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SAKSLISTE:
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1.Årsberetning
2.Revidert regnskap
3.Innkomne forslag
4.Kontingent
5.Budsjett
6.Valg
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Årsberetning 01.01.2015-31.12.2015

!

Styret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Kjetil Knutsen
Kaja Dehli
Janicke Aasen
Marit Weldberg
Henriette Knutsen
Siv Anette Bjørnsrud
Øyvind Bauer
Richard Larsen
Heidi Smedsrud

!
Det har vært avholdt 7 styremøter, 4 arbeidsmøter og 2 instruktørmøter.
!
!
Gruppen har videre hatt følgende tillitsvalgte utenom styret:
Materialforvaltere:

Øyvind Jensen

Revisorer:

Øyvind Jensen og Solveig Samuelsen

WEB-ansvarlig:

Øyvind Bauer

Valgkomité:

Nikoline Knutsen og styret

!

En del av våre medlemmer og instruktører har engasjert seg også utenom
turngruppa:
Lise L. Mandal

Visepresident, NGTF
Nestleder, Tønsberg Idrettsråd
Vise president Norges Gymnastikk og Turnforbund
Councilmedlem, Det internasjonale Turnforbundet

Erik Kristiansen

Revisor, Vestfold Gymnastikk- og Turnkrets

Vigdis Gjelstad Jakobsen Kontaktperson for Norges Kvinnelige
Gymnastikkveteraner
Turid Biseth Pedersen

Medlem av Tønsbergs Turnforenings Råd

Øyvind Jensen

Medlem Seniorutvalget Vestfold Gymnastikk og Turnkrets
Styremedlem TT hovedstyre

Veslemøy Viervoll

Leder valgkomiteen, Norges Gymnastikk og Turnforbund
Medlem, Utstyr og anleggskomiteen, NGTF

Espen Andre Tønnesen

Medlem i breddeutvalget VGTK

Nikoline Knutsen

Medlem troppsutvalget, VGTK

Kjetil Knutsen

Medlem i valgkomiteen VGTK

!
!

REPRESENTASJON
Kretsting, Drammen

Kjetil Knutsen
Kaja Dehli
Siv Anette Bjørnsrud
Espen Andre Tønnesen

Foreningsmøte, Sandefjord, Kjetil Knutsen
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ARRANGEMENTER OG STEVNER

!

Flying superkids
Tønsberg Turn fikk i år igjen besøk av The Flying Superkids. Det ble arrangert i
Eikhallen 9. februar, og det ble solgt 465 billetter.
Showet var spekket av fart og spenning, og vårt inntrykk var at alle tilskuerne var
godt fornøyde med showet og at de fikk god valuta for pengene.
Økonomisk ga dette et greit tilskudd til foreningens drift. Vi var dessverre ikke
veldig godt fornøyd med billettsalget, men vi prøver igjen i 2016.

!
Jubileumsshow i Oslo Konserthus
!I 2015 fylte Norges Gymnastikk og Turnforbund 125 år. I den anledning skulle det

holdes et jubileumsshow i Oslo Konserthus den 9. Mai. Turid Biseth Pedersen, som
har laget programmet for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner i denne perioden,
ble forespurt om en gruppe fra NKGV ville være med og delta på showet. Hun
takket ja til invitasjonen og 16 gymnaster fra troppen hadde en oppvisning på
Konserthuset til stor applaus fra en fullsatt sal. Det var en enestående og gledelig
opplevelse for alle oss som var med.

!
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Storkretsturnstevne
!Ble i år arrangert i Bamble i Telemark fylke 13.- 14. juni 2015. Vår forening stilte

med 15 deltagere, som var med på programmer for Fellestroppen, Moving together,
Norges Turnveteraner og Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner.

!
!
15TH Gymnastrada
!Ble arrangert i Helsinki, Finland 11. - 18. juli 2015. Den 10. juni dro 22 deltagere

fra Tønsbergs Turnforening fra Gardermoen for å delta på Gymnastradaen.
Ungdommene deltok på Fellestroppen, Moving together, herrene på Norges
Turnveteraners tropp og damene på Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraners tropp,
Ladies in Blue. Den sistnevnte troppen, var på 166 deltagere fra hele Norge. Alle
troppene hadde 3 oppvisninger hver - vi gjorde stor lykke.
Deltagerne fra Tønsberg hadde en flott uke - var på sightseeing - opplevde mange
flotte oppvisninger og fikk mange nye venner.

!

Tabellen for Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner, Ladies in Blue, var laget av og
ble ledet av Turid Biseth Pedersen fra TT på begge stevnene.

!
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Vestfold Gymnastikkfestival 2015
I år deltok ca. 90 turnere fra Tønsberg Turn på gymnastikkfestivalen i Larvik . Av
disse 90 overnattet 35 av ungdommene som var fylt tretten år. I forhold til
tidligere er dette høyt, og vi er kjempefornøyde med at vi har så mange
ungdommer som deltar på dette.
De som overnattet kom lørdag morgen. De brukte dagen på å lære seg et program
med dans og turn. På søndagen kom da de resterende barna og de fleste var med
på workshops, hvor de lærte nye ting. Deretter var det generalprøve og oppvisning.
Showet til Tønsberg var knallbra, og trenerne kunne ikke vært mer fornøyde med
barna. De fleste utøverne syntes det var gøy med både trening på lørdag og show
på søndag. Trenerne var ikke så fornøyde med selve opplegget for festivalen, men
dette skal arrangørene ha fått beskjed om. Så vi er klare for en ny festival og håper
at årets blir mye bedre.

!

Overnatting:
I høst hadde vi en overnattingssamling, og det var en kjempesuksess.
Rundt 90 små turnere overnattet i hallen fra lørdag til søndag. Dagen og kvelden
forløp fint, og bare to - tre stykker fikk hjemlengsel og måtte bli hentet.
Det var godt planlagt med både utstyr, oppsett og mat. Det var helt fantastisk hvor
mange foreldre som var ivrige etter å stille opp for å hjelpe oss. Det endte
desverre med at vi måtte takke pent nei til noen.
Vi erfarte at vi må endre på hvordan vi hadde lagt opp treningen, for det ble litt
lenge å være på en stasjon. Men dette gjør vi da annerledes på neste samling.
Maten var riktig beregnet og det ble lite svinn. Vi hadde et internkurs med ca.12
trenere før alle barna kom. Vi tok ut alt av apparater, og Nikoline gjennomgikk hva
som skulle gjøres på de ulike stasjonene, og hvordan sikre barna. Dette var veldig
suksessfullt, og det har vi sett tydelig på treningene i ettertid. Så dette med
internkurs først og samling for barna etterpå, er noe som vi har lyst til å få til en
gang i halvåret. Og vårens samling er allerede planlagt, og vi håper da på enda
flere utøvere.

!
Saltosamlinger
Saltosamlingen i uke 8 og uke 40 ble som vanlig arrangert for ungdom 13+ i
grophallen i STAG fra torsdag til søndag. Treningen ble startet med med gøy
oppvarming og tung styrketrening. Vi var 10 stk i uke 8 og 10 i uke 40. Alle hadde
bra utbytte av treningen og var veldig godt fornøyde, men slitne da de dro hjem.
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Troppsturn (tidligere konkurransepartiet):
Troppen vår har i 2015 vært med på 3 konkurranser. Vi skulle egentlig vært på
Buskerudtrampetten, men påmeldingen ble full i løpet av en time.
Vi deltok på LIGA-konkurransen, del 1, i Skien 3. mai, der vi fikk litt uheldig
karakterer for juniorene sin del. Vi fikk karakteren 4,55 i trampett, og kom på en
5. plass. I tumbling fikk vi karakteren 5,65, og også der havnet vi på en 5. plass (av
5). Grunnen til dette var at vi hadde et par ulykker blant to av turnerne rett før
konkurransen, og hadde dessverre ingen reserver å ta av. Rekruttene derimot var
fulltallig, noen i konkurranse for første gang. De fikk den supre karakteren 9,20 i
trampett og en 3. plass, og 11. plass i tumbling med karakteren 8,20.
Rola 2015 var vi selvfølgelig med på i år også. Vi overnattet og var med på
vennekvelden, hvor vi ble kjent med mange nye fra ulike foreninger.
LIGA-konkurranse del 2, og KM:
Det var både KM og siste del av LIGA-konkurransen 31. oktober, denne gangen
deltok vi med to fulle lag og en del nye utøvere. Med rekruttene kom vi på en
utrolig 2. plass i trampett med 9,25 som karakter. Og på tumbling fikk vi karakteren
9,10 og kom på 3. plass.

!
Juleoppvisning
Som de to siste årene, valgte vi også denne gangen å ha et tema. Og i år valgte vi
temaet film, vi turnet til alt fra “Footloose" og “Annie” til “Olsenbanden” og
“James Bond”. Hvert parti hadde sitt eget program med sang og tema. I tillegg
hadde vi en jentedans og en guttedans, som i fjor, med de over 7 år. Det var utrolig
morsomt å se hva de klarte få til på kort tid og hvor gøy de hadde det utpå gulvet.
Noe nytt vi hadde denne gangen var at vi helt på slutten av oppvisningen samlet
sammen alle turnerne våre slik at de fikk vise frem et felles program. Mange av
barna syns at det var noe av det morsomste med hele oppvisninga, og det var nok
fordi alle var med, slapp seg litt løs og hadde det gøy. Det var bare en ting de syns
var gøyere, og det var nemlig trenerdansen, hvor vi var «ghostbustere» og
spøkelser. Her fikk alle se at også trenere kan turne og ha det gøy. Alle trenerne
gjorde en utrolig innsats med rekvisitter, program, planlegging og selvsagt
gjennomføring. Vi fikk også hjelp med musikken, og det gikk veldig bra med tanke
på rigging. Til neste år ønsker trenerne å få oppvisningen filmet. Grunnen til dette
er at vi vil se hva som ble utført på en fin måte og hva vi eventuelt kan rette og
endre på til året etter. Juleoppvisninga i år var kjempebra, alle var flinke til å
gjøre det de skulle til enhver tid. Dette resulterte i at det ble en flott opplevelse
for store og små.

!
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Vår hjemmeside:
!"Vi har i løpet av 2015 anskaffet oss nye hjemmesider. Denne er bygd på Wordpress
publiseringsløsning og gjør det enkelt for styret å legge ut relevant informasjon og
nyheter. Siste nyheter vises automatisk med fokus på start-siden.
Den inneholder en turn-kalender som viser hva som skjer fremover, samt at vi har
en direkte facebook feed som speiler alt som blir lagt på facebook-siden ned til
hjemmesiden.
Videre i 2016 ønsker vi å legge ut mer informasjon om partiene samt bytte ut
bilder.

!

Vi benytter Google Analytics for å spore trafikk.
Her er litt statistikk siden vi gikk over til nye hjemmesider i 2015:

!

1674 besøk
1157 unike brukere
6162 side-visninger
3,7 sider i gjennomsnitt hver økt

!
!

Mysoft
Det har vært noen få problemer med påmelding til partiet. Styret har bestemt seg
for å lage en brukerguide for Tønsbergs turnforening. Da regner vi med at
problemet løser seg selv.

!

Trenerkurs
Vi har også i 2015 satset ekstra på trenerutdanning, og har hatt flere trenere på
sikringskurs og miniconvention i Stokke.

!
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Turnpartier og trenere
Parti

Hovedinstruktør

Foreldre og barn

Henriette Knutsen

Jenter og gutter 5-6 år

Nikoline Knutsen

Jenter og gutter 7 – 9 år

Nikoline Knutsen

Jenter og gutter 10 – 12 år

Nikoline Knutsen

Jenter og gutter 13+

Nikoline Knutsen

Show og oppvisning 7-12 år

Nikoline Knutsen

Show og oppvisning 13+

Siv Anette Bjørnsrud

Kom i form

Kjetil Knutsen

Stevneparti, voksne

Turid Biseth Pedersen
Vigdis Gjelstad Jakobsen

Kvinner mosjon, stevne

Marit Welberg

Hjelpetrenere:
Markus Waaler
Magnus Bauer
Marcus Smedsrud
Henriette Knutsen
Jesper Næss
Andrea Mehus
Christian Rimala
Celine Aasen
Oliver Jacobsen

Espen Andre Tønnesen
Mia Kjeldsen
Hannah Køller
Lars Christian Giswold
Vendela G Møyland
Caroline Thommesen Eriksen
Jesper Smedsrud
Maja Langerud
Trym Kaarud

Vi har mange gode trenere og vi tilbyr kurs, via VGTK, for de trenerne som ønsker
det.

!
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SLUTTORD

!

2015 har vært et bra år for turngruppa. Turngruppa har iløpet av året arrangert og
deltatt på mange forskjellige arrangementer.
Når det gjelder messehall A er den påbegynt høsten 2015 og beregnet ferdig våren
2016. Turngruppa har gått til innkjøp av dyrt utstyr som det fremkommer av
budsjettet for 2016.
Vi har fulle partier og dette skyldes i hovedsak vår satsning på trivsel, både på
partiene og blant trenerne.
Styret jobber bevisst for å tilrettelegge og skape gode arenaer for ungdommene
ved ha lage sosiale tiltak og bistå slik at de kan reise på samlinger og stevner
utenfor vår krets.
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Styret vil takke alle trenere, tillitsvalgte, foreldre og frivillige som stiller opp for
turngruppa!
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__________________

___________________

Kjetil Knutsen

Janicke Aasen

Leder

Sekretær
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Sak 2. Revidert regnskap
Se vedlegg
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Sak 3. Innkomne forslag

!

Ingen forslag mottatt
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Sak 4. Treningsavgift
Se vedlegg

!

Sak 5. Budsjett
Se vedlegg

!

Sak 6. Valg
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