
Idrettens grunnstige (IGS) 
For barn og unge mellom 6-12 år som vil begynne med turn. 

Idrettens grunnstige (IGS) er et konsept laget av Norges gymnastikk og turn 
forbund som fokuserer på det mest grunnleggende i alle typer idrett.  

Grunnleggende motoriske ferdigheter som balanse, fiksering, fleksibilitet og 
spenst er noe av det barna får utviklet gjennom konkrete øvelser som både 
utfordrer og inspirerer til videre trening. 

Dette er et parti med mye lek og moro i tillegg til masser av mestringsfølelse og 
idrettsglede.  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Idrettens grunnstige 
Grunnlaget legges i gym og turn

HAUGESUND TURNFORENING 

Vi bruker også 
trampett! 
Er det fullt på 
trampettpartiet du 
ville gå på?  
Da er IGS et utmerket 
alternativ. 

Air-track! 
Spretten luftmatte på 
hele 10 meter.  
Nesten som gulvet i 
et hoppeslott. 

Hele 100 øvelser! 
Begynner du på IGS 
kan du få deg ditt 
eget utøverhefte 
med tegninger og 
beskrivelser av alle 
øvelsene.

STYRKE 
Kroppsvektøvelser er 

glimrende for å bygge 
grunnleggende 

kjernestyrke. Stabilitet i 
kjernemuskulaturen er 

viktig for alt vi gjør.
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BALANSE 
Hoppe, rotere, lande, 

rulle, balansere.  
Bli mer orientert om 
hva som er høyre og 

venstre når du er  
opp-ned.
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SPENST 
Lær deg å  

Hoppe høyere og 
lenger raskt ved hjelp 
av å utvikle større kraft 

og hensiktsmessig 
teknikk.
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BEVEGELIGHET 
Tøy og bøy er gøy  

med varierte og  
systematiske øvelser  

for å få bedre 
bevegelighet i ledd og 

muskler.
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Øvelse gjør mester! 
Det handler ikke alltid om å vinne, men 
å delta og å utvikle ferdigheter 
gjennom trening med oppmuntring og 
motivasjon. 

I forbindelse med Idrettens Grunnstige har 
barna mulighet til å få «Utøverheftet».  
Her er alle 100 øvelsene illustrert og ved siden 
av hver øvelse er det en liten rubrikk der 
treneren/instruktøren kan signere når barna 
utfører øvelsen bra. Her vil barna få en 
bekreftelse på at de har framgang og at de blir 
flinkere på noe de øver på.  

Noen trenere bruker kun øvelsene uten å tenke 
på godkjenning av øvelsene, mens andre synes 
at godkjenning er en kilde til motivasjon og 
inspirasjon for barna. Det er også det vi ønsker 
det skal være.  
Godkjenning skal være en motivasjonskilde for 
barna, og på trenerkursene går vi grundig 
igjennom hvordan godkjenningen skal foregå. 
Dette skal verken være et konkurransesystem 
eller en rangering av barna/gymnastene, men 
inspirasjon og motivasjon til videre aktivitet. 

«Snurr deg rundt i 
ringene. Fram og bak, 
opp og ned» 

I tillegg til godkjenningsheftet kan man få kjøpt 
medaljer ettersom man har klart øvelsene: 
Bronse etter 25 øvelser, sølv etter 50, gull etter 
75 og gull med oppheng etter 100 øvelser. 
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HAUGESUND TURNFORENING 

MELD DEG PÅ I DAG OG BLI MED PÅ NESTE TRENING! 
Vi i Haugesund Turnforening har stor tro på at dette er et parti som vil 
falle i smak hos de fleste barn og unge i alderen 6-12 år, som liker nye 
utfordringer og fysisk aktivitet. 

«IGS» trener hver onsdag kl. 18-19 i sal-B i Turnhallen.  

Synes du dette virker som en gøy og spennende fritidsaktivitet? Da 
går du inn på haugesundturn.no og melder deg på rask og enkelt. 
Om du er litt usikker på om dette er noe for deg er du hjertelig 
velkommen til en gratis prøvetime. 

Har du spørsmål om IGS?  
send oss en melding på vår facebookside.

http://haugesundturn.no
http://haugesundturn.no

