
 
NYHETSBREV PÅSKEN 2022

EN PÅSKEHILSEN OG OPPDATERING FRA OSS TIL DERE

VELKOMMEN, 2022! 
Vi er allerede over tre måneder inn i det nye året, og mye 

spennende har skjedd på denne tiden. Vi har blant annet arrangert 
to konkurranser, som begge har gått veldig bra. Våre 

arrangementskomiteer har gjort en strålende jobb både før, under 
og etter gjennomføringen, så en ekstra takk til dere. Vi vil også ikke 

minst takke alle dugnadsengler som har stått på og bidratt, uten 
dere ville vi ikke hatt muligheten til å arrangere arrangementer av 
denne størrelsen (/i det hele tatt). Flere av våre utøvere har også 

allerede rukket å ta medaljer, alt fra gull, sølv og bronse i 
norgesmesterskap til bronse i verdenscup. 

Sammen mot toppen!

GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER I REGI AV OSS I ÅR 
Norgesmesterskap i nasjonale klasse, junior menn/miks, 4. - 6. mars 
I starten av mars arrangerte vi NM i troppsgymnastikk. Arrangementet fant sted i Leikvollhallen i 
Asker, og fra fredag til søndag var det fullt kjør med frittstående, tumbling og trampett. 
Gjennomføringen av arrangementet gikk svært bra, og dette har vi fått komplimenter på fra både 
deltagende klubber og NGTF. Litt ekstra stas var det at våre egne gutter klarte å stikke av med to 
medaljer.  

Holmen Open turnfest, 2. - 3. april 
I helgen som var arrangerte vi Holmen Open turnfest. Dette var et arrangement for alle fra de yngste 
og ferskeste utøverne, til de eldste og mest rutinerte seniorene. Det var konkurranse i både FIG- og 
stigereglement, samt oppvisning med såkalt klistremerke-dømming for de yngste. Vi er svært 
fornøyde med innsatsen til både utøvere og tilstedeværende publikum. I fremtiden gleder vi oss til å 
se enda flere av dere tilstede som heiagjeng for gymnastene deres!

KOMMENDE ARRANGEMENER I REGI AV OSS DENNE VÅREN 
FIG 1, 21. - 22. mai 
I 2022 har vi fått æren av å arrangere FIG 1. Dette er en konkurranse for de som konkurrerer etter FIG 
reglementet som er 11 år og eldre, fra hele Norge. Her får dere muligheten til å se Norges beste 
rekrutter, junior og seniorer innenfor FIG (det internasjonale apparatturn-reglementet) live. 

Holmen Open troppsfest, 27. - 29. mai 
Siste helgen i mai braker det løs med HO troppsfest. Her skal hele vår troppsavdeling få muligheten 
til å vise hva de kan. To flotte dager med sosiale aktiviteter, oppvisning, konkurranse, vennekveld og 
badeland. Vi håper og se så mange som mulig av dere som publikum, og ikke minst dugandsengler!
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DROLMEN 

I år inngikk Holmen Tropp & 
Turn og Drammens turnforening 
et samarbeid på seniorsiden på 

tropp. Sammen skapte vi 
seniorlaget DROLMEN.  

I sin første konkurranse sammen 
tok de hele 5/9 mulige gull 
pluss et sølv en bronse (se 

oversikt til høyre). 

PRESTAJONER/MEDALJER HITTIL I ÅR 
NM Nasjonale klasser - Junior gutter 
Bronse i frittstående, bronse i trampett 

World Cup Cairo - Mari Kanter (FIG Senior) 
Bronse i skrankefinale 

NM Nasjonale klasser - Senior, alle klasser 
Damer: Gull i tumbling, gull i trampett 
Miks: Gull i tumbling, gull i trampett 
Herrer: Gull i tumbling, sølv i trampett, bronse i 
frittstående

GOD PÅSKE! 
HILSEN ALLE OSS I 

ADMINISTRASJONEN 
OG TRENERTEAMET

PARKERING VED TURNHALLEN 
Storebrand bygger for tiden en stor, moderne Maxbo butikk utenfor Holmen turnhall. 

Det skal/kan ikke kjøres inn til inngangen til turnhallen. Det er forbudt, og grunnen er sikkerheten til 
barna. 

Det er anleggsplass nær gang-sykkelveien inn mot turnhallen. Forrige uke opplevde vi nesten en 
ulykke når en stor lastebil hold på å kjøre over et barn som løp fra bilen (utenfor anleggsområdet) til 
turnhallen. Parkeringsplass finnes mellom fotballbanene (grus), samt på andre siden av motorveien 

(tilgjengelig via gangvei) 

Det tar kun 2-3 minutter å gå fra grus-parkeringsplassen og bort til turnhallen og det er fotgjengerfelt.  
Vi ber dere parkere her og følge barna til hallen. 
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