonomisk i havn og ikke minst 
firma E.A.Smith for de flotte pokalene. Vi håper med dette å ha skapt en god 
turntradisjon i byen, men vi er fullt oppmerksom på at de videre årlige konkurranser 
ikke arrangerer seg selv.” 
 

Pokalene som Gym & Turn omtalte som ”E.A.Smiths gedigne trofeer” var virkelig 
imponerende og svært populære blant landets beste turnere, og ble i den første 
konkurransen vunnet av Jill Kvamme og Åge Storhaug. 
 
Konkurransen ble en fast årlig pokalkonkurranse på NGTFs terminliste frem til 1991, men 
allerede i 1966 holdt det på å gå galt:  
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”(…..) ble et antiklimaks idet nokså mange ting på en gang trakk i ugunstig retning. 
Toppdeltakelsen sviktet både på herre- og damesiden, tekniske uhell med apparatene 
foruten at vi ikke hadde klart å få inn det hjelpemannskap vi kunne trenge”. 

 
Det korte referatet i styrets årsberetning for 1966 avsluttes imidlertid i en optimistisk 
tone:  
 

”Det  skal bli inspirerende å arbeide for en oppstramming av stevnet”. 
 
Og oppstramming ble det – i styrets årsberetning for 1967 heter det at  
 

”E.A.Smith-konkurransen, det største arrangementet, gikk i år adskillig bedre da 
konkurranselederne kjørte opp ”farten” så publikum fikk den service de ønsket. 
Stevnet ble avviklet på to timer og det må betegnes som vellykket underholdning”.  

 
Om konkurransen i 1974 skriver styret i årsberetningen:  
 

”Arrangementet forløp prikkfritt, som vanlig når Kåre Botten er oppmann. Kåre mener 
selv at han nå vil innstille virksomheten, etter 20 gjennomførte stevner de senere 
årene. Foreningen er han stor takk skyldig. Det har lykkes ham i å bringe 
konkurranseturnere av høg kvalitet til byen, og skaffet foreningen adskillige tusener 
av kroner i kassen”. 
 

Styret takket også konsul Cappelen Smith for at han setter opp en ny pokaler når den 
”vandrende” vinnes til odel og eie, i tillegg til å støtte foreningen/arrangementet på en 
utmerket måte. 
 
Konkurransen om E.A.Smiths Vandrepokaler ble vanligvis arrangert i Nidarøhallen i 
vårsemesteret (februar – mai) med deltakelse av landets beste seniorturnere på dame- 
og herresiden. I 1974 ble konkurransen imidlertid flyttet til høstsemesteret pga 
”omfattende sykdomsforfall blant eliteturnerne i landet”, og i 1975 ble konkurransen 
arrangert i Stjørdalshallen pga av problemer med å få plass i Nidarøhallen, og ble 
gjennomført i samarbeid med I.L. Stjørdals-Blinks Turngruppe. Om konkurransen i 1975  
skrev Gym & Turns utsendte at det var åpenbart at turnerne trivdes i den intime 
Stjørdalshallen, og videre at  
 

”Dette var den 12. E.A.Smith-konkurranse. Den var en av de bedre de senere år, men 
likevel ikke som i sine første velmaktsdager”. 

 
Referenten var også  tydelig imponert over E.A.Smith-pokalene –  
 

”de er i super- eller tungvektsklassen. 2.500 kroner koster hver av dem med 
inskripsjon, det ruver godt i bildet i vår idrett”. 

  
Styret skriver i årsberetningen at arrangementet forløp prikkfritt, men dessverre med 
underskudd. 
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I 1978 ble konkurransen for første gang arrangert i Leangenhallen med nye 
turnapparater inkludert et komplett Reuthergulv som var kjøpt inn av Trondheim 
kommune etter foreningens anvisning. Konkurransen var en god generalprøve på det 
omfattende konkurranseprogrammet under Landsturnstevnet senere på året og var et 
prikkfritt arrangement i følge pressen. 
 

Adresseavisen rapporterte: 
 
”Det arrangementsmessige gled godt i Trondhjems Turnforenings regi, noe som lover 
godt foran Landsturnstevnet. (…) Leangenhallen er kanskje ikke det mest ideelle sted 
å arrangere turnstevner. Hallen er forholdsvis kald, noe som hemmer de aktive. Det 
oppstår som regel pauser etter oppvarmingen, og da har man lett for å stivne dersom 
temperaturen er for lav. Dette ga seg utslag i bl.a. skrankeøvelsen der flere hadde 
problemer. Når apparatene i tilegg var nye og stive, skulle de ikke bli lettere for de 
mest urutinerte av turnerne.” 

 
For  øvrig  vant Unni Holmen  og Tore Lie  E.A.Smith-pokalene  i  1978  –  Unni vant sin 
andre pokal til odel og eie. 
 
Konkurransen om E.A.Smiths Vandrepokaler var en konkurranse for landets beste 
seniorturnere på dame- og herresiden, og det vakte stor oppstandelse i styret da NGTFs 
Tekniske Komite Kvinner (TKK) ga en turner som knapt var fylt 12 år dispensasjon til å 
delta i seniorklassen i 1982. Styret valgte derfor å avlyse konkurransen for kvinner dette 
året: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vakte selvsagt stor bestyrtelse i TKK: 
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Hva NGTFs Lovkomite og Forbundsstyret eventuelt skal ha sagt, vites ikke.  
 
Men  konkurransen om E.A.Smiths Vandrepokaler i 1982  ble arrangert uten kvinnelig 
deltakelse, mens herrekonkurransen ble en poengthriller mellom Lars Ivar Pettersen 
Løge som var ute etter sitt tredje napp i E.A.Smith-pokalen og Kjell Rune Johansen som 
ledet med 1/10 foran siste apparat. Da Johansen klikket i det siste apparatet, svingstang, 
vant Lars Ivar Pettersen Løge pokalen – i følge Gym & Turn landets gjeveste turntrofé - 
til odel og eie.  
 
Uoverensstemmelsene mellom foreningens styre og NGTFs TKK ble raskt roet ned,  og 
fra 1983 ble det innlagt en juniorkonkurranse for kvinner i E.A.Smith-konkurransene. 
Etter å ha avlyst konkurransen i 1986 pga for liten deltakelse, omfattet konkurransen i 
1987 senior- og juniorklassene både for kvinner og menn. Det er ingen omtale av 
konkurransen i 1988 i styrets årsberetning – sannsynligvis ble den nok en gang avlyst pga 
for liten deltakelse, men ble igjen arrangert i 1989. Konkurransen i 1990 var veiledende 
uttakingskonkurranse til Nordisk Mesterskap, og foreningen inviterte til konkurranse på 
nytt frittståendegulv. Dette ga foreningen et ekstra spenningsmoment – ”ville gulvet 
ankomme Trondheim i tide?” Heldigvis – gulvet var på plass i Leangenhallen da 
treningen startet, og det ble en stor suksess med fornøyde gymnaster. 
 
Men konkurransen i 1990 var den siste konkurransen om E.A.Smiths Vandrepokaler som 
ble arrangert.  
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Når man ser tilbake, kan man trygt si at tidene unektelig hadde forandret seg. I slutten 
av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene var turn en stor publikums- og TV-idrett, 
og flere ganger var det overføringer fra E.A. Smith-konkurransen på NRK-TV, og med 
Kåre Botten i spissen var det ikke vanskelig å få sponsorstøtte til konkurransen. Selv med 
en startkontingent på beskjedne kr. 15 ”inkludert en enkel supé ” lørdag kveld i de første 
årene ga konkurransen et pent overskudd til foreningen. Skulle startkontingenten ha 
fulgt den normale prisveksten burde startkontingenten i 1990 ha vært ca. kr. 90. I 1990 
var imidlertid både sponsorer og TV interessert i alt annet en turn, og arrangørene av de 
nasjonale pokalkonkurransene var avhengig av å dekke arrangementskostnadene 
gjennom startkontingentene som i 1990 var kr. 200. I  tillegg  måtte  deltakerne betale 
kr. 150 for å delta på kamerataften lørdag kveld.  
 
Både Trondhjems Turnforening og andre arrangører av nasjonale pokalkonkurranser 
påpekte overfor NGTF at disse etter hvert var blitt svært kostbare å arrangere samtidig 
som et synkende deltakerantall gjorde konkurransene til rene underskuddsforetak. 
Foreningens styre som i 1991 hadde valget mellom å arrangere nasjonale konkurranser 
eller å gi foreningens konkurransegymnaster noenlunde tilfredsstillende trenings- og 
konkurransemuligheter, valgte det siste og frasa seg alle nasjonale pokalkonkurranser 
dette året. NGTFs styre innså problemene og besluttet en turnusordning for 
pokalkonkurransene slik at disse bare skulle arrangeres hvert annet år. Konkurransen 
om E.A.Smiths Vandrepokaler var igjen satt opp på NGTFs terminliste for 1992, men ble 
avlyst pga manglende deltakelse. 
 
Gjennom tidene har følgende vunnet E.A.Smiths Vandrepokal til odel og eie (pokalen 
måtte vinnes tre ganger): 

 
Menn: Åge Storhaug i 1968 (vant i 1965, 1967, 1968) 
 Tore Lie i 1974 (vant i 1969, 1973, 1974) 
 Tore Lie i 1977 (vant i 1975,1976,1977) 
 Lars Ivar Pettersen Løge i 1982 (vant i 1979, 1980, 1982) 
 
Kvinner: Ann Mari Hvaal i 1968 (vant i 1966, 1967, 1968) 
 Unni Holmen i 1975 (vant i 1970, 1971, 1975) 
 Unni Holmen i 1978 (vant i 1976, 1977, 1978) 

 
Etter konkurransen i 1982 ble det satt opp en ny pokal for menn som ingen greide å 
vinne tre ganger – denne er nå i foreningens eie. Ny pokal for kvinner ble satt opp i 
1979, men ingen har vunnet den tre ganger. Denne pokalen befinner seg fortsatt hos 
vinneren i den siste konkurransen som ble avholdt i 1990. 
 
På tross av at styret ikke var fornøyd med arrangementet av E.A.Smith-konkurransen i 
1966, gikk man trøstig i gang med nye nasjonale arrangementer. Allerede i slutten av 
april samme år var det NM i internasjonal klasse junior kvinner i Nidarøhallen som i 
følge Adresseavisen ble 
 

”et fint mesterskap som bød på ypperlige prestasjoner og ble meget godt arrangert av 
Trondhjems Turnforening. (……) Ca. 300 tilskuere var tilstede og de som så de vakre 
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turnpikene i aksjon, angrer sikkert ikke på besøket. For det var et par underholdende 
timer, der de unge aktørene fikk stor applaus fra de sakkyndige tilskuere”. 

 
I følge styret fristet dette til gjentakelse. Og gjentakelsen kom allerede i 1968 da det nok 
en gang ble arrangert NM i internasjonal klasse junior kvinner i Nidarøhallen. 
Sannsynligvis var dette er arrangement på ”det jevne” idet det ikke er omtalt spesielt i 
styrets årsberetning, og  Adresseavisen nøyde seg denne gang med en forhåndsomtale: 
 

”Dameturn av beste merke i Nidarøhallen. 
Det blir fin turn å se i Nidarøhallen lørdag ettermiddag når 29 av våre beste 
turndamer skal kjempe om Norgesmestertittelen i juniorklassen. Tre av deltakerne er 
kjent fra landslaget, nemlig Helga Bråthen, Wenche Sjong og Unni Holmen som for 
øvrig er tittelforsvarer.” 

 
Etter hvert som E.A.Smith-konkurransene nesten gikk på autopilot, ble andre 
arrangementer både større og flere. 
 
Landskampen mellom Norge og Nederland høsten 1970 var et vellykket arrangement i 
følge styrets beretning:  
 

”Landskampen i turn mellom Nederland og Norge med Kåre Botten, Arne Wold og 
Fritjof Salvesen som oppmenn ble et hyggelig bekjentskap med de nederlandske 
ledere og turnere. Norsk seier og en vellykket avslutning i Britannia hvor bl.a. 
kommunens representant Martin Michalsen deltok. En takk til Ila Jern A/S, hvis sjef – 
den nederlandske konsul – Egil Alnæs, forærte vår forening ved denne landskamp en 
ny spranghest.” 
 

Adresseavisen kunne rapportere om norsk seier: 
 

”Norge var knusende overlegen i turnlandskampen – Nederland slått med 24 poeng, 
men gjestene hadde bestemann individuelt – Cor Smulders vant foran Tore Lie. 
 Selv uten Åge Storhaug på laget var det aldri noen tvil om hvor seieren ville havne, 
det hele var bare et spørsmål om hvor stor den ville bli. (….) Trondhjems Turnforening 
kom bra fra den arrangementsmessige siden, men bare 700 tilskuere til sammen var 
nok skuffende.”  

 
1971 var et travelt år. I tillegg til E.A.Smith- konkurransen stod foreningen for 
arrangementet av både kretsturnstevne for voksne og NM for damer.  
 

Kretsturnstevnet for voksne var et vellykket arrangement:  
 

”Kretsturnstevnet for voksne, det 36. i rekken ble arrangert i Trondheim den 13.juni. 
11 utenbys foreninger var representert, og med vår egen forening ble det ca. 250 
deltakere. Spesielt hyggelig var det å hilse deltakere tilsluttet Helgeland Gymn. og 
Turnkrets. Stevnet ble avviklet under gunstige værforhold og hyggelig var det å 
oppleve relativt mye publikum på Lerkendal stadion”. 
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NM for damer klasse A ble arrangert i Nidarøhallen i november med deltakelse av 
landets beste dameturnere og gledelig stor publikumstilstrømning. I følge Dame 
Forturnerskaps beretning var dette et arrangement som vil bli husket lenge, med en 
overlegen seier og Kongepokal til Unni Holmen fra Oslo Turnforening.   
 

Adresseavisen: 
”Unni Holmen vant syv av åtte øvelser i NM – Erobret sin tredje Kongepokal på rad. 
Unni Holmen var ikke til å true under turn-NM for damer klasse A i Nidarøhallen 
lørdag og søndag. Unni tok dermed sin tredje NM-tittel på rad, og det begynner for 
alvor å bli internasjonalt snitt over vår fremste turnerske. I sammendraget var hun 3,5 
poeng foran Jill Schau, og unge Unni var ikke snauere enn at hun ble best i syv av de 
åtte øvelsene i 8-kampen. For øvrig ble det svært variabel kvalitet over prestasjonene i 
de obligatoriske øvelsene, mens det er tydelig at de aller fleste har godt tak på de 
selvvalgte øvelsene. (…..) Trondhjems Turnforening avviklet øvelsene stor sett etter 
programmet og skal ha all honnør. Nå er det bare å satse på neste stevne, for med til 
sammen ca.1000 tilskuere på de to dagene, ble arrangementet rodd godt i land også 
økonomisk.”   

 
Og  ”neste stevne”  var  Landskamp for damer mellom Norge og Polen  som ble 
arrangert 1. og 2. juli 1972 – en nydelig sommerhelg med ca. 30 varmegrader ute, den 
desidert varmeste helgen denne sommeren. Juli er ikke den beste tiden til et innendørs 
idrettsarrangement, men når først foreningen ble tildelt landskampen, mente styret at 
det var bedre med en landskamp i juli enn ingen landskamp. TV var tilstede med sine 
lyskastere for fargeopptak, og dame forturnerskap som hadde ansvaret både for 
konkurranseledelse, sekretariat og tidtaking skriver i sin beretning at de svettet seg 
gjennom helgen, og at ”det var mest gøy etterpå da vi kunne se oss selv på farge-TV”.  
 
Landskampen endte for øvrig med en overlegen polsk seier, og i følge Adresseavisen var 
det  
 

”Glimrende polsk turning i Nidarøhallen – De norske damene slått med over åtte 
poeng. (….)Polen vant både individuelt og lagseier i samtlige apparater. Men de 
norske jentene har ingen grunn til å henge med hodet etter dette nederlaget. 
Polakkene turnet meget godt i samtlige apparater, og vi fikk bare presset inn to av 
våre jenter blant polakkenes seks deltakere. Det fåtallige publikum fikk overvære et 
stevne spekket av god og sikker turning. Det var meget beklagelig for arrangøren at 
det gode været skremte bort publikum. Maksimum 300 tilskuere på de to dagene er 
nok langt i underkant av hva som var ventet til landskampen. (….) Trondhjems 
Turnforening arrangerte prikkfritt. Selv om det ikke var mulig å ro arrangementet 
økonomisk i land, er det å håpe at det ikke går alt for lang tid til neste store 
turnstevne.” 
 

De norske jentene turnet imidlertid  til årets høyeste poengsum og landslagstreneren 
uttalte til avisen at det tross tapet var stor norsk fremgang. Landskampen var viktig 
trening for det norske laget som var uttatt til  OL i München, og Gym & Turn var 
optimistisk:  
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”(…..) det er realistisk å håpe på ytterligere fremgang før OL- start i slutten av august. 
Jentene kan rolig bygge seg opp til toppform og vise at tilliten de er vist ikke er 
grunnløs”.  

 

Selv om E.A.Smith-konkurransen i 1974 ble flyttet til høsten pga stort sykdomsforfall 
blant landets eliteturnerene, var ikke vårsemesteret konkurransefritt. NM damer kl. B 
og junior ble greit arrangert med en overraskende 4.plass i juniorklassen til foreningens 
Grete Holstad og et gledelig sølv i lagkonkurransen. Foruten å omtale Grete Holstads 
innsats som ”mesterskapets store overraskelse” (se side 36), kunne Adresseavisen nok 
en gang gi foreningen ”godkjent karakter” på tross av ujevnt nivå og mange 
dommersammenkallinger medførte at konkurransen trakk ut i tid. Men 
 

”Turnforeningen sørget imidlertid for en fin ramme om arrangementet, og ingen av 
deltakerne hadde noe å sette fingeren på.”   
 

I tillegg stod foreningen i 1974 for arrangementet av Barnekretsturnstevnet på 
Lerkendal Stadion  i begynnelsen av juni:  

 

 
Barnekretsturnstevnet 1974 – foreningen defilerer inn på 
Lerkendal Stadion med formann og fane i spissen. 

”et vellykket arrangement under 
Harald Bjerkans ledelse. Været 
var strålede og dette kombinert 
med meget godt samarbeid med 
foreldre og en økonomisk 
suksess, varmet vi oss i dobbelt 
forstand. Det var god deltakelse 
fra hele kretsen med ca.1300 
barn og ungdom i aktivitet.” 

 
 
(Foto: Halvor S.Mellegaard) 

 
Men ørkenteltet som var satt opp for lapskausservering til deltakere og ledere ble nok i 
varmeste laget for serveringspersonalet. 
 
Dobbeltlandskampen Norge – Vest-Tyskland (damer) og Norge – Nederland (herrer) 
skulle i følge Gym & Turn være et av høstens høydepunkt i 1976: 
 

”Trondhjems Turnforening får her en fin gjennomkjøring som arrangør foran Lands-
turnstevnet i ’78. Dette med å samkjøre to landskamper er også et eksperiment fra 
Turnforbundets side. Man legger bl.a. vekt på det miljøskapende i å la kvinnelige og 
mannlige gymnaster fra forskjellige land komme sammen”. 

 
Og skal vi tro referatet i Adresseavisen som også er gjengitt i ”Gym & Turn” var 
arrangementet meget vellykket:  
 

”To fine dager i Nidarøhallen, med to landskamper samtidig – bragte en seier til 
Norge. Vi slo Nederlands herrelag med 258,75 – 258,10. Stort jevnere kan det ikke bli. 
Og det er vel først og fremst denne utrolig jevne dysten hvor lagene fulgtes ad så å si 
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hele veien, som publikum vil huske. I damelandskampen mot Vest-Tyskland gikk det 
ikke på langt nær så bra. Sifrene var riktignok ikke så skremmende: 176,40 for de 
tyske Eva-døtrene og 170,50 for våre piker. Men når vi forteller at alle de seks tyske 
pikene kom foran våre individuelt sammenlagt, så faller betegnelsen utklassing 
ganske naturlig i pennen. 
 
Man var svært så spent på om interessen i Trondheim ville være stor nok for et 
arrangement som dette. Gildet skal jo også betales! Men heldigvis for hederskronte 
Trondhjems Turnforening så kom det mange nok tilskuere til å dekke opp den delen av 
ugiftene som ikke var klar på forhånd. Ca. 300 turnentusiaster satt på tribunen 
lørdag, og søndag var det nesten tre ganger så mange. TT arrangerte greit – det var 
flyt i øvelsene som gikk nesten samtidig i begge landskampene – men det var vel få 
som satte pris på at man ikke startet før et drøyt kvarter etter fastsatt tid. 
 
(…...) Vi får bare håpe at det ikke går så lenge til Norge igjen får et slikt arrangement. 
Riktignok er det et tungt økonomisk løft Turnforeningen må ta ved en slik anledning, 
men det må være av betydning for klubben at man også i Trondheim skaper et miljø 
også for konkurranseturn av klasse. Iallfall fenger det når man får se en såpass jevn 
landskamp som den mot Nederland – og egentlig fikk vi se så mange fikse og fine ting 
av jentene også, at et gjensyn frister.” 

 
Og i følge styrets beretning:  
 

”Til tross for et skremmende budsjett på ca. 60.000 kroner, fremlagt av Kåre Botten, 
ble arrangementet rodd økonomisk i havn. En kjempeinnsats stod bak dette, med 
”tiggerbrev” i stor stil, telefonforespørsler, konkurranse blant medlemmene i salg av 
forhåndsbilletter, annonsetegninger o.l. Det tekniske arrangementet gikk knirkefritt, 
men vi mottok klage fra NGTF over den interne informasjonstjeneste til deltakerne. 
Bra erfaring å ha med tanke på Landsturnstevne i 1978.” 
 

Daværende formann, Einar Belboe, har et spesielt minne fra denne 
dobbeltlandskampen:   

 
 
”Jeg glemmer ikke ett spesielt problem som vi ikke hadde forutsett i forbindelse med  at  
dameturnere og herreturnere skulle feste sammen. Vi arrangerte en bankett  i ”Palmen”  for 
å markere denne begivenheten, og vi hadde lovet  skikkelig dansemusikk. Men,  det ble 
nærmest en fiasko for konkurransedeltakerne. Tenk deg  en herreturner på rundt 70 – 80  kilo 
som skulle danse med en ”dame” på 35 – 40 kilo. De tok dem nærmest  på arma og bar dem 
over dansegulvet eller alternativt danse kroket i ryggen for å ”nå ned” til småtteriet!” 
 
 

Og så var det duket for Landsturnstevne i 1978.  Enkelte av foreningens medlemmer 
hadde nok fått et lite ”hakeslepp” da foreningens formann, Einar Belboe, etter  å ha 
vært  på NGTFs Ting i Tønsberg i 1974 kunne annonsere at foreningen hadde blitt tildelt 
arrangementet av Landsturnstevnet i 1978. Det hadde riktignok vært diskutert i styret at 
”foreningen hadde behov for å gjennomføre en aktivitet som vekket oss av dvalen”, men 
det var ikke tatt noen  beslutning om å søke om arrangement av Landsturnstevnet, og 
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det var ikke sendt noen formell søknad. Men da det under Tinget ble avslørt at det ikke 
var noen søkere, tok formannen en rask beslutning – gikk på talerstolen og annonserte 
at Trondhjems Turnforening gjerne ville arrangere stevnet, noe som ble mottatt med 
stor applaus og full tilslutning.    
 
Formannen fikk imidlertid en kraftig overhaling av tidligere formann (og daværende 
president i NGTF) Arne Wold og et samstemt Råd - maken til uansvarlighet!  
 

Men styret var positivt, og en Hovedkomite som bestod av meget kompetente personer 
med formannen i spissen, gjorde en kjempejobb i årene før stevnet, noe som bl.a. kan 
illustreres med følgende innlegg i  Gym & Turn noen uker før stevnet: 
 

 
 
Hvem som skjulte seg bak initialene KAJ  kan man bare gjette seg til. Innlegget var en del 
av den enorme markedsføringen av stevnet som ble gjort gjennom Gym & Turn.  

 
Landsturnstevnet samlet ca. 4200 deltakere – ikke rekord, men like fullt et av de høyeste 
deltakerantall på et landsturnstevne. 
 
Et godt samarbeid med værgudene og god hjelp fra våre venner i ATIF, I.L.Stjørdals-Blink 
og Uthaug turn- og gymnastikklag gjorde Landsturnstevnet 1978 et uforglemmelig 
arrangement som mange i turn-Norge fremdeles snakker om. 
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Foreningens æresmedlem og NGTFs president, Arne Wold, var i utgangspunktet meget 
skeptisk til at foreningen skulle arrangere Landsturnstevnet i 1978. I løpet av 
planleggingsprosessen ble han imidlertid beroliget – dog minnet han oss om 
forventningene med sine ord i Landsturnstevnets program: 
 

”Å bære en ledertrøye er alltid gjævt. Det betyr ganske enkelt at man leder et løp over 
flere distanser. Trondhjems Turnforening kan smykke seg med å bære en slik 
lederrøye, og den bærer den suverent også. Dette er 5.gang foreningen står som 
arrangør av et landsturnstevne. Som perler på en snor føyer merkepælene 1899, 
1918, 1930, 1958 og 1978 seg inn i foreningens og forbundets historie. Av disse 
huskes ved 1930 best, solsommeren da alt lyktes, unntatt økonomien. En skulle tro at 
foreningen vil kunne bære sin ledertrøye et godt stykke fremover i tiden, kanskje til og 
med noen tiår inn i det neste årtusen. Det er en ære å bære den.  Det forplikter også. 
Vi venter oss et taktisk og teknisk godt gjennomført løp og en feiende innspurt når vi 
på ny møtes i Domens by. Norges Gymnastikk- og Turnforbund hilser arrangøren av 
det 21.landsturnstevne, Trondhjems Turnforening, lykke til med arrangementet, og 
ønsker alle, fra fjern og nær, velkommen til byen ved Nidelvens munning!” 
 

 
Fra defileringen på Lerkendal – hovedkomite  og funksjonærer bak foreningens  
fane med Stig Rønne som fanebærer (Foto: privat) 

 
Adresseavisen som hadde daglige fyldige reportasjer fra stevnet, var imponert over 
åpningen som var viet en helside av ”Sporten” som foruten reportasje fra defileringen 
og åpningen, også hadde en kommentar på lederplass : 
 

”Frisk og fargeglad åpning 
I turnsportens karakteristiske emblem figurerer fire F’er som står for de velkjente 
ordene FRI, FRO, FRANK og FREIDIG. Egentlig skulle de også ha symbolisert FRISK og 
FARVERIK. For det var nettopp det åpningsseremonien på Lerendal i går ettermiddag 
var. Ung og gammel i frisk og spenstig marsj under defileringen, og fremfor alt i 
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farverike drakter! (…...) Det var verdighet over denne massemønstringen som også 
bar preg av stil og eleganse. De er spenstige og kvikke mange av turnerne når de 
taktfast marsjerer av gårde – optimistiske og entusiastiske under sine foreningsflagg – 
faner eller banner. Turnerne er vel også de siste som har bevart noe av det militære 
preg innen idretten, som for mye over hundre år siden sprang ut av det militære i 
landet. 
 
Nå er det 21.landsturnstevne gang. Trondhjems Turnforening som setter det hele i 
scene, var den egentlige grunnlegger av all idrett i Trondheim. Av Turnforeningen 
sprang senere både Ski- og Skøyteklubben ut. Idretten i Trondheim ble ganske hurtig 
allsidig. Arrangøren markerer nå et dobbeltjubileum: den arrangerer 
Landsturnstevnet for femte gang i løpet av tre menneskealdre og den feirer sitt 120 
års-jubileum. 
 

 
 

Ved en anledning som denne skal man også 
kaste blikket tilbake. Vi kom til å tenke over 
det under faneoverrekkelsen ved åpningen: 
Likesom for 20 år siden sto Arne Wold 
sentralt i bildet. I 1958 mottok han som 
formann i Trondhjems Turnforening 
Turnfanen fra daværende turnpresident 
Brynjulf Gard. I går sto Wold der selv som 
Turnpresident. Han mottok fanen fra 
Tønsberg som arrangerte det forrige 
landsturnstevnet, og han overrakte fanen til 
den nåværende formann i Trondhjems 
Turnforening, Einar Belboe, som har det 
ærefulle oppdrag som fanevakt i de 
kommende fire år.”   
  
Faneoverrekkelsen ved Landsturnstevnet i 
1978 . (Foto: Privat) 

Fra avslutningen skrev Adresseavisen: 
 

”Verdig landsturnavslutning 
Landsturnstevnet 1978 ble i går ettermiddag avsluttet som det begynte – på en verdig 
måte. Trondhjems Turnforening hadde lagt opp til en avslutning som sent vil 
glemmes, og deltagerne ved årets stevne reiser antageligvis hjem med gode inntrykk 
når det gjelder arrangementet. (.….) Presidenten i Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund, Arne Wold, overøste Trondhjems Turnforening med superlativer. I sin 
tale sa Wold blant annet: Trondhjems Turnforening har satt norgesrekord i 
arrangement av landsturnstevner. Foreningen har all ære av et aldeles praktfullt 
arrangement.” 
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Landsturnstevnet ble behørig omtalt i Gym & Turn og mange av landets aviser. Fyldige 
referat og utklipp kan leses i Foreningens årsberetning for 1978. Noen uttalelser om 
stevnet skal imidlertid trekkes frem.  
 
Under overskriften ”Et stevne det stod glans av” skriver NGTFs generalsekretær, Margit 
Kirkeeide bl.a. følgende i Gym & Turn: 
 

”Så greide trønderne det nok engang – å lage et landsturnstevne som det stod glans 
av. Gjestfritt vertskap åpnet byens porter for 4200 gymnaster fra det ganske land + 
innbudte gjester, og i 5 samfulle dager satte turnerne sitt preg på ærverdige og 
tradisjonsrike Trondheim by. 
(…….) 
Jeg nøler ikke med å gi en stor HONNØR til hovedarrangøren av det hele – Trondhjems 
Turnforening med formannen Einar Belboe i spissen og hans mange, mange med-
arbeidere. 
(…….) 
Avslutningen av stevnet ble også en fargerik opplevelse. (……..) Trøndertrimmen 
avsluttet det hele, og her var det ikke noen hvem som helst som deltok. Det var hele 
Landsturnstevnets hovedkomite + alle andre komiteer som ga et blendende bevis på 
at de på trots av søvnløse netter og intens tankevirksomhet gjennom lange tider, 
fremdeles hadde overskudd til å utfolde seg i fysisk aktivitet – noe av det som 
imponerte aller mest på dette stevnet. Vel blåst Trondhjems Turnforening!” 

 
Gym & Turns redaktør, Bjørn Mack, fulgte opp i sin ”dagbok” fra stevnet: 
 

”Bravo, Trondhjems Turnforening! Dere kan puste ut i bevissthet om at Det 21. 
Nasjonale Gymnastikk og Turnstevne ble vellykket. Dere gjorde ikke skam på 
foreningens god renomme som stevnearrangør. Både oppvisninger og konkurranser 
var dyktig organisert og jeg mistenker stevnegeneral Einar Belboe for å ha bestukket 
værgudene. Sol hver eneste dag ga en strålende ramme både over by og stevne. 
(…….) 
Så var vi kommet til veis ende. Ettermiddagens avslutning på Stadion ble en smilende 
forestilling, med dametroppen på ny, med fallskjermhoppere dalende fra den blå 
himmel – og med stevnets funksjonærer som kastet sine staslige grønne uniformer og 
fremstod i trimantrekk på gressmatta utførende rytmegymnastikk iscenesatt av Britt 
Mellegaard. Så kunne flagget senkes. Det 21. Nasjonale Gymnastikk og Turnstevne 
var over. Det femte i Domens by.” 
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Det hører med til historien at det var 
foreningens (for anledningen noe utvidet) 
MixTrim-tropp som stod for avslutningen. Da 
troppen tilsynelatende hadde funnet sin plass 
på gressmatta, manglet tre av deltakerne. En av 
disse inntok sin plass via fallskjerm – de to 
andre var stevnets speaker og musikk-
ansvarlige, Per Brage Leinum og Harald Bjerkan, 
som erklærte at nå ville ikke de lenger stå og se 
på oppvisningene – nå ville de være med selv! 
Og til stor jubel fra tribunen vrengte de av seg 
sine funksjonæruniformer og løp ut på banen. 
Heldigvis husket Harald å sette i gang musikken 
før han løp! 

Til stor begeistring blant  tilskuerne ankom en av MixTrim-troppens deltakere  
i fallskjerm medbringende et turnflagg (Foto: Privat) 

 
Mange godord om stevnet ble mottatt fra fjern og nær – bl.a. kunne Adresseavisen 
melde at  

 
”superlativene har haglet over arrangørene, så vi skal ikke annet enn konstatere at alt 
gikk prikkfritt”. 

 
I tillegg til Landsturnstevnets tradisjonelle oppvisninger av fellestropper og 
foreningstropper på Lerkendal stadion, ble det avholdt NM  i enkle apparater i turn for 
kvinner og menn, i Gymnastique Moderne individuelt og tropp og i mennenes 
troppsgymnastikk. Tropps-konkurransen er omtalt på side 120.  
 
Om NM i enkeltapparater i turn skrev Adresseavisen bl.a.: 
 

”Unni er eldst – og best. 
Unni Holmen, Oslo og Lars Ivar Pettersen, Sandnes, ble de dominerende skikkelser 
andre og siste dag under enkeltapparatfinalene i turn-NM. De vant to øvelser hver. 
(…) Spesielt i frittstående dokumenterte Unni Holmen at hun nok fortsatt må 
betraktes som vår fremste dameturner, så det er nok noe i det at de gamle er eldst og 
best. (…) Vi gir blankt nitall til arrangeørene Trondhjems Turnforening, selv om 
dommerkarakterene lot vente på seg etter de første øvelsene.” 

 
Gymnastique Moderne ble av  Adresseavisens karakterisert som  
 

”Publikumsidrett på sitt beste 
Med den smule faglige innsikt vi er i besittelse av når det gjelder turn, er vi villige til å 
vedde ganske mye på at Gymnastique Moderne i årene fremover vil konkurrere på lik 
linje med ”vanlig” apparatturn når det gjelder publikums interesse. 
Norgesmesterskapene i Nidarøhallen denne helgen har bevist til fulle at GM er en 
publikumsvennlig idrett.” 
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Men det ble også arrangert en utradisjonell 
konkurranse – ”Bukke-spranget” - som 
foregikk på Lerkendal. Utfordringen til 
landsturnstevnedeltakerne, byens befolk-
ning og turister var å hoppe bukk: 20 
bukker/kasser med springbrett og matter 
var oppstilt på rekke og rad i løpebanen.  
Målet var å sette ny verdensrekord: totalt 
antall hopp gjennom fem dager.   Og 
verdens-rekord ble det: 227506 hopp i 
løpet av 20 timer av 455 deltakere. Konkur-
ransen ble behørlig dekket av 
Adresseavisen, NRK lokalt og Reiseradioen 
med daglige reportasjer. 
 
 
Også Mixtrim-troppen deltok i ”Bukke-
spranget” (Foto: Halvor S. Mellegaard) 

 
Og som det ikke var nok med E.A.Smith-konkurransen og Landsturnstevne i 1978 hadde 
styret blitt enige med NGTF om en ny årlig nasjonal pokalkonkurranse i foreningens regi 
– Storebrand-Idun-fatene i Gymnastikk Moderne (GM) individuelt og tropp – som første 
gang ble avholdt høsten 1978.  
 
Foreningen hadde fra midten av 1970-årene bygget opp et miljø for GM med gymnaster 
og tropper som hevdet seg bra i landsmålestokk, og de vellykkede GM - konkurransene 
under Landsturnstevnet fristet til gjentakelse. Det ga mange av foreningens gymnaster 
anledning til å delta i en landsomfattende konkurranse med de beste senior- og 
juniorutøvere for en relativt ”billig penge” og det var en mulighet til å få presentert 
denne ”nye” idrettsgrenen for det trønderske publikum.   
 
Konkurransen i 1978 ble imidlertid bare arrangert for seniorklassen individuelt idet det 
ble litt for kort tidsfrist etter at NGTF godkjente konkurransen til å få forberedt en 
troppskonkurranse.  Arrangementet er verken spesielt omtalt i styrets årsberetning eller 
i Gym & Turn, men Adresseavisen rapporterte fra den første konkurransen om 
”Storebrand-Idun-fatet” om 
 

”Jevn tetkamp i Leangenhallen 
(…) Ni av landets beste GM-gymnaster hadde satt hverandre stevne i Leangenhallen, 
og i løpet av den to timer lange konkurransen fremførte de ni jentene Gymnastique av 
ypperste klasse. (…) I underkant av 100 fremmøtte i Leangenhallen var skuffende. 
Gymnastique Moderne er nemlig en idrett med absolutt publikumsappell. Det kunne 
vi ikke minst registrere under landsturnstevnet, og vi nøler ikke med å tippe at denne 
fascinerende idretten om ikke så altfor lenge vil kunne makte å ta opp konkurransen 
med frittstående turn.” 
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Den ”jevne tetkampen” kom til å stå mellom Mette Guldberg (Njård), Marianne Reme 
(Sandnes) og Jane Bergersen (Hermes) der Mette Guldberg trakk det lengste trået. 
 
Styret hadde i løpet av 1978 vært meget aktive i sitt ”frieri” til NGTF. Etter initiativ fra 
Knut Arve Johansen hadde foreningen fått klarsignal for nok en landsomfattende pokal-
konkurranse, Nor-Data-pokalene i turn for gutter og jenter som ble arrangert første 
gang i 1979. Fra dette året stod altså foreningen for arrangementet av tre årlige 
nasjonale pokalkonkurranser. 
 
For GM - konkurransen ble det etter hvert endringer både i sponsorer og 
samarbeidspartnere, og som følge av dette endret også konkurransen navn - fra  
Storebrand-Idun-fatene via Storebrand-Norden-fatene til Storebrand-Trygd-fatene. 
Konkurransen ble arrangert i begynnelsen av høstsemesteret hvert år frem til 1987. Fra 
1988 og frem til 1991 da foreningen frasa seg alle nasjonale konkurranser, ble 
konkurransen arrangert i vårsemesteret. Konkurransen ble alltid utlyst både som 
individuell og troppskonkurranse både for senior og junior – dog ble 
troppskonkurransene ofte avlyst pga for liten deltakelse. NGTF brukte imidlertid 
konkurransen flere ganger som kvalifiseringskonkurranse for deltakelse i NM, og som 
uttakskonkurranser til nordiske og internasjonale mesterskap, bl.a. i 1982 og 1984 da 
konkurransen var avgjørende til uttaket til norsk representasjon i EM.  
 
Nor-Data konkurransen endret også navn i løpet av sin levetid – allerede i 1983 var 
konkurransen navn blitt Forenede Forsikring-konkurransen. I 1986 var konkurransen 
blitt til Spareskillingskonkurransen. Konkurransen samlet i de første årene ca. 200 
deltakere og kunne lett ha blitt til et mareritt av et maratonarrangement for de unge 
deltakerne, men konkurransen ble organisert slik at hver utøver var ferdige med sine 
apparater i løpet av en knapp time pr. dag – en organisering som mange mente kunne 
tjene som mønster for andre store turnstigekonkurranser. Men et ”mareritt” ble det – 
for dommerne. Eller som en av de kvinnelige dommerne skrev i Gym & Turn etter 
konkurransen i 1980: 
 

”Turnstigens pokalkonkurranser viser seg å ha blitt svært populære og det må vel bare 
være glade for, men jeg tror også at det nå er på tide å ta opp til debatt om ikke 
deltakerantallet bør begrenses på en eller annen måte. (…….) Den siste konkurransen 
jeg dømte var ”Nor-Data” med 140 jenter til start. Det er det verste jeg har vært med 
på og jeg kommer aldri til å dømme slike ”maratonkonkurranser” mer. (……)  Vi 
makter helt sikkert ikke å dømme 140 gymnaster helt korrekt. Hvem er det dette går 
ut over? Jo, selvfølgelig gymnastene og det er det jeg synes er så trist. På dette plan er 
det barn vi har med å gjøre, og ingen har vel mer rettferdighetssans enn dem. Derfor 
synes jeg at det er trist at vi skal være dem som er ”de stygge ulver.” 

 
Foreningen tok dette til etterretning og gjorde i 1981 et forsøk på begrensning og satte 
nedre aldersgrense for deltakelse til 10 år. Det kom en del reaksjoner på denne 
aldersgrensen – de fleste var positive, men noen var også negative og hevdet at det 
heller burde settes krav til stigetrinn. Foreningens Britt Mellegaard hevdet i et innlegg i 
Gym & Turn etter Nor-Data konkurransen i 1981 at en nedre aldersgrense var den 
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riktige vei å gå. Noen utøvere under 10 år hadde fått lov til å delta i konkurransen, og 
Britt som selv var dommer i konkurransen, skriver videre:  
 

”Det var ingen fornøyelse å se disse gymnastene, som umulig kunne være mer enn 7-8 
år gamle i aksjon.  Det er vondt å se barn forsøke seg på noe som de ikke har 
forutsetninger for å greie, det gjorde også vondt å være vitne til at disse barna gråt da 
de fikk se hva deres innsats i de enkelte apparater ble belønnet med av dommerne. Og 
jeg understreker at det ikke var dommernes ”svake bedømming og mangel på 
rettferdighetssans” som var årsaken til lave karakterene, men en utstrakt mangel på 
turntekniske ferdigheter kombinert med et altfor høyt ambisjonsnivå. Eller hva skal 
man si om en total poengsum på 5,0 med stigetrinn fra 5 til 9, eller totalt 6,0 med 
stigetrinn fra 6 til 10? Det er da jeg spør om hvor ledere, trenere (og foreldre) har lagt 
igjen vettet sitt? Det er jo den totale uforstand å kjøre frem barn på denne måten! 
Hvilke negative erfaringer/opplevelser har ikke disse barna fra sin Trondheimstur?” 
 

Debatten om aldersgrenser fortsatte på Forbundstinget i 1982 da Trondhjems 
Turnforening foreslo en nedre aldersgrense på 10 år for å delta i nasjonal konkurranser. 
Det ble da en ”halv seier” for foreningen idet det ble vedtatt at deltakelse i nasjonale 
konkurranser kunne skje fra det året gymnasten fylte 10 år. Senere – etter vedtaket av 
Barneidretts-bestemmelsene på Idrettstinget i 1987 – ble aldersgrensene betydelig 
skjerpet.  
 

Etter Forbundstingets vedtak om aldersgrense gikk deltakerantallet i Nor-Data 
konkurransen ned – i 1982 var deltakerantallet blant jentene mer enn halvert til 63, 
mens det deltok 51 gutter. Konkurransen var imidlertid fortsatt populær, og  i 1984 
deltok til sammen 150 jenter og gutter fra 31 forskjelllige foreninger og lag (!). Dette 
deltakerantallet var halvert i 1985 og 1986, og i 1987 ble konkurransen avlyst pga for 
liten deltakelse, noe som spesielt skyldtes foreningens dårlige frittståendegulv.  
Konkurransen ble igjen avholdt i 1988 med lånt/leid frittståendegulv, men ble avlyst i 
1989 da styret fant ut at å låne/leie frittståendegulv kostet mer enn det smakte. 
Ambisjonen var nok å komme tilbake med konkurransen, men dette ble dessverre aldri 
noe av. 
 
I disse årene med tre store nasjonale konkurranser ble det også plass til 
Norgesmesterskap og kretsturnstevner for både voksne og barn. 
 
I april 1980 ble det avholdt et vellykket NM i Gymnastikk Moderne for junior. 
Mesterskapet resulterte i en flott 2.plass til Trondhjems Turnforenings juniortropp, og i 
den individuelle juniorkonkurransen ble Grethe Marie Belboe nr. 4 i mangekampen 
mens hun vant apparatfinalen i ring og køller. Adresseavisens omtale av Grethe Maries 
innsats er gjengitt på side 41. 
 
Parallelt ble det også arrangert Norgesmesterskap i troppsgymnastikk for menn, og om 
dette forteller Adresseavisen: 
 

”I det innlagte Norgesmesterskapet for herrer tropp gikk tittelen som ventet til 
Laksevåg. Med all respekt for GM-jentene må det sies at guttene stjal mye av showet 
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med sine frittståendeøvelser, men så var det også bevisst lagt opp til publikumsfrieri. 
NTHI skremte vettet av folk med medbragt kanon, og Larvik Turn innledet med en 
frisk joik uten at det hjalp dem til NM-gull”. 
 

En marshelg i 1982 var det duket for NM i turn for landets kvinnelige juniorer i Leangen-
hallen. Mesterskapet ble om mulig mer spennende og dramatisk enn noen hadde sett 
for seg – etter protester og jurysammenkomster havnet to gymnaster på samme 
poengsum, og Norgesmesteren ble den av de to som hadde flest apparatseire.  
Adresseavisen var imidlertid ikke imponert over nivået i norsk kvinneturn: 
 

”Langt frem til turntoppen 
Norsk kvinneturn er blitt fullstendig akterutseilt internasjonalt de siste årene. Helgens 
junior-NM i Leangenhallen ga ingen signaler som kan tyde på at nivåforskjellen vil bli 
redusert med det aller første. (….) Norsk kvinneturn er i øyeblikket nede i en bølgedal. 
(….) Det er mye som tyder på at nivået er i ferd med å bedre seg, og de beste jentene i 
Leangenhallen burde ha gode forutsetninger for å utvikle seg ytterligere.” 

 
Gym & Turn fortalte om et gledelig stort tilskuerantall på tross av flott vårvær og 
berømmer foreningens dyktige arrangørstab som sørget for at Norgesmesterskapet ble 
brakt vel i havn. 
 
Det siste Norgesmesterskapet i 1980-årene var NM i troppsgymnastikk nordisk klasse 
og gymmix i Nidarøhallen i april 1989. Hele 21 tropper deltok – det var et fyrverkeri av 
en konkurranse, dog med noe varierende kvalitet på troppene i følge referatet i Gym & 
Turn. Men arrangøren fikk toppkarakter – spesielt for banketten lørdag kveld: 
 

”Trondhjems Turnforening hadde lagt opp til bankett lørdag kveld. En av 
målsettingene for troppsgymnastikken er å skape et godt miljø i foreningene og under 
konkurransene. Banketten ble en fulltreffer. Godt arrangert, hyggelige lokaler, god 
mat, trivelige edrue ungdommer, topp musikk og dans. Karakter 10 fra overdommer.” 

 

Som et ledd i feiringen av 125 års-jubileet i 1983 stod Trondhjems Turnforening i midten 
av juni som arrangør av Kretsturnstevnet for voksne med deltakere fra turnkretsene i 
Hedmark, Oppland og Trøndelag. Stevnet ble innledet med en jubileumsoppvisning i 
Leangenhallen hvor det var satt sammen et program som presenterte et tverrsnitt av 
foreningens aktiviteter med konkurransegymnaster i turn og rytmisk sportsgymnastikk, 
mosjonister og barn. Oppvisningen høstet mange lovord. Selve kretsturnstevnet ble 
avviklet i tradisjonelle former på Dalgård idrettsanlegg i strålende vær. Styret 
konkluderer i årsberetningen med at bortsett fra en skuffende liten deltakelse på 
turnfesten som ble arrangert i Turnhallen lørdag kveld, var det en vellykket helg.  
 
Fire år senere – i 1987 –  var foreningen nok en gang arrangør av et kretsturnstevne. Det 
32. Barnekretsturnstevne i Trøndelag samlet et imponerende deltakerantall av 2005 og 
ble arrangert på Leangen idrettsanlegg over to dager.  Alle fasilitetene i idrettsanlegget 
ble benyttet. På  lørdagen var det kretsmesterskap i enkle apparater for gutter og jenter 
i konkurransedisiplinene turn og RS, samt oppvisning av spesialtropper i ishallen, mens 
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selve stevnet med oppvisning av fellestropper og spesialtropper ble avholdt på 
gressbanen på søndagen. 
 
Under åpningen av stevnet leste foreningens formann, Ole Ivar Folstad, opp en 
overraskende hilsen til stevnet fra Kong Olav. Det skal innrømmes at flere trodde at 
dette var en spøk fra formannen, men hilsenen var virkelig nok: 
 

 
 
 
1990-årene var fattig på større arrangementer. Bortsett fra at det i 1992 ble arrangert 
en nasjonal rekruttkonkurranse i rytmisk sportsgymnastikk i samarbeid med ATIF, var 
ikke foreningen vertskap for noen nasjonale konkurranser i årene 1991 - 2001.  
 
Men et nytt Barnekretsturnstevne ble arrangert i 1994 – også denne gangen på Leangen 
idrettsanlegg.  Men i motsetning til forrige gang ble stevnet arrangert innendørs i 
Ishallen. Om stevnet skriver styret i årsberetningen:  
 

”Vi må ubeskjedent slå fast at stevnet ble en suksess. Stevnet hadde åpningsopptog i 
Midtbyen lørdag formiddag i finvær, noe som var en meget god PR for turnsporten. 
Etterpå fortsatte stevnet innendørs i Leangenhallen (da kom regnet). Under stevnet 
fikk vi se en meget bra blanding av turn og gymnastikk, og publikum kunne sitte godt 
og se på hele oppvisningen, uten bruk av hverken paraply eller regntøy. Vi tror at 
dette er en meget bra måte å arrangere Barnekretsturnstevnet på. Det var en god del 
diskusjon om å bryte tradisjonen med å holde stevnet utendørs, men utviklingen går 
videre, med Barnekretsturnstevnet som f. eks. med skøyteløp.” 
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Landsturnstevnet i 2001 var det 6. som ble arrangert i Trondheim. – denne gang som et 
samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets, AITF, Selsbak I.F. og 
Trondhjems Turnforening. Stevnets hovedkomite besto av representanter fra alle 
samarbeidspartnerne og ble ledet av foreningens tidligere formann og tidligere 
kretsleder, Ole Ivar Folstad.  Trondhjems Turnforening hadde ansvaret for stevnets 
idrettslige aktiviteter – både oppvisninger, norgesmesterskap og andre konkurranser. 
 
Stevnet brøt med en del gamle tradisjoner – utendørsoppvisningene foregikk ikke på 
gressmatten på en stadion, men på Marinen og midt i bykjernen på torget. Defileringen 
ved stevnets åpning foregikk fra to kanter med oppstilling på Ytre Kongsgård og på 
Nordre, og de to ”deldefileringene” møttes på torget. NGTFs president, Britt Mellegaard, 
sa ved åpningen av stevnet at trøndernes eksperiment var spennende –  
 

”dersom vi ønsker publikum ved våre oppvisninger, må vi komme til dem – den tiden 
er forbi da publikum gikk lenger enn langt for å se en gymnastikk- og turnoppvisning”.  
 

Og dette ble en suksess. Turnerne sørget for aktivitet i Midt-byen døgnet rundt og 
bildene fra stevnet viser at det var publikum – i skråningen opp fra Marinen (sågar også 
på Elgeseter bro) og tett i tett rundt oppvisningsarenaen på torget. Å arrangere 
oppvisningene på denne måten var en utfordring for arrangørene, men ble en stor  
opplevelse for deltakerne. Og som en av foreningens kvinnelige veteraner sa: ”Jeg hadde 
aldri trodd at jeg skulle bruke sokkelen på Olav Tryggvassonstatuen som garderobe.”  
 

 

  
Norges Turnveteraner på Marinen og Torvet (Foto: Laila Edvardsen) 

 
NM i turn kvinner og menn og rytmisk sportsgymnastikk ble arrangert i Turnhallen 
(Nyhallen i Statens Hus), NM i troppsgymnastikk, foreningskonkurransen om ”Alsakers 
Minnepokal”49 (Gymnastikkprisen) og uoffisielt NM i Crazy-turn ble arrangert i  
Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) der også stevnet ble avsluttet med en gedigen 
Gallaoppvisning med de beste oppvisningstroppene og NM-utøvere.  
 

                                                           
49 Foreningskonkurransen  arrangeres kun under Landsturnstevnet hver 4.år. Det konkurreres om en 

”gymnastikkpris” som settes opp av arrangøren. I 2001 ble denne prisen gitt av Trondhjems Turnforening 
i form av en pokal til minne Johan Alsaker, derved ”Alsakers Minnepokal”.  
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Landsturnstevnet 2001 ble arrangementsmessig  en  stor  suksess  med en pen 
økonomisk gevinst til samarbeidspartnerne.  
 
Stevnet ble ikke viet så stor plass i Gym & Turn som stevnet i 1978, men konklusjonene i 
bladet kan oppsummere tilbakemeldingene fra deltakerne: 

 
”Ole Ivar Folstad og de andre i organisasjonskomiteen for det 27.Landsturnstevne er 
dristige menn og kvinner. I tre år har de markedsført Landsturnstevnet med at 
oppvisningene skulle foregå midt på Torget – i fint vær. Heldigvis fikk de rett! Hele 
Trondheim skulle ”snus på hodet” i 4 dager til ende. Nesten 3000 turnere fra hele 
landet skulle vise hva de kunne. Dette skulle være en kjempe profilering av idretten 
vår. (…..) Og gjett om det ble! Været – var topp. Arenaene – var flotte. Oppvisningene 
– var mange, varierte og flotte å se på. Konkurransene – var spennende og gode. Og 
festen(e) kunne egentlig vart ennå lenger. (….) Fantasisk PR for gymnastikk og 
turn!!!!”     

 

Adresseavisen hadde et langt intervju med Trondhjems Turnforenings eldste 
æresmedlem, 87-årige Solveig Langset som hadde vært med på hvert eneste 
landsturnstevne siden hun som 16-åring deltok på stevnet i Trondheim i  1930. I 
intervjuet fremholdt Solveig at turningen og Trondhjems Turnforening hadde vært 
hennes liv og at det aktive livet i foreningen hadde vært avgjørende for hennes gode 
form. Mange trodde at Solveig var den eldste deltakerene i 2001, men den gang ei – 
adressa.no kunne fortelle at foreningens Erna Knutsen som var i full aktivitet i de 
dagene landsturnstevnet varte, hadde passert den respektable alder av 89 år. Men 
Solveig Langset var den eneste av landsturnstevnedeltakerne i 2001 som hadde deltatt 
på stevnet i 1930. 
 
NM-konkurransene under landsturnstevnet viste at det var fullt mulig å arrangere store 
konkurranser i Nyhallen i Statens Hus, og derved ble tradisjonen med nasjonale 
turnkonkurranser tatt opp igjen. Foreningen påtok seg arrangementet av en av NGTFs 
Norges Cup-konkurranser for gutter/menn i 2003. Dette var et vellykket arrangement 
som ga mersmak og som i 2004 ble utvidet til NorgesCup for gutter og jenter i tillegg til 
en egen konkurranse for menn senior, og som har utviklet seg til å bli et årlig 
arrangement med et deltakerantall på ca. 100 fra hele landet.  
   
De største arrangementene så langt etter tusenårsskiftet har i tillegg til 
Landsturnstevnet i 2001 vært Barnekretsturnstevnet i 2005 og NM i troppsgymnastikk 
nasjonale klasser i 2008. 
 
Barnekretsturnstevnet i 2005 samlet 1300 barn i Trondheim Spektrum hvor flere av 
anleggets haller ble tatt i bruk. Den tradisjonelle stevneoppvisningen på søndagen var 
lagt til den største hallen – med stappfullt av publikum. Det var lagt vekt på å tilby et 
bredt spekter av aktiviteter til deltakerne, bl.a. ble Tennishallen på Nidarøområdet fylt 
med apparater som kunne prøves ut under veiledning av foreningens instruktører. 
Stevnet inkluderte konkurranse mellom store og små spesialtropper fra foreningene, og 
det ble avholdt KM i enkle apparater i både turn, rytmisk gymnastikk og tropp. Deltakere 
fra foreninger som ikke har konkurranseaktiviteter på programmet fikk prøve seg i 
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”konkurranse” i enkelte av apparatene med utgangspunkt i ”Idrettens grunnstige”. 
”Idrettens grunnstige” ble også brukt som oppvisningsaktivitet for de yngste deltakerne 
(7-9 år) under stevneoppvisningen på søndagen – et meget populært tiltak som samlet 
så mange barn at oppvisningen måtte deles i tre (!). Det var et meget vellykket 
kjempearrangement som involverte mange av foreningens medlemmer og foreldre, og 
som ikke minst resulterte i et pent økonomisk overskudd til foreningen.  
 
NM i troppsgymnastikk nasjonale klasser i Trondheim Spektrum siste helgen i mai i 
2008 var et arrangement i forbindelse med markeringen av foreningens 150 års-
jubileum. Ca. 350 deltakere fra 18 foreninger fordelt på 20 tropper i juniorklassen og 16 
tropper i seniorklassen stod for fantastiske volter, luftige sprang og flotte frittstående 
program – akkompagnert av rytmisk musikk i to dager til ende. Det hele var iscenesatt av 
en liten, men effektiv, organisasjonskomite med kjempehjelp av foreningens 
medlemmer og foreldrene til utøverne på foreningens troppspartier. For anledningen 
var det anskaffet helt nye apparater (som ble videresolgt til andre foreninger).  
Gjennomføringen av konkurransen gikk meget greit – den eneste ”klagen” vi fikk var at 
vi enkelte ganger lå litt foran tidsskjemaet, noe som spesielt skyldes at dommerne var 
både flinke og raske. Men både pauser og avslutning av konkurransen var i hh til 
tidsplanen. Bankett i Statens Hus på lørdagskvelden var for mange ”prikken over i’en” i 
et vellykket og spennende mesterskap. Det eneste ”negative” ved mesterskapet var at 
det økonomiske overskuddet ble ganske lite – vi fikk til fulle erfare ”drawbacket” med å 
ha arrangementer i Trondheim Spektrum der restauratøren i ”nyere tid” har fått enerett 
på salg – vi kunne altså ikke ha vår egen kiosk. Sannsynligvis satt restauratøren i 
Nidarøhallen igjen med et flere ganger så stort overskudd fra denne  helgen enn vi som 
hadde jobbet med dette arrangementet i over ett år …… 
    
 

Medlemmenes tillitsverv i andre organisasjonsledd i norsk 
idrett50 
Flere av Trondhjems Turnforenings medlemmer har i løpet av de siste 50 årene hatt og 
har tillitsverv på både kretsplan og sentralt plan i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, 
og også i andre organisasjonsledd i norsk idrett, både styreverv og i komiteer og utvalg.  
 
Foreningens representanter har gjort en god jobb i disse tillitsvervene og har 
representert foreningen på en utmerket måte. Samtidig har dette tilført foreningen 
kunnskap om og innsikt i idrettsfaglige og idrettspolitiske spørsmål.  
 
I styresammenheng har følgende hatt tillitsverv:    
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Fullstendige oversikter over tillitsverv i andre organisasjonsledd finnes i årsberetningene fra og med 

1990. I årene før er dette bare sporadisk nevnt. 
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Idrettsrådet i Trondheim 
Harald Bjerkan varamedlem 1975 – 1977, styremedlem 1977 – 1981, nestleder 

1981 – 1989, leder 1989 – 1993, varamedlem 1993 - 1995 
 
Sør-Trøndelag idrettskrets 
Liv Heimstad  styremedlem 1968 – 1972 
Harald Bjerkan  styremedlem, 1993 - 2002 
Ole Ivar Folstad  styremedlem, 2002 – 2006 
 
Trøndelag/Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets 
Ivar Svanholm  kasserer 1960 - 1980  
Britt Mellegaard  formann 1972-1978 
Knut Andresen nestformann 1972 - 1973 
Ole Ivar Folstad   nestleder 1988 -1990, leder 1990 - 1997 
Inger Johanne Schive  varamedlem 1990-1992 
Arne Tyssø  nestleder 1992 – 1995 
Elin Myrhaug  sekretær 1992 – 1994 
Hanne Almås  varamedlem 1994 
Heidi Asp  varamedlem 1995 
Jon Ola Aalmo  varamedlem 2001 
Anniken Mellegaard  nestleder 2003 - 2005 
Lene Lødemel  varamedlem 2003,styremedlem 2004 - 2006, nestleder 2006 - 2007 
Marthe Folstad sekretær 2007 -  
 
Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner 
Edith Holte varamedlem til styret  ? - 1990 
Liv Heimstad  styremedlem 1986 – 1990, leder 1990 - 1994 
Vigdis Strand  sekretær 1998 - 2005 
Martha Bjerkan  nestleder 1994 - 2001, leder 2001 - 
 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
Arne Wold  varamedlem 1970-1972, visepresident 1972 – 1974,  
 president 1974 – 1978 
Britt Mellegaard   president 1992-2002  
Stig Rønne   styremedlem 1996 – 2000,  
Ole Ivar Folstad  varamedlem 2002-2004, styremedlem 2004 -  
 
Norges Idrettsforbund 

Britt Mellegaard styremedlem 1978 – 1984, nestformann 1984 – 1987 
 
Norges Olympiske Komite51 
Britt Mellegaard  styremedlem 1984 – 1987 
 
 

                                                           
51

 Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite ble i 1996 slått sammen til en organisasjon,  Norges 

Idrettsforbund og Olympiske komite, endret navn i 2007 til Norges Idrettsforbund og Olympiske og 

Paralympiske Komite. 
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Sør-Trøndelag idrettskrets’ Diplom er tildelt: 
Britt Mellegaard, Harald Bjerkan 
 
Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fortjenstmedalje er tildelt: 
Sølv: Einar Belboe, Stig Rønne  
Gull: Arne Wold, Britt Mellegaard 
 
Norges Idrettsforbunds Hederstegn er tildelt: 
Arne Wold, Britt Mellegaard 
 
Britt Mellegaard ble i 2003 tildelt den høyeste utmerkelse som gis til ledere og 
tillitsvalgte i norsk idrett, Plaketten, og ble samtidig utnevnt til Æresmedlem i Norges 
Idrettsforbund og Olympiske Komite. 
 
 

Jubileumsåret 2008         
2008  var  det s tore  jubileumsåret  for Trondhjems Turnforening – med   sine 150 år  er 
foreningen den 4.eldste idrettsforening i Norge og den eldste nord for Dovre. 
 
Siden den offisielle 150-års-dagen 14.februar var en torsdag, ble bursdagsfeiringen lagt 
til lørdag 16.februar. Dagen startet med mottakelse i Turnhallen/Statens Hus som ble 
innledet med en enkel bespisning, deretter ble det invitert til ”Norsk mesterskap i 
hilsningstaler og gaveoverrekkelser”. Og som seg hør og bør ble ”mesterskapet” åpnet  
med defilering med norske flagg og foreningens nye fane i spissen, nasjonalsangen og 
åpning av foreningens formann, Stig Rønne som bl.a. trakk frem at Trondhjems 
Turnforening har vært grunnlaget for flere av byens tradisjonsrike idrettsklubber, bl.a. 
Trondhjems  Skiklubb som er den neste idrettsforeningen i Trondheim som fyller 150 år i 
2034 - om 26 år!! 
 

 
(Foto: Snorre Hovdal) 
 

Som en hyggelig overraskelse på 
åpningen fremførte Trondhjems
Mandskor  hyldningsangen til Turn-
hallen som Arne Wold hadde 
skrevet til årsfesten i 1969 og 
utvidet med et vers i til 125 års-
jubileet i 1983 -  med tillegg av et 
ekstra vers som var forfattet av en 
av korets medlemmer: 
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Mange år er gått. Ny hall har vi fått, og 
den ligger der ved siden av vårt gamle 
”kott”. Her var drømmen stor i et 
samstemt kor om  ny hall i det strøk 
hvor vi bor. 
 
 Men du gamle venn, du er like pen. Og 
nå ser vi at du er for oss en edelsten. Vi 
kan se det gror i de gamles spor, fra  
vår Hall, i det strøk hvor vi bor. 

Hva mer kan vi forlange for at turn idretten 
skal bli en elsket syssel for mange, og ikke 
noe som det drives med på si! 
 
Kjære gamle ”kott”, du er nå vårt slott. 
Du er ”Kåret” vårt som vi vil stelle ekstra 
godt. Du vil sette spor, når TURN fortsatt 
gror, i vår Hall, i det strøk hvor vi bor! 

Det satte en ekstra spiss på fremførelsen at  Trondhjems Mandskor tidligere het sang-
koret Ynglingeforeningen som hadde sitt opphav i Trondhjems Turnforening i midten av 
1860-årene! 
 
Under ledelse av ”konkurranselederen”, Harald Bjerkan, ble hilsningstaler og  gaveover-
rekkelser greitt og presist gjennomført:  Sør-Trøndelag fylke, Sør-Trøndelag fylkes-
kommune, Trondheim Kommune, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Sør-Trøndelag 
gymnastikk- og turnkrets, Nord-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets, Herreveteranene 
(på vegne av også de Kvinnelige gymnastikkveteraner og Dame forturnerskap), Uthaug 
turn- og gymnastikklag og Arbeidernes Turn- og Idrettsforening.  
 
Noen hadde skuffelsen over gaven fra Trondheim kommune til 100 års-jubileet i 1958 i 
minne – ” en sjekk på 1000 kroner er ikke noe som ruver i bildet når det gjelder hundre 
års samfunnsgavnlig virke” – og var spente på om kommunen ville verdsette 150 års 
virke høyere. Men nei, tross mange vakre ord fra kommunens representant som 
berømmet og takket foreningen for det verdifulle arbeidet gjennom 150 år, var ikke 
gaven på mer enn kr. 15 000 – i kroneverdi ikke særlig mer enn 1000-lappen til 100 års-
jubileet. Gaven skulle visstnok være et tilskudd til selve mottakelsen, idet kommunen 
ikke hadde funnet noen hjemmel for å hedre 150-åringen med en mottakelse i 
Erkebispegården(!).  
 
Hilsener fra forbund, krets og lag: 

 
 
NGTFs president, Stig Nilssen) 
(Foto: Snorre Hovdal) 
 

 
Leder i Sør-Trøndelag gymnastikk- og 
turnkrets, Kari Ingeborg Grønset  
(Foto: Snorre Hovdal) 
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Leder i Uthaug turn- og gymnastikklag, 
Wenche Sørdal (tidligere Tosaunet)  
(Foto: Snorre Hovdal) 
 
 
 
 
 
 

Mottakelsen ble avsluttet med oppvisninger som viste litt av bredden i foreningen - i 
Gammelhallen med konkurransejentenes oppvisningstropp og mosjonistenes 
oppvisningstropp (10 damer og 1 mann), og i Nyhallen der konkurranseturnerne utfoldet 
seg i turnapparatene.  
 
Om kvelden var det duket for den store Jubileumsfesten! 
 
Britannia Hall var dekket til fest for de ca. 270 påmeldte og gjester. Det ble en minnerik 
aften for alle med mange taler. Både presidenten i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, 
Stig Nilsen, og lederen Sør-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets, Kari Ingeborg Grønset, 
gjentok sine godord fra formiddagens mottakelse og hadde enda noen flere på lager.  
 

 
Idrettspresident Tove Pale 

Både Norges Idrettsforbund og Sør-Trøndelag 
idrettskrets hyllet jubilanten 
 
 (Foto: Snorre Hovdal) 

Leder i Sør-Trøndelag idrettskrets, Kjell Dahle 
 
Ekstra gledelig var det at presidenten i Norges Idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske Komite (NIF),  Tove Paule, hadde tatt seg tid i et stramt program til å 
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prioritere Trondhjems Turnforenings jubileum. Paule har besøkt foreningen flere ganger 
som turndommer og trakk frem foreningen som arrangør av store konkurranser og 
fremholdt at hun alltid hadde blitt godt mottatt og ivaretatt. Lederen i Sør-Trøndelag 
idrettskrets, Kjell Dahle, var åpenbart stolt over å ha en 150 års-jubilant i sin midte og 
berømmet foreningen spesielt for det gode arbeidet blant barn og unge.  
 
Foreningens eldste æresmedlem, Aase Wold, overrakte æresmedlemmenes gave til 
jubilanten, en vimpel med foreningens navn og stiftelsesår som kan vaie på flaggstangen 
året rundt.  
 
Og for mange var det nok et høydepunkt da Ærestegnkomiteen utdelte ærestegn til 
Margrethe Skordal (sølv), Tore Aalmo (gull) og Espen Jacobsen (ekekrans), og refererte 
vedtak på en ekstraordinær generalforsamling samme dag om å utnevne følgende til 
æresmedlemmer i Trondhjems Turnforening: Harald Bjerkan, Stig Rønne og Kjell 
Hekkelstrand, som fikk sine diplomer og æresmedlemsskapsmedaljer. 
 
 

 
 
De nye æresmedlemmene: Stig Rønne, Harald Bjerkan, Kjell Hekkelstrand (Foto: Snorre Hovdal) 

 
Kveldens toastmaster, Einar Belboe, krydret taffelet og knyttet talene sammen med små 
anekdoter fra Vikingtiden, og det ble vist eksempler på idretts- og turnantrekk gjennom 
tidene - fra ”Tjaval” som var det første” idrettsantrekket”  vi kjenner til fra Vikingtiden, 
via  oppvisningsantrekk gjennom tidene (de eldste fra 1920-tallet), funksjonærantrekk 
som ble brukt under Landsturnstevnet i 1978  og til forskjellige trenings- og 
oppvisningsdrakter som brukes i dag. Kvelden ble avsluttet med dans til musikk fra en 
annen jubilant, ”Bugges Firo” som i 2008 hadde gledet danseglade trøndere i 40 år. 
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I forbindelse med jubileet fikk foreningen mye oppmerksomhet i ulike media. Nesten 30 
herre veteraner og flere konkurranseturnere stilte opp i NRKs morgenfrokost på TV kl. 
0630 på morgenen, og det ble sendt 2 innslag på riksdekkende TV fra turnhallen!  
 
RadioAdressa hadde  1 times intervju med formannen. TV-Adressa hadde et fint innslag 
fra mottakelsen – dette ble også sendt riksdekkende på TVNorge senere på kvelden. 
 
Adresseavisens besøk på mandagspartiet for 
damer resulterte i en fyldig omtale i UkeAdressa 
lørdag 16.februar 2008 med hele   fem sider om  
den bredden turnforeningen har å tilby.  
 
Spesielt var det fokusert på våre godt voksne 
æresmedlemmer Aase Wold og Jorid Mæhle, 
som trener jevnlig i foreningen. 
 
Uke - Adressas  journalist  var  imponert:  ”Åse 
Wold i aksjon. Dama er over 90 år og har trent 
turn  siden  før andre verdenskrig”, og skriver 
videre  at …..  ”det   sosiale  betyr  mye  for  Jorid 
Mæhle (snart 80) og hennes venninner i 
turnforeningen”.                                                                                

 

 

    
                                             

 
 
 
(Foto: Rune Petter Ness) 
 
 

 
17.mai mobiliserte vi skikkelig for å markere oss i borgertoget.  Vi fikk gå først i toget, og 
mange hadde stilt opp – alt i fra de aller minste til våre ærverdige veteraner.  Det var 
plakater som viste hvilke grupper som gikk, samt litt historikk, og mange turninnslag 
inkludert crazy-troppen.  Vi fikk markert oss godt, og en jury kåret turnforeningens 
innslag til togets beste innslag (for ordens skyld: det var ikke første gang foreningen 
oppnådde denne ære). 
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(Foto: Snorre Hovdal) 
 
Siste helgen i mai arrangerte vi Norgesmesterskap i troppgymnastikk nasjonale klasser i 
Nidarøhallen.  Dette er omtalt nærmere på side 128. Arrangementet var meget 
vellykket, bortsett fra at det ikke ga noe økonomisk overskudd.  
 
Årets juleoppvisning fikk selvfølgelig betegnelsen Jubileumsoppvisning. For første gang 
fikk vi den største hallen i Nidarøhallen, og med ca 2000 tilskuere var det nødvendig. En 
storslått oppvisning som fikk vist litt av hva turn er, og hva turnforeningen kan tilby barn 
og ungdom.  Endelig var det god plass til oppvisningene, og tilbakemeldingene var meget 
positive.  Ikke minst var Adresseavisen imponert og viet oppvisningen 2 hele sider med 
både tekst og bilder. Avisens omtale er tatt med i sin helhet som en avslutning på denne 
oppsummeringen av jubileumsåret 2008.    
 
3.juledag var det klart for en gjenopptakelse av en gammel tradisjon fra 1980-tallet da 
foreningens ungdommer samlet seg til fest i ”mellomjula”. Festen i jubileumsåret samlet 
dagens ungdommer og de som var unge i 1980-årene – ca. 100 personer i alderen 18-48 
år hadde en hyggelig fest, med mye mimring, lysbildefremvisning og ikke minst masse 
dans.   
 
Arrangement for barna var selvfølgelig også på sin plass. Jubileumsåret var på ”overtid” 
da det i begynnelsen av januar 2009 ble arrangert ”Åpent hus”/nyttårsfest. Ca. 500 barn 
i alle aldre møtte opp til servering i Gammelhallen og mulighet til å prøve 
turnapparatene i Nyhallen. Dette var et meget populært tiltak for barna. 
 
Oppsummert kan man fastslå at Jubileumsåret ble svært vellykket med aktiviteter som 
har involvert alle grupper i foreningen og med et stort nasjonalt turnarrangement. 
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Trondhjems Turnforening har blitt lagt merke til både av byens befolkning, og ikke minst 
av media.  I Adresseavisen har som regel turn blitt avsett med små notiser, og nesten 
ikke blitt lagt merke til.  Bare i løpet av høsten var det 5 helsider i avisen om 
Turnforeningen og våre turnere – både eliten og mosjonistene!!!  I avisens omtale av 
juleoppvisningen forteller journalist Gunnar Evensen52 om det som kanskje kan kalles 
”foreningens sjel” i jubileumsåret 2008 - en meget god attest på at foreningen gjør en 
meget viktig innsats – og en stor ros til foreningens tillitsvalgte og trenere. Med tillatelse 
fra Gunnar Evensen gjengis hans reportasje i sin helhet. Han uttalte for øvrig at ”det var 
et artig stevne å være tilstede på, og det var en artig reportasje å skrive.” 
 
 

”Til alle som faller ut av rytmen 
 

Dette er en hyllest til dere. Dere som er ute av synk. Som sier nei og snur 
dere bort når andre sier ”kom”. Som har  med den hvite tights’en når alle 
de andre gjorde som treneren sa og tok med den rosa. 

                                                           
52 Gunnar Evensen, Adresseavisen 16.desember 2008 

 
Den som er strømlinjeformet, klarer seg 
selv. Han stimer fram i rett linje og 
kommer dit han planlegger å komme. Jeg 
vil mye heller lovprise den som er rufsete i 
kanten og som ikke helt henger med. Den 
som ikke helt vet hvor hun skal, men som 
kommer dit. Som snur seg om høyre når 
alle de andre vender mot venstre. Som 
forstyrrer rytmen. Eller egentlig; som gjør 
oss den tjenesten å forstyrre rytmen. 

� 
 Det er ikke bare i Trondhjems 
Turnforening man finner dem. Men når TT 
fyller 150 år og feirer det med turnopp-
visning, så er det der vi er og der vi får øye 
på dem. 
 Ikke sånn å forstå at ikke TT har 
ekstremt gode utøvere, for det finnes 
knapt den turnforening i Norge som har en 
større opphopning av landslagsutøvere på 
ulike nivå. Men de har andre arenaer å 
boltre seg på. 
 I Nidarøhallen søndag ettermiddag var 
det ikke perfeksjonismen de feiret. Ingen 
der hadde vært pene nok til å synge på en 

kinesisk åpnings-seremoni. Ingen hadde 
vært gode nok til å få delta. 

� 
De fleste av dem som opptrådte på 
jubileumsoppvisningen blir aldri turnere. 
De fleste begynner i andre idretter: 
Fotball. Håndball. Langrenn. Hopp. 
Snowboard. Golf.  Når vi snakker med dem 
om noen år, når de er på landslaget i ett 
eller annet, så vil de fremheve det de lærte 
på turn. Kroppsbeherskelse. 
Treningskultur. Bevegelighet. Holdninger. 
Respekt, kanskje. Og kommer de ikke på 
landslaget i ett eller annet, har de likevel 
fått med seg akkurat det samme. 

� 
 Vi traff Arne Högdahl i vrimmelen. Han 
snakket om dette. Han var i Nidarøhallen, 
enda det var finalehelg i håndball-EM 
samtidig. Han gikk rastløst rundt og ventet 
på at sønnen hans skulle i ilden, og måtte 
lure seg ut i en av de andre hallene og 
tilfredsstille håndball-abstinensene sine av 
og til. Sønnen skulle være et tre i nest siste 
programpost, og hvilken far vil ikke se 
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sønnen sin være et tre? Klart han var i 
Nidarøhallen og ikke i TV-stolen. 
 Og var det ikke Knut Tørum som drev 
og lærte datteren sin å rulle på en tjukkas i 
pausen? Han kunne sikkert vært hjemme 
og gjort mye mer formålstjenlige ting, som 
å planlegge Starts comeback i eliteserien. 
Man han var der, i hallen. 

� 
 Trondhjems Turnforening har altså 
drevet virksomheten sin i 150 år. Det 
finnes bare tre idrettsforeninger som er 
eldre i hele Norge, alle sør for Dovre. Den 
neste som fyller 150 år i Trondheim, fyller 
først om 24 år. 
 I det kaoset som jubileumsoppvisningen 
var, kom i et hvert fall en ting klokkeklart 
fram: TT tar vare på alle. Også den som 

ikke kan, den som ikke vil eller kanskje ikke 
helt får det til. De som gråter fordi de ikke 
tør. Og de som gjør det alle sier de ikke 
bør. 
 Det er dette idrettsbevegelsen i alle 
festtaler sier den er til for, men ikke alltid 
klarer å være. 

� 
 Det var Jan Boklöv som fant opp V-
stilen. Den var resultatet av et mislykket 
hopp av en middelmådig skihopper, men 
Jan oppdaget verdien av det mislykkede 
hoppet. Derfor er dette en hyllest til alle 
som får lov å være mislykket i noe. En dag 
vokser de opp, blir ”gagns mennesker”, 
finner opp kruttet og parkerer på skrå over 
alle de rette stripene på P-plassen.” 
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Trondhjems Turnforenings 75 år (1933) 
Trondhjems Turnforenings 100 år (1958) (Arne Wold) 
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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 50 år (1940) 
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Diverse nr. av ”Gymnastikk og Turn” 
Diverse av Norges Gymnastikk- og Turnforbunds årsberetninger 
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”Skrudde sprang over turnhistorien – norsk gymnastikk og turn i 150 år”, Bjørn Mack 
(2004) 
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