


DAGENS AGENDA
• Kort presentasjon av turnsporten generelt

• Om oss – Bodø gym og turn sitt tilbud

• Tanker og ønsker for nær fremtid



TURN

• Apparatturn (Ringer, skranke, bøylehest, bom, hopp, frittstående – mattegulv m/sprett 14x14m)

• Rytmisk gymnastikk (RG)

• Troppsgymnastikk (TeamGym, Trampett, tumbling, frittstående – mattegulv u/sprett 16x20m)

• Show og oppvisning (mattegulv 16x20m)

• Gymnastikkhjul

• Barneidrett (Foreldre/Barn // Gymlek // Turnskole)

- Et samlebegrep for flere idretter



Apparatturn



Rytmisk Gymnastikk (RG)



Troppsgymnastikk



Show og oppvisning // Akrobatikk



Gymnastikkhjul



Barneidrett – Grunnlaget legges i gym og turn



BODØ GYM OG TURN

• Stiftet 10.09.2008

• Per i dag ca. 870 aktive utøvere i 
alderen 2 år og oppover

• Treningstilbud i gymsalen på 
Rønvik skole, Stordalshallen, samt 
noen timer i turnhallen på Mørkved



Vår visjon

”Bodø gym- og turn skal tilrettelegge for ulike 
aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom 
gode aktivitetstilbud og profilering av disse skal 
Bodø gym- og turn vise at gymnastikk og turn er 
en idrett for alle. Gjennom disse grenene legges 
grunnlag for god helse, trivsel, styrke, 
utholdenhet, motorisk utvikling og gode 
idrettsprestasjoner”

Vi ønsker å skape et miljø der alle er velkommen, 
tar vare på hverandre og støtter hverandre 
uavhengig av etnisitet, funksjonsgrad, alder, 
prestasjonsnivå og kjønn. 

Tilrettelegging skal gjøres gjennom å; ha mange 
flinke og utdannede trenere; inkludere 
ungdommene; ha variert og oppdatert utstyr, og 
det skal gjøres med fokus på sikkerhet og kvalitet i 
alle ledd.



Skrytelista

• Mange gode resultater både i lokale, 
regionale og nasjonale 
stevner/konkurranser i alle grener

• Øking i antall medlemmer hvert år

• Lav årskontingent og lite dugnad

• Mange svært aktive ungdommer i ulike 
funksjoner – Young Active

• Inkluderingsprisen 2016 Salten 
Idrettsgalla

• Norges Idrettsforbunds Grasrotpris –
Idrettsgallaen på Hamar 2017



VÅR UTFORDRING
Treningsareal

Rønvik Skole



VÅR UTFORDRING
Treningsareal

Stordalshallen



ØNSKE & BEHOV

• Egne treningsfasiliteter tilpasset 
denne delen av turnsporten

• Som da også frigjør tid til andre
• Som gir oss muligheten til å fortsette å 

utvikle oss

• Ivaretakelse av idrettstilbudet i 
sentrum

• Det er stort behov for sentrumsnære 
anlegg





Alternativ 2: Sambygg



Mulig plassering

• Gamle riksveg / Hålogalandsgata vis-a-vis rus boligene

• Sambygg med Tennishallen

• Rønvika – ved ny skole

• Stordalshallen



OPPSUMMERING OG UTFORDRING

• Turnhallen på Mørkved: Meget bra 
hall, primært for apparatturn

• Svært mange utøvere og en idrett i 
fortsatt vekst

• Inkluderende og forebyggende

• Rom for utvikling



OPPSUMMERING OG UTFORDRING

• Penger og tomt slik at vi kan bygge egen hall

• Kommunal hall som vi kan benytte

• Tomt og spillemiddelfinansiering øremerket turnhall

• Oppstart av formell prosess frem mot turnhall nr. 2 i Bodø

Hva ønsker vi?
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