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Styrets sammensetning i 2021 

  
Leder:    Lena Oprand Heggelund 

Nestleder:   Marianne Færøyvik 

Styremedlem:   Kristin Åberg 

Styremedlem:  Anja Støback Bjørsvik 

Styremedlem:   Børge Johansen 

1. Varamedlem: Hårek Guneriussen 

2. Varamedlem: Anastasia Henriksen 

3. Varamedlem: Silje Moan  

I tillegg inngår avdelingsledere fra underavdelingene: 

Styremedlem:  Stine Larsen Loso (Avdeling RG) 

Styremedlem:  Stine Fladseth (Avdeling TK) 

Styremedlem:  Monica Engen (Avdeling TM) 

Styremedlem:  Tormod Eilertsen (Avdeling TT) 

 

Komiteer 

Lovkomite 

Inge Falck Olsen 

Hans Arne Broks 

 

Hederstegnskomite 

Birgitte Lekang 

Espen Åberg 

Marit Sundelin 

Kjell Johansen 

Stine Larsen Loso 

 

Valgkomite 

Carina Falck Esaiassen 

Thomas Helge Hansen 

 

Kontrollkomite 

Kent Jæger Holmen 

Kjetil Sundelin  
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Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 10 styremøter hvor 56 saker er behandlet. 

I juni ble det gjennomført ekstraordinært styremøte i forkant av årsmøtet, med sportslig plan og 

revidering av lov og organisasjonsplan på agendaen. 

 

Spesielle oppgaver 

Det ble i 2021 gjennomført grovkartlegging av HMS systemet og utarbeidet handlingsplan i forhold 

til funnene i kartleggingen. Det ble avdekket flere områder som er mangelfulle, og som skal følges 

opp av daglig leder. Det er viktig at styret etterspørrer og følger opp dette arbeidet. 

Dette gjelder blant annet avvikssystem, verneombud, risikovurdering, vernerunder og dokumentert 

vedlikehold av utstyr. 

Andre oppgaver behandlet i styret er opprettelse av ny deltidsstilling breddetrener, innledende 

arbeid med revidering av organisasjonsplan og foreningens lover, oppfølging av klagesaker, system 

for melding av skader for gymnaster, , håndtering av covidrestriksjoner (ikke trening for voksenturn 

over 20 år), retningslinjer for utøvelse av trening, oppfølging av årsmøtevedtak, trenersituasjonen i 

Avdeling Turn Tropp, økonomi/regnskap, smittevern, styrets arbeid (opplæring styremedlemmer, 

styrets ansvar, type saker, forventninger), praksis for inntreden varamedlemmer, solidaritetsfond og  

budsjett. 

Foreningen har søkt på det som har vært tilgjengelig av kompensasjonsordninger, for å dekke tapte 

inntekter pga avlyste aktivitet. 

 

Våren 2021 ble det utarbeidet sportslig plan for foreningen. Dette var et omfattende arbeid ledet av 

sportslig utvalg, og planen var til høring hos styret i flere omganger. Planen ble fremlagt og vedtatt 

av årsmøtet. Planen er et levende dokument og skal årlig revideres, endringer skal godkjennes i 

årsmøtet. 

 

Høsten startet med at daglig leder dessverre sa opp sin stilling hos oss. En ansettelsesgruppe 

bestående av styreleder, nestleder og et styremedlem iverksatte rekrutteringsprosess for å få ny 

leder på plass så raskt som mulig. Etter to intervjurunder, ble innstillingene drøftet i styret og en 

søker ble tilbudt stillingen. Ny daglig leder ble ansatt fra 24.januar 2022. 

 

Styrets arbeid i 2021 ble igjen påvirket av pandemisituasjonen og året ble, som i 2020, krevende på 

mange måter. Det har vært perioder med økt smitte og varierende grad av restriksjoner, og 

utfordrende å planlegge aktiviteter. 

 

Det er viktig at vi tar tilbake det sosiale miljøet i hallen, arrangerer konkurranser og oppvisninger, 

samlinger og andre møtepunkter for både gymnaster, ansatte og foresatte. 

 

Tusen takk til alle som bidrar! 

Tromsø Turnforening takker alle sponsorer og øvrige ildsjeler for godt samarbeid i 2021.  

På vegne av styret 

Lena Oprand Heggelund 

Styreleder  
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Medlemsoversikt 
 

Etter at vi flyttet over til Templarheimen økte medlemstall og aktivitetstilbud, men vi ser en nedgang 

i 2021. 

 

Medlemstall: 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 

0-12 742 865 997 971 809 

+13 204 282 341 340 270 

Sum 946 1147 1338 1311 1079 

(De som var medlem bare deler av året er også tatt med i beregningen, inkludert alle trenere og styrets 

medlemmer) 

 

Kjønnsfordeling: 

  0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 

Kvinner 195 385 71 27 93 871 

Menn 101 128 21 8 50 208 

  296 513 92 35 143 1079 
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Økonomiske betraktninger 
 

REGNSKAP MOT BUDSJETT OG FJORÅR 

 

  Regnskap 2021* Budsjett 2021 Regnskap 2020 
Salgsinntekter  5 245 569 5 631 602 5 797 690 

Tilskudd 1 394 993 772 000 1 441 538 

Leieinntekter  1 461 394 1 325 004 1 347 990 

Andre driftsinntekter 947 221 1 626 500 988 926 

SUM DRIFTSINNTEKT          9 049 177 9 355 106 9 576 143 

        

Vareforbruk 950 966 983 898 1 020 964 

Personalkostnader 4 680 711 4 644 166 4 109 827 

Avskrivninger 29 092 10 667 184 046 

Andre kostnader 3 593 871 3 454 802 3 678 476 

SUM DRIFTSKOSTNAD       9 254 639 9 093 533 8 993 313 

        

DRIFTSRESULTAT                     -205 462 261 573 582 830 

        

Finansinntekter 74   920 

Finanskostnader 549   2 145 

RESULTAT FØR SKATT                   -205 937 261 573 581 605 

*med forbehold om endringer etter revisjon 

 

AVDELINGSREGNSKAP 

 

  REGNSKAP 2021* 

  ATT ATM ATK ARG ADM TTF 

Salgsinntekter  0 59 280 38 892 203 307 4 944 090 5 245 569 

Tilskudd 0 0 0 132 318 1 262 675 1 394 993 

Leieinntekter  0 0 0 0 1 461 394 1 461 394 

Andre driftsinntekter 5 000 51 202 107 234 59 055 724 730 947 221 

SUM DRIFTSINNTEKT          5 000 110 482 146 126 394 680 8 392 889 9 049 177 

              

Vareforbruk 2 104 95 847 130 383 280 832 441 799 950 966 

Personalkostnader 1 171 5 402 4 465 32 071 4 637 602 4 680 711 

Avskrivninger 0 0 0 0 29 092 29 092 

Andre kostnader 0 71 083 74 986 117 143 3 330 658 3 593 871 

SUM DRIFTSKOSTNAD       3 275 172 332 209 835 430 046 8 439 151 9 254 639 

              

DRIFTSRESULTAT                     1 725 -61 850 -63 709 -35 366 -46 263 -205 462 

              

Finansinntekter 0 0 0 0 74 74 

Finanskostnader 0 0 0 0 549 549 

RESULTAT FØR SKATT                   1 725 -61 850 -63 709 -35 366 -46 737 -205 937 

*med forbehold om endringer etter revisjon 
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Driftsinntekter 

Totale driftsinntekter i 2021 var på 9.049.177, som er en reduksjon på 526.966 fra 2020.   

Salgsinntekter i oversikten består av kontingenter, treningsavgifter, sponsorinntekter, 

billettinntekter og utfakturerte egenandeler ved forskjellige arrangementer. Her viser regnskapet for 

2021 en reduksjon på 552.121 sammenlignet med fjoråret. Størst reduksjon i forhold til fjoråret er 

knyttet til utfakturerte egenandeler ved både egne eksterne arrangementer, der vi ligger 324.000 

under. Dette knytter seg til fortsatt redusert aktivitet, hovedsakelig i underavdelingene, fortsatt på 

grunn av korona restriksjonene. Men, vi så en økt aktivitet mot slutten av året, og foreningen fikk på 

høsten gjennomført NM Senior apparatturn. Samtidig ser vi at denne posten er høyere enn budsjett, 

med 168.000. Vi ligger også lavere enn fjoråret på billettinntekter med 17.500, noe som i seg selv 

ikke er dramatisk, men vi ligger her 223.000 under budsjett, noe som kan knyttes til manglende 

gjennomføring av Vår- og Juleoppvisning. Vi ser også en økning i sponsorinntektene, både i forhold 

til 2020 og budsjett. Dette henger sammen med en stor innsats fra avdeling ARG knyttet til 

deltakelse i EM.  

Når det gjelder medlemskontingent, treningsavgift og kurs ligger vi her 208.00 under fjoråret, mens 

vi er 456.000 under budsjett. Det vi ser er at vi sliter med å fylle de eldste partiene spesielt, der vi på 

enkelte partier har mange ledige plasser. Det samme ser vi knyttet til de forskjellige kursene, der 

noen uker har veldig pågang, mens andre er vanskeligere. I tillegg ser vi en forholdsvis stor 

utskiftning av medlemmer, dette kommer frem av den høye medlemskontingenten.  

 

  Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020 

Medlemskontingent 436 798 360 000 417 200 

Treningsavgift 3 333 811 3 732 800 3 592 116 

Kurs (lørdag, vinter, sommer) 518 700 653 000 488 000 
Lørdag 285 100 348 000 284 800 

Vinter 44 400 35 000 22 800 

Sommer 189 200 270 000 180 400 

Totalt 4 289 309 4 745 800 4 497 316 

 

Tilskudd, på til sammen 1.394.993, gjelder blant annet LAM midler, momskompensasjon, Barents 

sekretariatet, kommunal støtte til idrettsutstyr og Kompensasjonsordning for idretten knyttet til 

korona. I forhold til fjoråret ser vi en liten reduksjon på 46.000, mens vi i forhold til budsjett ser en 

økning på 623.000. På grunn av korona restriksjonene fikk idretten anledning til å søke 

kompensasjon for avlyste arrangementer og aktiviteter, dette benyttet foreningen seg av, og mottok 

i 2021 til sammen 200.020 fra ordningen. I tillegg har det vært en økning i LAM tilskudd og 

momskompensasjon da grunnbeløpet til idretten er økt. 

Leieinntekter er i hovedsak knyttet til mer kommersielle leieavtaler. Her viser regnskapet for 2021 

en økning på 113.000 i forhold til fjoråret. Økningen knytter seg i hovedsak til NTG-U’s tilleggsleie av 

apparatsalen to dager i uken. I tillegg til NTG-U har vi i løpet av året hatt Tromsdalen Videregående 

skole inne som leietaker, samt noen sporadiske korttidsleier både av idrettsarealer og møterom. 

Under Andre driftsinntekter ligger i hovedsak dugnadsinntekter, som daglig kafe, jule- og 

våroppvisning, andre arrangementer og salgsdugnader, men også loddsalg og annet ikke tidligere 

definert. Her viser regnskapet en reduksjon på 41.400 sammenlignet med fjoråret. På grunn av svært 

liten aktivitet i 2020 sier ikke dette tallet så mye. Mer bekymringsfullt er det at regnskapet viser 

679.000 mindre inntekter her enn budsjett. Dette knytter seg i sin helhet til mindre aktivitet med 

dugnader. Størst påvirkning har det at foreningen ikke har klart å igangsette noen større 



 

7 
 

dugnadsaktivitet knyttet til salgsartikler, noe som vises med at vi ligger 380.000 under budsjett på 

denne posten. Salg av lodd/ julekalendere har vært innbringende, men vi ligger fortsatt 93.000 

under budsjett der. I tillegg har det vært mindre dugnadsaktivitet i underavdelingene.  

 

Varekostnader 

Varekostnader i denne sammenhengen dreier seg om kostnader foreningen har påtatt seg gjennom 

kontingenter og kostnader til konkurranser og treningssamlinger, i tillegg til ordinære innkjøp for 

videresalg. Felles for dem alle er at de fleste bør reflekteres også på inntektssiden.  

Varekostnader i 2021 er noe lavere enn i 2020. Totalt er kostnaden 950.966 i 2021 mot 1.020.964 i 

2020. Mesteparten av årsaken til reduksjonen er mindre aktivitet i underavdelingene på grunn av 

korona. Vi ønsker at varekostnader er høy, da det vitner om høy aktivitet i foreningen, og det vil da 

også reflekteres på inntektssiden.   

 

Lønnskostnader 

Lønnskostnadene for 2021 er 4.680.711, noe som er en økning på 570.883 fra 2020. Sammenlignet 

med budsjett, på 4.644.166, ligger vi 36.545 over. 

Det var forventet en økning i lønnskostnader i 2021 sammenlignet med 2020. Mye av årsaken til 

økningen kan direkte knyttes til koronarestriksjonene og nedstengningen, med påfølgende 

permitteringer og avlysninger, som var i 2020.  

 

Avskrivning 

Årets avskrivninger er 29.092, noe som er 155.000 lavere enn i 2020. Endringen kommer av utstyr 

som var ferdig avskrevet ved utgangen av 2020. I 2021 er det foretatt innkjøp som er aktivert for 

218.000, noe av dette ble avskrevet de siste månedene av 2021, og avskrivninger vil fremover være 

høyere enn i 2021.  

 

Øvrige driftskostnader 

Totalt ble andre driftskostnader 3.593.871 i 2021. Dette er en reduksjon på 84.606 i forhold til 2020, 

men en økning på 139.000 i forhold til budsjett.  

Størst negativ påvirkning på driftskostnader i forhold til 2020 kommer fra Lys og varme, her ligger vi 

133.000 over både 2020 og budsjett. I tillegg ser vi en økning knyttet til renhold, der vi er 70.000 

over 2020 og 21.000 over budsjett. Totale kostnader Lys og varme er 412.300, mens renhold er 

382.200. 

Av andre poster med økning har vi innkjøp Idrettsutstyr der vi er 38.000 høyere enn 2020. Men her 

er vi 152.000 under budsjett. Det er gjort større innkjøp av idrettsutstyr i 2021, men dette er aktivert 

og vil avskrives over 3 år. Innkjøpene gjelder treningsutstyr som klosser, trampetter og madrasser til 

bredde, samt en ny Airtrack.  

Kurskostnader ligger 61.000 over fjoråret, dette kommer av at de i 2021 igjen ble mulig å 

gjennomføre kurs, og vi har i løpet av året hatt trenere på Trampett, Tumbling og Trener 1 kurs. 

Kostnaden er fortsatt 23.000 lavere enn budsjett. 

Vi har også en økning knyttet til reisekostnader, dette gjelder dommerkostnader til NM og reiser for 

trenere. Dommerkostnadene er viderefakturert til NGTF, og reflekteres også på inntektssiden. 

Til slutt ser vi en økning i avsetning til tap på fordringer/ treningsavgift. Her er det gjort en avsetning 

på 37.925,  
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 Vi har også noen poster der vi har betydelig reduksjon i kostnaden. Størst reduksjon har vi knyttet til 

reparasjon og vedlikehold der vi er 166.570 under 2020. Dette kommer av en ekstraordinær kostnad 

i 2020 knyttet til Mack maleriene. Ellers ser vi en større reduksjon på regnskapshonorar, med 

129.300. Dette er 6.000 over budsjett, og den totale kostnaden er i 2021 96.000. Tjenesten de 

utfører er lønnskjøring for de ansatte. Revisjonshonoraret er også redusert i forhold til 2020, med 

90.145, dette er også 10.000 under budsjettet. Total revisjonskostnad i 2021 er 89.645.  

 

Balansen 

Balansen viser Anleggsmidler på til sammen 6.029.952. Av dette består 199.952 av diverse aktivert 

idrettsutstyr som avskrives de neste årene, samt investering i datterselskap, gjennom aksjer i 

Turnhallen Tromsø AS. Her eier foreningen 5.800 aksjer a 1.000 kr per stykk. Foreningen er eneste 

eier i selskapet, og posten har en bokført verdi på 5.830.000.  

Per utgangen av 2021 ser vi også en reduksjon i fordringer fra 736.034 i 2020 til 547.811. 

Fordringene består av utfakturerte, ikke betalte fakturaer, samt utestående medlemsbetalinger 

justert for krev for 2022 som er forskuddsbetalt. I tillegg inneholder posten forskuddsbetalte 

kostnader. 

På bankkonto hadde foreningen 3.507.178 ved utgangen av 2021, noe som er en reduksjon fra 2020, 

der foreningen hadde 3.973.738. Dette inkluderer også 528.700 som stod på underavdelingenes 

bankkontoer. Av foreningens beholdning er 170.637 bundne midler på skattetrekkskonto.  

Ved utgangen av 2021 har foreningen 7.604.058 i egenkapital mot 7.809.994 i 2020. Reduksjonen 

knytter seg til årets underskudd. 

Leverandørgjeld var ved utgangen av 2021 på 402.316, mot 215.207 i 2020. Av dette har vi i 2022 

mottatt forventet kreditnota på til sammen 207.000. 

Foreningen var ved utgangen av 2021 skyldig 267.053 i offentlige avgifter, dette fordeler seg på 

140.668 i forskuddstrekk, 15.627 i merverdiavgift og 110.759 i arbeidsgiveravgift. Alle disse postene 

forfalt etter årsskiftet.  

Annen kortsiktig gjeld viser 1.848.213, og består av periodiseringer av inntekter og kostnader, samt 

skyldig feriepenger. I tillegg ligger det her avsetninger til prosjekter og Solidaritetsfond.  

 

 Kommentar 

Tromsø Turnforening leverer i 2021 et underskudd på 205.937. Dette er en negativ utvikling fra 2020 

på 787.542. Sammenlignet med budsjett er resultatet 467.510 dårligere. 

Hovedandelen av underskuddet tilligger underavdelingene. 

2021 har på mange måter fulgt opp 2020 som et merkelig år. Det har fortsatt vært mange 

restriksjoner knytte til pandemien, både med avstandskrav, kortere nedstengninger, mindre 

arrangementer og mye sykdom. Dette har også i vår klubb ført til lavere aktivitetsnivå.  

I løpet av året, som i 2020, ble ikke bare vanlige treninger avlyst eller utsatt, men også flere av våre 

mest inntektsbringende arrangementer og aktiviteter. Dette gjaldt både Våroppvisningen og 

Juleoppvisningen. I tillegg skapte usikkerheten før året at det var svært begrenset hva som var 

planlagt av aktivitet i 2021. På slutten av året tok aktiviteten seg litt opp, og vi fikk faktisk 

gjennomført NM Senior apparatturn på hjemmebane.  

På kostnadssiden har vi vært over på normal drift gjennom året, men året ble avsluttet med svært 

høye energi kostnader, og disse virker å holde seg høyt også inn i 2022.  

Likviditeten har i 2021 vært god. Etter overgangen til Weborg som medlemssystem, og den nye 

betalingsløsningen ser vi at utestående kommer inn mye raskere enn tidligere. 
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Fremover bør det økonomiske fokusområdet være å fortsatt ha en god økonomisk oversikt. Det må 

jobbes aktivt for å holde inntektene på det høye nivået vi trenger, og helst øke disse der det er 

mulig. Spesielt fokus må vi ha på dugnadsaktivitet, sponsorinntekter og medlemsaktiviteter, samt å 

få gjennomført våre tradisjonelle aktiviteter.  Dugnadsaktiviteten er en vesentlig del for drift av 

foreningen, og her er det viktig å påpeke at dette ansvaret ligger hos styret og foreldregruppene, her 

må innsatsen økes betydelig i forhold til 2021. Sponsorinntekt er viktig som en inntektskilde, men 

også da vi må opprettholde en større andel, momspliktig omsetning. Vi jobber også med å holde 

kostnader nede der det er mulig, men samtidig gjøre de investeringene vi trenger for å kunne levere 

et godt tilbud, her tenkes det spesielt på trenere og utstyr.  

Betraktninger fra trenerkoordinator 
Året 2021 har vært et flott turn år. I starten av året var vi en del nedstengt, men etter hvert åpnet 

det opp og vi fikk mange gode treninger. Jeg vil takke velvillige og positive trenere for en kjempe 

innsats dette året.  De har stått på og AG avdelingen hadde knapt avlysninger i 2021. 

Takk til trenerteamet.  

TTF har som en av de få foreningene i landet fem avdelinger. Fire konkurranseavdelinger og en 

breddeavdeling. Vi har nesten tusen medlemmer og 40 partier i avdeling gymnastikk pluss 

konkurranseavdelingene.  

Som trenerkoordinator er det en omfattende og ansvarsfull jobb å være med å holde drift i dette.  

Trenerrekruttering er en kontinuerlig prosess. Vi rekrutterer fra egne avdelinger, samarbeider med 

universitetet/studenter, samt bruker foreldre i trenerrollen. Vi har om lag 45 trenere i sving for å 

drifte partiene. Hvert år slutter det mellom 5-10 trenere og disse skal erstattes. Foran høstsemestret 

fikk vi på plass en 40% stilling i AG. En utrulig viktig ansettelse, og trenerkoordinatorene ser behovet 

for enda en slik stilling. 

Når det gjelder kurs/utdanning ble det ikke arrangert noen kurs vårsemestret pga corona 

retningslinjene. Høst semestret fikk vi arrangert tre kurs. Medtrenerkurs, trampett/tumbling og 

trener 1. Interne trenerkurs har også blitt utsatt pga corana retningslinjer dette året. For oss i TTF 

har det ikke vært ideelt fordi vi har mange unge trenere som trenger kurs. Trenerkoordinator har 

brukt mye tid nede i hallen med coaching/veiledning samt hjelpe til som vikar. 

Trenermøter ble avholdt januar 2021, og august 2021. Hovedfokus på møtene er trenerrollen samt 

informasjon om div. Det ble også avholdt et møte om brannvern. 

2021 ble også et år uten våroppvisning og juleoppvisning. Vi håper samfunnet åpner mer opp etter 

hvert slik at vi får kjøre disse tradisjonsrike oppvisningene som normalt. 

Takk for et flott turn år. 

 

Trenerkoordinator Jon Erik Johansen 
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Meldinger fra utvalg  

Markedsgruppas arbeid i 2021 

Markedsgruppa har ikke vært virksom i 2021, men styret har besluttet å dra i gang denne gruppa 

igjen fra 2022. 

I 2021 fikk tidligere leder av gruppa inn kr 50.000 i nye avtaler.   Det er behov for å fokusere på 

markedsarbeidet for å få vekst i inntektene og kompensere for naturlig frafall på reklameavtaler. 

  

Leder markedsgruppen Inge Falck Olsen 

Sportslig beretning ved sportslig leder  

Tromsø Turnforening har som andre idrettslag og resten av samfunnet fortsatt vært preget av 

koronavirus-pandemien i 2021. Men administrasjon og sportslig utvalg har sammen funnet gode 

løsninger, som har gjort trening mulig for de fleste, alt ut fra de regler som var gjeldene på 

daværende tidspunkt. 

 

Sportslig utvalg har bestått av sportslige koordinatorer Kent-Erik Holmen (ATM), Jarl Magne 

Figenskau (ATK), Lisa Andreassen (ARG), Tormod Sletvold (ATT), Jon-Erik Johansen (AG, 

trenerkoordinator TTF) og Børge Johansen (sportslig leder TTF). 

 

Konkurranse avdelingene og breddeavdelingen har vært nødt til å samarbeide tett rundt treningstid 

og finne gode løsninger for alle våre utøvere. I en slik situasjon har det vært fint å ha en sportslig 

administrasjon, som ser muligheter og har tid til å gjennomføre disse endringene, som medføre mye 

merarbeid.  

Endringer i timeplanen ble alltid gjort etter drøftinger i sportslig utvalg. 

 

Selv med pandemi har TTF og avdelingene klart å arrangere konkurranser, som Norgesmesterskap 

senior i apparat turn, klubbkonkurranser og noen digitale nasjonal RG og turn menn konkurranser. I 

tillegg har flere avdelinger gjennomført treningssamlinger og deltatt i konkurranser både nasjonalt 

og internasjonalt. 

TTF var representert i Europa mesterskapet for juniorer, med vår flotte og flinke RG-tropp. En stor 

prestasjon og en ny æra nådd for både ARG og TTF. 

 

Dessverre ble alle bredde arrangement, som vår-/juleoppvisning og BKTS avlyst også i 2021. Det 

betyr at vi må holde høyt fokus på slike arrangement i kommende periode, og gjøre alt vi kan for at 

våre breddegymnaster får gode opplevelser fremover. 

 

Et annet viktig mål for TTF bør fortsatt være å lytte til ungdommen og medlemmene våre. Vi må 

være fremtidsrettet og hele tiden se og vurdere våre treningstilbud slik at de gjennomføres på 

gymnastenes premisser og gir den gleden de søker. I tillegg skal TTF fortsatt arbeide for at 

medlemmene våre både finner sportslig utfordring og sosial samhørighet i vår forening.  

 

Ved å jobbe ut fra og følge TTF sin sportslige plan, vil vår forening styrke arbeidet og kvaliteten både 

for bredde og konkurranse i tiden fremover. 
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Det er også på sin plass å takke alle våre dyktige trenere og sportslige ledere som står på og gjør det 

mulig å tilby så mange barn, ungdom og voksne et best mulig treningstilbud i vår kjære forening. 

Uten disse engasjerte menneskene ville TTF ikke bestått. Å satse på trenerutdanning vil være noe av 

det viktigste vi gjør de nærmeste årene. 

 

Børge Johansen 

Sportslig leder TTF 

 

  

Årsberetning for 2021 - ATT- Avdeling Troppsturn 
 

Styrets sammensetning 

Styret har i perioden bestått av: 
Tormod E. Sletvold (fungerende leder og sportslig leder) 
Tone Skogholt (økonomi) 
Rebecca Dale Uglehus (sosiale aktiviteter) 
Hilde Myrvang Talen (sosiale aktiviteter) 
Stian Røberg (styremedlem - til september) 
Kathrine Fjelstad (styremedlem - fra september) 
Marita Haugen (styremedlem - fra september) 
 
I løpet av året har dugnadsansvarlige for begge grupper fratrådt. Disse er ikke erstattet. 

Styrets arbeid 

Det er i 2021 avholdt tre styremøter. Styret har hatt fokus på å sikre trenerdekning og opprettholde 
god treningsaktivitet og -motivasjon. Vi har sørget for å fylle dugnadsforpliktelser i hovedforeningen 
og at det har blitt gjennomført sosiale aktiviteter. 

Aktivitet 

Konkurranser:  
Klubbkonkurranse mellom TUIL Tromsdalen turn og Tromsø turnforening – 9. mai. 
Julepokalen, TUIL, 11. desember. 
 

Trening:  
Med lettelser i restriksjonene har treningsaktiviteten ikke lenger vært begrenset av pandemien. Vi 
har likevel måttet redusere tilbudet pga trenerkapasiteten. I stedet for fire ganger og 8,5 timer pr. 
uke har jr trent tre ganger/5,5 timer pluss søndager når mulig. Rekrutt har trent to ganger pr. uke/4 
timer pluss søndager når mulig. 
 
Trenere:  
Trenere gjennom 2021 har vært 
Synnøve Fossheim Karlsen (rekrutt),  
Marina Johansen (jr/sr),  
Matilde Aalmen Markussen (jr/sr),  
Tora Johansen (jr/sr),  
Jenny Jaklin Anderssen (begge),  
Storm Steensrud (rekrutt),  
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Runa Sundelin (rekrutt), 
Sigurd Holmang (begge)  
Tormod Eilertsen Sletvold (begge),  
Kathrine Fjeldstad (fra november) 
Erlend Sundelin (vikar),  
Andreas Jæger (vikar),  
Tora Sundelin (vikar),  
Eline Engås (vikar).  
 
Mange har bidratt, og trenerdekningen var god i første semester. Vi hadde åtte faste trenere som 
delte uka seg imellom. Synnøve hadde hovedansvaret for rekrutt, og trioen Marina, Matilde og Tora 
J. håndterte jr/sr. Vi opplevde noe frafall mot slutten av semesteret; med eksamens- og 
jobbprioriteringer. Da høstsemesteret startet var 7 av 8 faste trenere borte. Høstsemesteret ble 
driftet av Synnøve, Sigurd og Tormod.  
 
Arbeidet med å rekruttere ny hovedtrener har ikke gitt resultater. Hovedstyret TTF er orientert, og i 
styremøte 8. september ble det åpnet for å opprette en deltidsstilling for hovedtrener tropp. 
Samtaler med interessenter var lovende, men aktuelle har trukket seg. Trenersituasjonen er en 
vedvarende utfordring.  
 
Rekruttering:  
Det er gjennomført annonserte opptakstreninger i begge semestre, og åpnet for individuelle 
prøvetreninger der det har hensiktsmessig. Det er tatt opp fire nye gymnaster på rekrutt og tre på jr.  
 
Sosialt:  
Det ble gjennomført sommeravslutning med pizza for både rekrutt og junior/senior juni 2021. 

Idrettslige resultater 

Tromsø Turnforening sine resultater under Julepokalen 2021: 
  

• Tromsø Rekrutt 5.plass i trampett (Karakter: 8,20) 
• Tromsø Rekrutt 4.plass i tumbling (Karakter: 9,40) 
• Tromsø Junior Miks 2.plass i tumbling (Karakter: 11,45) 
• Tromsø Junior Miks 4.plass i trampett (Karakter: 9,45) 

 
Gruppens økonomiske situasjon 

I koronaåret 2021 ble det mye mindre aktivitet enn forventet. Både driftskostnader og 

driftsinntekter ble derfor redusert i forhold til tidligere år. Ved årsskiftet hadde ATT kr. 21.862 på 

konto. 

I tidligere år har overskuddet i størst mulig grad kommet gymnastene til gode, og inntektene har stor 

grad blitt brukt til å gi gymnaster og trenere reisestøtte til konkurranser. Dette skal vi videreføre. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Mål gjennom 2021 har vært å opprettholde god treningsaktivitet og gymnastenes motivasjon og 

fysiske fundament, og å delta på aktuelle konkurranser. I vårsemesteret ble disse målene nådd. I 

høstsemesteret har treningsaktiviteten har lidd under mangelen på trenerressurser. 

Målsetninger for 2022 

I 2022 skal ATT bygge en sterk avdeling med engasjerte foreldre og en dedikert komite. Hovedtrener 

eller hovedtrenere må finnes. Hovedmålsetningene for 2022 er å skape en positiv atmosfære; ta 
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vare på de gymnastene vi har; rekruttere nye; holde gymnastene motivert for det treningsarbeidet 

som må gjøres; og delta i de konkurransene som kan deltas i. Pallplass i regionale konkurranser.  

Sportslige utfordringer 2022  

Pandemien har bidratt til redusert trenings- og konkurranseaktivitet. Likevel har vært, og er, den 

største utfordringen mangel på dedikert hovedtrener som sørger for struktur og plan, kontinuitet og 

langsiktighet. Disse faktorene har vært demotiverende for gymnastene og skaper utfordringer med i 

arbeidet for å nå avdelingens ambisjoner og målsetningene i sportslig plan for TTF.  

 

Trenersituasjonen må løses og det må rekrutteres nye gymnaster, fortrinnsvis rekrutt og junior.  
Avdelingen skal gjøre arbeidet som må til for å nå målsetningene for 2022. ATT imøteser og 
verdsetter hovedforeningens støtte gjennom sportslig plan, daglig leders/administrasjonens og 
sportslig utvalgs arbeid.  
 
Årsberetning presentert og godkjent av årsmøtet for ATT 17. februar 2022.02.17 
 
 
Styret ATT 
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Årsberetning 2021- Avdeling Rytmisk Gymnastikk  
 

 

 

Styrets/RG-komiteens sammensetning 

Leder: Stine Larsen Loso  

Sportslig leder: Lisa Andreassen 

Øvrige medlemmer i RG-komite:  

• Carina Falck Esaiassen (økonomiansvarlig) 

• Anja Støback Bjørsvik 

• Hege Blikfeldt 

• Eirin Esaiassen 

• Kjersti Daae Horvei 

• Silje Nordås-Johansen 

Styrets/RG-komiteens arbeid 

RG-komiteen har hatt flere møter gjennom 2021 hvor blant annet følgende saker har vært 

behandlet/diskutert:  

• Komitesammensetning 

• Møteplan  

• Planlegging av egen aktivitet  

• Konkurranser – inkludert EM-deltakelse junior-tropp 

• Treningssamlinger  

• Dugnader  

• Trivsel og miljø 

• Budsjett 

• Foreldremøte 

• Sosiale aktiviteter 

Aktivitet 

Det har vært stor aktivitet i avdelingen, men mange av konkurransene vi skulle deltatt på ble avlyst 

og/eller utsatt på grunn av covid. Det har vært krevende for både gymnaster og trenere å jobbe 

hardt og målrettet mot konkurranser som ikke har blitt gjennomført. I starten av året var det digitale 

konkurranser – et alternativ som ble vurdert som bedre enn ingen konkurranser. ARG arrangerte 

Norges første digitale konkurranse der 11 klubber og over 100 gymnaster deltok fra hele landet. 

Arrangementet var vellykket, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Innsatsen var stor fra spesielt 
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trener, men også foreldregruppen. I anledning 17. mai hadde våre gymnaster oppvisning på 

Mortensnes Sykehjem til inntekt for avdelingen, noe som var en flott opplevelse for alle som deltok.  

Et av årets høydepunkter var da ARG sin juniortropp ble tatt ut av NGTF til å representere Norge i 

Europamesterskapet i RG som ble avholdt i juni i Varna, Bulgaria. Målet om EM-deltakelse ble 

virkelighet etter mange år med innsats fra både trener og gymnaster.  

Det har vært konkurranser, treningssamlinger og klubbkonkurranser når smittesituasjonen har tillatt 

dette. Vi har deltatt på følgende konkurranser:  

• Budapest Star Online (januar) 

• Klubbkonkurranse (januar) 

• Første «real life» online konkurranse i Norge 2021 (februar) 

• Asker Online Cup (mars) 

• International RG online Tournament (April) 

• Klubbkonkurranse (mai) 

• EM i Varna, Bulgaria – Junior Tropp  

• Glade RG-dager, Asker (september) 

• FIG IT, Gdansk Polen (september) 

• NM senior og junior (oktober) 

• Vårspretten for rekrutter i Skjeberg (Oktober) 

• Klubbkonkurranse med juleavslutning (desember) 

I tillegg har vi, i samarbeid med Barentssekretariatet, arrangert og deltatt i MasterClass og hatt flere 

digitale treninger og utviklingsmøter med europamester Natalia Vlasova, samt deltatt på 

treningssamling i Mandal arrangert av Asker Turnforening, og hatt oppvisning for Idrettskonferansen 

som ble arrangert i Tromsø i oktober,  

 

Idrettslige resultater 

 
 

I løpet av året har vi mange idrettslige resultater vi er stolte over.  

Under Glade RG-dager i Asker deltok vi med gymnaster i mange forskjellige årsklasser og nivå. Det 

viser at vi har god bredde i avdelingen. Flere av gymnastene utmerket seg med gode plasseringer i 

sine klasser/nivå, og det var spesielt imponerende med 1. plass i rekruttklassen (nivå 1) til Ingrid 

Falck Esaiassen. I tillegg var det medaljer å hente i rekruttfinalene (to gull og en sølv). Juniorene 

hadde også veldig gode resultater å vise til.  

Under Vårspretten i Skjeberg i oktober markerte våre rekruttjenter seg med gode plasseringer, blant 

annet 2 sølv individuelt (første og andre års rekrutt, int). I tropp tok jenten også sølv.  
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I NM fikk gymnastene fra Tromsø flere gode plasseringer med blant annet sølv (yngre junior, nivå 4), 

samt tredje og femte plass (junior, nivå 6).  I tillegg var Tromsø-jentene representert i alle 

redskapsfinalene, og vi fikk også en Norgesmester; Maya Støback-Arthur i ring. I junior 

lagkonkurranse kom Tromsø på sølvplass.  

To gymnaster ble tatt ut av NGTF til å representere Norge i FIG-konkurranse i Polen høsten 2021.  

 

Tre gymnaster tatt ut på lands- og utviklingslag:  

• Mathea Selfors 

• Maya Støback-Arthur 

• Hannah Sofie Larsen Loso 

• Mija Antonie Lundberg  

Gruppens økonomiske situasjon 

Avdelingen har en stabil og god økonomi. God økonomistyring. Er helt avhengig av dugnader for å få 

inn penger da avdelingen er dyr å drifte hovedsakelig fordi de fleste konkurransene våre gymnaster 

deltar på arrangeres i Sør-Norge med dertil høye reisekostnader for å sende trenere. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Aktivitet i forhold til mål har måttet tilpasses den aktuelle situasjonen, men er godt fornøyd tatt i 

betraktning hvordan året har vært. Vi har tilpasset oss raskt og fått til både treninger og 

konkurranser i en utfordrende tid.  

Tropp i junior kvalifiserte seg til EM og fikk representere Norge.   

Generelle målsetninger for 2022 

• Godt samhold og god trivsel for gymnaster, trenere og foreldre 

• God rekruttering på alle nivå 

• Deltakelse på konkurranser 

• Treningssamlinger X3 

Sportslige utfordringer 2022  

• God individuell utvikling for den enkelte gymnast uansett nivå 

• Deltakelse i FIG-konkurranser 

• Gode plasseringer i konkurranser – både Norgescup og NM samt internasjonale konkurranser.  

• Fortsatt være representert på landslaget  

• Kvalifisering til Nordisk Mesterskap (tropp) og EM individuelt (dersom landsmodell endres).  
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Årsberetning Avdeling Turn Menn 2021 
 

Styrets sammensetning 

Leder: Monica Engen 

Sportslig leder: Børge Johansen1 del/Kent Erik Holmen 2 del 

Nestleder: Andre Skrivervik 

Økonomiansvarlig: Finn Morten Helland 

Dugnadsansvarlig for inntekter til ATM: Hans Arne Broks 

Dugnadsansvarlig for inntekter til TTF/ foreldrekontakt: Silje Moan 

Dugnadsansvarlig for inntekter til TTF/Foreldrekontakt: Ida Dahl-Hansen 

  

Styrets arbeid 

På grunn av coronarestriksjonene har det vært begrenset aktivitet i ATM siste året noe rapporten 

gjenspeiler.  

 

Møter: 

Det er avholdt 4 styremøter, et foreldremøte samt årsmøte i 2021. 

  

Styret har behandlet 22 saker og har blant annet jobbet med: 

• drøfting av muligheten for digitale konkurranser 

• Etablere tydeligere regler samt forutsigbarhet for hva som skal dekkes av ATM i forbindelse med 

konkurranser og samlinger 

• tatt stilling til hvilke konkurranser og samlinger ATM skal delta på og arrangere i 2020 

• jobbet med praktiske forberedelser og gjennomføring av dugnad, samlinger og konkurranser 

• Arrangere NM senior i samarbeid med ATK og TTFs administrasjon.  

• Opprettet ny aspirantgruppe 

• Kontinuerlig oppfølging av ATMs økonomi 

• Sosiale arrangement for våre gymnaster 

 Aktivitet 

 Bortsett fra deltakelse på konkurranser har ATM arrangert treningssamling i Tromsø og Kabelvåg. Vi 

har hatt fokus på god lagånd, utvikling av godt samhold mellom guttene. ATM har også tilrettelagt 

for litt aktiviteter sammen med de eldste jenteturnerne. Som for eksempel treningssamling, 

volleyball i oppvarminga, bading mm. Dette for å skape trivsel blant utøverne i en tid med lite 

aktivitet.  

 

Juleoppvisninga ble avlyst og det ble pizza som avslutning før jul.  

 

Vi har hatt flaskeinnsamlinger og varetelling 

ATM har sammen med ATK og TTFs administrasjon arrangert NM senior som ble et flott 

arrangement.  

 

For breddeutøvere har det vært vanskelig å få til aktivitet utenom treningene på grunn av covid 

restriksjoner. Noen breddeutøvere har deltatt på treningssamling.  
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Idrettslige resultater i 2021 

 Våren 2021 bar preg av covid-situasjonen i Norge og verden. Det aller meste av konkurranser ble 

avlyst, og våre eldste gymnaster deltok kun i noen digitale gjennomkjøringer. Høsten inneholdt 

heldigvis noen konkurranser, og ATM gymnastene fikk reise ut og konkurrere igjen! 

  

Unni & Haralds pokaler ble avviklet i Oslo Turnforenings lokaler på Hasle. ATM deltok med juniorene 

Elias Ingebrigtsen (16 år) og Trym Berge-Johansen (15 år). Elias gjennomførte en god 6-kamp og ble 

nr.6 av totalt 19 gymnaster. Trym deltok ikke i 6-kamp. I finalene ble det gull til Elias i bøylehest og 

bronse i hopp. Trym fikk sølv i hopp. Begge guttene hadde flere finaler. 

  

Norges cup 3 ble gjennomført i Kristiansand, og dette ble en flottkonkurranse for to av våre 

klasseturnere, Elias Ingebrigtsen og Trym Berge-Johansen. Elias vant klasse 15-16 år sammenlagt 

med Trym på andre plass! Totalt 12 deltakere. Magnus Dahl-Hansen konkurrerte i 4 apparater, og 

ble dermed uplassert sammenlagt. 

  

NM senior på hjemmebane i Tromsø. ATM TTF klarte dessverre ikke stille med lag for første gang på 

mange år. Dette skyldes at to av våre beste utøvere Peder F Skogvang og Kasper Sjøthun ble nødt til 

å bytte klubb, da de ønsket å trene og gå på skole i Oslo. En trist sak for oss i Tromsø, som hadde 

satset over år for å stille sterkt i NM på hjemmebane. Iver Heggelund klarte å kvalifisere seg til 

finalen i bøylehest, selv etter en lengre skadeperiode, noe som må sies å være en stor prestasjon. 

Magnus Dahl-Hansen fikk finaleplass i svingstang, Elias K Engen deltok i fire apparater med god 

gjennomføring. Siste ATM utøver var Elias Ingebrigtsen. Han vant likegodt bronse i hopp i sitt første 

NM senior! Alle fire representerte TTF på en meget god måte. 

  

I oktober ble NM junior arrangert på Sotra. ATM stilte som alltid med lag i denne konkurransen. TTF 

sitt lag var bestående av Elias K Engen (18), Elias Ingebrigtsen (16), Elias Helland (15), Jeff Vercrusse 

(15) og Trym Berge-Johansen (15) Laget vant bronse! Oslo Turnforening og Hoppenspretten tok gull 

og sølv. 7 klubber stilt med lag i 2021. Gratulerer igjen til alle gymnaster og trenere! Individuelt fikk 

vi også medalje. Det ble sølv i bøylehest for Trym Berge-Johansen. Artig var det å registrere at TTF 

hadde tre deltakere i bøylehest finalen. Elias K Engen ble vår beste i 6-kampen med 6.plass av totalt 

48 deltakere. 

  

Nasjonal Rekrutt Konkurranse ble avviklet i Stavanger. TTF deltok med tre gymnaster, og klarte 

akkurat å stille lag i konkurransen. Jakob Åberg (12 år), Magnus Ø Schøning (11 år) og Daniel F 

Holmen (11 år) plasserte seg som nummer: 21, 22 og 33. Laget ble nummer 6 av 10 deltakende lag. 

Gutta turnet som forventet og representerte TTF på en god måte! 

  

I november var det Norges Finale i Lørenskog. Troms og Finnmark klarte ikke stille lag dette året, 

men stilte med tre gutter i klasse 15-16 år. De gjennomførte en meget god konkurranse og plukket 

med seg flere medaljer. Elias Ingebrigtsen nr.1 sammenlagt, med Trym Berge-Johansen på 4.plass av 

totalt 17 deltakere i klassen. Elias I vant følgende medaljer: 2 gull (frittstående og skranke) og 2 sølv. 

Trym B-J vant 2 gull (bøylehest og ringer), og Elias Helland 1 bronse. Gratulere gutter og trenere! 

  

Lofoten Open ble en flott konkurranse for våre yngste utøvere. I Rekruttklassen tok Tromsøguttene 

de 6 første plassene. Jakob Åberg vant gull sammenlagt, sølvet gikk til Magnus Schønning og bronse 
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til Sigurd Berge- Johansen. I klasse 2 tok Trym Berge-Johansen gull sammenlagt, sølvet gikk til Jeff 

Vercruysse og bronse til Theis Tiller Stensrud. I finalen tok Tromsøguttene det meste av medaljene.  

 

 Skadesituasjonen i ATM har også denne sesongen vært høy. Mange gymnaster i pubertetsalderen, 

noe som garantert spiller inn. Dette taes på høyeste alvor i trenerteamet, men vi må nok enda søke 

hjelp både hos foreldre og andre med kompetanse på dette feltet. Fremdeles er det ulike typer 

skader på de ulike gymnaster, noe som gjør det vanskelig å peke på noen direkte årsak. Antall timer i 

trening er høy hos enkelte, og noen har trappet litt ned i en periode. Heldigvis har vi de fleste med 

oss, og ATM ønsker å tilrettelegge for at våre ungdommer skal kunne fortsette selv om de ikke satser 

100%. Av våre eldste gymnaster har Iver Heggelund og Emil Skrivervik har valgt å slutte av ulike 

årsaker, noe vi bare må respektere. Vi ønsker dem alt det beste, og begge vet at de er ønsket med i 

vår forening. 

  

I tillegg kan vi nevne at det har vært svært utfordrende tid, med få samlinger og konkurranser, 

spesielt for den yngre garde av gymnaster. Flere utøvere har slitt med motivasjon, og vi får bare 

håpe vi ser lysere tider fremover. Samlinger og reiser er viktige motivasjonsfaktorer for dem! 

Gruppens økonomiske situasjon 2021 

 Saldo 31.12.2021.      160 000 

Utgifter 2021.             167 000 

Dugnadsinntekter.       66 000 

Egenandeler.               41 000 

 

 Hva vi har brukt penger til siste året 

 Treningssamling Lofoten.                     46 000 

Unni & Harald.                                          9 300 

Norges Cup Kristiansand.                     13 000 

NM Junior.                                             22 400 

Nasjonal rekruttkonkurranse.                16 800 

Norges finale.                                     10 100 

Lofoten Open.                                        43 000 

Juleavslutninger/klubbkveld/gaver.          6 400 

Totalt.                                                         167 000 

 

Hva vi budsjetterer med i 2022 

Norgescup 1.                     19 200 

Norgescup 2.                     19 200 

NM Sr.                                     6 000 

NM Jr.                                      6 000 

Sommersamling Juni.        15 000 

Sommersamling August.    15 000 

Norgescup 3.                      19 200 

Nasjonal rekrutt.                 14 400 

Lofoten Open.                    12 000 

Totalt.                                           126 000 
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Dugnadsinntekter 2022 

Flaskeinnsamling.                 18 000 

Midnightsun marathon.         30 000 

Varetelling.                            35 000 

Totalt                                83 000 

  

Medlemstall 2021 

ATMs konkurransegruppe hadde 2 aspiranter, 9 rekrutter, 9 i klasse 2, og tre seniorer. Ut på høsten 

2021 opprettet vi ei ny gruppe med aspiranter fra 7-9 år.  I tillegg hadde vi breddeutøvere med 

gutter fra 6-13 år.  

  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Generelle mål i 2021: 

 

Opprettholde en sunn økonomi 

ATM har fortsatt solid økonomi. Året 2021 har vært preget av litt lavere aktivitet enn vanlig og det 

har dermed ikke vært behov for samme inntekt som tidligere. ATMs gode økonomi har gjort det 

mulig å dekke flere utgifter for gymnastene. 

 

I større grad engasjere foreldrene til de yngste gymnastene 

Vi har i år fått med flere foreldre til de yngste utøverne som vil bli med i styret og deltar mer aktivt 

med ulike aktiviteter i ATM.  

 

Organisere felles sosiale sammenkomster for hele foreldregruppa. 

Dette har ikke vært mulig på grunn av coronarestriksjonene 

 

Iverksette samarbeid med fysioterapeuter i forhold til forebygging/behandling  

Dette er ennå ikke på plass. Det undersøkes muligheter for å få et samarbeid/hjelp fra klinikk 24. 

   

Sportslige mål i 2021: 

  

Gi alle våre konkurranseutøvere sportslig utvikling og fortsette å utvikle gode kvalifiserte 

treninger. 

Det har fremdeles vært et utfordrende år på grunn av pandemien.  Da det har vært få muligheter til 

å konkurrere, spesielt på våren. ATM har gjort sitt beste for å kunne tilby så gode treningsmuligheter 

som mulig til våre gymnaster. Konkurranse resultatene viser at vi fortsatter med å utvikle oss i riktig 

retning. Som nevnt mistet vi to av våre beste seniorer til Oslo Turnforening, noe som kortsiktig viser 

seg på resultatlistene. 
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Rekruttere en ny aspirantgruppene med barn under 8 år. 

ATM har endelig lyktes å komme i gang med å rekruttere flere yngre utøvere. Høsten 2021 ble dette 

arbeidet i gangsatt. 

  

Kvalifisere nye utøvere til landslagsgrupper 

ATM har ikke kvalifisert nye utøvere til landslagsgrupper i 2021, utover de to vi mistet til Oslo T. 

Pandemien har også satt begrensninger for samlinger og aktivitet i landslagsgruppene. 

  

Prestasjoner i NM 

Her har vi oppnådd våre mål når det gjelder juniorklassen. Vi tok medalje i junior lag. Samt medaljer i 

enkeltapparater individuelt. Vi klarte ikke målsettingen i senior grunnet at vi mistet halve laget til 

Oslo T. Internasjonale konkurranser har ikke vært aktuell på grunn av pandemien. 

 

Generelle mål for 2022: 

• Flere sosiale arrangement for våre utøvere 

• Sosialt arrangement for foreldrene 

• Utarbeide avtale med fysioterapeut eller Olympiatoppen rundt skadeforebygging av våre 

gymnaster  

• Opprettholde trygg økonomi 

• Beholde våre eldste gymnaster 

• Rekruttere foreldre til dugnadsgruppe i hovedforeninga  

 

Sportslige mål for 2022 

• Gi alle våre konkurranseturnere sportslige utvikling 

• Økt fokus på skadeforebygging og redusere antall skader 

• Fortsette å utvikle gode kvalifiserte treninger 

• Delta på, og arrangere samlinger med tanke på gode miljøer for utvikling 

• Kvalifisere nye til landslagsgruppene 

• Fortsette å utvikle trenerkorpset både innen konkurranse og bredde 

• Delta i lagkonkurransen for rekrutter NRK og NM Jr. og Sr. 

• Vinne medalje for lag i NM junior og senior 

• Vinne enkeltapparatmedaljer i NM junior og senior. 

• Kvalifisere utøvere (Jr./Sr.) til internasjonale oppgaver 

 

 

Monica Engen 

På vegne av styret i ATM 
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Årsberetning Avdeling Turn Kvinner 2021 

Styrets sammensetning 

Leder: Stine Fladseth 

Nestleder: Arnfinn Hykkerud Steindal 

Sportslig koordinator: Jarl Magne Figenschou 

Økonomi: Arnfinn Hykkerud Steindal 

Dugnadsansvarlig/arrangement: Therese Bjørnflaten Ytterstad 

Medlem sportslig utvalg: Brynjar Lien Schulerud 

Foreldrekontakt, koordinator fly/hotell: Janne Brustad 

Kiosk og dugnad: Julie Karlsson 

Styrets arbeid 

Årsmelding 2021 legges frem i foreldremøte februar 2022 

Møter og representasjon: 

I 2021 har ATK hatt  

• Styremøter, 5 stk med ca 5-8 saker pr møte 

• Foreldremøter: 1 stk 

• Årsmøte ATK 2021 

ATK var representert i hovedstyret med Stine Fladseth (avdelingsrepresentant).  

Foreldre med barn i ATK i hovedstyret er Kristin Åberg og Anastasia Henriksen. Jarl Magne Figenschou 

er representant i Sportslig Utvalg i TTF. 

Aktivitet/ Idrettslige resultater 

Trenere: 

Ansatte trenere: 

Vicentiu Roman; 80% 

Catalin Drunea; 50% 

 

Timetrenere: 

Anita Evenseth 

Tilde Echroll 

Malin Saura Berg 

Maria Saura Berg 

Eka Broks 

Seier Marie Andersen 

Ingeborg Sommerseth 

 

Dommere (representert TTF): 

Hanna Åberg 

 

Sportslige resultater 2021: 

ATK har gjennom 2020 hatt 23 gymnaster: 

8 aspiranter 

8 rekrutter 
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6 stige-turnere 

2 FIG 

 

Tilde Echroll og Jenny Åberg har vært skadet gjennom hele sesongen og dermed ikke deltatt i 

konkurranser 

 

2021, har som 2020 vært et spesielt år, med flere reiser og konkurranser avlyst- Vi har arrangert 

intern treningssamling i Tromsø med egne trenere i august og i desember. I desember fikk vi hentet 

inn Cristian Moldovan og Loulou Moldovan, sammen med deres olympiske gymnast Larisa Lordache. 

 

FIG-Konkurranser: 

Unni og Haralds:  

Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal nr 22 

Maria Haraune nr 25 

11-13 år: Selma Sofie Berglund nr 4 og Ingeborg Ytterstad nr 9 

 

Nasjonal rekrutt 

11 år: Nr 14 Eira Lien Schulerud, nr 34 Kristine A Sivertsen, nr 39 Mali Karlsson 

12 år: nr 5 Selma Sofie Berglund, nr 8. Ingeborg Ytterstad; nr 20 Heide Hagen Sørum 

 

NM  Junior:  

Delt 37: Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal og Maria V Haraune 

41: Erle Gussiås 

 

NM Senior:  

Maria Saura Berg ble nr 10 sammenlagt 

 

Norgescup og andre konkurranser med nasjonalt regelverk: 

Norgescup 1 

Avlyst 

 

Norgescup 2 

Avlyst 

 

Norgescup 3 

Klasse1: 

Nr 7 Ingeborg Sofie Hykkerud 

Nr 26: Michelle Røstad 

Nr 34: Aurora Brustad 

  



 

24 
 

Norgesfinale 

Sammenlagt resultater 

Klasse1: 

Nr 6: Ingeborg Sofie Hykkerud 

Nr 22: Aurora Brustad 

Nr: 25 Michelle Røstad 

Klasse 2: 

Nr 5: Maria V Haraune  

Klasse3: 

Nr 11 Erle Gussiås 

 

Finaler: 

Ingeborg nr 4 i skranke, Michelle nr 5 i bom, Erle nr 4 i frittstående, Maria nr 1 i hopp og nr 3 i 

frittstående 

 

NNM 

Avlyst 

 

LOFOTEN OPEN 

Pallplasseringer sammenlagt: 

Rekrutt 11 år: 

1.plass: Eira Lien Schulerud 

2.plass Mali Karlsson 

3.plass: Kristine Agnete Sivertsen 

Rekrutt 12 år: 

3.plass til Selma Sofie Berglund 

Klasse 1 

2.plass til Ingeborg Sofie Hykkerud Steindal 

Klasse 2:  

2. plass Erle Gussiås 

Gruppens økonomiske situasjon 

De store utgiftene for ATK har normalt vært betaling av reiser, kost og losji for trenere i forbindelse 

med konkurranser. I år har ATK også hatt store utgifter i forbindelse med treningssamling i 

november (~65 000), der bare deler av utgiftene ble dekket gjennom egenandeler betalt av 

gymnastene (~25 000) eller sponsing (~10 000). 

 

Det ble gjennomført to flaskeinnsamlinger i løpet av 2021, en i mai og en i november. Den i mai ga 

inntekter på omtrent 23 000,–, mens den november ga inntekter på omtrent 30 000,–. I september 

deltok foreldre fra ATK på en dugnad for Avinor, i forbindelse med bygging av ny flyplassterminal. 

Dette ga en inntekt på 10 000,–. I forbindelse med treningssamling i desember fikk TTF støtte fra 

DNB på 10 000,–. 

 

Saldo for ATK sin konto pr. 1. januar 2021 var 72 073 kroner. 31. desember 2021 var saldo 36 381 

kroner. I løpet av perioden hadde ATK utbetaling på til sammen 194 786 og innbetalinger på til 
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sammen 159 094. I tillegg hadde ATK utestående egenandeler fra gymnaster på omtrent 30 000. ATK 

har heller ikke enda mottatt støtte fra Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets og TTF for 

deltagelse i NM junior og Norgesfinale. 

Øvrige aktiviteter i regi av foreldregruppa 

 

Dugnad 2021 

• Kafevakter (TTF) 

• Flaskeinnsamling vår (ATK) 

• Treningssamling Kabelvåg (ATK) 

• Salg av bambus sokker (TTF) 

• Avinor (ATK) 

• Arrangør av NM senior (TTF) 

• Støvsuging av hallen annen hver uke. 

• Flaskeinnsamling høst (ATK) 

• Kafedugnad (TTF) 

• Treningssamling ATK dsember 

Sosialt 2021 

• Pizza og svømming etter trening. 

• Felles tur på Tromsøbadet, lunsj og middag i forbindelse med treningssamling. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

2021 har vært et litt lysere år enn 2020, sett i lys av aktivitet og konkurranser. Flere konkurranser har 

blitt gjennomført, og gymnastene har igjen fått deltatt på noen få konkurranser. 

Også 2021 har vært noe skadepreget blant flere av de eldre jentene, og vi har arbeidet hardt for å 

holde motivasjon og treningsglede oppe. Vi har tatt ned treningsmengden betraktelig for de eldste 

jentene, da vi ser at jentene får mindre kapasitet etter hvert som de også skal jobbe og har mye 

skole. 

Vi har tatt inn 2 nye aspiranter som nå skal trene 3 ganger i uka med rosa gruppe 

 

Det har vært lagt ned mye arbeid i sportslig plan fra styrets side. Dette er blitt en godt 

gjennomarbeidet plan, som vi i ATK har nytte av å styre etter. 

Generelle målsetninger for 2022 

• Glade gymnaster i ett trygt, inkluderende og stimulerende sosialt miljø prioriteres alltid høyt. Vi 

bør ha ekstra fokus på å beholde de eldste jentene, da vi trenger gymnaster over et bredt 

aldersspenn. Jentene har et godt miljø seg imellom og det er viktig å fokusere på videre. 

• Fortsatt høyt aktivitetsnivå med deltakelse i alle råd og utvalg i TTF. 

• Gi alle gymnaster et tilbud der de kan utvikle seg individuelt og som lag 

• Fortsette å rekruttere trenere fra ATK. Legge til rette for opplæring og kurs internt og eksternt 

• Rekruttere dommere blant egne gymnaster 

• Post-covid i turnhallen for foreldre, trenere og gymnaster 
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Idrettslige målsetninger: 

• Beholde gymnaster på et høyt sportslig nivå 

• Delta i konkurranser på nasjonalt nivå Stille med gymnaster individuelt og som lag i nasjonal 

rekrutt, NMjr og NMsenior Gode resultater i konkurranser, og fortsette å representere og vise 

frem flotte TTF-utøvere 

• Gi gymnastene økt grad av medbestemmelse ift egen treningshverdag etterhvert som de blir 

eldre (senior) for eksempel i form av eget møte med gymnaster, hovedtrener, leder og sportslig 

leder. 

• Året 2022, kommer vi ikke til å ha gymnaster som skal delta i FIG 

Sportslige utfordringer 2022 

Opprettholde en fornøyd og aktiv Vince i 80% ATK stilling. 

Generelt har vi problem med å beholde seniorturnere. Dette bør ATK ha bevissthet rundt og en plan 

for å beholde fremtidige seniorer 

Vince har ønsket at vi bare skal turne stige til neste år. Sportslig og sosialt vil dette gi ett godt 

grunnlag for videre ambisjoner i ATK. 

Fortsatt god trenerdekning rundt Vince (Catalin og timetrenere). 

 

 

Vedtatt av årsmøtet ATK 2.mars 2022 

Stine Fladseth  Arnfinn Hykkerud Steindal Jarl Magne Figenschou  Julie Karlsson 
Janne Brustad  Therese B Ytterstad Brynjar Lien Schulerud 

 

 


