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IL R.O.S. turn – styrets beretning for 2019 
 
Styret i turngruppa har i 2019 bestått av følgende personer: 

Verv Navn På valg Ansvarsområde 

Leder Yngve Hellerud 
 

2021 Innkalle og lede møter, representere IL R.O.S. 
turn utad og i IL R.O.S. Hovedstyre. 

Nestleder Ledig  Leders stedfortreder. Div. oppgaver for styret 

Medlemsansvarlig Tom Jørgen 
Terray 

2020 Ansvarlig for å registrere medlemmer, 
organisere betaling av treningsavgift. 

Kasserer Bente Breiby 2019 Foreta ut-/innbetalinger, kontakt med IL 
R.O.S.’ forretningsfører og levering av bilag. 

Sportslig leder Jens Lillegraven 2021 Trenernes representant i styret. Koordinering 
mellom trenerne, tilrettelegge for trenernes 
faglige utvikling. Hente og sortere post, 
sende rapportskjemaer til krets/forbund. 

Styremedlem 1  2019 Arrangementer, påmelding m.m. i 
forbindelse med samlinger og stevner. 
Representant i Idrettsskolestyre. 

Styremedlem 2 
 

Tonelise 
Skogheim 

2020 Arrangementer, Hallvakt organisering m.m 

Turndraktansvarlig Torill Lundby  Ansvarlig for salg av turndrakter 

Ungdomsrepresentant Ledig  Ungdomsrepresentant, kontakt mellom 
styret og de yngre. Representere IL R.O.S. 
turn på ungdomsarrangementer. 

Det er holdt fire styremøter og to trenermøter i løpet av året, i tillegg til årsmøtet.  
 
 
Trening 
Aktivitetsnivået i turngruppa holder seg på et stabilt høyt nivå. Vi klarer stort sett å tilby trening til de 
som ønsker det ved å utnytte trenerkapasiteten vår maksimalt, men må ha begrensninger på noen 
partier for holde kvaliteten og sikkerheten på treningen oppe. Opplegget med 2 partier i hallen 
samtidig for å få kabalen til å gå opp fungerer veldig bra. Vi tilbyr trening til alle fra 1. klasse. 
Turngruppas treninger er svært populære, og det er kun et fåtall ledige plasser på treningene våre. 
Guttepartiene viser også fin fremgang i antall deltagere, og i 2019 har vi som i 2018 klart å stille et 
rent guttelag i rekruttklassen.  
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Aktivitetene har vært fordelt slik: 
 

Tid Hva Trener 

Mandag     

17:00-18:30 
Grunntrening turn 3. og 4. klasse (for de 
som allerede trener tir/ons) 

Trine B. Lillegraven 

17:45-19:00 
Frittstående, jenter 5. klasse 

Marit Lillegraven 

18:30-20:00 
Frittstående rekrutt, jenter 6. og 7. klasse 

Kikki R. Christensen 

19:00-21:30 
Frittstående junior 

Martine Lillegraven/Randi Roen 

Tirsdag     

17:00-18:00 
Grunntrening Turn, gutter 1. klasse, 2. 
klasse og 3. klasse 

Trine B. Lillegraven 

17:00-18:30 
Troppsgymnastikk gutter, 4.-7.klasse 
(åpent parti) 

Martine Lillegraven 

18:00-19:30 
Troppsgymnastikk jenter 5.-7.klasse (åpent 
parti) 

Martine Lillegraven 

19:00-21:00 
Troppsgymnastikk, 8.klasse og eldre 
(åpent parti) 

Martine Lillegraven 

21:00-22:00 
Turn for voksne 

Martine Lillegraven 

Onsdag     

17:00-18:00 
Grunntrening Turn, jenter 1. 
klasse og jenter 2. klasse 

Trine B. Lillegraven 

17:00-18:00 
Frittstående/rytmeparti, jenter 4.kl 

  

18:00-19:00 
Grunntrening Turn, jenter 3. 
klasse og jenter 4. klasse 

Trine B. Lillegraven 

18:00-19:00 
Frittstående/rytme, gutter 5.kl og eldre 

  

19:00-20:15 
Grunntrening Turn felles, 5. klasse og 6. 
klasse Trine B. Lillegraven 

https://www.ilros.no/event/252
https://www.ilros.no/event/252
https://www.ilros.no/event/253
https://www.ilros.no/event/254
https://www.ilros.no/event/255
https://www.ilros.no/event/266
https://www.ilros.no/event/256
https://www.ilros.no/event/256
https://www.ilros.no/event/257
https://www.ilros.no/event/258
https://www.ilros.no/event/258
https://www.ilros.no/event/259
https://www.ilros.no/event/259
https://www.ilros.no/event/260
https://www.ilros.no/event/260
https://www.ilros.no/event/261
https://www.ilros.no/event/265
https://www.ilros.no/event/265
https://www.ilros.no/event/245
https://www.ilros.no/event/250
https://www.ilros.no/event/246
https://www.ilros.no/event/246
https://www.ilros.no/event/247
https://www.ilros.no/event/251
https://www.ilros.no/event/248
https://www.ilros.no/event/264
https://www.ilros.no/event/264
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19:00-20:00 
Frittstående miks, 2007 

Martine Lillegraven 

20:15-21:30 
Grunntrening turn, 7.kl og eldre 

Trine B. Lillegraven/ 
Martine Lillegraven 

Torsdag     

  
Treningene torsdag er lukkede partier med 
fokus på konkurransedeltagelse 

  

17:00-19:00 
Troppsgymnastikk rekrutt, 5.-7.kl  

Martine Lillegraven/ Jens 
Lillegraven/ Frank Arne 
Karoliussen/ Leah Tresselt 

19:00-21:00 
Troppsgymnastikk junior, 8.kl og eldre 

Martine Lillegraven/ Jens 
Lillegraven/ Frank Arne 
Karoliussen 

Fredag     

16:00 - 
17:30 

Troppsgymnastikk jr, styrke og teknikk 
Jens Lillegraven / Martine 
Lillegraven 

 
 
Totalt er det over 400 deltagere på treningene. Mange trener på flere partier i uka, men antall aktive 
gymnaster er allikevel nesten 250, noe som er stabilt. Vi ser ikke at antallet kan øke vesentlig før 
kapasiteten blir bedret i form av halltid og flere antall trenere med riktig kompetanse. Det er svært 
mange deltagere på alle partiene for de yngste gymnastene, noe som lover godt for rekrutteringen 
fremover. Vi har også fått en fin økning av aktive ungdommer, og har fortsatt et økende antall gutter 
på treningene.  
 
Økonomi  
Økonomien i turngruppa er god. 2019 ble et spesielt godt år da vi har stått som anvarlig arrangør av 2 
relativt store arrangementer, henholdsvis Gymastikkfestivalen og KM. Styret vil med dette rette en 
stor takk til alle foreldre som har bidratt til å gjøre arrangementene vellykket. I tillegg har 
medlemsmassen holdt seg på et stabilt nivå, slik at treningsavgift har vært en forutsigbar inntekt. For 
detaljer om økonomien vises til regnskapet. 
 
Aktiviteter 
Aktivitetsnivået ut over de ukentlige treningene har vært over normalt. Vi arrangerte en veldig 
vellykket SALTO konkurranse og Gymnastikkfestival i og rundt ROS Arena helgen 26.-27.mai. Vi 
arrangerte en «turnskole» rett etter skoleslutt for gymnaster i 3. og 4. klasse som var en suksess. På 
høsten arrangerte vi det siste offisielle KM for Buskerud turnkrets. I tillegg hadde vi treningssamling i 
romjulen, med deltagere fra Kongsvinger, Tranby og Ringerike.  
 
I tillegg til egne treningssamlinger har vi hatt deltakere som har vært i Stavern (rekrutter) og Ollerup i 
Danmark (junior). Treningsamlingene arrangeres ila sommeren hvert år. Odin Oreilly deltok også på 
flere uttakssamlinger til landslaget, men kom ikke videre til bruttotrppen. 
 
Gymnastikkfestivalen ble som nevt en sukess, og tilbakemeldingene fra alle troppene var positive! Vi 
stilte en stor tropp på hjemmebane, og trenerne har igjen vist at vi kan sette sammen et program 
som inspirerer både turnerne og publikum. I tillegg var vi ansvarlig for fellesoppvisningen trampett og 
alle «tren inn på stevnet» oppvisningene, som også var av topp karakter. En stor takk til Martine 

https://www.ilros.no/event/249
https://www.ilros.no/event/262
https://www.ilros.no/event/263
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Lillegraven som hadde hovedansvaret for disse. 
 
Troppsgymnastene har hatt et aktivt år. Året startet med Kvalifisering NM Nasjonale klasser i 
Stavern, hvor IL ROS kvalifiserte seg med ett lag i frittstående i miksklassen. NM ble arrangert litt 
senere i Drammen. Igjen har vi oppnådd våre mål om å ha et lag med i NM, noe som er veldig 
oppløftende, gitt at disse er første års juniorer. Rekruttene deltok i april i en nasjonal konkurranse i 
Stavern, og her stilte vi lag i alle tre klassene. Vi arrangerte ROSetten for første gang i pinsen, det ble 
et lite arrangement, men med godt innhold og både konkurranse og trening. Vi arrangerte i slutten 
av oktober KM i troppsgymnastikk der vi deltok med mange utøvere og ble kretsmestere Rekrutt 
herrer frittstående og teamgym. Buskerudtrampetten ble i år igjen arrangert i Drammenshallen, og vi 
hadde mange lag i aktivitet i løpet av helgen. God innsats fra utøverne og en grei oppkjøring til NM 
Teamgym for juniorene!  
 
I november var det NM Teamgym i Stjørdal. En flott innsats, dog med noen skader og litt stang ut på 
trampett, ble en god erfaring for våre turnere. Som førsteårs deltakere i NM er det mye læring  
 
I kretsen avsluttet Kikki Christensen en lang karriere i kretsstyret og Jens Lillegraven ble medlem av 
styret i den nye Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets. Martine Lillegraven fikk tilbud om stilling som 
landslagstrener for junior miks frem mot EM 2020, og har hovedansvaret for frittstående for dette 
laget. 
 
Avslutning 
2019 har vært et veldig aktivt år for IL R.O.S. turn. Vi har stabilt medlemstall, og har fått fin sportslig 
utvikling. Vi må fortsatt jobbe med å sikre at vi har tilstrekkelig med trenere og treningstid, spesielt 
er det viktig med nok hjelpetrenere nå når vi kan ta imot flere utøvere på hver trening. Turngruppa 
fikk etter sommeren tildelt treningstid i ROS Arena slik vi ønsket, noe som betyr at vi kan 
opprettholde tilbudet vi har hatt de siste årene.  Det var denne høsten ingen ledige plasser på våre 
partier for de yngste jentene, og det er ventelister. Det er ledig plass på guttepartiene og på noen av 
partiene for de eldste. Vi håper å rekruttere enda flere gutter i årene som kommer. Vi fortsetter med 
ambisjonen å ha minst ett lag med i NM nasjonale klasser hvert år. 
 
Turngruppa valgte i 2019 for første gang gå til ansettelse av en trener. Martine Lillegraven ble ansatt 
som hovedtrener troppsgymnastikk i 50% stilling. Selv om vi har hatt timeansatte trenere i tillegg til 
våre frivillige ser vi dette som et viktig skritt for å utvikle turngruppa videre og sikre et godt 
treningstilbud. 
 
3 styremedlemmer er på valg i år, hvor alle  trer ut av styret etter å ha sittet flere perioder. Vi har 
besatt kassererrollen, men mangler personer til rollen som medlemsansvarlig og styremedlem. Vi 
jobber nå med trenerkabalen for neste høst, og har som tidligere et stort behov for at noen kan 
hjelpe til som trenere. Det er viktig at alle som har gymnaster i turngruppa bidrar til å sikre det gode 
tilbudet vi har i dag – her, som så mange andre steder, gjelder det at «vi får ikke mer moro enn vi 
lager selv»…  
Bli med å lage litt moro! 
 
 

Styret i IL R.O.S. turn 


