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Styrets sammensetning: 

 

Leder: Carina Mathiesen Jøreng 

  

Kasserer: Vibeke Berge Hansen 

Sportslig leder: Merete Rachløw 

Sponsing: Hele styret 

IT: Hele styret 

Styret i Turnhallfondet: Guttorm Gran, Ragnar Hjertaas, Anne-Ma Foshaug, 

Carina Mathiesen Jøreng (leder turngruppa) og Morten 

Brændvang (leder hovedstyret) 

 

Verv utenfor foreningen/turngruppen i 2020 innen STIF/Norges Gym og turn: 

 

Medlem i konkurranseutvalget i Vestfold Turnkrets:  

Medlem i hovedstyret STIF: Carina Mathiesen Jøreng  

Medlem i hovedforeningens valgkomité:   

Leder av hovedforeningens idrettsmerkeutvalg: Hedersmerkekomitéen 

v/leder Knut Oustorp. 

 

 

Styrets arbeid: 

Styremøter: 

- Det er avholdt 2 fysiske styremøter, behandlet 10 – 15 saker på Messenger hvor 

styret har en egen gruppe, samt ende saker pr mail.  

- det er avholdt 2 trenermøter; to for alle trenerne. 

 

Spesielle oppgaver:  

Det har vært et spesielt år for styret, det har vært nedstening av partiene på vårparten, 

høsten startet med en brann på SVGS som gjorde at oppstart måtte utsettes. Når vi kom 

i gang høsten 2020 så ble det partier med begrensede plasser pr parti, noe som igjen 

gjorde at vi hadde full kontroll pr parti. Alle måtte melde seg på og betale før de fikk 

være med. Det har vært et krevende år for alle trenere, turnere og styret, det har vært 

mange ting som må tilpasses og tas hensyn til for å kunne gjennomføre treninger. Styret 

har vært tydelige og synlige på partiene dette året, for å følge opp aktiviteten i timene. 

Utøvere over 20 år har dessverre ikke hatt treninger denne høsten.  

Vi har også måtte redusere antall partier høsten 2020 pga vi kun hadde speilsalen til 

disposisjon. Grophallen ble også stengt av en periode etter brannen på SVGS. 

 

Det har vært viktig denne høsten at alle turnerne er registrert pga Covid – 19 dersom vi 

skulle få noe smitte på turn. Det er svært viktig at alle utøvere registreres, både med 

tanke på kontingent, men også for at utøverne da er forsikret på treningene.  

Det har ikke blitt gjennomført dugnader i 2020, vi har kun solgt noe av tidligere 

dugnadsprodukter vi hadde liggende.  

 

Trenerne pålegges å følge kursbeskrivelsen som er omtalt i Sportsplanen, hvilket sikrer 

et likere innhold på parallelle partier og individuell progresjon. Styret synes 

breddepartiene nå har god kvalitet på treningene, med tydelig voksne hovedtrenere som 

er flinke til å se hver enkelt utøver og hjelpe dem videre i sin utvikling innen sine 

turnferdigheter. Vi sender til stadighet trenere til kursing, som sikringskurs, 

trampettkurs, tumbling, frittstående, koreografikurs og trener 1 kurs. I tillegg øker vi 

klubbens kompetanse inne dømming konkurranse apparatturn, og har sendt flere trenere 

på dommerkurs også. Noen trenere gjennomfører høyere trenerutdanning på eget 

initiativ. 

Det ble ikke gjennomført borgertog 17 mai 2020. Neste år ønsker STIF å være synlig i 

borgertoget og håper alle våre utøvere deltar.   
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Vi har hatt et ønske om å få tilbake noe av klubbidentiteten vår, med bruk av like 

drakter, dresser, gensere og T-skjorter.   

 

Medlemstallet har gått litt ned i 2020 pga Covid – 19 og begrensede plasser på partiene. 

Dette håper vi vil stige i 2021 tror vi er over på høsten før det blir mer vanlig turn. 

Det ble ikke gjennomført juleshow på Hjertnes i 2020.  

 

Grophallen har ikke vært utleid til bursdager i 2020. Høsten 2020 søkte vi om midler fra 

turnhallfondet til ny skumgummi i gropen, dette fikk vi innvilget. Bestillingen ble sendt på 

slutten av 2020 med levering i januar 2021. 

I november hadde vi dugnad i grophallen hele hallen med vasket ned og ryddet. Tusen 

takk til alle foreldrene og trenere som stilte opp og gjennomførte denne jobben.   

 

Det har ikke blitt jobbet noe spesifikk med rekrutering til konkurranse parteien våre. Vi 

har dessverre ingen apparaturn parti til gutter høsten 2020. Vi er stadig på jakt etter 

trenere og håper vi får på plass dette i 2021 igjen.  

 

Vi hadde som mål i 2016 og få i gang igjen Turnsportens dag, dette er fortsatt noe som 

jobbes med. Håper vi får dette til i 2021. 

Ved sesongslutt ble det delt ut diplom og medalje på de yngste partiene vi har Foreldre 

og barn / Gymlek. Dette var stor stas for barna.   

 
Aktivitet: 

Det har vært stor aktivitet på breddepartiene våren, høsten ble det med litt reduserte 

partier.   

Våre konkurransepartier har ikke deltatt på konkurranser i 2020.  

Høstskolen vår ble ikke gjennomført i år pga Covid – 19.  

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål: 

Klubben har hatt en økende medlemsmasse, med god bredde i partier, og det er gledelig 

å registrere at turn igjen har blitt en meget populær idrett.  

Oversikt instruktører i perioden vår – høst 2020 

Navn Vår 2020 Høst 2020 

Foreldre & barn  Merete Rachløw Merete Rachløw 

Gymlek Suzanne Haugen Tobias Berge Johansen 

Jenter 7-9 år - mandager Merete Rachløw Merete Rachløw 

Jenter 7-9 år - tirsdager Malin Heian Malin Heian 

Jenter 10-12 år - mandager Suzanne Haugen Suzanne Haugen  

Jenter 10-12 år - tirsdager Merete Rachløw Merete Rachløw 

Ungdomsgruppen Helene Svendsen Helene Svendsen 

Gutter 7 – 9 år Merete Rachløw Merete Rachløw 

Gutter 10-12 år  Suzanne Haugen  Suzanne Haugen  

Herrene trim  Trine Rønning  Trine Rønning 

Damer stevne – SVGS Inger Elisabeth Olsen

  

Inger Elisabeth Olsen

  

Tropp Suzanne Haugen Suzanne Hauge /Tobias 

Berge Johansen 

Konkurranseturn og 

apparatturn – jenter 

- SVGS 

Therese Torgersen  

Martine Gustavsen 

Kaja Hillestad  

Helen Haugen Larsen 

 

Helen Haugen Larsen 

Martine Gustavsen  

Kaja Hillestad  
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Egne arrangement  i 2020: 

 

Ingen egne arrangement i 2020 

 

Økonomi 

Turngruppens regnskap for 2020 viser et negativt resultat med et underskudd på Kr 427 

774. I 2020 hadde vi mindre partier pag Covid-19, samt at vi kun hadde speilsalen til 

bruk hele høsten pga brann på SVGS. Økte utgifter i forhold til lønn til instruktører og 

arbeidsgiveravgift. Ingen utleie av turnhallen i 2020. Energiutgifter til turnhallen har ikke 

Sandefjord videregående skole sendt ut. Våre medlemmer betaler ikke direkte inn til 

hovedforeningen. Denne medlemskontingenten blir avregnet mot et eventuelt tilskudd 

fra hovedforeningen. 

For å sikre økonomien fremover ønsker styret at prisen per deltaker økes med kr. 200 på 

konkurransepartiene uavhengig av antall treninger. 

Resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning ligger vedlagt. 

Medlemstall 

 

Medlemstall turngruppa for 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medlemsutvikling 2009-2020 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jenter/kvinner 219 229 211 163 295 373 361 357 375 253 289 185 

Gutter/menn   45 28 46 82 162 187 186 119 140 125 98 85 

Mix partier 125 79 114 126 30 31 40 136 55 x x x 

Totalt 389 336 371 371 487 591 587 612 570 378 387 270 

 
Turngruppens styre har samarbeidet på en god og positiv måte i 2020, med engasjerte 

og løsningsorienterte styremedlemmer som har jobbet mot felles mål. 

 

Styret takker instruktørene og trofaste medhjelpere for fin innsats for STIF turngruppe i 

2020, og håper på et like godt samarbeid i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Antall 

Barn 208 

Senior  

Ungdom 23 

Voksen 39 

Sum 270 
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Styret i STIF turngruppe 

15, april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Mathiesen Jøreng    Vibeke Berge Hansen 

             Leder       Kasserer 

 

 

 

 

Merete Rachløw       

  Sportslig leder        
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