
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er stolte og glade over å ønske Cosmin og Delia Mican velkommen til HTT.
Cosmin er ansatt som avdelingsleder og Delia som elitetrener for FIG. Cosmin og
Delia starter opp 1. oktober!
Cosmin og Delia har vært i Norge i 11 år. Noen kjenner de fra Drammen Turn, og
etter 4 år i Oslo Turn har de nå valgt å begynne hos oss. Begge to har svært gode
resultater å vise til, og vi gleder oss til de er i full sving hos oss. Det blir spennende
å følge turngruppen fremover.
Både Cosmin og Delia har bakgrunn som aktive utøvere i apparatturn, på klubb -
og landslagsnivå i Romania. 

Velkommen til klubben!
 

NYHETER OPPSTART HØSTEN 2022
 
 

EN LITEN OPPDATERING FRA OSS TIL DERE

HVA HAR SKJEDD I DET SISTE?

Velkommen til våre nye trenere for turn! 
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Håper alle har hatt en deilig sommerferie og er
klare for et nytt semester.
Med nye trenere på plass, samt med de dyktige
trenerne vi allerede har, så blir det spennende å
følge utøverne fremover.

Turnhallen fylles nå gradvis med flere utøvere, og
det blir fint med full aktivitet i hallen igjen.         
 Til uken starter Sommer-SFO og uken deretter
Turn-SFO. Breddepartiene er i gang igjen i uke 35. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kari er vår nye
avdelingsleder for
bredde. Hun har vært
involvert i klubben
gjennom Fanny og
Amanda i 20 år, og var
med på oppstarten av
HTT. Kari kommer fra
reiselivsbransjen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Eliza er kjent for mange i
klubben allerede da hun
har vært trener blant annet
for Breddepartiene,
Gymlek, SFO og Basis 2.
Hun er nå ansatt som
hovedtrener for
Breddepartiene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon kom til oss i august
fra Danmark,  hvor han har
vært trener i en profilert
klubb. Som tidligere
tropps utøver, med flere
medaljer fra nasjonale- og
internasjonale
konkurranser, blir Simon
en viktig ressurs for tropp
og klubben.

NYE ANSATTE I KLUBBEN

Ta godt i mot våre nye ansatte
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Aurora har vært avdelingsleder for bredde samt
trener i HTT det siste året. Vi takker for en super jobb
og ønsker Aurora lykke til med studier i Trondheim.
Håper å se henne i hallen når hun er hjemom, og på

konkurranser som ivrig supporter!

FARVEL TIL AURORA


