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2 Årsmelding 
 

2.1 Styrets sammensetning 
 
Vår 2021: 
Styreleder:   Therese Hope  
Styremedlem:   Elin Midtun 
Styremedlem:   Hege Lyngbø 
 
Fra høst 2021: 
Styreleder:   Therese Hope  
Styremedlem:   Ida Marie Iversen 
Styremedlem:   Elin Kristiansen 
Styremedlem:  Charlene Johnson 
 
 
2.2 Medlemsmassen 
 
Medlemmer i turngruppen pr 31.12.21 
 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 25+ år  
Kvinner 19 48 2 1 25  
Menn 10 4 0 0 1  
 29 52 2 1 26 110 = total 

 
Tallene inkluderer aerobic. 
 
For turnpartiene har det vært noe økning i antall medlemmer høsten 2021. 
 
2.3 Møter 

• Avholdt diverse møter med  
o trenerne 
o turnstyret 
o arrangementskomite 
o deltatt på KIL hovedstyremøter 

 
• Viktige saker som er behandlet: 

o smittevernstiltak 
o kommunikasjon med hovedstyre ifht treningstider/«koronaregler» 
o oppfølging av trenere  
o rekrutering av nye trenere 
o korrespondanse/info foreldre 
o medlemslister/ventelister  
o juleavslutning 
o innkjøp av turndrakter for partiet 4.-.7. trinn  
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2.4 Sportslige aktiviteter 
 
Turngruppen har trening hver onsdag og treningstider er pt: 

F&B og 4-5 år:  17.15 – 18.00 
1.-3. trinn:   18.00 – 19.00 
4-7. trinn:   19:00 – 20.15 
 

Turnerne har ikke deltatt på samlinger/stevner i 2021. 
 
Sommeravslutning ble ikke gjennomført slik som vanlig pga smitteverntiltak, men foreldre 
fikk mulighet til å komme å se på siste trening før ferien. 
 
Generalprøve før juleavslutningen ble gjennomført, men selve den planlagte juleavslutningen 
måtte avlyses pga smitteverntiltak. Avslutningen ble «nedskalert» slik at den var innenfor 
gjeldene regler:  

• Kun de yngste partiene fikk ha med foreldre 
• Ingen kiosksalg 
• Ingen billettsalg 
• Innsamlede premier ble loddet ut via vipps   

 
Fra høst 2021 ble det delt ut frukt til barna etter trening (Bama idrettsfrukt). 
 
Trenere  
Fra høst 2021 fikk turngruppen 3 nye trener, mens 2 sluttet.  
Turngruppens trenere i 2021 har vært: 

Alice (sluttet) 
Nathalie (sluttet) 
Linda 
Sunniva (fra august) 
Mariel (fra august) 
Stian (foreldretrener 4.-7. trinn fra august) 

Trenergruppen fra høst 2021 fungerer veldig bra og nye trenere er blitt godt kjent med barna. 
 
Aerobic  
Aerobic har trening mandag og onsdag:  

• Mandager: step med styrke og mobilitet 
• Onsdager: høypuls m/ styrke. 

Høsten 2021 ble det gjennomført 21 treninger. 
 
 

2.5 Kurs og Kompetanseheving 
2 trenere har deltatt på sikringsskurs (trampett & tumbling) i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning fra Turngruppen for året 2021     5 

 
2.6 Foreldregruppe  
Bidrag fra foreldre er vanligvis i form av diverse dugnad, hjelpetrener eller styreverv. 
I løpet av 2021 har det vært begrenset hvilke foreldrebidrag som har vært mulig med fysisk 
tilstedeværelse.  
Juleavslutningen ble godt planlagt av egen komite sammen med turnstyret. Dessverre 
medførte smitteverntiltak at avslutningen ikke kunne gjennomføres som planlagt og måtte 
avlyses kort tid før. Turnstyret takker komiteen for deres bidrag og engasjement!    
 
 
2.7 Dugnad 
Ingen dugnad er gjennomført i 2021 pga smittevernregler (Vanligvis består dette i nedvask av 
utstyrsgarasjene i KIL-hallen).  
 
 
2.8 Målsetting for 2022 
Miljø:  
Barn skal oppleve at det er gøy å være med i turngruppen. Turngruppen skal være med på å 
fremme turn som sportsgren i nærmiljøet. Vi har fokus på moro og bevegelse for de yngste og 
i tillegg grunnleggende turn for de eldste. Det er et mål at så mange barn som mulig fortsetter 
med turn og/eller annen fysisk aktivitet når de blir eldre.  
 
Sportslige aktiviteter:  
Det er ønskelig med deltakelse på aktivitetsdag, treningssamling eller stevne.  
Forslag: 

• Aktivitetsdag, Sotra Arena, 23. april, 6-10 år 
• Gymfest Vest, Etne, 27.-29. mai, 11-13 år 
• Gymfest i Vest for ungdom, Sandslihallen, 10.-12. juni, 13 år +  

 
De eldste kan gjerne ha en samling med overnatting i hallen. 
De yngre kan ha en samling av enklere art med leker og andre aktiviteter. Dette er avhengig 
av i hvilken grad foreldregruppen involverer seg. 
 
Arrangement:  
Turnstyret ønsker å gjennomføre sommer- og juleavslutning med oppvisning i 2022. 
Gjennomføring er avhengig av at foreldre stiller som arrangementskomite og bidrar med 
andre dugnadsaktiviteter ifm disse arrangementene.  
Dato for sommeravslutning er 8. juni. 
 
Turnstyret ønsker å fortsette med idrettsfrukt etter trening da en ser at dette er noe de fleste 
barna setter pris på. 
 
Foreldreinvolvering:  
Turnstyret ønsker at foresatte involverer seg i gruppens aktiviteter (dugnad, hjelpetrener eller 
styreverv). 
For partiet 4-5 år er det innført rullering av foreldrehjelp inne i hallen på hver trening, dette 
for å avlaste trenere slik at de kan fokusere på gjennomføring av planlagte aktiviteter på 
trening.  
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Trenere:  
Målsetning er å opprettholde en trenergruppe med turnkompetanse og relevante kurs må tilbys 
til trenere. 
Pr nå er det ikke behov for nye trenere, men det bør vurderes om turngruppen bør ha en fast 
trenervikar.  
 
Innkjøp: 
Turnstyret foreslår å kjøpe inn en ny springkasse (skum) da den klubben har er defekt.  
 
Ledelse:  
Turngruppen skal være godt ledet og administrert. Medlemmer, trenere og foreldre skal 
oppleve at gruppen er veldrevet. En viss kontinuitet bør tilstrebes i turnstyret. 
 
Styrets praktiske oppgaver 

• Miljø:  
o Vi tar sikte på å være til stede på alle treninger, synlighet 

• Trenere:  
o Oppfølgning av trenerne 
o Trenerkontrakter / lønn 
o Kurs (kompetanse) 

• Ledelse:  
o Sette i gang en gruppe foreldre til å arrangere avslutning 
o Organisere dugnad 
o Innkjøp av utstyr 
o Medlemslister 
o Kommunikasjon/informasjon foreldre 
o Styremøter, hovedstyremøter 
o Sørge for innbetaling av diverse egenandeler 
o Politiattester 

• Dugnad:  
o Arrangere dugnad for vask av utstyrsrom i KIL-hallen (avklares) 
o Dugnadsoppgaver ved evt sommer- og juleavslutning  
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2.9 Økonomi 
Årsresultatet 2021 endte på kr 24.447 i overskudd. Hovedinntekten som er treningsavgift er 
lavere enn vanlig pga innbetaling nå er gjøres i 2 ganger pr år, dette startet høst 2021. Største 
utgifter var lønn til trenere, forbundskontingent og trenerlisenser. 
 
I budsjett for 2022 er driftsresultat kr 36.304 i overskudd. Det er budsjettert med 87 aktive 
medlemmer i turngruppen og 20 medlemmer for aerobic. 
Hovedinntekt er treningsavgifter og grasrotmidler, største utgifter er lønn til trenere, 
forbundskontingent, trenerlisenser, innkjøp utstyr, administrasjonskostnader. 
 
Det bør i 2022 fokuseres på å opprettholde inntektene for å kunne finansiere utgiftene (holde 
stabile medlemstall, kiosksalg, billettsalg og evt inntektsbringende dugnad), dette er lagt inn i 
budsjettet. Det er budsjettert med innkjøp av sprangkasse.  
 
Resultat 2021 og budsjett 2022:  
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2.10 Sluttkommentar 

 
2021 ble også preget av diverse smitteverntiltak og førte til at noen treninger ble avlyst. I 
tillegg kunne ikke sommer- og juleavslutninger gjennomføres som vanlig.    
 
Turngruppen har i 2021 hatt venteliste på partiene 4-5 år og 1.-3. trinn.  
 
Turngruppen disponerer nå hele hallen under trening for F&B og 4-5 år, og 2/3 av hallen for 
det eldste partiet. Ved fordeling av halltid fremover må dette opprettholdes. 
 
Turngruppen bruker Spond for medlemslister, registrering av oppmøte og som 
informasjonskanal. Spond brukes også ved betaling av treningsavgift som er en stor 
forbedring fra tidligere system. Dette ser en ved at turngruppen ved årsskiftet kun hadde 2 stk 
utestående (ubetalte) treningsavgifter. 
Fra 2021 er innbetaling av treningsavgift oppdelt i 2 (kr450 x 2 for turngruppen).  
 
For info: Forskjell mellom kontingent og treningsavvgift er som følger:  
Medlemskontingent: Medlemskap i KIL og NIF, driftsmidler til KIL, lønn til administrasjon, 
diverse rabatter.  
Treningsavvgift: Forsikring/lisens for medlemmer og trenere, trenerlønn og utstyr/materiell.  
 
Minner om at medlemsskapet i idrettslaget gjelder til en gir skriftlig beskjed om utmelding. 
For medlemmer som til høsten endrer parti pga alder er ny innmelding ikke nødvendig.   
 
Det er viktig at alle melder sitt barn på/av til hver trening i Spond. Dette i forhold til 
planlegging av trening og for innkjøp av idrettsfrukt. 
 
Turngruppen takker alle medlemmer, trenere, styremedlemmer og foreldre som har bidratt i 
turngruppen i løpet av året 2021.  
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3 Regnskap 
For regnskap 2021, se kap 2.9 
 

4. Forslag 
Forlag fra turngruppen som skal tas opp på årsmøtet: Ingen.  
   

5. Fastsettelse av treningsavgift  
Ingen forslag om endring av treningsavgift for turngruppen. 
Evt endringer i medlemskontingent besluttes av årsmøtet. 
 
For turngruppen gjelder følgende satser: 
Aldersgruppe Medlemskontingent  Treningsavgift Totalt 

 
Barn Kr 400 Kr 700 Kr 1100 
Voksne Kr 400 Kr 1300 Kr 1700 

 
 

6. Budsjett 
 

For budsjett 2022, se kap 2.9. 
 
 
 

7. Valg 
Nåværende styre fortsetter dette semesteret (frem til sommer 2022), men fra KIL-årsmøte vil 
Ida Iversen overta som leder i turngruppen etter Therese Hope. Leder for turngruppen er også 
styremedlem i KIL hovedstyre.  
 
Pt er hvert parti representert i turnstyret og en slik sammensetning er en fordel.   
 
Fra høst 2022 må det rekrutteres minimum ett nytt styremedlem (helst 1 fra 4.-7. trinn). 
Dersom flere ønsker å delta i turnstyret kan en gi beskjed til leder i turngruppen. 
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