
ARKIV TURN

2020

des 16, 2020

Påmelding til vårens turnpartier er åpnet!
Påmelding til vårens partier er nå åpnet :) Oversikt over treningstider og steder finner du under
menypunktet "breddepartier Turn". Partiene fylles raskt opp, så her gjelder førstemann til mølla! Link
til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/1357

2019
nov 18, 2019

Velkommen til Juleoppvisning 2019
Vi ønsker foreldre, besteforeldre, søsken og alle andre velkommen

Årets juleoppvisning

Slåtthaughallen onsdag 4. desember kl. 17.30

Billetter selges ved inngangen.

Voksen: kr 100

Barn: kr 50

Barn under 4 år: Gratis

NB! Alle barna møter fra kl. 1700 i de merkede garderobene. Instruktør vil være på plass for
å ta imot barna. Barna hentes samme sted etter oppvisningen er ferdig. Påkledning avtales

med trenere.

Vi vil ha behov for stor gulvplass under oppvisningen, så vi må be publikum om å bruke
tribunen. Sitteplassene nede er forbeholdt eldre og funksjonshemmede.

Vel møtt til en fantastisk oppvisning J
Mvh

Styret i Fana IL - Turn

Oppstart vårsemester 2020 blir i uke 2, fra mandag 6. januar.

https://app.rubic.no/Public/Events/1357


sep 12, 2019

Velkommen til Høstturnskolen!
Vi gjentar fjorårets store suksess!

Velkommen til Fana Turn sin Høstturnskole for 1-5. trinn
● 07.-11.Oktober 2019 i Slåtthaughallen kl 09.00-15.00

Barna vil få fartsfylte dager hvor de blir introdusert for apparatturn og rytmisk gymnastikk. Her
vil bli mye læring, lek og moro!

Barna må ta med matpakke til lunsj, drikkeflaske, joggesko og gjerne turnsko om de har.
Antrekk er treningstøy, t-skjorte og tights/joggebukse. Dette blir GØY!

Barna trenger ikke være medlem av Fana Turn for å delta.

Påmeldingen til Høstturnskolen er bindende. Se link under for påmelding:

https://fanail.ticketco.events/no/nb/e/hoest_turnskole_2019

aug 18, 2019

Påmelding til høstens Turnpartier
Fredag 23. august kl 18.00 åpner vi påmeldingen til Fana Turn sine breddepartier. Oversikt
over partier, tider og steder vil bli lagt ut i løpet av uke 34.

apr 30, 2019

Sommerturnskolen 2019- påmelding åpnet!
Fana IL Turn ønsker velkommen til sommerturnskole for 1.- 5. trinn.

● 24.-28. juni i Fana Arena.

● 13.-15. august i Slåtthaughallen.

Barna vil få fartsfylte dager  fra kl 09:00 - 15:00, hvor de blir introdusert for apparatturn og rytmisk
gymnastikk.

Her vil bli mye læring, lek og moro!

Barna må ta med matpakke til lunsj, drikkeflaske, joggesko og gjerne turnsko om de har. Antrekk er
treningstøy, t-skjorte og tights/joggebukse. Dette blir GØY!

Barna trenger ikke være medlem av Fana Turn for å delta.

Arragementet er populært- så her gjelder prinsippet om førstmann til mølla!

https://fanail.ticketco.events/no/nb/e/hoest_turnskole_2019


Benytt link under for påmelding:

https://fanail.ticketco.events/no/nb/e/sommerturnskole_2019

PS: Påmeldingen til sommerturnskolen er bindende

mar 21, 2019

Våroppvisning 2019
Vi ønsker alle utøvere hjertelig velkommen til årets våroppvisning. Sett av onsdag 24.april kl.17.30 og
ta turen til Slåtthaughallen for å oppleve flott turn og glade barn :) Her får både foreldre, besteforeldre,
tanter og onkler, fettere og kusiner, naboer og skolevenner muligheten til å se hva de sjarmerende
små har lært i løpet av våren.

Hjertelig velkommen til alle!

PS: Alle breddepartiene tar ferie etter våroppvisningen.

feb 25, 2019

Vinterferie for alle turn breddepartier
I uke 9 blir det vinterferie for alle turn breddepartier. Vi ønsker alle en riktig god ferie så sees
vi i uke 10!

jan 07, 2019

Velkommen til årsmøte i Turngruppen
Velkommen til årsmøte i Fana IL Turn onsdag 6. februar kl 19.00 i Fana Arena.

SAKSLISTE

1. Åpning
2. Godkjenning innkalling
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent
5. Godkjenning saksliste
6. Godkjenning årsrapport og regnskap 2018
7. Innkomne saker
8. Godkjenning budsjett 2019
9. Valg av nytt styre
10. Årsmøte slutt

Sak 7: Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 20. januar kl 12.00
på epost til turn@fanail.no

https://fanail.ticketco.events/no/nb/e/sommerturnskole_2019


Ta kontakt med styret på e-post turn@fanail.no for å få tilsendt årsberetning og regnskap.

Alle medlemmer i Fana IL Turn ønskes velkommen til årsmøte!

For styret i Fana ILTurn

Trine Gravdal Lie, styreleder

2018
nov 12, 2018

Juleoppvisning 2018- Turn
Onsdag 5. desember kl 17:30 - 19:30 er tiden igjen kommet for turngruppens tradisjonsrike
juleoppvisning. Her får foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, fettere og kusiner, naboer og
skolevenner mulighet til å se hva alle de flotte turnbarna har lært i løpet av høsten. Benytt
anledningen og stikk innom Slåtthaughallen for kaffe, noe å bite i og muligheten til å la deg
sjarmere av alle de søte og flinke små.

Alle turnpartiene tar juleferie etter oppvisningen og starter opp igjen like over nyttår.

Hjertelig velkommen til alle!

Fana IL Turn

sep 12, 2018

Velkommen til Høst Turnskole
Fana Turn inviterer til Høst Turnskole for barn i alderen 1.- 4.trinn !

Dato: 09.-11.oktober

Tid: kl 09.00-15.00

Sted: Slåtthaughallen

Barna vil få fartsfylte dager hvor de blir introdusert for apparatturn og rytmisk

sportsgymnastikk.

Her vil bli mye læring og  lek !



Ved påmelding må deltakeravgiften, 1000 kr, betales til Fana Idrettslags konto

3624.34.46567. Merk betalingen med Turnskole OKT og barnets navn.

Første mann til mølla ! Begrenset med antall plasser. Barna trenger ikke være medlem av
Fana Turn for å delta. Trykk på link for påmeldig:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGEyayY_useKEG5Q3lO62k0kbEMD5
uVwU8bCjqfh55D5y-A/viewform

Mvh Styret i Fana Turn. Kontaktperson: Birthe Irgens tlf 95170697.

aug 13, 2018

Påmelding til høstens turnpartier
Vi ønsker alle VELKOMMEN til en ny turnsesong.Torsdag 16.august kl 18.00 åpner
påmeldingen til høstens breddepartier i turn. Oppstart uke 36.

Følg link for påmelding:
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=304

Alle forhåndspåmeldte medlemmer har fått plass og mottar bekreftelse på mail innen
torsdag.

jun 14, 2018

Påmelding åpne turnpartier høsten 2018
Det vil bli åpnet for påmelding til de ulike turnpartiene over sommerferien (med unntak av
konkurransepartiene som har egne rutiner for opptak). Vi skulle gjerne gjort dette før, men
det er ennå ikke avklart hvordan hallene skal fordeles mellom de ulike idrettslagene og vi
kan derfor ikke ta imot påmeldinger nå. Vi legger ut info her på nettsiden og på våre
facebookside så snart alt er klart.

Vi vil benytte anlendingen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

feb 26, 2018

Åpne turnpartier tar vinterferie
På grunn av vinterferie blir det ingen trening for utøvere på åpne partier denne uken. God
ferie til dere alle!

feb 18, 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGEyayY_useKEG5Q3lO62k0kbEMD5uVwU8bCjqfh55D5y-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGEyayY_useKEG5Q3lO62k0kbEMD5uVwU8bCjqfh55D5y-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGEyayY_useKEG5Q3lO62k0kbEMD5uVwU8bCjqfh55D5y-A/viewform
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=304


Årsmøte i turngruppen tirsdag 20. februar kl
1830

Fana IL turngruppen avholder årsmøte tirsdag 20/2 - 2018 kl 1830 på
NIP.

SAKLISTE
1. Åpning
2. Godkjenning innkalling
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent
5. Godkjenning saksliste
6. Godkjenning årsrapport og regnskap 2017
7. Innkomne saker
8. Godkjenning budsjett 2018
9. Valg av nytt styre
10. Årsmøte slutt
Alle medlemmer i Fana IL Turn ønskes velkommen til årsmøte. Ta kontakt
med styret på e-post turn@fanail.no for å få tilsendt dokumentasjon.

2017
des 15, 2017

God jul fra Fana IL turn
Fana IL turn takker for et flott turnår og ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et strålende
godt nytt år.

Alle breddepartier har nå juleferie og oppstart etter nyttår for alle partiene blir i uke 2. Vi gleder oss til
å se alle i 2018.

Søndag 17. desember åpner vi opp for påmelding til ledige plasser på breddepartiene. Påmeldingen
skjer via denne linken: http://fanail.no/breddepartier-turn/ledige-partie

For påmelding til Sportsdrill, se egen nyhetssak. http://fanail.no/turn/pamelding-sportsdrill-var-2018

Ha en riktig god jul!

des 14, 2017

Påmelding Sportsdrill vår 2018

https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/ledige-partier
https://fanail.webforslag.com/turn/pamelding-sportsdrill-var-2018


Liker du dans, turn og akrobatikk? Og gjerne alt på en gang? Da er kanskje
sportsdrill noe for deg. Sportsdrill kombinerer akrobatiske øvelser fra turn med
elegansen fra ballett og setter dette sammen til danseprogrammer hvor drillstaven
har en naturlig plass. Det er et eventyr å se fantastiske utøvere iført nydelige drakter
utføre danseprogrammer til vakker og fengende musikk.

Vi har ledige plasser på vårt åpne parti for aldersgruppen 1.-4. klasse på torsdager
fra 16:30-17:30 på Ulsmåg skole. Oppstart er 4. januar 2018. Påmelding er via lenke
http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=738&eventId=32580. Pris kr 1.200 pr semester.
Det er begrenset antall plasser.

Velkommen!

des 14, 2017

Påmelding ballett vår 2018
Drømmer du om å bli en prima ballerina? Elsker du å pynte deg i rosa og tyll? Da må
du bli med oss på ballett.

Fana IL starter ballettundervisning for nybegynnere i alderen 1.-4. klasse i lokalene
til Fit Factory på Midtun (over Meny) fra onsdag 10. januar 2018 kl 17:00-18:00.

Påmelding er via lenke http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=738&eventId=32580.
Pris kr 1.800 pr semester. Det er begrenset antall plasser.

Velkommen!

nov 24, 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Fana
IL Turn og Dans 7. desember kl 18:30

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte

Fana IL Turn og Dans

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Fana IL Turn og Dans
torsdag 7. desember kl 18.30 i klubbhuset, Nesttun idrettspark.

DAGSORDEN

http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=738&eventId=32580
http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=738&eventId=32580


1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

5. Registrering av fremmøtte/stemmeberettigede

6. Valg av person til å medundertegne protokollen

7. Splitt av nåværende gruppe Fana IL Turn og Dans til 2 nye
selvstendige grupper med virkning fra 1.1.2018:

1. Fana IL Turn – bestående av apparatturn jenter, apparatturn
gutter, RG samt breddepartier turn for barn og voksne. Tilhører
Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

2. Fana IL Dans – bestående av sportsdrill og freestyle. Tilhører
Norges Danseforbund.

Bakgrunn: Fana IL Turn og Dans har utviklet seg til en stor og
diversifisert gruppe med 5 ulike grener organisert i 2 ulike forbund. Det er
krevende for frivillige foreldre på dugnadsbasis å styre en så stor gruppe
med så ulike behov og problemstillinger slik at alle får nødvendig fokus og
støtte. Ved å splitte gruppen i to deler vil hver del få det nødvendige
fokus til å kunne utvikle seg videre med god styring.

Alle medlemmer i Fana IL Turn og Dans ønskes velkommen til
ekstraordinært årsmøte.

Bergen 23.11.17

Med vennlig hilsen

Styret i Fana Turn og Dans

nov 17, 2017

Juleoppvisning 2017
4. desember kl 17:30 - 19:30 er tiden igjen kommet for turngruppens tradisjonsrike juleoppvisning. Her
får foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, fettere og kusiner, naboer og skolevenner mulighet til å se
hva alle de flotte turn- og dansebarna har lært i løpet av høsten. Benytt anledningen og stikk innom
Slåtthaughallen for kaffe, noe å bite i og muligheten til å la deg sjarmere av alle de søte og flinke små.

Alle turnpartiene tar juleferie etter oppvisningen og starter opp igjen like over nyttår.

Hjertelig velkommen til alle!

Fana IL turn og dans



nov 15, 2017

INTERNASJONAL FANAIDRETT
Internasjonal vennskapskonkurranse i rytmisk gymnastikk - her klassen yngre junior:

Alexandra Grindheim, Liv Julie Skåre Lund, Pernille Solberg Sivertsen, Victoria Aas Minne,

Christel Grindheim og Ingeborg Skauge Nilsen.

I helgen gikk den årlige internasjonale vennskapskonkurransen i rytmisk gymnastikk av stabelen i
Turnhallen på Sletten, med gjesteutøvere fra Italia, Armenia, Kroatia, Russland, Ukraina og Polen.
Konkurransen gikk over lørdag og søndag, med finale søndag for de beste resultatene.

Fra Fana RG konkurrerte Alexandra Grindheim, Christel Grindheim, Ingeborg Skauge Nilsen, Pernille
Solberg Sivertsen, Victoria Aas Minne, Liv Julie Skåre Lund, Lisa Skauge Nilsen og Suzanna Labun.
Det ble en veldig fin start på sesongen, med både pallplasseringer og fine poengsummer.
Fanajentene fikk også vært mye sammen med de som kom fra de utenlandske klubbene og sett hva
de kan!

Vi gleder oss til fortsettelsen av sesongen for jentene våre!

nov 06, 2017

Strålende resultater i NM for Fana IL's
sportsdrilljenter

4. november gikk NM i Solotwirl av stabelen i Ålesund. Det ble et meget godt sportslig utbytte for

Fana IL’ s jenter, som hentet hjem hele 2 gullmedaljer og 3 bronsemedaljer. Jentene tok medaljer i

alle klassene de stilte i. Norgesmestertittelen i One Baton junior level b gikk til Hanna Sol Røkke (14)

og Sofia Ankerstjerne Rolland (18) ble norgesmester i One Baton senior level b. Vi sender hjertelige

gratulasjoner til de nybakte Norgesmestrene.

I tillegg hentet Fanajentene med seg hjem bronsemedalje i One Baton junior level b ved Sofie Fosse
Iversen (12) og i One Baton junior level a ved Nora Bakke Kristensen (16). Ingvild Røli Hope (14) tok
bronsemedalje i Two Baton junior level b.

Alle jentene fra Fana IL leverte sterke prestasjoner og laget hadde hele 4 av 7 deltakere i junior level
b med i finalen. Meget bra jobbet av jentene.

Fana IL Sportsdrill stilte med i alt 10 av totalt 62 deltakere i konkurransen.

aug 27, 2017



Påmelding til høstens turnpartier
Påmeldingen til høstens partier starter i dag søndag 27.08.17 kl 18:00

Oversikt over partiene som tilbys høst 2017 og vår 2018 finner du her:
http://fanail.no/breddepartier-turn/treningstider-og-steder

Merk at påmeldingen til freestylepartiene åpner i uke 35.

Oppstart for alle barnepartier er uke 36. Voksne partier via Fana Mosjon starter i uke 38.

Påmelding skjer via Mysoft. Nærmere informasjon om påmelding og lenke til påmelding
finner du her: http://fanail.no/breddepartier-turn/ledige-partier

Vær obs på at lenke til påmelding ikke fungerer før påmeldingen åpnes opp kl 18.

Partiene fylles opp fortløpende. Om det ikke er ledig plass på partiet du ønsker, prøv gjerne
et av våre andre partier. Partier som er fulle kommer ikke opp i oversikten over ledige partier
i påmeldingslenken.

Hjertelig velkommen til en aktiv turnhøst.

mai 14, 2017

Fana IL søker turntrenere
Fana IL turn og dans satser og søker derfor turntrenere både til våre breddepartier og
konkurransepartier. Liker du å jobbe med barn og ungdom og elsker turn er vi stedet for deg. Ønsker
du å være med å bygge turngruppen videre send oss en søknad på turn@fanail.no. Legg ved CV og
attester.

mai 05, 2017

Sommerturnskole 2017
Fana IL turn og dans inviterer til SOMMERTURNSKOLE

Barna vil få fartsfylte og spennende dager hvor de blir introdusert for ulike turnøvelser, rytmisk
gymnastikk og sportsdrill.

Trenerne er fra konkurransepartiene i Apparatturn, Sportsdrill og Rytmisk gymnastikk.

Det blir fokus på lek og moro og introduksjon til basisøvelser innenfor turn.

Pris kr 950

Sted, Gymsalen Nordahl Grieg Videregående Skole

Tidspunkt: mandag til onsdag 26. juni til 28. juni kl 9:00-14:00.

Alder: 1.-4. trinn

Passer for: jenter og gutter som liker fart og moro.

https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/treningstider-og-steder
https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/ledige-partier


Påmelding ved å fylle ut skjemaet i linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEDq1lUsx26uEay_rgnNMjz7iHe0-mKrKfnozJ2rKLRvR
Jg/viewform?usp=sf_link

mai 01, 2017

Medaljedryss for Fana IL i NM i Sportsdrill
2017

Helgen 28. -30. april arrangerte Fana IL Sportsdrill Norgesmesterskap og nasjonal konkurranse i
Sotra Arena med 94 deltakere fra Fana, Askøy, Ålesund, Spjelkavik og Viking. Dette var også
uttakskonkurranse for Europamesterskapet i Sportsdrill i Busto Arsizio i Italia 5. -9. juli.

Sportslig har helgen vært en suksess og en fantastisk avslutning på en svært god nasjonal
konkurransesesong for Fana IL Sportsdrill.

I klassen junior level A tok Fana IL gull i alle klasser i tillegg til bronse både i invidivuell og par.
Gratulerer til Hanna Sol Røkke med gull og Sofie Fosse Iversen med bronse i individuell. I klassen par
gikk gullet til Hanna Sol Røkke og Margrete Bakke Kristensen og bronsen til Sofie Fosse Iversen og
Lise Bucher Johannesen. For Fanas tropp level A holdt det til gull. Gratulerer så mye!

I junior eliteklassen konkurrerer man både om medaljer og uttak til Europamesterskapet i Busto
Arisizio i Italia 5.-9. juli 2017. I klassen junior elite ble det sølv i NM til Nora Bakke Kristensen og
bronse til Alida Van Wijngaarden. Begge jentene er også tatt ut til å representere Norge i EM i Italia.
Gratulerer så mye til flinke jenter. Vi gleder oss til å følge dem videre i EM i sommer.

Henriette Ameln og Maria Sævareid Hus tok bronse i par senior elite. Gratulerer til flotte Maria og
Henriette.

Rekruttene Annabell og Isabel vant høyst fortjent arrangementets Best in show pris og var kanskje
helgens gladeste jenter.

Arrangementet har vært svært vellykket. Foreldrene i Fana IL Sportsdrill har lagt ned en durabelig
dugnadsinnsats og sørget for at arrangementet har vært feilfritt. Tusen takk for innsatsen.

Takk til alle de flotte trenerne i Fana IL Sportsdrill. Dere gjør en fantastisk jobb og sørger for både høy
trivsel og gode sportslige resultater.

Tusen takk også til alle våre sponsorer og takk til Sotra turn og idrettslag for lånet av fantastiske Sotra
Arena.

mai 01, 2017

Resultater fra NM i Sportsdrill 2017
● Image Gallery

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEDq1lUsx26uEay_rgnNMjz7iHe0-mKrKfnozJ2rKLRvRJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKEDq1lUsx26uEay_rgnNMjz7iHe0-mKrKfnozJ2rKLRvRJg/viewform?usp=sf_link
https://fanail.webforslag.com/turn/resultater-fra-nm-i-sportsdrill-2017#itemImageGalleryAnchor


I helgen 28. -30. april arrangerte Fana IL Sportsdrill Norgesmesterskap og nasjonal konkurranse i
Sotra Arena med 94 deltakere fra Fana, Askøy, Ålesund, Spjelkavik og Viking. Dette var også
uttakskonkurranse for Europamesterskapet i Sportsdrill i Busto Arsizio i Italia 5. -9. juli.

I mesterskapets eliteklasser konkurreres det i klassene individuell, par og tropp både på junior- og
seniornivå. I klassen individuell junior elite ble Amalie Skeide Sandvik fra Ålesund Norgesmester for
andre år på rad, og Nora Bakke Kristensen og Alida Van Wijngaarden fra Fana IL tok henholdsvis
sølv og bronse. I par junior elite ble Amalie Skeide Sandvik og Sigrid Slettvold fra Ålesund
norgesmestre, mens Alida Van Wijngaarden og Nora Bakke Kristensen tok sølv og Tuva Solheim og
Mathilde Valentine Måkestad fra Askøy tok bronse. I seniorklassen individuell elite ble Camilla
Myklebust Skog fra Ålesund norgesmester og Malin Søreide Hope og Maiken Steffensen, begge fra
Askøy, tok henholdsvis sølv og bronse. I klassen senior elite herrer ble Mathias Langseth Eliassen fra
Spjelkavik norgesmester. I par senior elite ble Malin Søreide Hope og Oda Kristine Måkestad fra
Askøy norgesmestre. Camilla Myklebust Skog og Kristina Nøstdal Haugsbø fra Ålesund tok sølv og
Henriette Ameln og Maria Sævareid Hus fra Fana IL tok bronse. I tropp elite ble Ålesunds tropp
norgesmester.

I junior level A konkurreres det i klassene individuell, par og tropp. I klassen individuell gikk gullet til
Hanna Sol Røkke fra Fana IL, Synne Nygård fra Ålesund tok sølv og Sofie Fosse Iversen fra Fana IL
tok bronse. I klassen par tok Hanna Sol Røkke og Margrete Bakke Kristensen gull, sølvet gikk til
Martine Kopperstad Wolf og Synne Nygård fra Ålesund og bronsen til Sofie Fosse Iversen og Lise
Bucher-Johannesen fra Fana IL. I tropp gikk gullet til Fana, sølvet til Ålesund tropp 1 og bronsen til
Askøy.

Landslaget til EM i Italia 2017 består av Amalie Skeide Sandvik (Ålesund Sportsdrill), Sigrid Slettvold
(Ålesund Sportsdrill), Nora Bakke Kristensen (Fana IL), Alida Van Wijngaarden (Fana IL), Camilla
Myklebust Skog (Ålesund Sportsdrill), Malin Søreide Hope (Askøy turn og sportsdrill), Maiken
Steffensen (Askøy turn og sportsdrill), Oda Kristine Måkestad (Askøy turn og sportsdrill) og Mathias
Langseth Eliassen (Spjelkavik).

Sotra Arena er det eneste idrettsanlegget i Hordaland med tilstrekkelig takhøyde til å tilfredsstille
NM-kravene, og vi retter en stor takk til Sotra turn og Idrettslag for at vi fikk arrangere mesterskapet i
denne flotte hallen.

Vi retter også en stor takk til foreldrene i Fana IL Sportsdrill som har gjort en fantastisk
dugnadsinnsats og sørget for et proft og sømløst arrangement.

Sist men ikke minst tusen takk til våre flotte sponsorer for all støtte. Det hadde ikke vært mulig uten
dere.

apr 26, 2017

Breddepartiene i Fana turn og dans tar
sommerferie

Fra uke 17 er det sommerferie for Fana IL turn og dans sine breddepartier. Konkurransepartiene
fortsetter fram til skoleferien. Høstens partier starter opp i månedsskiftet august/september og det vil
bli lagt ut påmelding til disse i løpet av august. Lik vår facebookside Fana IL turn og dans for
oppdateringer om partier og påmelding.

Ha en riktig god sommer!

Mvh



Fana IL turn og dans

apr 20, 2017

Velkommen til våroppvisning 24. april kl
17:30

Velkommen til Våroppvisning 2017
Slåtthaughallen

Mandag 24. april kl. 17.30
NB! Alle barna møter fra 1700 i de merkede garderobene. Instruktør vil være på plass for å ta imot

barna. Barna hentes samme sted etter oppvisningen er ferdig. Påkledning avtales med trenere.

Vi ønsker foreldre, besteforeldre, søsken og alle andre
velkommen til våroppvisning

Billetter selges ved inngangen.
Voksen: kr 100

Barn: kr 50
Barn under 4 år: Gratis

Vi vil ha behov for stor gulvplass under oppvisningen, så vi må be publikum om å bruke tribunen.
Sitteplassene nede er forbeholdt eldre og funksjonshemmede.

Vel møtt til en fantastisk oppvisning J
Mvh
Styret i Fana IL - Turn og Dans

OPPSTART HØSTEN 2017

Informasjon om oppstart og påmelding til høstens partier vil bli sendt ut på
email. Alle som har plass på åpne partier vil beholde denne, men det
forutsetter bindende påmelding før 30.06.2017.
Turngruppen er tilgjengelig på email og henvendelser kan sendes til turn@fanail.no

Besøk oss gjerne på http://www.fanail.no/turn

Vi ønsker våre medlemmer og deres familie en riktig
God Sommer!

http://www.fanail.no/turn


feb 27, 2017

Vinterferie = ingen turning for åpne partier
Vinterferie = ingen turning for åpne partier

Denne uken (27 feb - 3 mars) er det vinterferie og alle åpne turnpartier tar en liten pause denne uken.
Velkommen tilbake neste uke med fart og morro

feb 15, 2017

NM og nasjonal konkurranse i Sportsdrill,
Sotra Arena 28. - 30. april

Fana Idrettslag arrangerer i samarbeid med Norges Danseforbund og Sotra Turn og IL
Norgesmesterskap og nasjonal konkurranse i Sportsdrill 28. - 30. april 2017 i Sotra Arena, Straume
Idrettspark.

feb 01, 2017

Super RG-helg i Fana!
NorgesCup for nasjonale klasser i regi av Fana IL ble en stor suksess!

For en helg! Fana IL – Rytmisk gymnastikk arrangerte i helgen sesongens første NorgesCup – 24
Cup for nasjonale klasser i Bjarghallen.

Dette var første gang Fana var arrangør av en nasjonal konkurranse, så det ble en enda mer
spennende start av sesongen. Arrangementet krevde mye jobb og stor innsats av alle gymnaster,
trenere og foreldre, og alle bidro med fullt engasjement, topp stemning og entusiasme, og det var
først og fremst dette som gjorde at arrangementet ble en suksess!

Konkurransen gikk problemfritt over hele helgen, og det ble mange positive kommentarer og
tilbakemeldinger fra deltakende klubber, dommere og tilskuere, både i løpet av helgen og i etterkant.
Alle skrøt spesielt av den gode og positive stemningen i hallen gjennom hele arrangement, og om
hvordan alle i Fana-teamet alltid var veldig blide og hjelpsomme. Dette er noe vi kan være stolte av,
og noe vi kan ta videre med oss til de neste konkurransene vi kommer til å arrangere i fremtiden.

I tillegg til å arrangere konkurransen, hadde Fana RG mange gymnaster som deltok på stevnet; vi
stilte nemlig med 13 gymnaster, fordelt på fire forskjellige klasser. De første ut på teppet lørdag var
Julie Christin Malkenes og Thea Louise Ulvatn i klassen Junior Div. C, med 19 deltagere. I denne
klassen kjører jentene ett eller to programmer, hvor programmet med høyeste karakter teller i
resultatlisten. Thea Louise kjørte ett program med ball og fikk en god 8. plass, som ganske sikkert vil
bli enda høyere på de neste konkurransene, da hun hadde en fin og elegant prestasjon selv om hun
hadde et par store feil. Julie kjørte to programmer, ett med ring og ett med køller, og hun viste en stor
fremgang og en sterk prestasjon, spesielt i ringprogrammet, som dommerne premierte med en høy
karakter og en flott sølvmedalje!

Deretter var jentene i klasse Junior Div. A på teppet, med 15 deltagere og tre programmer per
gymnast. Her stilte våre jenter Celine Borsholm Andersen, Maria Oen, Amalie Riise og Henriette Hilt



Vagstad. Alle våre jenter hadde gode prestasjoner og viste at de er modne til å konkurrere i denne
høyere klassen, hvor de stiller i år for første gang. Det er mye vi kan forbedre med trening til de
kommende konkurransene, men resultatene fra dette første stevnet gir positive tilbakemeldinger, og
viser at vi er på rett spor. Maria og Celine kom nemlig veldig nær en plassering på pallen, med
henholdsvis 4. og 5. plass, tett etterfulgt av Henriette på 7. plass og Amalie på 10, sistnevnt som
konkurrerte selv hun var litt syk.

På søndag var jentene i Junior Div. B på teppet, den største klassen som konkurrerte i helgen med
hele 33 deltagere, og blant dem Fana-jentene Mina Charlsen, Camilla Gilja, Kathrine Gravdal Lie,
Nadia Manniello og Karoline Storaas, som konkurrerte med to eller tre programmer hver. Alle jentene
våre viste fine prestasjoner og store fremganger, men alle har også betydelig rom for forbedring for å
klatre oppover på resultatlisten, og de vil uten tvil vise dette på de kommende konkurransene. De
beste av Fana-jentene i denne gruppen var Mina og Karoline, som fikk henholdsvis en flott 8. og 9.
plass i denne store klassen. Rett etter kommer Camilla (14.), Kathrine (15.) og Nadia (19.).
Resultatene blir enda mer positive når man tenker på at flere av våre jenter gjorde sin første
gjennomkjøring i denne klassen, Kathrine hadde sin debut i juniorklassen og Nadia hadde sin første
konkurranse i Norge etter at hun flyttet til Bergen fra Italia i høsten.

Siste ut på teppet på søndag var Ingrid Kjelby og Linnea Uhr Tvedt i klassen Junior Div. D. Begge er
helt nye i juniorklassen og i store nasjonale konkurranser, men de viste gode prestasjoner og store
forbedringer siden forrige kretskonkurranse. Linnea kjørte et program med køller og fikk en god 6.
plass, mens Ingrid kjørte et program med ring og fikk en fin 8. plass.

I tillegg til jentene som konkurrerte stilte flere Fana-gymnaster opp med flotte oppvisninger i løpet av
helgen, og viste publikum at Fana RG er blitt noe virkelig flott som stadig vokser, både i antall
medlemmer og i kvalitet. Vi trenere er svært stolte av alle våre jenter, som jobber hardt på trening og
gleder seg til å vise frem på konkurransene alt de har lært. Vi er stolte av alle forbedringer og
fremganger vi ser dag etter dag, og vi er stolte av resultatene deres. Vi er stolte av å se dem smile og
stråle på teppet, både på trening og på konkurransen. Dette er bare begynnelsen på sesongen, og vi
gleder oss til mye flott RG i de kommende månedene!

Jeg vil takke igjen alle trenere, alle gymnaster og alle foreldre som har gjort en enorm innsats for at vi
kunne arrangere denne konkurransen, og for at det ble en slik suksess. Det hadde ikke vært mulig
uten dere, uten deres bidrag og uten deres positive stemning og engasjement! Jeg er svært stolt og
takknemlig av å være en del av den fantastiske gruppen vi er i Fana RG!

Sara Bornati – hovedtrener i Fana RG

jan 23, 2017

Fana IL turngruppen avholder årsmøte
onsdag 15/2 - 2017

Fana IL turngruppen avholder årsmøte onsdag 15/2 - 2017 kl 1830 i klubbhuset, Nesttun idrettspark.

Fana IL turngruppen avholder årsmøte onsdag 15/2 - 2017 kl 1830 i klubbhuset, Nesttun idrettspark.

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning innkalling



3. Valg av dirigent

4. Valg av referent

5. Godkjenning saksliste

6. Godkjenning årsrapport og regnskap 2016

7. Fastsettelse av treningsavgift

8. Innkomne saker

9. Godkjenning budsjett 2017

10. Valg av nytt styre

11. Årsmøte slutt

Sak 8: Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 31.
januar kl 12.00 på epost turn@fanail.no

Alle medlemmer i Fana IL Turn ønskes velkommen til årsmøte!

jan 17, 2017

Treninger for voksne - yoga og gymnastikk
Det er nå mulig å melde seg på vårens partier for voksne. Vi tilbyr partier med yoga og gymnastikk.

Link til påmelding her.

Partier for voksne

Kundalini og Global Yoga

Kundalini Yoga

Denne yoga formen er ikke spesielt fysisk krevende og tidligere erfaring med yoga er ikke nødvendig.
Kundalini yoga fokuserer på å øke vår bevissthet og vår tilstedeværelse både i oss selv og i samspill
med verden rundt oss. Rent fysisk er det mye fokus på ryggen da en fleksibel ryggrad gir en ung
kropp ifølge Kundalini yoga. Man styrker i tillegg kjernemuskulaturen og øker fleksibiliteten i kroppen
generelt. En typisk time inneholder oppvarmingsøvelser, et sett med fysiske posisjoner, avspenning i
10-15 min og en meditasjon til slutt.

Global Yoga

En utviklende personlig yogaform tilpasset 2000-tallets menneske. Fysiske utfordringer blandes med
mentale intensjoner. Global Yoga blander teknikker fra øst og vest. Vi anvender teknikker fra Iyengar
yoga, Ashtanga yoga, Kundalini yoga og Forrest yoga. Med disse teknikkene bygges en klasse med
presisjon og flyt. Tren smartere, ikke hardere!

Denne yogaformen passer for alle, hver enkelt er der de er. Der vi har fokus å lete inn. At vi ikke snakker så mye

om å forbedre, men mer om selvaksept. Yoga er en reise inn i seg selv, med seg selv "her og nå". "You are a

human beeing, not a human doing". Der er en kraftfull del og en mykere del. En yang del og en yin del.

https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/ledige-partier


Kvinner og menn deltar i samme yogaklasse. Yogamatte må medbringes og gjerne et lett fleece pledd
til å ha over seg under avspenningen. Yogaen utføres barfot og i klær som er behagelige å bevege
seg i. Et par gode sokker til avspenningen er behagelig.

Varighet: 1 ½ time

Gymnastikk - smidig og sterk

Dette partiet er et tilbud for voksne og er en treningstime som kombinerer rytme og musikk med tøye-
og strekkeøvelser. Målet er å komme i bedre form og øke fleksibilitet, balanse, smidighet og styrke.
En typisk time inneholder 35-40 minutter med stående øvelser og de siste 20-25 minutter med
gulvøvelser.

Ta gjerne med en matte eller et håndkle til øvelsene på gulvet.

For demo følg linken:

https://www.youtube.com/watch?v=ruoE1zqasuU&feature=context-cha

Varighet: 1 time

jan 15, 2017

24 cup kommende helg i Bjarghallen
Fana RG ønsker velkommen til nasjonal konkurranse i Bjarghallen kommende helg. Våre

rekrutter og juniorer skal konkurrere sammen med lokale og tilreisende utøvere.

Vi gleder oss, og inviterer alle til å komme og støtte jentene våre i 24-cup!

jan 01, 2017

Påmelding åpne partier vår 2017 – nå åpnet
for nye medlemmer

Da er vi endelig klare til å ta imot påmelding fra nye medlemmer til turngruppen for vårsemester

2017. Vi har ledige plasser på flere spennende partier.

Ved påmelding i vår medlemsportal http://fanail.no/medlemsskap-2/bli-medlem er det viktig at data

er riktig utfylt. Vær spesielt nøye med å få lagt inn korrekt emailadresse og fødselsdato på utøver.

Informasjon som må fylles inn er:

● Utøvers etternavn

● Utøvers fornavn

● Adresse

● Postnr/sted

https://www.youtube.com/watch?v=ruoE1zqasuU&feature=context-cha
https://fanail.webforslag.com/medlemsskap-2/bli-medlem


● Utøvers fødselsdato

● Utøvers kjønn

● Emailadresse

● Mobilnr

● Navn på foresatt

Velkommen til turngruppen i Fana IL!

2016

des 30, 2016

Priser for partier og medlemsskap
Priser for partier og medlemskap

Medlemskontingent:

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir
medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøte samt rabatter hos
samarbeidspartnere som for eksempel Intersport på Lagunen.

Medlemskontingent til Fana IL faktureres separat en gang per år per e-post, om våren for
eksisterende medlemmer, og fortløpende for nye medlemmer.

● Kontingent støttemedlem kr 350 per år

● Kontingent medlem 17 år og yngre kr 425 per år

● Kontingent medlem 18 år og eldre kr 550 per år

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange
aktiviteter man driver med.

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester.

● Breddeparti barn/ungdom 45-60 min/uke kr. 975 per semester

● Breddeparti barn/ungdom 1,5 time/uke kr. 1175 per semester

Faktura sendes ut ved oppstart. Hvis man ikke skal benytte plassen må man melde seg av pr e-post
til turn@fanail.no

Oppstart:



Informasjon om oppstart kommer

Påmelding:

https://app.rubic.no/Public/Events/967

des 30, 2016

Treningstider og -steder

Oversikt breddepartier høsten 2020

Parti Sted Dag Tid

Voksen/Barn 3-4 år Slåtthaughallen Onsdag 1630-1715

Turnskolen 5-6 år Slåtthaughallen Onsdag 1715-1800

Turnskolen 1.-2. klasse Slåtthaughallen Onsdag 1800-1900

Turnskolen 3.-4. klasse Slåtthaughallen Onsdag 1900-2000

Turnskolen 5.-8. klasse Rådalslien, gymsal Torsdag 1900-2000

Gutteturn 1.-4. klasse Rådalslien, gymsal Torsdag 1800-1900

Rytmisk Gymnastikk 1.-2. klasse Rådalslien, gymsal Tirsdag 1630-1730

Rytmisk Gymnastikk 3.-4.klasse Rådalslien,gymsal Tirsdag 1730-18.30

Rytmisk Gymnastikk 5.-8.klasse Apeltunhallen Onsdag 1800-1930

For de som er interessert i partier for voksne - se Fana Mosjon sine sider
http://fanail.no/hovedlaget/fana-mosjon-kom-i-form-med-oss

des 23, 2016

Påmelding turnpartier vårsemester 2017
Turngruppens åpne partier for vårsemesteret 2017 starter uke 2 (f.o.m. mandag 9. januar).

Medlemmer som deltok på våre åpne turnpartier høsten 2016 vil bli automatisk overført til tilsvarende
parti for våren 2017 med mindre en gir beskjed om at en ikke ønsker å forsette.  Egen email er sendt
ut til medlemmene.

For de som er nye medlemmer åpner vi for påmelding til vårens partier ifm årsskiftet. Det vil være
begrenset med plasser, så følg med på hjemmesiden vår når vi annonserer at påmeldingsportalen har
åpnet.

https://app.rubic.no/Public/Events/967
http://fanail.no/hovedlaget/fana-mosjon-kom-i-form-med-oss


des 19, 2016

Opptreden Bergen Kommunes idrettspris
Fredag fikk Fana IL Sportsdrill en fantastisk mulighet til å opptre under utdelingen av Bergen
kommunes idrettspris. 5 spente jenter viste fram sine flotte programmer foren en fullsatt Terminus
Hall. Takk for at vi fikk denne muligheten!

Fana Idrettslag mottok hele 5 priser på utdelingen. Gratulerer til flinke utøvere og til et flott idrettslag
som vi er stolte av å være en del av!

des 07, 2016

Rekordoppslutning om årets juleoppvisning i
turn og dans

● Image Gallery

Mandag arrangerte Fana IL turn og dans sin tradisjonelle juleoppvisning. Oppmøtet av utøvere,
trenere, foreldre, besteforeldre og venner var all time high med mer enn 500 tilskuere i hallen.
Sportssjef Gisle Ellingsen kan aldri huske å ha sett så mye folk i Slåtthaughallen. Turngruppen har
mer enn 400 utøvere fordelt på grenene apparatturn, rytmisk gymnastikk, Sportsdrill og Freestyle i
aldersgruppene 3 år og oppover.  Utøverne trener fra 1 time og helt opp mot 25 timer i uken for de
aktive konkurranseutøverne og på mandag fikk de alle eie gulvet en stund, og vise frem noe av det de
er gode på og som de brenner for å gjøre på fritiden.

Vi retter en stor takk til foreldre, funksjonærer og trenere som medvirket til et flott og underholdende
show for alle turngruppens venner som hadde tatt turen til Slåtthaughallen.

https://fanail.webforslag.com/turn/rekordoppslutning-om-arets-juleoppvisning-i-turn-og-dans#itemImageGalleryAnchor


Våre åpne partier tar nå juleferie og starter opp igjen i uke 2.

Har du lyst til å starte med turn sjekk ut våre åpne partier. Noen av partiene har ledige plasser

Vi ønsker en fredelig jul og et riktig godt nyttår til utøvere og foreldre. Vi gleder oss til å se dere alle
igjen i 2017!

Alle foto Chr. Otto Irgens

nov 18, 2016

Ledig stilling som instruktør turn
Kunne du tenke deg å være instruktør for de yngste turnerne i Fana IL?

Vi trenger en dyktig instruktør som liker å jobbe med barn til våre gymlek-partier på Ulsmåg mandager
fra 17:00 til 18:30. Dette omfatter partiene gymlek voksen/barn 3-4 år og gymlek 5-6 år. Partiene varer
i ca 12-13 uker pr semester. I tillegg kommer den tradisjonsrike vår- og juleoppvisningen.

Om du er interessert i stillingen send oss en mail på turn@fanail.no.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Mvh Fana IL turn og dans

nov 18, 2016

Velkommen til juleoppvisning
Velkommen til juleoppvisning 2016 i Slåtthaughallen mandag 5. desember kl 17:30

NB! Alle barna møter fra kl 17 i de merkede garderobene. Instruktør vil være på plass for å ta imot
barna. Barna hentes samme sted etter oppvisningen er ferdig. Påkledning avtales med treneren.

Vi ønsker foreldre, besteforeldre, søsken og alle andre velkommen til juleoppvisning.

Billetter selges ved inngangen:

Voksen: kr 100

Barn: kr 50

Barn under 4 år: gratis

Vi vil ha behov for stor gulvplass under oppvisningen, så vi må be publikum om å bruke tribunen.

Sitteplassene nede er forbeholdt eldre og funksjonshemmede.

Vel møtt til en fantastisk oppvisning. :-)



Oppstart vårsemester 2017 blir i uke 2, fra mandag 9. januar.

Vi ønsker våre medlemmer og deres familie en riktig God Jul og Godt Nytt År.

Mvh Styret i Fana IL turn og dans

Turngruppen er tilgjengelig på email og henvendelser kan sendes til turn@fanail.no.

nov 10, 2016

Strålende NM-resultater for Fana IL
Sportsdrill

I helgen ble det første norgesmesterskapet i One og Two Baton arrangert i Ålesund. One og Two
Baton er en spesialgren innenfor sportsdrill hvor fokus er på stavteknikk. Fana IL stilte med 6 utøvere
i konkurransen og hentet hjem 2 gull, 1 bronse og 2 fjerdeplasser. Fantastisk utrettet av jentene!

Nora Bakke Kristensen (15) ble Norgesmester i klassen one baton junior level A. Henriette Ameln (17)
ble Norgesmester i klassen two baton junior level B. Gratulerer til begge jentene med fantastisk flotte
prestasjoner.

Alida Van Wijngaarden tok bronsemedaljen i klassen one baton level A, Henriette Ameln stakk av
med 5. plass i samme klasse og Sofia Ankerstjerne Rolland kom på en fin 7. plass. Hanna Sol Røkke
tok en flott 4. plass i klassen one baton junior level B. Ingvild Røli Hope imponerte med en 4. plass i
two baton junior level B. Gratulerer så mye med de fine prestasjonene. Vi er stolte av dere!



okt 04, 2016

Høstferie = ingen trening for åpne turnpartier
I høstferien 10.-14. oktober er det ingen trening for åpne partier (gjelder barn/ungdom/voksen partier).
God ferie, og velkommen tilbake i uke 42

sep 03, 2016

Ledige partier turn høst 2016
Vi har fortsatt ledig plass på en del av høstens partier. Du finner en oversikt over breddepartiene og
en lenke til partier med ledige plasser her: Ledige partier For informasjon om de ulike partienes
innhold se her: breddepartier.

aug 31, 2016

Invitasjon til åpen dag i turnkassen 1. til 4.
klasse

Åpen dag i Turnkassen for jenter

Går du i 1.-4. klasse og har lyst til å prøve apparatturn? Laksevåg Turn og Idrettslag arrangerer
sammen med Fana Idrettslag åpen dag for jenter i Turnkassen på Sletten, lørdag 3. og lørdag 10.
september. Her får du prøve deg på å turne som en OL-stjerne! Antall deltakere er begrenset, så her
er det første jente til mølla!

Pga. begrenset plass i Turnkassen må interesserte jenter melde seg innen onsdag 31. august.
Bekreftelse sendes ut til de som får tilbud om å prøve seg disse to dagene.

Det koster 150 kr å delta per gang, og dette betales ved inngangen.

Lenke til påmelding og alternative tidspunkt:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnrNfSjoTlovNQh-U2EUNAXow2l4dg8NYdKekyIAyBDtv-
Gw/viewform

Hilsen

Kari Eidsheim

Fana Il Turn og Dans

Nestleder

aug 27, 2016

Påmelding turnpartier – høst 2016
Da er det straks slutt på ventetiden. Søndag 28 august kl. 21 er vi klare til å ta imot påmelding til

høstens turn-og dans partier.

https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/ledige-partier
https://fanail.webforslag.com/breddepartier-turn/breddepartier
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnrNfSjoTlovNQh-U2EUNAXow2l4dg8NYdKekyIAyBDtv-Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnrNfSjoTlovNQh-U2EUNAXow2l4dg8NYdKekyIAyBDtv-Gw/viewform


All påmelding må gjøres vi vår medlemsportal knyttet til NGTFs medlemssystem Mysoft. Vi anbefaler

alle om å gjøre seg litt kjent med denne portalen i forkant selv om man ikke kan velge turnparti og

melde seg på før kl 2100 søndag 28. august.

Nyttig informasjon om påmelding og priser finnes her:

http://fanail.no/medlemsskap-2/bli-medlem

Tips:

Plassene på de mest populære partiene forsvinner fort. Du må ha følgende informasjon med i

påmeldingen av ditt barn, ha dette klart når du skal legge inn data i portalen:

1. Barnets fornavn
2. Barnet etternavn

3. Gateadresse

4. Postnr - sted

5. Barnet fødselsdato

6. Emailadresse

7. Mobilnr.

8. Husk å velge ønsket parti fra nedtrekks-menyen

Informasjon om hvilke breddepartier (dag, tid, sted, trener) finnes her:

http://fanail.no/aktivitet-turn/ledige-partier

Velkommen til Fana IL Turn og Dans

https://fanail.webforslag.com/medlemsskap-2/bli-medlem
https://fanail.webforslag.com/aktivitet-turn/ledige-partier


aug 17, 2016

Full rulle på sommerturnskole

Mandag til onsdag denne uken arrangerte Fana Idrettslags turngruppe Sommerturnskole i

Slåtthaughallen. Sommerturnskolen er et samarbeid mellom turngrenene apparatturn, rytmisk

sportsgymnastikk og sportsdrill og deltakerne er barn fra 1. til 4. trinn. Barna har fått  muligheten til å

prøve seg på alle tre grener i tillegg til felles oppvarming ispedd mye lek. 78 ivrige barn har i tre dager

okkupert hele Slåtthaughallen og har fått utfolde seg sammen med dyktige unge trenere fra Fana

turns  konkurransepartier. Det er første gang Fana turn arrangerer sommerturnskole, men det blir

ikke den siste. Dagene har vært svært vellykket. Både barn og trenere har stortrives og dagene har

vært innholdsrike. Mange barn har funnet sin favorittgren, og andre igjen syntes alt var gøy. Takk til

alle trenere og barn for tre trivelige dager og velkommen tilbake neste gang!

For de som syntes dette gav mersmak så finnes det informasjon om høstens turnpartier på fanail.no.

aug 11, 2016

Høst 2016 partier - info om påmelding
Nå starter vi snart høstens turnpartier, og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen. Her følger
viktig informasjon om påmelding.

Vi er ennå ikke helt klare til å ta imot påmelding for høstens partier.  Vi satser på å ha klar informasjon
om høstens partier, og være klare for påmelding, i løpet av neste uke. Vi legger ut en egen nyhet på
hjemmesiden vår når påmeldingen starter.



jun 04, 2016

Sommershow Fana Sportsdrill
Sportsdrillgruppen i Fana kjører oppvisning for familie, venner og alle andre som har lyst til å se flotte
opptredener med akrobatikk, turn, dans og show! Her viser utøverne fram alle programmer, solo, par
og tropp som er vist i konkurranser i 2016 og kanskje litt til. Gled deg til en festforestilling!

Flere av utøverne som viser seg fram er tatt ut på landslaget, og vil vise fram programmene de stiller
med i European Cup og Verdensmesterskapet i sommer!

Det blir kafe og loddsalg.

Sted: Slåtthaughallen

Tid: 12. juni fra 18 - 20



jun 02, 2016

Turngruppen inviterer til turnskole - 15-17
august - fortsatt noen ledige plasser

● Image Gallery

Fana Idrettslag turn og dans inviterer til turnskole.

Barna vil få fartsfylte og spennende dager hvor de blir introdusert for ulike turnøvelser, rytmisk
gymnastikk og sportsdrill.

Trenerne er fra konkurransepartiene i Apparatturn, Sportsdrill og Rytmisk gymnastikk.

Det blir fokus på lek og moro og introduksjon til basisøvelser innenfor turn.

Vi avslutter onsdag med saft og kake til alle.

Pris: kr 950 Sted: Slåtthaughallen Tidspunkt: mandag til onsdag 15. til 17. august kl 9-14 Alder: 1. til
4. trinn Passer for: Jenter og gutter som liker fart og moro.

Obs begrenset antall plasser. Påmeldingsavgiften innbetales til kontonummer 3624.34.46567 ved
bekreftet påmelding.

Påmelding gjøres ved å klikke på linken nedenfor, fylle ut skjemaet og trykk send.

https://docs.google.com/forms/d/165rm6HnISFuoFPhWupdH95UebNd3INWgveJxzlAdCew/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link

https://fanail.webforslag.com/turn/turngruppen-inviterer-til-turnskole-15-17-august#itemImageGalleryAnchor
https://docs.google.com/forms/d/165rm6HnISFuoFPhWupdH95UebNd3INWgveJxzlAdCew/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/165rm6HnISFuoFPhWupdH95UebNd3INWgveJxzlAdCew/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


mai 27, 2016

Ni fanajenter tatt ut til landslaget i sportsdrill
Strålende resultater for Fanas Sportsdrilljenter i NM i Ålesund forrige helg med to Fanajenter tatt ut til
VM i Helsingborg i august og 8 Fanajenter jenter tatt ut til European Cup i Vendespace i Frankrike i
juli.

Forrige helg ble Norgesmesterskapet i sportsdrill arrangert i Ålesund, og nivået var høyere enn det
har vært noen gang før. Hjem igjen til Fana tok sportsdrillgruppen med seg fantastiske resultater,
særlig med tanke på internasjonal deltakelse i sommer.

Alida Van Wijngaarden (15) kjørte programmet sitt feilfritt i finalerunden i klassen internasjonal junior,
og endte opp med en sølvmedalje. De tre beste i denne klassen får representere Norge under
verdensmesterskapet i sportsdrill som finner sted i Helsingborg i august, og Alida skal dermed til VM!
Alida sier hun gleder seg masse til å delta, og at hun tror det blir en fantastisk opplevelse å
representere Norge! Tia Aksnes (25) fra Fana tok gull i klassen senior par sammen med Maiken
Steffensen fra Askøy Turn og Sportsdrillklubb, og skal dermed også til Helsingborg i august! Tia og
Maiken har trent sammen siden i høst, og de tidligere konkurrentene skal nå bruke sommeren på å
trene sammen fram mot mesterskapet. Både Tia og Maiken er erfarne utøvere som har deltatt i VM
før, men det er første gang de stiller sammen. Vi gratulerer Alida, Tia og Maiken med bragden og
gleder oss til å se dem i VM.

Alida



Tia og Maiken

Videre tok Fana sølvmedalje i troppsklassen. Troppen består av Nora B. Kristensen, Milla J. Haugen,
Elina B. Moss, Jorna Knudsen, Camilla M. Homme, Sofia Rolland og Alida Van Wijngaarden.
Andreplassen kvalifiserte dem til uttak til European Cup som arrangeres i Vendespace i Frankrike i
juli. Troppen deltok i den samme konkurransen for to år siden, og har hatt en enorm utvikling siden
da, så vi gleder oss til å se hvor langt de når denne gangen! Solo one baton er en konkurranseklasse
i European Cup som har fokus på det rent tekniske, og vi er stolte over at fire av de seks som er på
juniorlandslaget i denne klassen er Fanajenter. Milla, Sofia, Alida og Henriette Ameln representerer
Fana i European Cup. Fana vil også delta i freestyleklassen i årets European Cup, det sørget Jorna
for med sin sjetteplass etter en strålende finalekjøring i internasjonal freestyle!



Fana tropp 1

Jorna



I tillegg til jentene som er tatt ut til landslaget, kan sportsdrillgruppen skilte med flere fine plasseringer
under NM.

Junior nasjonal:

1. plass: Hanna Sol Røkke

8. plass: Margrete B. Kristensen

Hanna Sol

Junior internasjonal:

● 2. plass: Alida Van Wijngaarden

● 6. plass: Jorna Knudsen

● 7. plass: Sofia Ankerstjerne Rolland

● 8. plass: Nora B. Kristensen

● 9. plass: Elina Bianca Moss

Junior par:

● 3. plass: Henriette Ameln/Maria S. Hus

● 4. plass: Alida Van Wijngaarden/Nora B. Kristensen

● 5. plass: Jorna Knudsen/Elina B. Moss



● 6. plass: Sofia A. Rolland/Camilla Midtun Homme

● 7. plass: Milla J. Haugen/Stine Nordal

● 9. plass: Hanna Sol Røkke/Margrete B. Kristensen

Henriette og Maria

Rekrutt individuell:

● 1. plass: Filippa Midtun Homme

● 2.plass: Sofie Fosse-Iversen

Rekrutt par:

● 1. plass: Lise Bucher-Johannessen/Jinni Løseth

● 2. plass: Filippa M. Homme/Sofia Fosse-Iversen

Rekrutt tropp:

● 1. plass: Fana (Filippa, Sofie, Lise og Jinni)



Rekruttroppen

Vi er også kjempestolte over resten av gjengen vår, og ser fram til fortsettelsen med de fantastiske
utøverne vi har!

Takk til Ålesund Sportsdrill for et supert arrangement, og gratulerer til alle Fanajentene med de flotte
resultatene!

apr 19, 2016

Styret i turngruppen 2017
Leder:

Trine Gravdal Lie

Nestleder:

Hilde Nødseth Bringedal

Økonomiansvarlig:

Peter Nygaard

Styremedlemmer:



Bjørn Kubon

Ingse Galtung Døsvig

Birthe Irgens

Ingunn Prestegard

Kjell Andreas Olsen

Nina Fosse

Turid Ulvatn

Siv Larsen Ågotnes

Hilde Nilsen Fjeldstad

Varamedlem:

John Magne Lundekvam

feb 21, 2016

Jentene fra Fana il sportsdrill slo til igjen
Sportsdrilljentene fra Fana fikk en knallsnart på konkurransesesongen i årets første konkurranse
Sportsdrill Vest. Hjem fra Sotra kunne vi ta med oss 8 gull, 6 sølv og 5 bronse, og var dermed landets
mestvinnende klubb! I tillegg er fire av juniorene våre tatt ut til å representere Norge i European Cup i
Frankrike i sommer.

I år arrangerte Askøy Turn og Sportsdrillklubb konkurransen i den flotte hallen på Sotra Arena. Her
var det god plass for både utøvere og publikum, og arrangementet kan sies å være en vel
gjennomført konkurranse både teknisk og praktisk. Når resultatene i tillegg ble så bra for Fana sin del,
må vi si oss veldig fornøyde.

Som vanlig har Fanas rekrutter gjort en super konkurranse. I Rekrutt freestyle tok Filippa Benedicte
Midtun Homme gull, etterfulgt av Sofie Fosse-Iversen på andreplass og Lise Bucher-Johannessen på
tredjeplass. I Rekrutt par tok Filippa og Lise gull, Sofie og Jinni Løseth sølv, og Maren Hope Higdem
og Benedicte Olsen bronse. I tillegg vant rekrutt-troppen vår.

I kategorien Junior nasjonal fikk Hanna Sol Røkke (13 år) bronseplassen, Margrete Bakke Kristensen
(13) sjuende og Arnhildur Arnardottir (14) tok 10. plass. I juniorklassen kan utøvere helt opp til 17 år
stille, så vi er imponert over de unge utøverne våre som hevdet seg her!

I Junior Internasjonal var 7 av 10 finalister Fana-jenter, med Nora Bakke Kristensen som vår beste
med sin sølvmedalje. De andre utøverne våre fulgte etter på 4.plass (Henriette Ameln), 5.plass (Alida
van Wijngaarden), 6.plass (Camilla Midtun Homme), 8.plass (Stine Nordal), 9. plass (Elina Bianca
Moss), og 10. plass (Maria Sævereid Hus).

I Junior par ble førsteplassen delt mellom Jorna Knudsen & Elina B. Moss og Henriette Ameln &
Maria Sævereid Hus. Nora Bakke Kristensen & Alida van Wijngaarden fikk 5.plassen, Camilla Midtun
Homme & Sofia Ankerstjerne Rolland tok 7.plass, og Margrete Bakke Kristensen & Hanna Sol Røkke
tok 8.plassen. Fem av ti finalepar var altså Fana-par!



I Senior par stilte samarbeidsparet Maiken Steffensen fra Askøy Turn og Sportsdrillklubb og Tia
Caroline Aksnes fra Fana IL og vant gull.

I klassen for junior/seniortropp stilte Fana med to tropper, som tok henholdsvis sølv (tropp 1) og
fjerdeplass (tropp 2). Tropp 1 har med det klart kravet om finaleplass som er satt for å få være med i
VM-uttaket under NM i april, og kommer til å fortsette å jobbe hardt for å nå målet om internasjonalt
uttak.

For flere av jentene som satser på høyt nivå var kanskje det aller mest spennende i helgen hvem som
skal få representere Norge i European Cup i Frankrike i sommer. Helgens konkurranse var nemlig
endelig uttakskonkurranse for konkurranseklassen One Baton (stav- og kroppsteknikk som
hovedfokus), og fire av seks plasser på juniorlandslaget gikk til Fana. Henriette Ameln, Alida
VanWijngaarden og Sofia Ankerstjerne Rolland tok de tre pall-plasseringene i level A, og Milla Jian
Haugen ble Fanas beste i level B. Alle fire er innstilt på å stille i sommerens konkurranse, og vi
gratulerer og gleder oss til å se hvordan det går!

I samme klasse som Milla kjempet vår førsteårsjunior Hanna Sol Røkke seg helt til finalen og endte
opp med en fin 7. plass. I One Baton level B for rekrutter tok Fanas Benedicte Olsen sølvmedaljen.

I klassen Two Baton Junior level B tok Henriette Ameln førsteplass og Maria Liodden tredjeplass.

Å være i konkurranse er spennende, litt skummelt og samtidig veldig gøy! Jentene har trent i hele
høst på programmene sine og synes det er kjempe stas å få vist seg fram. Nytt av konkurranseåret er
at alle har måttet kvalifisere seg i forkant av konkurransen for å få lov til å konkurrere med de ulike
programmene. Det har betydd enda flere programmer som skulle øves inn i løpet av høsten, og vi
med det er ekstra fornøyd med vel gjennomført konkurranse.

Jentene trener variert gjennom uken med både styrke, turn, ballett og løping. Dette i tillegg til trening
med stav, hvor både koordinering og kroppsbeherskelse er viktig. I tillegg til høy treningsmengde har
vi i høst leid inn ulike internasjonale trenere til å koreografere og trene flere av utøverne våre, og det
var kjekt å vise fram koreografi av så høy kvalitet!

Nå gleder jentene seg til neste konkurranse som finner sted i Sandes i mars, da forhåpentligvis med
alle drakter på plass. Den ene juniortroppen stilte i turndraktene sine, da de flotte draktene de skulle
hatt, ikke rakk frem til konkurransen. Fram til da blir det mer hard jobbing og idrettsglede, det gir
tydeligvis resultater!

feb 08, 2016

Oversikt over breddepartier
Turngruppen i Fana IL tilbyr er bredt spekter av aktivitet for alle, barn/ungdom så vel som for
voksne.

Partier for barn/ungdom

Voksen/Barn 3 - 4 år



Dette partiet er et tilbud for små barn 3 - 4 år i følge med en foresatt og det blir en introduksjon til
organisert gymlek. Partiet trener en gang i uken og har fokus på koordinasjon, bevegelighet, balanse
og styrke. Øvelsene foregår i stor grad som stasjons-og sirkeltrening.

Gymnastene med foresatte deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele
turngruppen i Fana IL.

Varighet: 45 min

Turnskolen 5 - 6 år

Dette partiet er et tilbud for barn 5 - 6 år og det blir en introduksjon til organisert gymlek. Partiet trener
en gang i uken og har fokus på koordinasjon, bevegelighet, balanse og styrke. Øvelsene foregår i stor
grad som stasjons-og sirkeltrening.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 45 min

Turnskolen 1. - 2. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 1. og 2. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn. Partiet
trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i
forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul,
forlengs og baklengs rulle og håndstående.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time

Turnskolen 3. - 4. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 3. og 4. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn. Partiet
trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i
forhold til bevegelighet, spenst, koordinasjon og styrke. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul,
rulle, håndstående og volter.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time

Turnskolen 5. - 8. klasse

Dette partiet er et tilbud for barn i 5. – 8. klasse, hvor man får trene grunnleggende turn i tropp. Partiet
trener en gang i uken og man får oppfølging fra gode og motiverte trenere. Turn gir god treningsverdi i
forhold til bevegelighet, spenst, koordinasjon og styrke. Øvelser som blant annet vil ha fokus; slå hjul,
rulle, håndstående, araber flikkflakk, salto, men dette er avhengig av nivå på gymnastene. Øvelsene
foregår på matte og trampoline.

Gymnastene deltar en gang pr semester på jule– og våroppvisning for hele turngruppen i Fana IL.

Varighet: 1 time



feb 08, 2016

Påmelding ledige partier

Lenke til partier med ledige plasser:

Parti med ledige plasser

Påmelding:

Obs! "Gå til påmelding" linken fungerer ikke. For påmelding må en benytte linken i menyen
"Medlemskap", eller trykk her.

Til informasjon:

Ved påmelding i Mysoft er det kun ledige partier som kommer opp som alternativer.

Påmelding til de voksne partiene skjer via Fana Mosjon

feb 08, 2016

Sportsdrill
Sportsdrill konkurranseparti
Sportsdrill er en vakker og estetisk idrett hvor man fokuserer på turn og dans i kombinasjon med
øvelser med drillstav. Det hele akkompagnert med musikk. Sportsdrill er derfor en krevende idrett,
hvor man må ha stor koordineringsevne, bevegelighet, spenst, smidighet, styrke og utstråling.

Utøverne får delta i ulike programmer som individuelle solo programmer eller programmer i par eller
tropp. Det er typisk at utøverne starter med troppsprogrammer inntil man oppnår et visst nivå på sine
ferdigheter. De ulike programmene blir laget spesielt til utøverne og reflekterer deres personlighet og
ferdigheter.

Utøverne trener 3-6 ganger i uken avhengig av alder og nivå og treningen fokuserer på øvelser som
gir styrke, spenst og bevegelighet. De trener turn, danser klassisk ballett, har løpe- og
utholdenhetstrening, teknikktrening med staven og programtrening hver uke.

Når utøveren fyller 11 år, så kan man delta i nasjonale og lokale konkurranser. Er utøveren yngre enn
11 år kan utøveren delta på  oppvisninger på de samme arrangementene.

Når utøveren fyller 13 år kan utøveren kvalifisere seg til å delta i internasjonale konkurranser.

Fana IL Sportsdrill har ca 30 utøvere på konkurransepartiet og vi vokser stadig. Alle utøvere fra 11 år
deltar på nasjonale konkurranser og vi har de siste årene hatt utøvere kvalifisert til internasjonale
konkurranser hvert år. I 2017 har Fana IL Sportsdrill hatt utøvere på det norske landslaget både i EM i
Italia, og International Cup og Drill Grand Prix i Kroatia. Utøverne har også gjort det meget godt i alle
årets nasjonale konkurranser.

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_tilgj_partier?p_o3_id=304
https://fanail.webforslag.com/medlemsskap-2/bli-medlem


Hva er Sportsdrill
Sportsdrill er en relativt ny sport som har med seg mange elementer både fra dans, turn og drill.

Drillstaven er en stålstang med gummikuler på endene. Kulene er av omtrent samme konsistens som bildekk.

Staven veier ca. 250 gram og kan være fra 18-32 tommer lang. Utøveren bruker en stav som rekker fra armhulen

til fingertuppen. Stavens vekt og balanse er designet for dynamisk flyt.

Sportens kjennetegnes av følgende karakteristika:

● Staven benyttes til ulike bevegelser som skaper et visuelt inntrykk, bilde eller mønster som utføres med

høy vanskelighetsgrad, med smidighet og flyt, i høy hastighet, både på og nær kroppen og ved å kaste

staven opp i luften.

● Staven kastes med stor hastighet ca 12-15 meter opp i luften mens utøveren gjør ulike danse- og

turnelementer og ender opp på nøyaktig riktig sted tidsnok til å ta mot staven når den kommer ned igjen.

● Bruk av finmotoriske ferdigheter og presis timing for å plassere staven i en kontinuerlig rullende

bevegelse rundt nakke, skuldre og armer uten hjelp av hendene til å styre staven, alt synkronisert til

kroppsbevegelser.

● Utøveren utviser artisteri og følelser gjennom harmoniske bevegelser som demonstrere styrke,

fleksibilitet, fysisk form, skjønnhet og estetikk sammen med bruk av drillstav.

● Kombinasjonen av stav og kropp med spennende og ofte risikofylte akrobatiske elementer som

demonstrerer fysisk utholdenhet og smidighet satt sammen til programmer akkompagnert  musikk

skaper muligheter til å vise både tekniske ferdigheter og artistisk uttrykk som skaper stor

underholdningsverdi for tilskueren.

Sportsdrill er en underholdende og spennende sport å betrakte. Timingen og presisjonen som kreves er

utfordrende. Sportsdrill krever fullstendig konsentrasjon og koordinasjon. Dette krever topp fysisk form.

Konkurranseprogrammene i sportsdrill er designet for utøvere fra nybegynner til elitenivå, gjennom alle stadier av

utvikling, erfaring og ferdighet.

Barn som starter med Sportsdrill får en unik mulighet til å lære gode motoriske og psykiske ferdigheter: øye-hånd

koordinasjon, rytme og timing, utholdenhet, styrke, smidighet, fleksibilitet, showmanship, likevekt, selvtillit,

selvfølelse, mental styrke og fysisk form.

Analyse av sporten
Den er fysisk – Sportsdrill krever meget god koordinasjon av fingre, hender, armer, ben og føtter som sammen

med rygg-, mage- og kjernemuskelatur må respondere umiddelbart på visuelle inntrykk. Det krever utholdenhet,

smidighet, styrke og balanse.



Den er psykisk – Sportsdrill gir utøveren mulighet til å lære mer om selvtillitt og frykt, selvfølelse og selvbilde,

den gir deg mulighet til å forstå at din egen innstilling er avgjørende i forhold til å lykkes eller ikke, ikke noen eller

noe annet. Det er en måte å tenke på som gir økt oppmerksomhet i forhold til hvilket potensiale utøveren har. Det

krever selvdisiplin.

Den er emosjonell - Sportsdrill gir mye sosial interaksjon med andre utøvere. Sporten gir muligheter til å delta

og ha det gøy i en sunn aktivitet og utvikle varige vennskap. Den gir mulighet til å oppleve godt samhold, utvikle

empati, være en lagspiller, takle både motgang og medgang og gir gode minner for livet. De eldre utøverne er

ofte trenere og mentorer for de yngre noe som er utviklende både for liten og stor.

Det er en vitenskap – Sportsdrill er nøyaktig og krever presis utførelse. Staven utfordrer fysiske lover ved aksjon

og reaksjon, kraft, hastighet og relativitet.

Det er en artistisk sport – Sportsdrill krever motet til en ishockey-spiller (uten beskyttelsen), konsentrasjonen til

en sjakkspiller, hurtigheten til en sprinter, reaksjonsevnen til en bokser og sceneopptreden til en skuespiller og

grasiøsiteten til en danser.

Det er lærerikt – Sportsdrill gir deg muligheten til å lære hvordan du skal ta alle disse elementene, noen tørre og

teknisk kjedelige, noen vanskelige og utfordrende og skape følelser, pasjon, utvikle god arbeidsetikk, forstå dine

indre styrker og svakheter, lære å samarbeide med andre og finne en grunn til å fokusere på det gode i livet.

feb 08, 2016

Om Fana RG

Rytmisk Gymnastikk - hva er det?

Rytmisk gymnastikk er en sport hvor individuelle utøvere eller tropper utfører program med ett av fem redskaper:
ball, køller, ring, bånd (vimpel) og tau. Programmet kombinerer elementer av ballett, turn, dans, særegne
elementer i rytmisk gymnastikk og mye mer. Dette utføres i samhandling med redskapsteknikk og i ett med
musikken.

Rytmisk Gymnastikk (RG) har sitt utspring i gamle Sovjet på begynnelsen av 1940-tallet. Idretten spredte seg til
Europa på 1950-tallet, og det første VM ble arrangert i Budapest i 1963.

Til Norge kom idretten først på slutten av 1960-tallet, etter at VM ble holdt i København i 1967. Idretten het på
denne tiden Gymnastique Modern, og ble raskt en populær gren innen turn. I 1980 skiftet man navn til Rytmisk
Sportsgymnastikk (RS), deretter kom enda en navneendring i 2004, Rytmisk Gymnastikk (RG).

Internasjonalt har land som Russland og Bulgaria vært ledende nasjoner innen RG. Alle sammenlagt VM-titler
frem til i dag er tatt av gymnaster fra disse landene. Spania og Tyskland har vært best i Vest-Europa. Ukraina og
Polen og Ungarn er også sterke nasjoner innenfor sporten.



RG kom individuelt med i De Olympiske Leker i 1984, og i 1996 ble tropp tatt med i programmet. Norge har en
gang vært representert i de Olympiske Leker, det var i 1984 da Schirin Zorriassateiny fra Rustad ble nr 19.

Redskapene

Ball Laget av gummi eller syntetisk materiale. Ballen skal  sprettes på ulike måter, trilles på ulike
kroppsdeler, kastes og fanges på ulike måter. Ballen skal også balanseres på kroppen.

Køller Laget av tre, gummi eller syntetisk materiale. Flaskelignende form med kule på toppen.
Programmet utføres med 2 køller. Køllene skal svinges på ulike måter. Små kryssving kalles møller og er viktig i
et program. Køllene skal sjongleres i små og store kast. Det er viktig at begge køllene hele tiden er i bevegelse.

Tau Laget av hamp eller syntetisk materiale. Lengden på tauet tilpasses gymnasten. Det skal være
knute i begge ender. Spesielt for tau er små og store hopp gjennom tauet, programmet må inneholde mange av
disse. Tauet skal svinges i ulike plan, kastes og fanges på ulike måter.

Bånd Pinnen er laget av syntetisk materiale. Båndet er laget av sateng eller annet lignende
materiale. Hele båndet må være i bevegelse. Båndet skal danne ulike tegninger som skal flyte over i hverandre.
Det skal være variasjoner mellom små sirkler (spiraler) og store sving.

Ring Laget av plast. Ringen er stor, og gymnastene skal passere gjennom og over ringen. Ringen
skal roteres om ulike akser, kastes og fanges på ulike måter, og den skal trilles på ulike måter både på kroppen
og gulvet.

Konkurranseklasser
Man kan konkurrere individuelt, i Duo/Trio (2-3 gymnaster) eller i tropp (5 gymnaster i internasjonal klasse. 4-30
gymnaster i ulike nasjonale klasser).

Rekrutter er 11-12 år Juniorer er 13-15 år.  Senior fra og med det året man fyller 16 år.

 Rekruttene konkurrerer individuelt etter et eget reglement som er bygd opp i trinn. Trinn 1 inneholder de mest
grunnleggende vanskene og elementene. Trinnene bygger på hverandre og blir vanskeligere og vanskeligere.
Alle skal kunne finne et trinn som passer sitt nivå.  Rekruttene har også eget troppsreglement.  I junior og senior
kan man velge om man vil konkurrere i internasjonal klasse eller nasjonal klasse. I internasjonal klasse er
reglementet det samme som resten av verden og det er høye krav til både gymnaster og trenere. De benytter
programskjemaer, som er et skjema som treneren skriver opp hvilke vansker og elementer gymnasten skal gjøre.



I nasjonal klasse er reglementet forenklet og kravene til gymnastene er noe redusert. De bedømmes uten
programskjemaer.

feb 08, 2016

Apparatturn
Apparatturn - hva er det?

Apparatturn for kvinner

Apparatturn for kvinner består av 4 apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.

Hopp

Hopp hestens høyde er 125 cm, men kan justeres etter gymnastens høyde innenfor gitte rammer.
Foran hopphesten ligger ett hopp brett/springbrett som brukes til å skape stem mot hopphesten etter
endt tilløp. Tilløpet er maksimum 25 meter. I hopp kreves rene og kraftfulle bevegelser som
kombinerer høyde og lengde med en eller flere rotasjoner og en stødig landing. Nivået av
vanskelighet avgjør verdien av ett hopp. Kroppskontroll og kroppens posisjon ved landing honoreres
også. Farten i tilløpet er avgjørende for den kraftoverføringen man tar med seg over på hoppet.

Skranke

I motsetning til guttenes parallelle holmer (stenger) hviler kvinnenes holmer på vertikale støtter i
forskjellige høyder. Den laveste holmen er plassert 1,70 meter over bakken, mens den øverste
holmen er plassert 2,50 meter over bakken. Avstanden mellom holmene kan være opp til 1,80 meter.
Skranke er ett av kvinnenes mest spektakulære apparater og krever kraft, mot og koordinasjon
kombinert med rotasjoner og mange skifter av grep. En optimal øvelse karakteriseres med en original
kombinasjon av flere elementer som flyge elementer, rotasjoner og bevegelser over, under og mellom
holmene.

Bom

Bom er kanskje det mest dramatiske apparatet for jentene. En bom er 5 meter lang og står plassert
1,25 meter over bakken. Bommens bredde som man turner på er 10 cm. På denne bommen utføres
vågale øvelser. Øvelsene må inneholde en rekke akrobatiske elementer, som hopp og sprang,
vendinger, steg, kombinasjon av gange og løpe steg, så vel som bølge og balanse elementer i
liggende, sittende og stående posisjoner. De som virkelig mestrer bommen utfører også en variasjon
av forskjellige saltoer. Gymnasten må bruke hele bommens lengde, samtidig som man uttrykker
eleganse, fleksibilitet, selvtillit og kontroll. Øvelsen kan maksimum vare i 1,30 minutter.

Frittstående

Øvelser i frittstående utføres på en 12x12 stor matte med svikt. Frittstående er målestokken for
ferdigheter og fritt uttrykk. Frittstående for jenter er akkompagnert av musikk (uten tekst). Øvelsen i



frittstående er en blanding av danse bevegelser og ett vidt spekter av tumbling og akrobatiske
elementer. Turningen eller akrobatikken varierer i henhold til tempoet i øvelsen (viktig at man følger
tempoet i valgt musikk). Øvelsen kan maksimum vare i 1,30 minutter. Individualitet, originalitet,
modenhet, mestring og den artistiske kvaliteten er hovedingredienser for å oppnå en høy poengsum i
frittstående.

Apparatturn for menn

Apparatturn for menn består av 6 apparater: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og
svingstang.

Frittstående

Øvelser i frittstående utføres på en 12x12 stor matte med svikt. I herrenes frittstående øvelse benyttes
ikke musikk i motsetning til kvinnenes frittstående øvelse. Herrenes øvelser karakteriseres ved en
sekvens med sammenhengende elementer som demonstrerer styrke, fleksibilitet og balanse på en
gang. Hver øvelse inneholder bevegelser som kombinerer ett nummer av elementer som saltoer,
håndstående og rotasjoner. Utførelsen og formen på øvelsen må uttrykke en personlig stil. Det er
viktig at hele flaten på matten blir benyttet. En frittstående øvelse for guttene kan maksimum vare i 1
minutt og 10 sekunder.

Bøylehest

Bøylehesten er 1,15 meter høy og har to håndtak (2 bøyler på 12 cm hver) festet til apparatets kropp.
Disse håndtakene er plassert på tvers av bøylehesten med 40 til 45 cm avstand. Øvelsene i bøylehest
krever bruk av hele hestens overflate og presenterer en rekke sirkulære og pendel liknende
bevegelser, bein kretser, sakse bevegelser og håndstående. Øvelsen avsluttes med ett avhopp.

Ringer

Ringene henger 2,75 meter over bakken i en fastmontert struktur. En øvelse i ringer skal inkludere
sving og håndstående for å understreke muskestyrke. Øvelsen må avsluttes med ett akrobatisk
avhopp.

Hopp

Hopp hestens høyde er 135 cm, men kan justeres etter gymnastens høyde innenfor gitte rammer.
Foran hopphesten ligger ett hopp brett/springbrett som brukes til å skape stem mot hopphesten etter
endt tilløp. Tilløpet er maksimum 25 meter. I hopp kreves rene og kraftfulle bevegelser som
kombinerer høyde og lengde med en eller flere rotasjoner og en stødig landing. Nivået av
vanskelighet avgjør verdien av ett hopp. Kroppskontroll og kroppens posisjon ved landing honoreres
også. Farten i tilløpet er avgjørende for den kraftoverføringen man tar med seg over på hoppet.

Skranke

En skranke består av to parallelle holmer (stenger) som er3,50 meter lange og er festet i ett stativ
som gjør at stengene befinner seg1,95 meter over bakken. Høyden og avstanden mellom holmene
kan justeres etter gymnastens lengde innenfor gitte grenser. Normalt er avstanden mellom stengene



ca tilsvarende gymnastens lengde fra albu til fingerspiss. Skranke krever en kombinasjon av pendel
bevegelser, sving og håndstående som krever styrke. Gymnasten må benytte hele skrankens lengde
og må turne på oversiden, undersiden og i mellom holmene. Øvelsen avsluttes med ett avhopp.

Svingstang

Svingstangen er 2,40 meter lang og er festet i ett stativ 2,75 meter over bakken. I en svingstang
øvelse utfører gymnasten sammenhengende og rene sving bevegelser rundt svingstangen. Kroppen
må ikke komme i kontakt med svingstangen, kun hendene. Gymnasten må vise forandring i grep,
sving bevegelser forover og bakover. Slippmomenter der man slipper grepet i svingstangen for så å ta
grepet tilbake kan også være en del av øvelsen når man kommer opp på et høyere nivå. Avhoppet er
en viktig del av øvelsen og er vanligvis akrobatiske og spektakulære.

2015
des 15, 2015

Juleoppvisningen 2015- Bilder
Høstsemesteret ble avsluttet med en flott oppvisning i Slåtthaughallen søndag 13. desember 2015.
Se flotte bilder nederst i artikkelen.
Styret takker trenerne for innsats og entusiasme. Vi takker gymnastene for flotte oppvisningsprogram
og stor idrettsglede. Vi takker foreldrene som stilte opp før, under og etter arrangementet og ga
uvurdelig hjelp. Vi takker alle som møtte opp og så på våre flotte utøvere.

En riktig god julefeiring til alle. Vi ser dere igjen til i januar i uke 2 når vårpartiene starter.

aug 24, 2015

Diamond Dance Fana IL
Fana IL starter nå opp med danse formen Freestyle. Dette er et kjempe-konsept som har slått ann i
hele Norge. Trener for partiene blir Julie Lundekvam, som selv har vært freestyle-utøver på elite-nivå.
Vi er stolte av å starte med konseptet Freestyle dance, som har fått navnet Diamond dance. I tillegg
er vi så heldig å kunne tilby våre nybegynnere hele 2 timer trening i uken! Vi starter opp med kurs
allerede i uke 37. Det er viktig at man er raskt ute med påmelding, for dette kommer til å bli fylt opp
fort!

Diamond dance:
Nå i høst har vi gleden av å tilby en helt nytt og spennede konsept – Freestyle dance. Dette blir et
tilbud både for nybegynnere og for viderekommende, godt ivaretatt av vår dyktige trener og tidligere
utøver Julie Lundekvam. Freestyle gruppen i Fana IL har fått det fengende navnet Diamond Dance.
Danserne blir delt inn i to grupper 7-11 år og 12 -16 år, og begge gruppene vil få tilbud om to økter per
uke. I tillegg vil det bli lagt opp til ekstra trening for de som er ekstra ivrige og som vil konkurrere. Pris:
2500,- (dette er inkludert egen klubbjakke, husk å oppgi størrelse i kommentarfelt ved påmelding)

Lik oss også på Facebooke (Diamond dance) for mer info og bilder!

Om Freestyle:
Freestyle er en av Norges mest populære dansegrener og som i dag er i stor vekst. Freestyle
beskrives med nøkkelord som energirikt, eksplosivt, imponerende og ikke minst fantastisk moro. For å



danse Freestyle kreves det alt fra hurtighet, spenst, bevegelighet, god kondisjon og pågangsmot.
Utstråling og prestasjon er noe av dansestilens særegenhet.

På et Freestyle kurs vil man lære grunntrinnene i Freestyle, samt lære koreografier til rask og
fengende musikk. Disse timene vil inneholde mye energi og ny lærdom og kunnskap innenfor
danseformen. Freestyle er opprinnelig en konkurransegren som fenger mange unge, dette p.g.a.
dansestilens særegenhet ved kombinasjoner av fysisk krevende dansetrinn og eleganse. Samtidig vil
man bli introdusert for danestilens andre kategorier, dette for å skape allsidighet som danser. I tillegg
til å rette fokus og satsning mot spesifikt Freestyle. Freestyle er en helt egen dansestil hvor vi legger
mye fokus på overføring av kunnskap og kreativitet. Dansestilen har også en unik egenskap til å
skape sterkt samhold mellom utøverne og gode holdninger overfor hverandre i konkurranse
sammenheng.

Kom og bli en del av den unik dansegjeng, hvor vi alle skal gjøre hverandre god og ha det gøy
sammen!


