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Nyhetsbrev

Utstyr & anlegg, våren 2015
Stor aktivitet på anleggsfronten!
Det planlegges og bygges basishaller som
aldri før! Interessen for å bygge
basishaller i Norge har aldri vært større
enn akkurat nå. Det arbeides godt i mange
lag og i løpet av 2015 og 2016 forventes
det at 10 nye basishaller er ferdige og tatt
i bruk.
Økt bevissthet
Den nye basishallbrosjyren
http://www.gymogturn.no/utstyroganlegg/anle
gg/Sider/Anleggsforside.aspx som ble
ferdigstilt i 2014, er sendt ut til alle landets
kommuner, idrettsråd og turnforeninger /
turngrupper. Dette har økt interessen omkring
basishall og hver uke kommer det
henvendelser fra foreninger eller kommuner
om nye prosjekter og planer.

Anleggs- og utstyrskonsulent Stig Nilssen i
NGTF får mange henvendelser fra foreninger og
kommuner som planlegger ny basishall. Foto:
Øistein Leren
De to siste basishallene
Njård Turn tok i bruk sin hall høsten 2014.
Njårdhallen ble ombygd og deler av hallen ble
gjort om til basishall med permanent
oppmonterte turnapparater, i tillegg til et eget
lekeområde.

Den nye basishallen til Njård, med gropsystem som er bygd opp. Foto: Inge Fagerli
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Ringerike Turnforening på Hønefoss tok i bruk
sin «drømmehall» 1. februar 2015. Foreningen
satser på troppsgymnastikk og breddepartier
og den nye hallen er spesialinnredet for
troppsgymnastikk med to heve-/senkegroper
samt to trampoliner med groper på begge
sider.

4. desember ble nedleggelse av grunnsteinen
for hallen på Leirskallen markert på en stilfull
måte! Foto: Arkiv
Hammer Turn:
I Lørenskog er det nå endelig kommet fortgang
i planene etter en lang planperiode og mange
politiske krumspring! Hallen til Hammer Turn
vil bli på 640 kvadratmeter (32x 20). Forventet
byggestart er august/september i år, med
ferdigstillelse et år senere.

Den nye turnhallen til Ringerike er lys og
trivelig! Foto: Ringerike TF

Eksteriørbilde av den nye turnhallen i
Lørenskog
Tranby Turn:
I Lier utenfor Drammen bygges nye Hegg
skole. Her har det helt fra starten vært et tett
og godt samarbeid mellom Tranby Turn og
skoleledelsen. Dette resulterer blant annet i to
turngroper og to trampoliner i den nye hallen!

Gropområde, med to nedsenkede trampoliner i
midten. Foto: Ringerike TF
Prosjekter på løpende bånd i 2015 og
2016!
I tillegg til Njård og Ringerike er det mange
spennende prosjekter på gang. Her er noen av
dem:
Nordstrand Turnforening:
På Leirskallen i Oslo ble spaden satt i jorden i
desember 2014. Hallen forventes ferdig i
desember i år og vil bli en topp moderne
turnhall på 1000 kvadratmeter (44x23),
proppfull av moderne turnapparater.
Bygging av turngrop på nye Hegg skole i
Tranby er i full gang! Foto: Unn Wahl Karlsen
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Tønsberg Turnforening og Nøtterøy TF:
Et spennende samarbeidsprosjekt mellom
Tønsberg Turnforening og Nøtterøy
Turnforening vil nå se dagens lys. Det bygges
idrettshaller i en gammel varemesse på 25 x85
meter. Prosjektet har blant annet fått fire
millioner i programsatsingsmidler fra
Kulturdepartementet og dette resulterte i at
prosjektet ble fullfinansiert. Turndelen av
anlegget er på 640 kvadratmeter (20x32) og
inneholder både apparater for turn og
troppsgymnastikk. Anlegget forventes å stå
ferdig i begynnelsen av 2016.

Frøya Turnforening:
På Frøya i Sør-Trøndelag har det vært
arbeidet intensivt med hallplaner i flere år.
I januar i år bevilget kommunen de
tilstrekkelige midler som gjør at planene
med bygging av basishall på 23x30 meter
endelig kommer over i en realiseringsfase
med forventet byggestart i løpet av høsten
i år og ferdigstillelse til sommeren 2016.
Hallen er en del av Sistranda idrettspark.
Harestua :
På Harestua i Oppland er man kommet
langt i planene med basishall. Basishallen
(på 520 kvadratmeter) er også her en del
av en større idrettspark - Klemmaparken.
Framdriften går som planlagt med
forventet oppstart høsten 2015 og
anlegget forventes å stå ferdig til
sommeren 2016.

Her sees dagens messehall A i Tønsberg som i
løpet av et år blir bygd om til moderne
idrettsanlegg – blant annet basishall! Foto:
Kristoffer Husebæk
Oslo Turnforening:
På Hasle Oslo bygges Haslehallen ut til å bli
Norges største og flotteste turnanlegg. Den nye
hallen vil ligge vegg i vegg med den gamle og
være på ca. 1200 m2 (47x26). Etter dette vil
Oslo TF ha topp fasiliteter for både turn,
troppsgymnastikk og breddeaktiviteter for alle
aldre og nivåer. Hallen påbegynnes til høsten
og vil stå ferdig i løpet av 2016. Oslo TF har i
løpet av siste år også innredet en egen
motorikkhall for de aller minste.

Økende trend: Oslo TF sin nye motorikkhall
som blant annet inneholder miniapparater.
Foto: Oslo Turnforening
Hammerfest Turnforening:
Etter mange års planlegging har politikerne
endelig gitt grønt lys for ny hall! Hallen blir den
første av sitt slag i Finnmark og vil bli på 576
kvadratmeter (24x24). Hallen vil inneholde
både turnapparater og troppsgymnastikkutstyr.

Kabelvåg:
Det er stor lokal entusiasme for å få bygd
basishall i Kabelvåg. Endelig beslutning
vedrørende kommunal finansiering blir
behandlet under kommunestyremøtet i
juni 2015. Hvis alt går etter planen vil en
ny basishall på 30x23 meter stå ferdig i
løpet av 2016.
Gol:
Her vil det bli bygd basishall på 460
kvadratmeter (20 x 23) i forbindelse med
utbygging av nye idrettsanlegg/haller i
kommunen. Anbudskonkurransen er i
gang og interessen er stor. Forventet
byggestart er høsten 2015 og anlegget
forventes ferdig sommeren 2016.
Ser man litt lengre fram i krystallkulen, så
kan man allerede nå slå fast at basishall
på Voss vil stå ferdig til skolestart i 2017
og det samme gjelder de nye fasilitetene
for turn og basistrening på Norges
Idrettshøgskole i Oslo. I tillegg er det
ytterligere 50 foreninger som jobber med
konkrete planer om å få realisert basishall.
Nye turnflater
Vi ser også stadig flere eksempler der
foreningene velger løsninger med å flytte
inn i lokaler som ikke lenger er i bruk,
eller leie seg inn i fabrikk-/industri/næringslokaler.
Ørland Turnforening tok over gymsalen på
Ørlandet skole da den ikke lenger skulle
benyttes, mens Høybråten & Stovner nylig
flyttet inn i leide lokaler i Nordbyen
utenfor Oslo sentrum.
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«De fire store» leverandørene
Det er etter hvert mange leverandører
som leverer turnapparater. «De fire store»
leverandørene er imidlertid PE-Redskaber
og Euro Gymnastics når det gjelder
troppsgymnastikk og Janssen Fritsen
(Scandi Sport) og Gymnova (Ifact) når det
gjelder turnapparater.
Alle leverer apparater av god kvalitet og i
tillegg til å levere apparater, utarbeider de
også tegninger over hallflatene. Dette er
til stor hjelp og nytte for de som er i
planleggingsprosessen. Det å kunne
forevise konkrete halltegninger er ofte
med på å gi prosjektene økt troverdighet
og gjennomslagskraft i idrettsråd og hos
politikere. I 2014 har forbundet også
opprettet kontakt med Tor Helgeton i MSO
Invest AS som har samarbeid med Hugaas
Entreprenør som tegner og oppfører selve
hallen/bygget.
Hjelp i prosessen
Å bygge hall er en stor og krevende
prosess som ofte tar lang tid. Vi ser
imidlertid eksempler der det er godt
samarbeid mellom turnforening, idrettsråd
og kommune og dette forkorter tiden fra
idé til ferdig hall betraktelig. Gymnastikkog turnforbundet ønsker å være
støttespillere og rådgivere for å få til en
best mulig prosess for alle parter.

Utstyr- og anleggskonferanse i Bergen, 6.7. november
Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer
hvert år sin egen konferanse. I år legges
konferansen til Bergen 6.-7. november. Årets
tema er fra idé til ferdig hall og bruk. I tillegg
vil flere leverandører bli aktivt involvert i
konferansen og forelese / demonstrere det
nyeste av utstyr. Sett av disse to dagene
allerede nå for å bli oppdatert på utstyr- og
anlegg! Følg med på www.gymogturn.no for
mer informasjon om konferansen.

Årets utstyr- og anleggskonferanse arrangeres
på Thon Hotel Bergen Airport, 6.-7. november.
Foto: Thon Hotels
En kuriositet til slutt!
Se Åge Storhaug i 1962 i trening på låven:
https://www.youtube.com/watch?v=dLQmL6U
emHI Dette var forløperen til basishallen! God
fornøyelse!

Utstyr- og anleggsskomitéen i NGTF har nok å
henge fingrene i! Fra venstre Ole Ivar Folstad,
Terje Heen, Svein Hagberg (leder av komitéen)
og Veslemøy Viervoll. Foto: Arkiv
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