ELVERUM TURN
ÅRSBERETNING FOR DRIFTSPERIODEN
2016
BAKRUNN:
Styret i Elverum Turn finner det nok en gang betimelig å påpeke at 2016 var
og ble et turbulent år. Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte den
23.11.2016. Her ble det nedsatt et AU (Arbeidsutvalg) som skulle jobbe frem
til årsmøtet 2017. Dette er lovfestet å avholdes innen utgangen av mars
hvert år.
Årets årsmøte er for driftsåret 2016.
Årsakene til 1 ½ år med problemer er veldig grundig omtalt i årsrapporten av
2015. I sum er årsakene til sen avholdelse av årsmøtene tidligere år, godt
begrunnet i de prosesser som er gjennomført, samt sykdom.
Styret har grepet fatt i de utfordringer som forelå, og jobbet meget hardt for å
finne løsninger. Bl.a. er NGTF og HGTK koblet inn i prosessen.
AU sitter frem til årsmøtet 29.03.2017. Da legger valgkomiteen frem et
forslag til videre styresammensetning. Først når et nytt styre er valgt, er
samtlige av det gamle styret er formelt ute.
Det skal sies at 2016 var et år hvor grupper og enkeltpersoner jobbet hardt
for å finne løsninger som man kan jobbe videre med. Analyser av tidligere
drift, samt forhold rundt utgifter og inntekter har vært nyttig å få på plass.
Men det er å bemerke at det fortsatt er et stort arbeid som gjenstår.
Det er viktig for Elverum Turn «å ta de riktige grepene» slik at klubben er
forberedt på fremtiden. Økonomien i Elverum Turn var i 2016 til tider kritisk
svak. Mot slutten av 2016 la AU derfor ned en stor arbeidsinnsats, blant
annet i forbindelse med elektronisk medlemsregistrering, fakturering og
regnskap, for å bedre likviditeten og sørge for å etterleve myndighetskrav.
Arbeidet med ny organisasjonsplan, klubbhåndbok, økonomihåndbok og
retningslinjer ble startet opp. Dette organisasjonsutviklingsarbeidet
fortsetter for fullt i 2017.
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1. STYRETS SAMMENSETNING:
Styret har i perioden hatt to sammensetninger:
Den formelle/ansvarlige:
Leder:
Eli Bekken
Nestleder Harald Johnson
Styremedl. Elge Kristina Elfving Namtvedt
Gry Helstad Gudbrandsgård
Chamilla Strædet Kristoffersen
Marius Bergan
Tore Hornsletten
Lars Jørgen Fjeld
Arbeidsutvalget som ble nedsatt den 23.11.2016 er:
Elge Elfving-Namtvedt
Frode Sveen
Per Aarstad
Steinar Kroken
Tore Hornsletten
Marius Bergan

Leder
Elektronisk medlemsregistrering
Økonomi
Sponsorarbeid, kontakt mot TAIK
Dugnadslister / BKTS

Styret har sittet i hele perioden fra 2014 – årsmøtet 2016. Mens AU tok over
den daglige driften etter årsmøtet den 23.11.2016.

2. MEDLEMMER PR. 31.12.2016:
Jenter under 19 år
Gutter under 19 år

251
180

medlemmer
medlemmer

Totalt under 19 år

431

medlemmer

18
41

medlemmer
medlemmer

59
490

medlemmer
medlemmer

Damer over 19 år
Herrer over 19 år
Totalt over 19 år
Totalt

Det er sannsynlig at en del personer som faktisk var medlemmer i Elverum
Turn ikke var registrert i Mysoft pr. 31.12.2016, da vi ikke hadde tilgang til
alle medlemsopplysningene på det tidspunktet.
Pr. 22.03.2017 var det registrert 529 barn, 51 ungdommer, 4
støttemedlemmer og 73 voksne (over 19 år) – totalt 657 medlemmer.
Det var registrert totalt 984 medlemmer pr. 31.12.2015.
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MØTEVIRKSOMHET:
Det er avholdt 3 møter i AU i desember 2016 og møte med instruktørene i
perioden etter den 23.11. I tillegg til flere møter med enkeltinstruktører/
grupper instruktører og foreldre (konkurranseparti/jenter).
I tillegg har det vært daglig kommunikasjon via Whatsapp, telefon og e-post
mellom medlemmene i AU.
Det har vært evalueringsmøter med Norges gymnastikk- og turnforbund i
forbindelse med toppidrettssatsing gutter.
Deltakelse i kretsstyret:
Johanna Brandsegg
Lotte Lien Hvidsten

-

kretsleder

Deltakelse i Norges gymnastikk og turnforbund:
Harald Johnson
leder Teknisk komite for turn menn
Gikk ut pr 31.12. 2016. Sittet fra 2004 2016
4.

ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG KURS:

Arrangement:
Elverum turn hadde ingen store nasjonale arrangement i 2016. Men
arrangerte 2 av lokale cup i Hedmark gymnastikk- og turnkrets i tillegg for
juleoppvisning.

Konkurranseturn:
Det har ellers vært en aktiv periode for noen av konkurranseturnerne, med
mye konkurranser, reiser og samlinger.
Vetle Talsnes har deltatt på Landslaget i 2016. Niklas Marton Syverhuset og
Didrik Rotbakken Gundersen har blitt tatt inn i rekrutteringsgruppen for
gutter i Norges gymnastikk- og turnforbund.
Vi har hatt deltakere med i alle 4 cupene i turn, både aspiranter, rekrutter
og klasseturnere. Cupmesterskapet ble arrangert i Elverum.
Vi har hatt med utøvere i Norges cup-konkurranser for både jenter og gutter,
hvor det også ble nådd gode resultater. Aino Namtvedt vant klasse1 i 24 cup
i Bergen i juni, og fulgte opp på høsten å vinne mangekamp på klasse 1 på
Norgesfinalen.
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Kretslaget i turn har også denne sesongen hatt sine treningssamlinger i
Turnhallen i Elverum.

Dommere:
Vi har hatt følgende dommere fra Elverum turn:
Harald Johnson
– turn menn
Kristian Fjeld
- turn menn
Erik Enersen
- turn menn
Eilen Kårli
- turn kvinner
Rita Røgeberg
- turn kvinner
Vi har for tiden ingen dommere i troppsgymnastikk.
Det er viktig å påpeke at klubben pr. 31.12.2016 står uten
forbundsdommere, før resultatene foreligger fra nytt forbunds- og
kretsdommerkurs januar 2017.

Bredde
Juleoppvisningen i 2016 samlet også i år et stort antall mennesker. Dette er
fortsatt årets høydepunkt. Selv om det er en større utfordring å arrangere
den på Terningen Arena enn det var i Elverumshallen. Men god stemning er
det. Det var også en gest til våre trenere at julebord tradisjonen ble
gjenopptatt.
Vi hadde ca. 45 utøvere på barnekretsturnstevnet i Hamar i juni. Her har
fortsatt vi en utfordring i få med flere utøvere. Det er noen aktive damer som
jobber strukturert med dette nå og takk til dem. I 2017 er det Elverum Turn
som er arrangør av Barnekretsturnstevnet.
Basisgruppen for voksne har et høyt nivå og antall deltakere ligger på ca. 1520. Dette er en gruppe vi må jobbe videre med slik at vi får flere deltakere.
Denne sesongen har vi hatt godt velfungerende trenere på breddepartiene.
Det siste året har det vært godt tilsig av flinke ungdommer som ønsker å
være trener. I tillegg har kommunikasjonen forbedret seg betraktelig, og
gjennom facebook har trenere kunne skaffe vikarer.
God markedsføring av disse partiene er viktig for å stå i konkurranse med
andre aktiviteter som dukker opp for samme aldersgruppen.

Samarbeidspartnere
ELVIS idrettslinjen har hatt noe basistrening i Messehallen og noe på
Terningen Arena.
Elverum kommune har åpen hall i Messehallen hver mandag rett etter
skoletid. Her stiller Elverum turn med instruktører.
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Elverum Folkehøgskoles snowboardlinje og friluftslinje har trent basistrening
hos oss sammen med Marius Bergan. I tillegg har Folkehøgskolen leid
klatreveggen regelmessig. Når det gjelder klatreveggen, er nye regler kommet
på plass.
Hernes institutt har leid klatreveggen i perioder hele sesongen.
Lillehammer brettklubb, Storhamar Ishockey og Norges toppidrettsgymnas
har leid seg inn på helgetreninger.
FRISK opptreningssenter har leid klatreveggen i perioder i 2016.
Kongsvinger turn og Rena turn har leid turnhallen en dag i måneden.
I tillegg har det vært en god del sporadiske lag og foreninger som har leid
halltid.
Barnehager i Elverum har leid seg inn i Messehallen.

5. ØKONOMI OG REGNSKAP:
Regnskapet var tilnærmet ferdig for 2015 under ekstraordinært årsmøte
23.11.2016. Driftsregnskapet for 2015 viste da et driftsoverskudd på
162905,86, men regnskapet for 2015 ferdig revidert blir først lagt fram på
årsmøtet den 29. mars 2017.
2016 var et tøft år for klubben økonomisk. Det ble fra årsskiftet 2015/16
inngått nye avtaler med Terningen Arena Idrett og Kultur. Dette vil på sikt
kunne gjøre det lettere å få driften i balanse, men det trengs innsats til å få
likviditeten god.
Fra 2016 har Terningen Arena Idrett og Kultur tatt over driften av
klatreveggen og det vil gi oss mindre leie. Inntektene på klatreveggen har
ikke dekket opp leien. Samtidig ble utstyret i turnhallen overtatt av
Terningen Arena Idrett og Kultur som motregning av utestående halleie.
Dette vil være positivt i den for stand at de er ansvarlig for vedlikehold og
fornyelse av utstyret. Det er avsatt kr 100.000 pr. år til vedlikehold av
Terningen Arena Idrett og Kultur. Her må Elverum Turn også bli flinkere til å
melde inn behov, som videreformidles.
Vi ser samtidig at trenerlønningene er blitt høye som konsekvens av
konkurranse med andre klubber og ungdommer som søker andre stillinger.
Samtidig må vi være mer aktive i utleie av hallen på helger framover for å få
en god inntekt.

Dugnadsinnsats
Det har også i år vært utført en stor dugnadsinnsats blant foreldre og
foresatte i gruppen. Vi har tilsynsvakter i Elverumshallen 4 kvelder hver uke
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og på Terningen Arena hver kveld hele uken. Dette er blitt en stor
inntektskilde for oss.
I tillegg
•
•
•

har vi noen faste arrangement hvor vi deltar med dugnadsinnsats:
Birkebeinerrennet
Birkebeinerrittet
Åpen hall arrangementer vår og høst.

Det må jobbes mot nye faste dugnader og andre inntektskilder.

6. KURS/UTDANNELSE:
Hedmark gymnastikk- og turnkrets har avholdt en del kurs i Turnhallen og
vi har hatt mange deltakere med.
Videre har vi:
Trener 2
Trener 2
Trener 2
Trener 1
Trener 1
Trener 1
Trener 1
Trener 1

turn kvinner
turn menn
turn menn
barn
barn
Basis
Basis
Basis

-

Kurslærer i troppsgymnastikkKurslærer i gymlek/idrettens
grunnstige/SALTO
–
Kurslærer i gymlek
-

Marius Bergan
Harald Johnson
Kristian Fjeld
Johanna Xantippa Brandsegg
Hans Erik Brandsegg
Erik Enersen
Joachim Haukeberg
Eilen Kårli
Marius Bergan
Marius Bergan
Johanna Xantippa Brandsegg

7. TRENING
Apparatturn har hatt sine treninger i Turnhallen. Det har vært ca. 30 jenter
og 18 gutter på konkurranseturn som har trent 2-5 dager i uka.
Konkurransegruppene trener inntil 6 dager pr. uke for de eldste og 2-3 dager
for de yngste.
Det er forparti i Messehallen som trener to ganger i uka og som rekrutterer
til konkurransepartiet.
Troppsgymnastikk har hatt 1 rekrutt/aspiranttropp på ca. 20 utøvere, som
har trent to ganger i uka, junior og seniortroppen har trener sammen, da det
er liten aktivitet i de to gruppene. Junior og rekruttroppen har vært ute og
konkurrert denne sesongen. De har en god progresjon og drives godt.
I tillegg har vi et parti for ungdom som ikke ønsker å konkurrere. Disse er i
alderen fra 11-25 år, med hovedtyngden på aldersgruppen 16-20 år.
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Cheerleadingsgruppens juniorer og seniorer trener tre ganger pr. uke, men
nybegynnerne en gang i uka. De har ønske om mer tid, men pr. i dag har vi
ikke ledig kapasitet til det. De trener i Messehallen.
Ellers har vi mange barnepartier i Turnhallen:
1 parti for 2-åringer
1 parti for 3-åringer
1 parti for 4-åringer
1 parti for 5 åringer
1 parti for 6 åringer
1 parti for 7-åringer
1 parti for 9-åringer
1 parti for 10 år og eldre SALTO
I tillegg har vi:
Basisgruppe for voksne med varierende deltakelse, men stort sett ca.
15-20 voksne damer og menn som trener en gang i uka.

Trenere/instruktører
Instruktører for sesongen 2016 har vært:
Bergan, Marius
Fjeld, Kristian
Brandsegg, Johanna Xantippa
Brandsegg Magnus
Fjeld, Lars Jørgen
Pop, Alexandru
Jensen, Chanettelin
Lundstein, Eirik Thingstad
Hvidsten, Lotte
Haukeberg, Joachim
Støen, Melanie
Dalehaug, Benjamin
Dybdahl, Julie
Harby, Jonathan
Berge, Vegard
Sandal, Esmeralda
Marken, Sina Østerhagen
Gleditsch, Ruben
Engen, Øyvind
Lillekjendlie, lars
Boland, Solveig
Kårli, Eilen
Røgeberg, Rita

7. UTMERKELSER:
7

Hauan, Rikke
Zainab, Sara
Engen, Øyvind Schulstad
Lillekjendlie, Lars
Vasaasen, Maja
Hornsletten, Tonje
Økseter, Heidi
Bjørnebye, Lise
Meskau, Anna
Eek, Anna Aakran
Sveen, Åshild Melgård
Nilsen, Kristine O
Garrad, Samantha
Enersen, Erik
Uthus, Oscar
Midthun, Marie
Laursen, Cecilie
Aanerød, Frida Stenhammer
Her må AU korrigere
trenere/instruktører med frafall
og tilgang gjennom 2016.

Kretsens fortjeneste medaljer i sølv:
1996:
Steinar Jensen
1996:
Anne Tidemand Berg
1997:
Roger Amundsen
2001:
Eli Bekken
2003:
Karin Joten
2005:
Harald Johnson
2007:
Lars Jørgen Fjeld

Kretsens fortjenestemedalje i gull:
1932:
Gunnar Østmo
1935:
Oskar Skibnes
1991:
Henry Veen
2011:
Roger Amundsen
Henry Veens pokal har blitt tildelt:
1993:
Karin Joten
1994:
Frank Furnes
1995:
Anett Amundsen
1996:
Eli Bekken
1997:
Anne Tidemand Berg
1998:
Ikke utdelt
1999:
Åse Birgitte Kjus Elle
2000:
Ida Finstad
2001:
Lars Jørgen Fjeld
2002:
Marius Bergan
2003:
Marianne Bekken
2004:
Johanna Kivilohkare Brandsegg
2005:
Silje Solbakken Syversen
2006:
Harald Johnson
2007:
Emilie Holmseth Risberg
2008:
Erik Enersen
2009:
Kristian Fjeld
2010:
Ingen
2011:
Hans Erik Brandsegg
2012:
Ingen
2013:
Roger Amundsen
2014:
Ingen
2015:
Ingen
2016:
Ingen
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8. ANLEGG
Elverum turn flyttet all sin konkurranseaktivitet til Terningen Arena fra nytt
år 2011. Turnhallen er i full drift hele året mens klatreveggen er stengt om
sommeren. Pr mai 2016 er det nå inngått ny avtale med TAIK som gjør det
enklere å tenke fremover.
Alle breddepartiene har sin treningsarena i Elverumshallen.

9. FREMTIDSPLANER OG -MÅL:
Bredde
Vår største oppgave i året som har vært, er å holde på alle våre medlemmer og gi de
et tilfredsstillende tilbud, og opprettholde den positive holdning og utvikling i
turngruppa. Det må jobbes bevist for å øke antall medlemmer og dette på alle
aldre og nivåer.
Det må jobbes aktivt for å få opprette flere basistreningsgrupper for andre idretter
og for voksne.
Vi ønsker å gi alle barn fra 6 år mulighet til å trene to ganger pr. uke, der den ene
gangen er i turnutstyr som er beregnet på små barn.
Vi har også en målsetting om å få et tilbud til fysisk- og psykisk
utviklingshemmede.

Konkurranseturn
Fortsatt ha gutteturnere på nasjonalt nivå i alle klasser. Få jentegruppen større, og
heve nivået på jentene. Det må jobbes aktivt med rekruttering til
konkurransepartiene.
Opprette nye aspirantpartier i Messehallen.
Vi ønsker å få utdannet flere dommere i konkurranseturn kvinner og menn.

Troppsgymnastikk
Vi har en målsetting om å få et stabilt troppsgymnastikkmiljø og øke aktiviteten.
Det er en målsetting å delta i flere nasjonale konkurranser. Vi ønsker å få etablert
en aspiranttropp som kan trene 2 ganger pr. uke.
Vi ønsker å få utdannet flere dommere i troppsgymnastikk.

Terningen arena.
Vår målsetting er å videreutvikle aktiviteten i Terningen Arena og lage den til en
sosial samlingsplass for klubbens medlemmer.
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Administrasjonen
Strategien er at vi i løpet av kort tid skal kunne få økonomien i balanse slik
at det kan bli mulighet for en deltidsstilling i administrasjonen. Dette kan
på sikt gi nye inntekter og nye muligheter for videreutvikling.

Elverum,
For styret/ AU
i Elverum Turn

………………………………………………

……………………………

……………………………………………….

……………………………

……………………………………………….

…………………………..
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