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Turnstyrets årsberetning 2017 

 
 
 
1. Tillitsvalgte 
Styrets sammensetning i perioden har vært: 
Leder   Hege Straumbotn 
Kasserer:  Pål Lindland 
Styremedlemmer:  
  Bernt Alfnes 
  Geir Inge Langdal  
                             Susan Davidsen 
                             Anneli Straumbotn 
                             Tone Holme 
   Ida Løken Normann 
       
2. Møtevirksomhet 
Styret har avviklet 4 styremøter.  
For å gi GIF- medlemmene bedre innblikk i styrets arbeid kan nevnes:  

 Økonomi  

 Tilgang til trenere og utvikling 

 Drift av hallen 

 HMS Turngruppa jobber godt og har rutiner for Sikkerhet – Brannvern og Vedlikehold av 
hallen. 

 Anneli Straumbotn i administrativ stilling (3 t. i uka) med ansvar for medlems 
systemet/håndtering, påmeldinger og fakturering. Fungerer veldig bra gir tilnærmet 
lik 100% innbetaling av treningsavgift og kontroll over utøvere som står på venteliste. 
 

 
3. Medlemsutvikling 

Gruppa har totalt ca. 300 medlemmer. 
Vi har stabil tilgang på nye utøvere. Barnepartiene blir fort fylt opp, og vi oppretter 
ventelister.  
Veldig stor pågang i partiene 7-9 år og opptil 50 på venteliste.  
 
 
4. Verdier, profilering og kommunikasjon 
Turngruppa har ikke kapasitet til å jobbe mye med elitesatsning, så vi jobber mest i bredden. Vi er et 
lavterskel tilbud, og stenger ingen ute pga økonomi.  
Profilering skjer mest gjennom positive oppslag i lokal avisa og gjennom Facebook-siden vi har 
opprettet.  
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5. Gruppenes aktiviteter   
Tilbud: 
Konkurransepartiene – trener hele året. 
Apparatturn guttene 
Apparatturn jenter 
Aspirantjentene 
Troppsgruppen 
Rekrutt Tropp 
Aspirant Gutter. 
 
 
Barnepartier- sesonger : jan-mai og august - november 
Foreldre/barn  2,4- 4 år og 4- 5 år,  tirsdager 
5- 6 år, torsdager 
7-9 år, torsdager 
10+. tirsdager 
Basis 
Turn for voksne 
 
Trenere  

Det ble ansatt ny trener for apparatjentene, Mari Asp,  i ca. 50% stilling (22 t. i uka) f.o.m. 1. 
august etter at Naja Rosted sa opp sin stilling etter 10 år. Mari har vært på landslaget i turn i 
sin tid og kommer fra Sandnes der hun har væt turntrener. Mari trener også andre lag.  
 
Børre Jensen   Har ansvaret for barnepartiene, troppspartiene og apparat og  
                                                         aspirant gutter samt Basis og Turn for voksne. Han har også ansvar 
                                                         for koordinering og opplæring av trenere. 
                                                          
Mari Asp (fra august)  Apparatjenter, Aspirantjenter samt bidrar på Tropp, basis, Tropp,       
                                                         rekrutt, 10+. 
Synne Lindland   Trener, aspirant og apparat jenter 
Tina Lindland   Hjelpetrener, asp gutter 
Tone S. Holme   2,5- 4 år og 4-5 år 
Tuva Hjaltidottir  10+, hjelpetrener 2.5-4-5 år 
Jonas Ng Langdal                           5-9 år, 10+ 
Simon Ng Langdal                          5-9 år, 10+ 
 
Hjelpetrenere 
Malin S. Moer 
Regina Alfnes 
Mathea Ng 
Amanda Kristiansen 
Andrea Ng Langdal 
Marina W. Christiansen 
Maren Normann 
Anna Normann 
Selma Gullikstad 
Celine Hicks 
Ida Tøftum 
Keth B. Lauritsen 
Peter Rønbeck 
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Hovedmål for 2017 
- Utarbeidet en progresjonsplan for breddepartiene slik at vi sikrer nok turnere i fremtiden, både i 
basis partiene og i konkurransepartiene 
- Sikre kontinuerlig utvikling av ungdoms trenerne, slik at de opplever jobben som meningsfylt 
- Sikre at GIF Turn får en fast Hovedtrener for barne,-/basis partiene 
- Sikre en god økonomisk styring av driftsmidlene innen postene trenerelønn og kompetansemidler 
- Sette faste rammer for trenerdekning på de forskjellige partiene/nivåene (i forhold til antall 
utøvere) 

- Alle mål er nådd. 
 

  
 
Foreldrekontakt: 
Aspirant/apparat gutter: Geir Inge Langdal 
Apparatjenter: Susann D. Torkildsen 
Aspirant jenter: Monica Gudim 
Tropp: Ida L. Normann/ Siv Cathrine Moe/ Linda Cecilie Hicks 
Rekrutt: Andreas Moer 
 
- Treningstider 
Vi leier egen hall og bruker den over 30 timer selv til egen aktivitet. 
 
Støtteordninger 
Kommunale midler  
OK Bingo                    
Momskompensasjon 
Grasrotmidler 
LAM fra kommunen 
 
Økonomi 
- Treningsavgifter 
Barnepartiene: 2,5 år – 5 pr år kr 1050,- pr semester, 5 - 9 år: 1200  
10+ partiet: kr 1400,-      
Tropp:           kr  2200,- 
Aspirant gutter: 2200,- 
Aspirant jenter: 2300,- 
Apparatturnere: kr 2500,-/ 2750,- 
 
- Dugnad 
Drifte egen hall og utstyr: vedlikehold og ukentlig vask. 
Felles vask. 
Juleoppvisning 
 
- Samarbeidspartnere 
Anthon B. Nielsen(utleier) 
Varingskollen snowboardklubb 
 
- Utleie 
Varingskollen snowboard klubb flere lørdager høsten 
GYMBO AS, ved Børre Jensen gjennom hele året.  
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- Målsetting 
Være en bredde turngruppe 
HMS (utstyr etc.) 
Jobbe med ungdomstrenerne 
Videreføre økt foreldreengasjement – deltagelse på dugnad 
Det jobbes videre med konkrete tiltak. 
 
 
-Utstyr 
Det ble ikke investert i noe utstyr i 2017.  
 
 
6. Utviklingsarbeid 
Fokus på ungdomstrenerne. 
Vi tenker fremover i forhold til egen hall  (Slattumhallen) og jobber for å engasjere flere foresatte, for 
vi ser at det er en vei å gå. Med egen hall vil vi kunne øke antall medlemmer, arrangere 
kretskonkurranser og samlinger, noe som innebærer større foreldre-engasjement. 
Forberedelsene til ny hall har startet og engasjementet er på plass fra både trenere og styret. 
 
 
7. Sluttord 
Vi er en gruppe som har utviklet oss godt det siste året og satser på å opprettholde det gode arbeidet 
også i 2018. 
Engasjementet for ny hall er stort og alle ser fram til den kan tas i bruk. 
 
 
 
Mars 2018 
Turnstyret 
 


