Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 1954 - 1966
=

Det er vel vanskelig å finne frem til det nøyaktige tidspunkt da id€en
til å danne Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner oppstod, men ett
vet vi med sikkerhet, fordi vi har det på trykk. Det er Valborg Hagfelts artikkel i "Gymnastikk og Turn" nr. 3-4 1953.
Citat fra artikkelen: "Her hadde en kv. veterantropp vært på sin plass.
Så kunne vi fått husmortroppen med en god del lettere øvelser, med
henblikk på de som først begynner gymnastikken i moden alder". Citat
slutt.
Valborg Hagfelt tok saken opp på et styremøte i Norges Gymnastikk- og
Turnforbund, hvoretter forbundets damer: Valborg Hagfelt, Randi Paulsen, Solveig Svane Ruud og Ellen Grande dannet den foreløpige arbeidskomitå for å legge saken til rette med henblikk på et møte for interesesserte under Landsturnstevnet i Halden 1954.
Der ble sendt ut innbydelse til samtlige foreninger i landet og møtet
b le berammet til 7. juli 1954.
Det konstituerende møte, som ble ledet av forslagsstilleren Valborg
Hagfelt, ble holdt i Halden Teater. Der var ca. 70 fremmøtte fra hele
landet.
Det ble enstemmig besluttet å stifte Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og mer enn halvparten av de tilstedeværende meldte seg øyeblikkelig som medlemmer. Forslag til lover - som forelå stensilert - ble
godtatt etter endel diskusjon.
Valg: Som selvskreven formann ble valgt Valborg Hagfelt, Ares, - som
sekretær og kasserer Ellen Grande, Oslo Turn, - og som styremedlem
Randi Paulsen, Bjølsen Turn. Som_varamenn ble. valgt Solveig Svane Ruud,
Tøyen Turn, og Helga Brynildsen, Moss Turn.
Medlemstallet steg jevnt og sikkert. I 1956 var vi 218 medlemmer, og
d a innbydelse til den II Gymnastrada i Zagreb 10.-17. juli 1957 forelå,
begynte medlemsantallet å stige nesten til det dobbelte. Der meldte
seg foreløpig 160 deltakere til dette stevne. De sendte inn stevnekontingenten og vi kontaktet Winge Reisebyrå for å få arrangert en ekstra
ferietur til Venezia-Firense- og Roma siden vi allikevel var så langt
sydover.
Vi rakk akkurat å få prisopplegget fra Winge og sendt sirkulære om turen til alle deltakerne da Norges Gymnastikk- og Turnforbund den 4/121956 bestemte at "på grunn av den internasjonale situasjon skal der
ikke sendes tropper fra Norge til Zagreb". Det var ganske stor skuffelse for mange, og sekr,etæren hadde da bare å sende stevnekontingenten
tilbake til samtlige.
Men der kom dager etter disse, - og vi så nu frem til Landsturnstevnet
i Trondheim 5/7 - 10/7 1958.
Årene 1957-58 ble en meget travel tid. Vi skulle skaffe oss paradejakker og oppvisningsdrakter, og prøver og mønster forelå. Der ble foretatt
atskillige forandringer før vi bekjentgjorde resultatet. TOGA skulle
levere blazerne for kr. 105.00 og Bjarne Nielsen leverte oppvisningsdraktene for kr. 40.00 pr. stk. Vi formidlet også atskillige bunker med
s toff til de hvite skjørt og kjoler.
Som en kuriositet kan nevnes at N.K.G.V. hadde søknad fremme på Turnforbundets møte den 11/6-57 om å få lov til å sløyfe strikken i turndraktene samt å sy skjørtet svinget istedenfor rett med splitt i siden.
Dette ble innvilget.
Vi etablerte et kontaktmedlem for hver forening som hadde våre medlemmer, og sendte til disse etter hvert ut sirkulære om paradedrakten og
oppvisningsdrakten etc., og forlangte bestemt at alle skulle være likt
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kledd, men så var vi også et stolt syn da vi fikk æren av å lede paraden opp til åpningen av Landsturnstevnet i Trondheim 1958.
Vår oppvisning - hvor der deltok ca. 250 - gikk urmerket, og Valborg
Hagfelt fikk mange lovord for programmet.
Vi hadde fått tegnet vårt emblem og laget stoffmerker til å ha på paradejakken, samt en medlemsnål i sølv og emalje. Videre hadde vi innkjøpt
vårt eget vakre silkeflagg med et spesiallaget emblem av metall med 4
F'er på toppen.
Flagget ble avduket av Turnpresident Bill Gard umiddelbart før vi skulle marsjere opp til åpningen av Landsturnstevnet.
Den 8/7-1958 hadde vi vårt første ting i Handelsstanden i Trondheim.
Der var ca. 250 fremmøtte, og diskusjonen om lovene gikk ganske livlig.
Det viste seg nemlig at Valborg Hagfelts tanke (jamnfør side 1) ikke
riktig førte frem, idet våre lover hadde gitt adgang for damer i alle
aldre og uten =nn:a= bakgrunn enn f.eks. 9 kretsturnstevner. Med disse
lover fikk vi som medlemmer, forøvrig helt uventet, en god del "damer
s om hadde begynt å gymnastisere i moden alder", og blant de egentlige
veteraner var det stor misnøye med dette.
Lovene ble forandret derhen: ..."dog ikke over
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50 år ...".

Valborg Hagfelt, Ares
Helga Brynildsen, Moss, og Ellen Grande, Oslo
Turn.
Gullborg Skulstad, Drammen, og Harriet Rylander,
Høybråten.
Gun Nilsen Berg, Oslo.

I følgende 4 års periode fungerte Helga Brynildsen som kasserer og
Harriet Rylander som sekretær.
Medlemsantallet var nu steget til 580.
I begynnelsen av 1959 forelå innbydelse til Landsturnstevne i Odense,
Danmark, i anledning Dansk Gymnastikkforbunds 60 års jubileum 6.-7.
juni 1959.
Vi anmeldte 126 deltakere og hadde også her en meget god oppvisning.
Dette året hadde vi fått laget hvite skuldervesker, samt bestemt at
hvis regnfrakk måtte brukes, så skulle den være av gjennomsiktig plast.
Den 17/12-1959 bestemte vi å gi til "Verdens Flyktningeår" kr. 300.00e
Den 7/4-1960 gikk vi til innkjøp av en skrivemaskin til sekretæren.
Den 22/5-1960 satte vi opp vår første vandrepokal til Kv. Kl. A. nasjonal .(med miniatyr til hver vinner). Etter hvert har vi også satt opp
pokaler for junior kv. nasjonal og internasjonal; samt en vandrepokal
m ed miniatyr til kl. A internasjonal, alt i frittstående.
Den 14/4-1961 fikk vi - vår mascot. Det var en liten dukke kledd i vår
paradedrakt. Den ble forært oss av veteranene i Ares Turnforening
v/ Ada Pettersen.
Den III Gymnastrada ble holdt i Stuttgart, Tyskland 26.-30. juli 1961.
Vi deltok med 171 deltakere og hadde to meget gode oppvisninger. Valborg
Hagfelt ledet troppen. Programmet var en del fornyet, og kommando og
musikk innspilt på lydbånd, således at programmet skulle være lettere
tilgjengelig for alle utover landet. 128 av deltakerne tok en avstikker
til Wien på hjemveien©
I tiden 1.-5. juli 1962 var det Landsturnstevne i'Bergene Vi var hele
387 deltakere, Valborg Hagfelt ledet troppen, og der var strålende sol!
Den 3. juli 1962 holdt vi vårt 2. ting i Parkettsalen i Bergen og også
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mente at de enda var for "svake". Lovendring: Tilføyelse: "minst 6 år
på dametropp".
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Valborg Hagfelt, Ares.
Helga Brynildsen, Moss, Ellen Grande, Oslo.
Harriet Rylander, Høybråten, og Gullborg Skulstad,
Drammen.
Ingeborg Kværne, Strømmen.

Den 18/10-1962 bevilget vi oss en formannsklubbe.
Den 18/10-1962 opprettet vi arkiv for programmer og musikk, samt for
avisutklipp.
Den 6/6-1963 gikk vi til forenkling av våre medlemskort. Istedenfor de
gamle blå, hvor alt måtte fylles ut med hånd, bar vi nu anskaffet små
gule kort hvor alt ex trykt på forhånd, og perforert, ferdig til å rives
av og sendes ut.
Den 10/12-1963 bestemte vi å opprette et hederstegn - en medalje i sølv
og en i gyldt med vårt emblem i midten og en ekekrans rundt.
Samtidig bestemte vi at de av våre medlemmer som deltok i stevner skulle
få adgang til å bære et synlig tegn på dette: et nasjonalfarget bånd
påsydd "staver" i sølv, hvorpå var inngravert stedsnavn og årstall.
I anledning Husmorgymnastikkens 20 års jubileum i Malmø ble der holdt
e t.stort stevne 21.-28. juni 1964, hvor vi stilte med 190 deltakere.
Valborg Hagfelt var leder for troppen.
Samme år var vi 10 års-jubilanter som "Veteraner" og dette ble feiret
med en fest i Folkeparken i Malmø 22/6.
Den 4/4-1964 ble det besluttet å gi kr. 250.- til "Turnsportens Venner".
Den III Gymnastrada ble holdt i Wien, Østerrike, 20.-24. juli 1965.
Vi deltok med ca. 250 veteraner og hadde 2 meget gode oppvisninger.
Valborg Hagfelt ledet troppen. Programmet var også denne gang en del
fornyet.
På hjemveien var der lagt opp en meget flott tur på Rhinen til Køln
h vor vi besøkte 4711-fabrikken.
På et møte i Nordisk Forbund 15/11-1964 ble Elly Løfstrand tildelt
vår medalje i sølv.
Den 9. april 1965 ble forhenværende Turnpresident Bill Gard tildelt
vår medalje i gull på sin 65 års fødselsdag. Valborg Hagfelt overrakte
m edaljen ved en sammenkomst i presidentens hjem.
På Norges Gymnastikk- og Turnforbunds 75 års jubileum 25/5-1965 overrakte Valborg Hagfelt en sjekk stor kr. 2.000.- til Forbundet under
e t formiddags-party i K.N.A.
Medlemstallet i 1966 er 971.
I 1966 bevilget vi kr. 250.- til "Turnsportens Venner" og kr. 1.000.til "Den røde fjær".

