
  

 

 

 

 

 

 

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 
og 

Rena IL Turn 
inviterer til mini- convention 

 

 
 

 

 



 
 

Velkommen til Rena! 

Årets mini - convention ønsker å gi et tilbud til både trenere og aktive utøvere over 12 år. 

Her har du muligheten til å bli en bedre trener, en bedre utøver eller begge deler. Som i fjor 

tilbys det mye inspirasjon for alle som er interessert i TROPPSGYMNASTIKK.  

 
Med på laget i år har vi to dansker som har ansvaret for de troppsrelaterte 
kursene samt kick-off, disse er Flemming Johansen og Rune Kristensen. 
Flemming er 4 ganger Europamester med Hulby/Slagelse. Han har vært 
med å vinne mange Nordiske Mesterskap og Danske mesterskap. Han er 
en dyktig trener som blant annet Stag Turn har benyttet seg av på mange 
samlinger, med meget gode tilbakemeldinger fra gymnastene. Rune har 
vært Dansk mester flere ganger og har jobbet flere år som lærer/trener på 
Gymnastikhøgskolen i Ollerup. Vi er utrolig glad for at disse har sagt ja til 
å komme til oss. Her er det mye å lære. 

 
I tillegg til aktiviteter for de som er interessert i troppsgymnastikk, vil det være aktiviteter rettet mot: 

turn kvinner, gymnastikkhjul, tricking, cheerleading, barneturn og trening for voksne. Man kan 

også få tips til hvordan man kan benytte seg av Yoga i treningen. Vi kan by på gode instruktører 

med mye erfaring. Det vil denne gang bli arrangert hjelpetrenerkurs parallelt med convention. Her 

skulle det være noe for de fleste. 

 

  



 
 

Invitasjon 

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Rena Turn inviterer til Mini- 
Convention 19. og 20. oktober 2013.  Årets Mini- Convention vil finne sted i Rena 
idrettspark.  Vi håper alle turninteresserte i Hedmark, Oppland og andre steder i landet vil 
ta seg turen til Rena denne helgen.   
 
 
Aldersgrense: Man kan delta på Mini- Convention fra og med det året man fyller 12 år som 

utøver (født 2001 eller tidligere). Man kan delta på convention som trener fra og 
med det året man fyller 13 år ( født 2000 eller tidligere). 

 
 Alle kursene passer for trenere, men helgen er også  lagt opp på en måte som 

gjør at utøvere innen troppsgymnastikk skal få en innholdsrik helg med mye 
trening og inspirasjon. Kurs som er lagt opp til at både trenere og utøvere kan 
delta er merket med gult i planen. 

  
Sted: Rena idrettspark. Adresse: Kavaleriveien 1, 2450 Rena 

Enkelte kurs vil være i turnhallen (Rena IL Turn sine lokaler på Åmot 
Ungdomsskole). Adresse: Prestegårdsveien 1, 2450 Rena. 

 
Tid: Lørdag 19. oktober: Oppmøte og registrering starter kl. 9.30 
 Søndag 20. oktober: Første kurs starter kl.9.00 og vi avslutter kl. 16.00 
 
Kursavgift:  Det koster kr 1000,-  å delta på hele Convention. Dette inkluderer måltider, 

overnatting og deltakelse på alle ønskede kurs. 
 Hvis man kun ønsker å delta på enkelte kurs koster det kr. 350,- per kurs. 
 
 Betaling: Betaling til Hedmark Gymnastikk og Turnkrets. Konto: 1800.13.92081.  
 Betalingsfrist: 4.oktober. 
 
Påmelding:  Påmeldingsskjema fylles ut og sendes til toril.nordseth@gymogturn.no. 

Påmeldingsfristen er 4. oktober. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er 
gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt.  

 
Overnatting: Overnatting er inkludert i prisen og vil være i idrettshallen. Ta med sovepose. Vi 

stiller med madrass. Klubber med deltagere under 18 år må ha med en 
voksen. 

 
Oppdatert informasjon: Dette finner du på kretsens hjemmesider og på våre facebooksider 
 
http://www.gymogturn.no/kretser/hedmark/  
 

 

mailto:toril.nordseth@gymogturn.no
http://www.gymogturn.no/kretser/hedmark/Sider/hedmarkforside.aspx
https://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac_0EetIy1UR53md


 
 

Rena 
Rena er et tettsted i Åmot kommune i Hedmark. Rena ble grunnlagt i 1871 og  var opprinnelig en 
stasjonsby i forbindelse med Rørosbanen. Rena er ellers kjent for Birkebeinerrennet og rittet som 
går fra Rena til Lillehammer hvert år. Høyskolen i Hedmark har avdeling på Rena. Du finner også  
Rena leir med befalskole for hæren. 

Rena ligger ca. 30 kilometer nord for Elverum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted for årets convention er idrettshallen i Rena idrettspark. Hallen er  kommunens hovedarena 
for innendørs idrettsaktiviteter. Noe av aktiviteten vil også foregå i lokalene som  Rena IL Turn 
disponerer på Åmot Ungdomsskole (Turnhallen). 

 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8rosbanen
http://no.wikipedia.org/wiki/Birkebeinerrennet
http://no.wikipedia.org/wiki/Birkebeinerrittet
http://no.wikipedia.org/wiki/Lillehammer
http://no.wikipedia.org/wiki/Rena_leir
http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6ren
http://no.wikipedia.org/wiki/Elverum_(tettsted)


 
 

Program 

 

forbehold om endringer 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer 

kl. 10-11 kl.11-13 kl. 13-14 kl. 14-17 kl. 17.15-19 kl. 20 kl. 20.15-

Kurs 1 Kurs 4 Kurs 7

Trampett Trampett Tumbling

SAL 1 SAL 1 SAL 1

Kurs 2 Kurs 5 Kurs 8

Gymlek Grunnleggende elementer Jenteturn

SAL 2 SAL 2 Turnhallen

Kurs 3 Kurs 6 Kurs 9

Gymhjul Cheerleading Yoga

SAL 3 SAL 3 SAL 3

Kick off! Middag SosialtLunsj

kl.08-09 kl.9-10 kl. 10-12 kl.12-13 kl.13-16

Kurs 10      Kurs 11 Kurs 13                

Magedans GymX Idrettsskader/førstehjelp

SAL 2 SAL 3 SAL 3

Kurs 14            

Tricking

SAL 2

Kurs 15 
Frokost

Kurs 12    

Tumbling/ airtrack

SAL 1

Lunsj

Hjelpetrenerkurs

Kurs 16 

TURNHALLEN



 
 

Kursbeskrivelser  

 

Kurs 1 Trampett: Dyktige og spennende instruktører  fra Danmark som instruerer i mange 
ulike øvelser på trampett. Kurset vektlegger det grunnleggende.  For trenere og utøvere. 

 Instruktører: Rune Kristensen og Flemming Johansen 

Kurs 2 Gymlek: Tips og ideer til hvordan man organiserer en spennende økt for barn i 3-5 
års alder! For trenere. 

  Instruktør: Johanna Brandsegg 

Kurs 3 Gymnastikkhjul: En morsom økt hvor du får kjennskap til det spennende redskapet 
gymhjul! For trenere. 

  Instruktør: Trude Agasøster 

Kurs 4 Trampett: Dyktige og spennende instruktører fra Danmark som instruerer mange 
ulike øvelser på trampett.  Kurset blir lagt på et litt høyre nivå enn kurs 1. For trenere og 

utøvere. 

Instruktører: Rune Kristensen og Flemming Johansen 

Kurs 5 Grunnleggende elementer: Gjennomgang av grunnleggende elementer innen 
gymnastikk og turn, med tanke på riktig utførelse, hvordan man skal lære det inn og 
hvordan man skal ta i mot/ sikre. For trenere. 

 Instruktør: Johanna Brandsegg 

Kurs 6 Cheerleading: En spennende økt med cheerleading enten du driver med det eller vil 
prøve for første gang! For trenere og utøvere.  

Instruktør: Lotte Hvidsten Lien 

Kurs 7 Tumbling/ Airtrack: En økt med diverse grunnleggende øvelser og 
innlæringsmetoder på tumbling. For trenere og utøvere. 

 Instruktører: Rune Kristensen og Flemming Johansen 

Kurs 8  Jenteturn (basisstigen): Innlæring og sikring av grunnleggende momenter i skranke 
og hopp.  Hva skal til for å delta i konkurranser  innen  turn kvinner på disse 
apparatene. For alle som er/skal bli trenere eller hjelpetrenere for jenter i alderen 6-
10 år. For trenere. 

 Instruktør: Rita Røgeberg  

Kurs 9 Yoga: Å jobbe med kroppsbevissthet, styrke og bevegelighet er noe vi alle trenger. 
Her er det mye nyttig for aktive turnere også. Passer for alle! For trenere og utøvere. 

 Instruktør: Martin Aga Schioldborg 



 
 

Kursbeskrivelser  

 

 
 

Kurs 10 Magedans: Orientalsk dans, eller magedans, er en av verdens eldste kulturdanser. 

Dansen kjennetegnes av sine feminine og estetiske bevegelser. Her får du en liten 

innføring. For trenere og utøvere. 

Instruktør: Anette Kjeverud 

Kurs 11 GymX- aerobic: Hvordan legge opp en morsom treningsøkt som gir god 

treningseffekt. Trening med ulike trinnkombinasjoner til musikk. For trenere og utøvere. 

Instruktør: Kristin Hansen- Øvre 

Kurs 12 Tumbling/ airtrack: En økt med diverse øvelser og innlæringsmetoder på tumbling/ 

airtrack. Kurset har et litt høyre nivå enn kurs 7. For trenere og utøvere. 

Instruktører: Rune Kristensen og Flemming Johansen 

Kurs 13 Idrettsskader/førstehjelp: Her lærer du masse nyttig om skader og forebygging av 

skader. For trenere. 

  Instruktør:  

Kurs 14 Tricking: En morsom og tøff økt for deg som liker tricking eller har lyst å finne ut hva 

det går ut på! For trenere og utøvere. 

Instruktør: Eirik Thingstad Lundstein 

Kurs 15 ___________  

  Instruktør: 

Kurs 16 Hjelpetrenerkurs:  NGTF sitt konsept for hjelpetrenere på barnepartier. Få tips og 

ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn opp til 12 år. Passer for de som 

er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, hjelpetrenere under 15 år, 

barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i sal. Gi beskjed i 

påmeldingen om du ønsker heftet: «Hjelpetrenerkurs» til kr. 75,- 

  Instruktør: Johanna Brandsegg 

  



 
 

Påmeldingsskjema  
- Mini-Convention 19.-20. oktober 2013 Rena 

 
 

Klubben sender påmeldingsskjema på e-post til toril.nordseth@gymogturn.no innen 4. oktober. 
Påmeldingen er bindende. Innbetalt beløp vil kun bli refundert ved fremvisning av legeerklæring 
Du finner påmeldingsskjema i exel- format på våre hjemmesider:  
http://www.gymogturn.no/kretser/hedmark Bruk dette ved påmelding. 
 
Husk informasjon om deltakeren deltar for å bli en bedre trener eller en bedre utøver eller begge 
deler. Dette gjør det enklere for instruktørene å planlegge. 
 
 

 
Klubben 

Klubb Kontaktperson Adresse Epost Tlf/Mobil 

          

 
Deltagere - Sett inn navn, fødselsdato og sett [1] for ønskede kurs 

 

 

Velkommen til Rena  
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Navn Fødselsdato Overnatting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kursmateriell 

hjelpetrenerkurs

Sett [1] ved ønskede kurs

http://www.gymogturn.no/kretser/hedmark

