
 

Dronninga fra Skjeberg 

 
 

Nominering av Marit Sørensen i Skjeberg Turnforening til Idrettsrådets ærespris 2017. 

 

På vegne av Skjeberg Turnforenings Styre, gymnaster og trenere ønsker vi å gi en sterkest 

mulig nominasjon til Marit Sørensen i Skjeberg Turn, da hun om noen virkelig hadde fortjent 

denne annerkjennelsen. 

 

Hvem er så denne dama som ofte er observert i nærheten av Skjeberghallen drassende på en 

trillekoffert fylt med permer, mapper, oversikter, møtereferater og så videre. For det skal sies 

selv om hun har en skremmende god kontroll på det aller meste som skjer er hun av den 

gamle klassen. Det er ikke alt av dataprogrammer som er tatt i bruk enda, dette selvfølgelig til 

både frustrasjon og glede for enkelte av oss andre. Men hun har sitt system som kort og 

konsist fungerer som juling. Dama er selvfølgelig ingen ringere enn Marit Sørensen. Primus 

motor og RG-dronninga fra Skjeberg.  

 

Marit Sørensen Født: 20.06.1961, bosatt i Kvastebyen Skjeberg med sin kjære Jan.  I dag 

fungerer hun som Skjeberg Turns ansikt utad og vil i år 2017 være inne i sitt 30 år som trener 

i Skjeberg Turnforening. Da er det jo passende med denne æresprisen siden hun er inne i sitt 

Jubileumsår. 

 

Marit startet med apparatturn i 1968 som aktiv gymnast og gikk deretter over til Gymnastique 

Modern som det opprinnelig het. Her fortsatte hun en aktiv karriere innen RG helt frem til 

1983. Dette kun avbrutt av et utenlandsopphold et år hvor hun bodde i Tyskland. I løpet av 

den aktive karrieren var hun med og kjempet helt i toppen i Norge. Blant annet har hun et 

individuelt NM-sølv i køllefinale og NM Sølv i tropp som hun selv trekker frem som noen av 

de beste individuelle minnene. 

 

I August 1987 bestemte hun seg for å gi noe tilbake til idretten som hadde gitt henne så mye 

og hun begynte som trener i Skjeberg Turnforening som allerede den gang hadde 

Skjeberghallen som tilholdssted. Den første gymnasten hun var trener for var Hanne Myrvin 

fra Skjeberg som i dag er trener for et spirende RG miljø i Tvedestrand, så i så måte har 

Marits arbeid gitt ringvirkninger langt utover både Sarpsborgs og Østfolds grenser. Og når 

datteren Jeanette ble stor nok var det vel i realiteten aldri noen tvil om hva hun skulle begynne 

med. 

 

Som trener alene og i samarbeid med andre har hun hatt flere gymnaster i Skjeberg Turn som 

har nådd helt til topps, ikke minst var Skjeberg Turn i flere av disse årene regnet som den 

absolutt beste klubben i Norge, selv om Asker nok har overtatt dette hegemoniet de senere 

årene. Men dette er nok takket være mye bra jobbing i Asker og ikke Marit som ligger på 

latsiden. For selv om Marit nå ikke er i like bra fysisk form som hun engang var, er 

engasjementet for idretten om mulig sterkere enn noen gang.  

 

Hun er med i Teknisk komite innen RG og er per i dag barne- og ungdomsansvarlig i 

Skjeberg Turn. Ved siden av dette er hun Trenerkoordinator/Hovedtrener. Under 

arrangementer sitter hun ofte som speaker da hun kan idretten ut og inn og vet hvem alle 

jentene i klubben er. Og i tillegg har hun et eget lag med barna fra de minste til de største. Ja 



for de minste elsker Marit og Marit elsker de. Men også de største barna setter stor pris på 

Marit. Det er få ting som er så gjevt som når Marit skal trene troppen en Lørdags formiddag. I 

en idrett hvor man legger ned et stort timeantall hver eneste uke blir man godt kjent med 

trenerne. Og for mange er nok Marit blitt mer en venninne eller reservemor enn bare en ren 

trener. Slik synes vi det skal være. 

 

Men det som også er helt sikkert er at Marit har meninger. Mange meninger om mye og 

mangt innen både idretten og klubben. Og Marit har ofte rett, men ikke alltid. Hun er stort sett 

alltid blid. Men når brillene faller litt for langt frem på nesetippen og hun gir deg et stødig 

bestemt blikk over glassene, Ja da bør du være klar. Da blir du vurdert og bør ha 

argumentasjonsrekken beredt for å forsvare dine meninger. For hun står helt klart for sine 

egne meninger. Det høres nesten skummelt ut. I virkeligheten er det ikke så farlig. Men et 

sterkt engasjement skal føles og det gjør det virkelig med Dronninga fra Skjeberg. Så fortsett 

slik Marit! Også er hun ikke langsint. Det er bra, alle får si sine synspunkter også blir man 

stort sett enig med Marit på et eller annet nivå.  

 

Per i dag har hun fortsatt en finger med i spillet i det aller meste som skjer i RG-Norge og 

ikke minst Skjeberg Turn hvor hun har ansvaret for de aller minste som hun har et særlig godt 

lag med. Sender du en mail til Marit klokka 01.00 på natta med turnrelaterte spørsmål, ja da 

går det sjeldent mer enn fem minutter før det plinger inn en mail tilbake. Et slikt engasjement 

gjennom en livsalder mener vi i Skjeberg Turnforening i aller høyeste grad kvalifiserer til en 

ærespris. Og pris eller ikke så håper vi vi får beholde Marit i  mange år til i Skjeberg 

Turnforening. For Skjeberg Turn er Marit Sørensen og Marit Sørensen er Skjeberg Turn! Så 

enkelt og greit er det bare. 

 

For Skjeberg Turn Lars Erik Eriksen 

 

 


