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“Turn en inkluderende idrett” 2016/FB75799
Trondhjems Turnforening og Norges Idrettsforbund
Prosjektleder: Kari Kvam
Bakgrunn for prosjektet
Trondhjems Turnforening søkte i 2015 på midler til prosjektet “Turn en inkluderende idrett”. I 2016 ble vi
tildelt kr 150 000,- kr til bruk på dette prosjektet som skulle vare i ett år. Bakgrunnen for søknaden var at
vi de siste årene har opplevd en økende forespørsel fra nyankomne og bosatte flyktninge familier som
ønsker barna inn i idretten. Vi har også sett behovet gjennom flere henvendelser fra både trondheim
mottak, mottaksskoler, nav og andre instanser som jobber med flyktningefamilier.
Målsetting for prosjektet ble dermed gjennom bruk av ekstrastiftelsens midler å tilby mellom 50-100 barn
gratis eller redusert pris på turntrening gjennom deltagelse på våre ordinære grupper.
Gjennomføring
I januar 2016 tok vi kontakt med to mottaksskoler i Trondheim kommune for å tilby elevene en dag i
turnhallen sammen med klassen sin. Dette gjorde vi for å introdusere hvem vi er og hva vi kunne tilby.
I tillegg tok vi kontakt med flere barnehager, Trondheim mottakssenter, og Trondheim kommune.
Mottaksklassene, 5 fra Ila barneskole og 2 fra Rosenborg ungdomsskole fikk komme til turnhallen klassevis
sammen sine lærere for å turne en dag sammen med våre instruktører. Da de gikk hjem den dagen fikk de
med seg ett ark hvor det stod info om når og hvor de kunne møte opp om de ønsket å prøve seg på en av
våre grupper. Vi opplevde her stor respons, veldig mange ville starte med turn og dette førte til at vi fikk
en del logistikk utfordringer. Dette ble i løpet av de første ukene løst ved å fordele barna på flere grupper,
men vi merket her store språkmessige utfordringer. I tillegg til de barna fra mottaksskolene tok vi også
imot barn fra Trondheim mottakssenter. Mottakssenteret har vi samarbeidet med også i 2015 og derfra
har vi siden 2015 til en hver tid hatt ca. 20 barn.
Vi ansatte egen tolk
Da vi hadde besøk av mottaksskolene hadde de med seg en fantastisk person som jobbet som assistent og
tolk i mottaksklassene på Ila skole, og som kjente veldig mange av familiene som er kommet til Trondheim
de siste årene. Hassen Ben Jaama, er en 28 år gammel mann fra Tunisia som snakker 7 språk, inkludert
arabisk, engelsk og norsk noe som var svært nyttig for oss, han var aktiv bokser og hadde vært trener til
barn og ungdom i boksing tidligere. I tillegg hadde Hassen ett fantastisk lag med barna og var interessert i
å lære turn. Den helt perfekte trener/tolk for disse barna. Hassen ble ansatt på de gruppene som hadde
flest inkluderingsbarn, han jobbet og jobber fremdeles to ettermiddager i uken hos oss. I tillegg til å følge
opp barna med de språklige utfordringene vi møtte, ble Hassen etter hvert en svært flink idrettsleder og
han bidro også til kommunikasjonen mellom foreningen og foreldrene da informasjon skulle
kommuniseres.
Investeringen i Hassen er nok en av de viktigste faktorene til at dette prosjektet ble så bra som det ble.

Vår 2016:
Første semester, vår 2016 hadde vi 55 barn og ungdom som var med i våre grupper. Ca 15 stk var fra
Trondheim mottak, og ca 40 fra mottaksskolene. I tillegg hadde vi noen få fra Barnehager, gjennom NAV
og Trondheim INN. Barna deltok på alle ordinære klasser og i tillegg deltok noen av barna på åpen dag,
klubbkonkurranser og sommerskole. Dette fikk de ivrigste barne tilbud om uten ekstra kostnad.
Side 2 av 4

Trondhjems Turnforening

Høst 2016:
Da vi våren 2016 allerede hadde brukt opp over 2/3 av budsjettet/tilskuddet bestemte vi oss for at på
høsten måtte de som var bosatt og hadde fått gratis kurs og medlemsskap på våren betale en egenandel
for å delta på gruppene. Dessverre førte dette til at noen ikke meldte seg på videre, av de 40 som hadde
deltatt fra mottaksskolene, så fortsatte ca. 20 stk, heldigvis fikk vi også midler fra både NIF og Trondheim
kommune på høsten så dette førte til at vi likevel kunne tilby kursene gratis. På Extrastiftelsens midler så
hadde vi med 41 barn på høsten, totalt var 63 barn inne i prosjektet.

Prosjektets betydning:
Vi mener vi gjennom dette prosjektet har gjort en forskjell for mange barn og deres familier. Trondhjems
Turnforening ønsker å være en foregangs klubb når det gjelder tilgjengelighet og muligheter. Vi ønsker å
våre en åpen og inkluderende klubb. Og mener at inkludering i idretten er ett av de viktigste grep for å
sosialisere barn og unge.
Veien videre:
Vi har gjennom dette prosjektet hatt så mange positive opplevelser at vi ønsker å fortsette arbeidet med å
inkludere flykninger og andre vanskeligstilte barn og ungdom i vår forening. Flere av de barna som var
med i prosjektet i 2016 vil vi også møte nå i 2017, for de som kommer ønsker vi å støtte slik at de får
mulighet til å være med i vår fantastiske idrett. Vår tolk og trener Hassen er fremdeles med som trener for
oss og vi vil beholde han så lenge han ønsker. Han har nok også følt på at dette har vært en plass han har
møtt nye mennesker i ett trygt miljø. Vi ønsker også fremover å være en klubb som står for åpenhet og
inkludering og som ønsker alle barn, unge og voksne fra forskjellige lag og med forskjellige historier
velkommen til oss.
Trondhjems Turnforening ønsker å takke Extrastiftelsen for at dere hadde tro på vårt prosjekt, vi har
virkelig hatt ett fantastisk år her sammen alle disse fine menneskene.

Under finner dere noen bilder fra året som har gått:
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Fra trening

Fra klubbkonkurransen, Hassen deler ut premier.
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