TURNAVDELINGEN
ET HISTORISK TILBAKEBLIKK
1917 – 1949

Det var Trygve Wåland, Michael Dahle og Albert Løge som en høstkveld i 1917 spurte om ikke Ole A.
Henriksen vill ta opp turnarbeidet igjen. Ole var som alltid positiv, fra nå av ble turnen bedre
organisert og allerede 1919 ble et merkeår for laget.
Da deltok vi for første gang i kretsturnstevnet i Egersund med en fyldig tropp på 8 mann. De som var
med var Fredrik Waage, Ole Waage, Albin Bårdsen, Gunleif Løge, Trygve Wåland, Caspar Ebeltoft,
Otto Lørhammer og Osvald Svendsen Kirkesola. Det var Ole Henriksen som var instruktør disse første
årene. I 1921 overtok Nils Tjensvold instruksjonen og ledet troppen som deltok i kretsturnstevnet i
Stavanger.
I 1922 deltok vi på det nasjonale turnstevnet i Bergen med 10 mann. Dette var et konkurransestevne,
og Buøy ble nummer 13 av 26 deltakende lag og oppnådde med dette resultatet karakteren Godt!
Året etter, i 1923, gikk Vestlandsturnstevnet i Sandnes, der deltok vi også og til nå har vi deltatt i alle
krets- og Vestlandsstevner som er blitt arrangert.
Vi har også deltatt i 4 nasjonale turnstevner. I tillegg til det allerede nevnte i Bergen i 1922, var vår
turntropp i Trondheim i 1930. Dette var også et konkurransestevne og her ble vi nummer 10 av 28
deltakende lag.
I 1934 var turen kommet til Stavanger. Her var det ikke konkurranse, bare individuell og felles
oppvisning for troppene og Buøy var representert med 22 deltakere. I 1938 var turen kommet til
Oslo. På alle disse stevnene har kritikken vært god, og mange ganger svært god!
I 1925 deltok Torstein Rugland i norgesmesterskapet i Stavanger med god innsats og i 1929 deltok
Mangor Larsen og Klaus Hauge i kretsmesterskapet som ble arrangert på Klepp. Her ble Mangor
nummer 6 av 13 deltakere.
I 1930 satte Alf Tostensen opp en pokal for beste juniorturner. Det skulle kjempes om pokalen to
ganger. Anker Madland vant første gang og Anker Løge den andre, men sammenlagt vant Anker
Madland med noen tusendels poeng. Dette var en meget god konkurranse som oppildnet juniorene!
I 1931 deltok Torstein Rugland i seniorklassen i kretsmesterskapet i turn, der han oppnådde
andreplassen etter meget god turning. Samme år ble det opprettet en pokaltevling der Sauda Turn
og Buøy Idrettslag skulle kjempe om Ingeniør Christiansens pokal. Tevlingen ble arrangert i Sauda i
1932, med Sauda som vinner, men vår egen Torstein Rugland vant den individuelle konkurransen.

I 1937 ble det av gullsmed Bøhm, Moss, satt opp 2 medaljer i sprang for senior og junior. Disse ble
vunnet av henholdsvis Sander Torgersen og Per Talgø. I 1939 deltok Per Talgø og Nico Ødegårdi
kretsmesterskapet for juniorer i Egersund. Av 17 deltakere ble Ødegård nummer 8, mens Talgø ble
nummer ni.
Under vestlandsmesterskapet samme år deltok Talgø og Ødegård. Ødegård satte seg i respekt med
sin flotte øvelse i ringer og Talgø med sin meget gode salto over høy hest, som ga ham seieren i
sprang!
I Lingiaden i Stockholm i 1939, var Buøy representert med Per Talgø, Johan Osmundsen og Harald
Torgersen. Dette året fikk vi en pokal av Stavanger Turn, og den første konkurransen ble arrangert i
mars 1940. Per Talgø vant den første gangen, mens Nico Ødegård og Anker Løge ble nummer to og
tre. En pokal som var satt opp i juniorklassen ble vunnet av Sigfred Korth Ottosen, men også Alf
Tostensen og Alf Klingenberg hevdet seg godt!

Så kom krigen.
Krigen gjorde at alle idrettslige aktiviteter på offisielt plan opphørte, men vi fikk da noe trening i
Losjen i Fregattveien, etter at tyskerne hadde overtatt Turnen. Vi hadde mange gilde kvelder bak
gardinene og blendingen, med turning og godt kameratskap, og med en gang krigen var slutt tok vi
fatt på turnarbeidet igjen.
I juni 1945 arrangerte vi turnoppvisning på Idrettsplassen på Buøy med en dame- og en herretropp,
og den viste med all tydelighet at vi ikke hadde glemt våre kunster!I april 1946 konkurrerte Per Talgø,
Nico Ødegård og Anker Løge i konkurranse i enkelte apparater i Klepp. Talgø vant svingstang og
Ødegård fikk tredjeplassen i skranke. Begge disse deltok i A-klassen for juniorer. Anker Løge vant i
klassen over 40 år i øvelsene skranke og svingstang.
Samme året, altså i 1946 fikk vi autorisert fem turndommere. Det var Mangor Larsen, Johs.
Haugsgjerd, Rolf Larsen, John Halvorsen og Olav Bjørnø. De ble flittig benyttet både i
kretsmesterskap og norgesmesterskap.
I 1946 deltok vi i kretsmesterskapet i Sauda med 18 deltakere. Sigfred Korth Ottosen og Arne Barkved
deltok i sprang i Egersund, og begge gjorde seg bemerket med gode sprang. I 1947 var det
kretsstevne på Bryne, også her hadde vi med deltakere og Buøy arrangerte kretsmesterskapet i
seniorklassen og juniorklassen klasse A og B i frittstående, skranke og bøylehest (lav hest). Her hadde
vi med fire deltakere, det var Anker Løge i skranke, mens Leif Rasmussen Arne Barkved og Odd
Hellevik deltok i sprang. Alle gjorde sine saker meget bra, og Buøy fikk mye ros for dette
arrangementet.
Oversikt over stevner
1948 Vestlandsturnstevnet i Bergen
1949 Kretsturnstevne i Stavanger
1949 Lingiaden i Stockholm (Johan Vallen Ravnestad, Arne Barkved og Bjørgmund Gran)

Instruktører
Ole A. Henriksen

1909 – 1921

Nils Tjensvold

1921 – 1923 og 1924 - 1931

Lars Fauske

1923 – 1934

Alf Tostensen

1932 – 1938

John Øvregård

1938 – 1940

Sverre Bjartung

1945 – 1946

Egil Ystebø

1946 – 1947

Johan Strandenes

1947 –

Overturnere
Caspar Ebeltoft

1917 – 1919 og 1922 - 1923

Torstein Rugland

1919 – 1920, 1922 – 1923 og 1931 – 1932

Ole Wåge

1920 – 1921

Albin Bårdsen

1921 – 1922

Osvald S. Kirkesola

1923 – 1924

Albert Løge

1924 – 1925 og 1926 – 1928

Tor Pettersen

1925 – 1926

Mangor Larsen

1928 – 1931 og 1933 – 1934

Klaus Hauge

1932 – 1933

John Halvorsen

1934 – 1936 og 1945 – 1946

Nico Ødegård

1936 – 1937

Johs. Haugsgjerd

1937 – 1939

Per Talgø

1939 – 1945

Sigfred Korth Ottosen

1946 – 1947

Rolf Larsen

1947 –

Utmerkelser damer og herrer
Gullkors med 1 stav
Borghild Husebø Andersen,Olav Bjørnø, Mangor Larsen og Anker Løge
Gullkors
Dagny Ommundsen, Osvald Svendsen Kirkesola, John Halvorsen, Rolf Larsen og Nico Øvregård
Buøy Idrettslags gullmedalje
Hjørdis Ommundsen

Mosjonspartiet
Mosjonspartiet for herrer ble startet i 1930, og har drevet gymnastikk i alle disse årene. Selv under
krigen var det ikke tale om at det ble et avbrekk! Disse er nemlig glade i sin idrett, og skofter sjelden!
Ths. Ladsten, Otto Kristensen, Lars Larsen og Erling Thorbjørnsen – en av Idrettslagets stiftere – var
med på den aller første øvelsen, og er med den dag i dag. «De svikter ei sitt lag»!
Instruktører: Nils Tjensvold 1930
Osvald Svendsen Kirkesola 1931 – 1933
Anker Løge 1933 –

Pike – og guttepartiene
I 1921 ble det opprettet barnepartier, og det viste seg allerede fra starten at det var god oppslutning.
Pikene deltok for første gang ved barnekretsturnstevnet i 1932, da det andre barnekretsturnstevnet
ble arrangert. Guttene deltok for første gang i 1934. Det var det fjerde stevnet som ble arrangert.
Siden har Buøy Idrettslag vært representert på samtlige stevner som har vært arrangert. Det siste var
i Haugesund i 1949; det var for øvrig det 13. stevnet.
For begge partiers vedkommende har de også deltatt i særoppvisninger på flere stevner. Pikene har
også gitt oppvisning på Stavanger stadion.
Oppslutningen til disse partiene, fra 4 til 15 år, har vært meget stor! For jentenes vedkommende har
det vært omtrent 120 på trening og for guttenes del omtrent 50.

Ledere for pikepartiene har vært:
Dagny Ommundsen 1923 – 1926, 1929 – 1936 og 1937 – 1938
Lilly Svendsen 1926 – 1928
Borghild Husebø Andersen 1936 – 1937
Anne Hausken 1938 – 1940
Fra 1945
Ellen Louise Osmundsen
Marit Kristensen
Astrid Ullenes
Benny Olsen
Borghild Husebø Andersen
Brynhild Lunde

Ledere for guttepartiene
Nils Tjensvold 1924 – 1930
Osvald Svendsen Kirkesola 1930 – 1933
Anker Løge 1933 – 1940, 1947 og 1948
Johan Strandenes 1947 – 1948
Johan Vallen Ravnestad 1946 – 1949
Arne Barkved 1949 –

Damene våre
I turnprotokollen fra 1917 står det skrevet: Og damene som alltid står ved siden av herrene når det
gjelder turning, viste seg her uerstattelige og sørget for at en stor del av arrangementet ble så bra
som det ble». Dette har også vi som kom etter 1917 erfart!
I 1918 var damenes medlemsantall kommet opp i 20, og 13 av dem var aktive turnere. I denne
sesongen skulle også dametroppen gi oppvisning. Dette var på mange måter ilddåpen deres.
Dagen kom og herrene turnet først. Så kom aftenens «clou», damene. Ja de kom, ikke i turndrakter,
men i hvite forklær og rykende kaffemugger og smørbrødfat. Det ble ikke turning denne gang, nei!

I årene som nå fulgte, turnet damene, men helst bare for mosjonens skyld. De var også opptatt med
å sy håndarbeider til basaren som årlig holdes til inntekt for Husfondet. I flere år var det Lilly Østbø
(Larsen), Marie Hermandsen (Waaland), Nelly Østebø (Larsen), Martha Olsen og Hannemor Lindtner,
for bare å nevne noen, som var flittige i sitt arbeide for laget!
I 1922 hadde frøken Block – Johnsen overtatt instruksjonen etter avdøde fru Blekastad, men først i
1923, under Lars Fauskes ledelse, fikk vi den første oppvisningen. Første gang damene gjorde sin
inntreden for kommende krets- og nasjonale stevner, var i 1924 i Haugesund og på
Vestlandsturnstevnet.
De som deltok for første gang var Dagny Ommundsen, Nelly Østerbø, Olga Olsen, Hjørdis
Ommundsen, Eli Bakke, Selma Kvalvåg, Hjørdis Sjurseike, Lilly Svendsen, Målfrid Husebø og
Margrethe Bjørnsen.
På nasjonale turnstevner har damene deltatt i Trondheim i 1930, i Stavanger i 1934 og i Oslo i 1938.
På Vestlandsstevnet i Bergen i 1948 var troppen på 53 turnere.
I 1947 arrangerte Stavanger turnforening kurs i husmor gymnastikk. Ti av våre damer ble tatt ut til
dette kurset som ble ledet av Norges Gymnastikk – og Turnforbunds instruktør frøken Solveig
Pedersen. Kurset varte bare i 2 dager, men det var utrolig lærerikt!
I 1947 arrangerte Buøy Idrettslag kurs i praktisk gymnastikk i tiden mandag 20. til torsdag 23.
oktober, med Rogaland turnkrets som arrangør. Leder var den kjente frøken Solveig Brodin og
Valbjørg Damkjær. Fra Buøy deltok Ellen Louise Osmundsen, Ingrid Ladsten, Grethe Olsen og Maggi
Bjerklund.
I tillegg til at våre damer er glade i sin idrett, og møter flittig opp til sine øvelser, er de like flittige og
arbeidsomme når det gjelder en tilstelning, fest eller annet som laget planlegger. Det er ikke nei i
deres munn, og vi i turnavdelingen har spesielt hatt mye glede og nytte av våre damer!
Instruktriser og instruktører
Frøken Solveig (Block – Jensen) Blekastad

1921 – 1922

Lars Fauske

1922 – 1926

Ingemar Slottan

1926 – 1928

Nils Tjensvold

1928 – 1931

Fru Synnøve Pedersen(Øvestad)

1931 – 1934

Frøken Dagny Ommundsen

1934 – 1938

Frøken Anne Hausken

1938 – 1940

Frøken Haldis Moen

1945 – 1946

Fru Gerd Tveit

1946 – 1947 og 1948 –

Fru Hedren Andreassen

1947 – 1948

Overturnersker
Dagny Ommundsen

1922 – 1926 og 1930 – 1931

Lilly Svendsen (Isaksen)

1926 – 1927

Selma Kvalvåg (Norås)

1927 – 1930

Solveig Bjørnsen

1931 – 1932

Hjørdis Ommundsen

1932 – 1933 og 1937 – 1938

Benny (Thorbjørnsen) Olsen

1933 – 1934 og 1946 – 1947

Kerry Olsen (Oftedahl)

1934 – 1936

Borghild Husebø Andersen

1936 – 1937

Tordis Olsen

1938 – 1939

Margot Husebø (Meling)

1939 – 1946

Nelly Hult (Rosland)

1946 -

