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Forslag til vedtak  
 

1. Ekstern kommunikasjon 
Nettsiden til TT anses som et helt sentralt virkemiddel for ekstern kommunikasjon. I dag inneholder 

den god informasjon om tilbud og innhold på breddpartiene. Siden mangler oversikt over hvordan 

opptak til konkurransepartier foregår, og hvilke krav som stilles til de forskjellige nivåene innenfor 

konkurransepartiene. 

Forslag til vedtak 
1. Daglig leder utvikler et system for hvordan opptak til konkurransepartiene skal foregå, og 

hvilke krav og forventninger som stilles til gymnasiaster på de forskjellige 

konkurransenivåene. 

2. Systemet for opptak formidles tydelig på klubbens nettside. 

Merk! Nettsiden til tslk (tslk.no) om gruppestrukturen er et godt bilde på hvordan styret har tenkt.  

2. Antall deltakere på konkurransepartiene 
Styret oppfatter konkurransepartiene som sårbare miljøer pga få gymnasiaster. I et langsiktig 

perspektiv ønsker Styret å bygge opp et mer robust konkurransemiljø, som kan stille lag i alle 

konkurranser fremfor å ha enkeltstående individer som representerer klubben.  

Forslag til vedtak 
1. Daglig leder fremlegger et forslag til plan for utvikling av mer robuste konkurransepartier. 

Planen bør inneholde hvilke muligheter som finnes innenfor dagens rammer (økonomi, hall 

og trenere), og forslag til endringer i rammebetingelser som kan gjøres på kort sikt.  

 

3. Endringer i gruppestruktur på konkurransepartier 
Styret er gjort kjent med at enkelte konkurransepartier opplever lite disiplin og mye støy ifm trening. 

Generelt sett er dette ikke forenelig med TT sine verdier. Noe av årsaken til disse utfordringen kan 

også være skapt av at alders- og nivåforskjellene på partiene er for store.  

Forslag til vedtak 
1. Daglig leder utreder mulighetene for å endre gruppestrukturene i konkurransegruppene, 

hvor man i større grad skiller på alder, modenhet, treningstid og prestasjonsnivå. 

2. Daglig leder ser på muligheten for å gjennomføre årlige oppstartsseminar for 

konkurransepartiene med fokus på forventninger, krav og kjøreregler for gruppene. 

 



4. Utviklingssamtaler 
Styret er gjort kjent med at det ligger handlingsplaner for gjennomføring av individuelle 

utviklingssamtaler for gymnasiaster på konkurransepartiene, men at dette ikke har vært 

gjennomført i praksis. Styret ønsker at det årlig gjennomføres minimum 1 utviklingssamtale med 

gymnasiast, hvor foreldre også inviteres. Møte skal anvendes til å evaluere nå-situasjon, sette mål, 

og gi mulighet for informasjonsutveksling. 

Forslag til vedtak 
1. Daglig leder påser at individuelle utviklingssamtaler gjennomføres på konkurransepartiene. 

 

5. Verdier og treningsfilosofi 
Styret diskuterte klubbens verdigrunnlag. Det er en felles oppfatning at TT skal tilrettelegge for turn 

for alle lengst mulig. Styret anser denne verdien godt oppfylt i dagens drift. I tillegg er det god 

enighet om at mestring (subjektiv) skal være mer sentralt enn prestasjon. Dette betyr en 

treningsfilosofi som forstår prestasjon som en konsekvens av mestring, fremfor prestasjon som et 

mål i seg selv. Styret diskuterte videre grundighet i instruksjon burde vektlegges fremfor hurtig 

fremgang, og at et stort rekrutteringsgrunnlag for å bygge et større antall konkurranseturnere er 

viktigere enn å satse på noen få. Klubbens ambisjoner er fortsatt å utvikle gymnasiaster som kan 

aspirere for landslag og internasjonale konkurranser. Dette mener styret gir god nok retning for å 

sette krav til trener-kompetanse og rekruttering. 

Forslag til vedtak 
Diskusjonen rundt verdier og treningsfilosofi ble kun påstartet. Det anbefales at Styret viderefører 

dette en annen gang. Helt sentralt for å lykkes i dette arbeidet, er involvering av sentrale trenere og 

ansatte i klubben. 

 

6. Standardisering av instruksjon  
Styret diskuterte en større standardisering av treningen, både på bredde og konkurransepartiene. 

Dette inkluderte tydelig beskrivelse av hvordan elementer skal utøves og instrueres, forventet 

progresjon, treneres holdninger og verdier, og kommunikasjon mellom trener og utøver (coaching). 

Hensikten er å innføre beste-practice, fremfor at instruksjon blir tilfeldig avhengig av hvilken trenger 

man har. Målet for all instruksjon skal være å gjøre utøveren mer selv-evaluerende og ta eierskap til 

egen utvikling, fremfor å bli trent. 

 

Forslag til beslutning 
1. Daglig leder utreder hva som kreves for å etablere en felles standard for treneropplæring / 

instruktørhåndbok, og supervisjon av unge trenere.  

 

 

 


