
Nyhetsbrev 1 - 2023
Holmen Tropp og Turn

Vårens semester er i full gang. Det er både positivt og
gledelig at så mange utøvere ønsker å trene i klubben.
Partiene våre er populære og flere partier har hatt
ventelister. Vi håper å gi plass til flest mulig i løpet av
semesteret. Ressursdagen i desember ga mange utøvere
sjansen til å vise sine ferdigheter og ambisjoner, og vi håper
at vi har klart å finne riktig parti for alle sammen.
Vårens konkurranser er i gang og jentene har allerede rukket
å gjennomføre to.  
Mange av våre trenere har gjennomført Trener 1-kurs i regi av
NGTF. Dette styrker vårt trenernivå, og forbedrer klubbens
ambisjoner om å tilby best mulig trening for alle utøvere.

ÅRSMØTE 15. MARS KL. 19:00 GYMLEKFABRIKKEN
Holmen Tropp & Turn avholder årsmøte onsdag 15. mars kl. 19:00 på
Gymlekfabrikken. Vi håper å se mange av våre medlemmer der.

 

KONKURRANSER

Klubben arrangerte et vellykket NM nasj. kl. tropp kvinner junior i februar,
der HTT tok 4. plass i frittstående. Igjen, tusen takk til alle som bidro til et
svært vellykket arrangement.

Stige 1 og Rekrutt jentene deltok i Hokksund Turn Cup. Vi deler disse
jentenes sammenlagtplasseringer i sine respektive klasser; Sara 5. plass,
Berthe 3 plass, Esther 2. og Sophie 3. plass.



KONKURRANSER FREMOVER I REGI AV HTT  
 

FIG 2, 25.-26. mars
Holmen Open Turn, 15.-16. april
Holmen Open Tropp, 13.-14. mai

NYTT OM TRENERE
 

Frida og Hedvig har valgt å slutte som trenere hos oss, de er begge i
sitt siste år på videregående og ønsker å prioritere skole. 
I mars ser vi frem til at Dante kommer til klubben, han er fra Romania,
og vil blant annet bli trener for Rekrutt turnjentene. Dante har
tidligere vært trener i Drammen.
I august ønsker vi Brian Carlsen velkommen som heltidsansatt. Brian
er godt kjent med klubben og skal jobbe som troppstrener og med
trenerutvikling.

ARRANGEMENTSKOMITEEN
 

Vi ønsker alle sammen et riktig fint vårsemester.
 Vi ses i hallen!

 
Hilsen alle oss i administrasjonen.

 
 

Klubben ønsker flest mulig engasjerte medlemmer og vi håper dere ser
fordelen og nytten av å bidra med dugnadsarbeid.
Dugnadsarbeid er sosialt og en fin måte å bli bedre kjent med klubben
og andre foreldre på. Samtidig gir det barna våre muligheten til å delta
på konkurranser og samlinger.
Vi trenger enda flere som har lyst til å være med på å organisere dette
arbeidet. Våre gode arrangementskomiteer ønsker å få flere med på
laget, og finner oppgaver som er tilpasset deg og gir “opplæring” ut ifra
behov.
Har du lyst til å være en del av arrangementskomiteen
for turn eller tropp? Ta gjerne kontakt med administrasjonen:
admin@holmenturn.no


