
 

 

   
 
 
 
 

Årsmelding IF Storm 
2018 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Medlemmer 
Storm turn har hatt en vekst fra 267 til 305 aktive medlemmer fra 2017 til 2018. Veksten er 
størst hos de voksne pga. start av yoga parti, samt at våre treninger for voksne er et 
populært tilbud.  
Blant de yngre har det vært en markant økning hos gutter, som antagelig skyldes at det 
har vært ny inndeling av partiene, basert på oppdelingen som er hos jenter. 
Det er til enhver tid 20-30 turnere på venteliste. Spesielt populært er jenter 4-6 år, 1 -3 
klasse og 4-7 klasse der listene er størst. 
 
Organisasjon 
I 2018 har turngruppen hatt følgende styre: 
 
Leder:   Christian Møller-Skau 
Nestleder:  Karianne Fjeldberg (fra 1.09.2018) 
Sekretær:  Gyda Skaaret 
Kasserer:  Anne Kathrine Halse Ovastrøm  
1. styremedlem: Anne-Mette Høegh-Larsen 
2. styremedlem: Lena Aarestad Berg 
3. styremedlem: Åge Ohnstad 
Ungdomsrepr:  Martine Klemetsen 
 
 
Materialforvaltere: Richard Sell 
 
Festkomitè:  Gry Helland Jessen 

Kirsti Arvesen Nesheim    
Trine Fredriksen   
Inger Lise Natvig    

 
 
Valgkomitè:  Ingen valgkomite.  

Styret funger som valgkomite til dette er på plass. 
 
 
Styret har avholdt 7 styremøter i arbeidsåret. Det er behandlet 96 saker. 
Styret er representert i IF Storm med leder. Anne-Kathrine Ovastrøm og Kaja Slåttedalen 
bidro aktivt fra turn i forbindelse med Stormdagen.   
 
Styret har arbeidet med å etablere en ny struktur med en fordeling av arbeidsoppgaver. 
Arbeidet fortsetter i 2019.  
Turn gruppen ble oppfordret til å delta på Allemed-dugnad. Allemed-dugnad skal bidra til å 
inkludere alle barn i fritidsaktiviteter til tross for økonomiske utfordringer. Det ble da laget 
en strategi for hvordan Storm Turn kan inkludere barn fra lokalsamfunnet. Følgende 
punkter ble besluttet: 

1. Informere miljøterapeuter på skole i området om vårt fokus på inkludering 
uavhengig av økonomi. 

2. Tilby gratis Storm jakker, t-shirt og annet tøy ved behov for enkelte. 
3. Bistå med å dekke kontingenter til deltakelse, arrangementer eller annet. Turn 

gruppen søker Skien Kommune eller andre om midler til dette på vegne av den 
enkelte.   

 



 

 

Det har vært gjennomført fire trenermøter i 2018 
Vi har en trenerstab på 18 stykker. Rekrutteringen er i hovedsak fra egne rekker og det er 
svært bra. Trenerne ble invitert med på felles sommeravslutning på Strøm. 
 
I 2019 så ønsker turngruppe å starte opp Paraturn fra februar. 
Vi ønsker å øke treningsmengde for 13 – 18 jenter og gutter til 2 ganger i uken. 
Arrangere to dugnader i 2019 for å kunne investere i utstyr og kompetanseheving for 
trenere.  
Deltakelse på 1 eller flere stevner for turnere lokalt. 
 
Økonomi 
Turngruppa driver etter en ansvarlig profil og har fortsatt en god økonomi.  
De største inntektene er treningsavgiften, samt inntekter fra bingo og automater.  
 
Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB og ble innvilget kr.31.000.- til innkjøp av airtrack. 
Vi søkte Sparebnaken Sør og ble innvilget kr.15.000.- til innkjøp av airtrack. 
Vi søkte NGTF og har blitt innvilget kr. 7.000.- til oppstart av Paraturn. 
 
Etter overgang til weborg og medlemsregistrering der, føler vi nå at vi har fått god kontroll 
over medlemmene. Tett oppfølging og purring av utestående, samt at styrets medlemmer i 
sitt virke som partikontakter er tett på og bidrar til at de aller fleste nå betaler.  
 
Overgang til ny regnskapsfører har vært krevende men skapt et mer ryddig regnskap.  
 
 
Trenere 
Vi har 18 trenere som legger ned mange timer for å kunne gi god kvalitet til våre turnere. 
Trenere arrangerer ekstratreninger og samlinger for turnere.  
Trenerne har vært med på følgende kurs: 
 
Medtrener-kurs: Hedvig Sandsdalen og Pauline Plassen 
Trener 1-kurs: Vilde Aarrestad Berg og Annett Lundberg 
Småbarnspedagogikk: Filippa Jessen, Andrine Tveitan Vala og Martine Klemetsen 
Gymlek: Filippa Jessen og Andrine Tveitan Vala 
Akrobatikk: Andrine Tveitan Vala og Henriette Haavind Apalnes 
Kurs i tabellesing: Andrine Tveitan Vala og Henriette Haavind Apalnes 
Basiskurs: Henriette Haavind Apalnes 
 
Anlegg og utstyr 
Nye investeringer: 
AirTrack m/ tiløpsbane og pumpe innkjøp fra Klubben.no. Prisen var kr. 44.000.- og vi 
mottok støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Sparebanken Sør.  
AirTrack Home Edition som gave fra Klubben.no 
 
Storm turn har behov for større treningslokaler for å kunne gi turnerne bedre plass og ta 
imot de turnerne som står på venteliste. Storm ble invitert til møte mellom klubbene i Skien 
for å drøfte alternativer om en felles basis hall der klubbene kan leie treningstid. Arbeidet 
med dette fortsetter i 2019.  
 



 

 

Aktiviteter 
Turngruppa er i dag av de største i kretsen og har en sterk lokal tilhørighet. Det satses på 
breddeaktiviteter innen turn/gymlek for alle aldersgrupper, mosjonspartier for voksne og 
troppsgymnastikk for ungdommer.  
 
Foreldre og barn: 
Tilbud der barn fra 2-4 år turner og leker sammen med foreldre.  
 
Våren 
Treningsted på Brekkeby VGS, med 29 turnere på partiet.  
Trenere: Anett Lundberg og Hedvig Eek Sandsdalen 
 
Høsten 
Treningene var på Bratsbergkleiva barneskole, med 20 turnere på partiet.   
Trenere: Anett Lundberg og Hedvig Eek Sandsdalen 

 
Partikontakt: Gyda Skaaret 

 
Jenter 4-6 år: 
Turn for barn i alderen 4-6 år. Partiet har vært fullt og har venteliste. Det er 30 jenter på 
partiet.   
Treningsted: Bratsbergkleiva barneskole.  
 
Våren 
Trener: Martine Klemetsen og Andrine Tveitan Vala 
Medtrenere: Esther Varhaug og Ina Nordstrand Sagen 
 
Høst 
Trenere: Martine Klemetsen , Andrine Tveitan Vala 
Medtrenere:  Esther Varhaug og Ina Nordstrand Sagen 
 
Partikontakt: Anne Mette Høgh-Larsen 
 
Jenter 1.-3.klasse: 
Turn for jenter i alderen 6-8 år. Partiet har vært fullt og har venteliste. Det er 38 jenter på 
dette partiet. 
 
Treningssted: Bratsbergkleiva skole  
 
Vår 
Trenere: Martine Klemetsen og Filippa Jessen 
Medtrenere: Esther Varhaug og Ina Nordstrand Sagen 
 
Høst 
Trenere: Martine Klemetsen og Filippa Jessen 
Medtrenere: Esther Varhaug og Ina Nordstrand Sagen  
 
Partikontakt: Gyda Skaaret 
 



 

 

Jenter 4.-7.klasse:  
Turn for jenter i alderen 9 til 12 år. Partiet har vært fullt og har venteliste. Det er 40 jenter 
på dette partiet. 
 
Treningssted: Bratsbergkleiva Skole 
 
Våren 
Trener: Henriette Apalnes, Andrine Tveitan Vala og Filippa Jessen 
Medtrener: Pauline Plassen  
 
Høsten 
Trenere: Henriette Apalnes, Andrine Tveitan Vala og Filippa Jessen 
Medtrener: Pauline Plassen 
 
Partikontakt: Aage Ohnstad 

 
Jenter 8 kl. -18 år:  
Turn for jenter i alderen 13 til 18 år. Det har vært 21 jenter på dette partiet.  
Treningssted: Skien Fritidspark 
 
Våren  
Hovedtrener: Henriette Apalnes  
Medtrenere: Kevin Thomassen og Ida Marie Farstad 
 
Høsten 
Trener: Henriette Apalnes  
Medtrenere: Kevin Thommassen og Martine Klemetsen 
 
Partikontakt: Lena Berg 
 
Gutter 4-6 år  
Turn for gutter i alderen 4 til 6 år. Guttene ble delt våren 2018 og det var 10 gutter. På 
høsten var det 18 gutter på partiet. 
 
Treningssted: Bratsbergkleiva Skole 
 
Våren 
Hovedtrenere: Mathilde Haug Christiansen 
Medtrenere: Ina Sagen, Alva Kolle & Christian Møller-Skau 
 
Høsten:  
Hovedtrenere: Matilde H. Christensen  
Medtrenere: Ina Sagen, Alva Kolle og Kaja Slåttedalen 
 
Partikontakt: Christian Møller-Skau 
 
Gutter 1-3 klasse  
Turn for gutter i alderen 4 til 6 år. Guttene ble delt våren 2018 og det var 6 gutter. På 
høsten var det 12 gutter på partiet. 
Treningssted: Bratsbergkleiva Skole 
 
Våren 



 

 

Hovedtrenere: Mathilde Haug Christiansen 
Medtrenere: Ina Sagen, Alva Kolle & Christian Møller-Skau 
 
 
Høsten 
Trener: Matilde H. Christensen  
Medtrenere:  Ina Sagen, Alva Kolle og Christian Møller-Skau 
 
Partikontakt: Christian Møller-Skau 
 
Gutter 10 -18 år: 
Turn for gutter i alderen 10 til 18 år. Våren/høsten 2018 var det 16 gutter på dette partiet.  
Treningssted: Skien Fritidspark 
 
Våren 
Hovedtrener: Kevin Thomassen 
Medtrenere:  Esther Varhaug og Nora Grebstad 
 
Høsten 
Hovedtrener: Esther Varhaug og Alva Kolle 
Medtrenere: Kevin Thomassen 
 
Partikontakt: Lena Berg 
 
Damer aerobic: 
Det har vært to tilbud for Aerobic damer, begge partiene har trent på Stormhuset.  
Mandager og torsdager har det vært høy aktivitet.   
Våren/høsten 2018 var det registrert til sammen 36 damer.  

 
Trenere: Gitte Haavind Pettersen og Birgit Kastet  
Treningssted: Stormhuset 
Partikontakt: Anne Mette Høegh-Larsen 
  
Damer stevne 
Et parti som trener bare i vårsesongen. Dette partiet trener på et program for å være med 
på det årlige kretsturnstevnet som arrangeres hver sommer.  

 
Trener: Birgit Kastet. 
 
Herrer trim 
Et tilbud til spreke herrer som trener to ganger i uka på Bratsbergkleiva skole.  
I 2018 var det registrert 12 mosjonister på dette partiet.  

 
Trenere: Kjetil Baklie. 
Treningssted:  Bratsbergkleiva skole  
 
Akrobatikk 
Et parti som trener 1 gang i uka på Stormhuset. Aldersgruppe 9 til 12 år og det arrangeres 
opptak til partiet medio juni. På opptak i juni 2018 var det stor interesse for partiet og 
mange som deltok på opptaket. Partiet har 12 turnere i 2018. 
Partiet arrangerer egen dugnad for å finansiere innkjøp av oppvisningsdrakter,  
 



 

 

Trenere: Henriette Apalnes og Andrine Tvetan Vala 
Treningssted: Stormhuset 
Partikontakt: Anne Kathrine Halse Ovastrøm 

 
 

Seniortrening 
Partiet som trener 1 gang i uka på Stormhuset. Aldersgruppe 55+ 
Våren/høsten 2017 var det registrert 30 deltagere på dette partiet.  
 
Trener: Birgit Kastet 
Treningssted: Stormhuset 
Partikontakt: Anne Mette Høegh-Larsen 
 
Yoga 
Partiet startet opp høsten 2017. De trener 1 gang i uka på Stormhuset.  
Våren/Høsten 2018 var det registrert 18 deltagere på dette partiet.  

 
Trener: Corin Fermans 
Treningssted: Stormhuset 
Partikontakt: Anne Mette Høegh-Larsen 
 
 
Arrangementer 
 
Kretsting 10-11 mars 
Martine Klemetsen deltok på kretsting 10.03.  
 
Klubbkonkurranse 
Den 11 mars arrangerte Storm Klubbkonkurranse i trampett og tumbling. Det var 43 
påmeldte turnere fra 1klasse til 18 år. Flott innsats av turnere som fikk vist seg frem. 
 
Gymfestivalen for barn og unge 
Gymnastikkfestival for barn og ungdom ble arrangert av Herøya Turn 2 - 3  juni.  
Storm deltok med 93 gymnaster. 
 
Stormdagen høsten 2018 
En stor happening for hele Bratsberg og tilstøtende områder. Turn deltok med diverse 
sportslige aktiviteter for de fremmøtte.  
 
Lagledermøte 28.10.18 
Christian og Martine deltok fra Storm. 
 
Publikumspokalen 
Ble arrangert i Fritidsparken 25. november. 8 partier deltok. Her var det som vanlig svært 
god innsats fra alle partier og engasjerte trenere. Det var ca 150 turnere fra Storm og vi 
var største klubb. Det var 3 guttepartier som deltok  
Storm jenter 13 – 18 år vant sin klasse med ”Bølger”.  
Gitte Pettersen var dommer fra Storm.  
 
 
 



 

 

Juleavslutning 
Vår tradisjonelle juleavslutning var i Skienshallen tirsdag 4. Desember. Bra oppmøte tross 
mange kolliderende aktiviteter.  Turnerne hadde stor plass til å vise seg fram på matta. 
Arrangementet var unnagjort på 2 timer grunnet god planlegging.   
 

Treningssamlinger og gymsamlinger 
 
Gymsamling i regi av TGTK for 8 kl til 18 år i Fritidsparken 27. Januar med 3 deltakere 
 
Gymsamling i regi av TGTK for 4 til 7 klasse i Fritidsparken 11. februar med 23 deltakere. 
 
Gymsamling for 4-7 klasse ble arrangert i Rønholthallen i oktober med 40 deltakere fra 
Storm.  
 
Treningshelg for 4 – 7 klasse på Skien VGS med overnatting på Stormhuset med 25 
deltakere. 
 
Flere av partiene hadde treningsdager på Skien VGS før publikumspokalen. 
 
Trenere deltok på alle gjennomganger av stevnetabeller før gymfestivalen på Pors. 
 
Storm Turn hadde stand på Barnas Idrettsdag 1.desember. 8 trenere sto på standen og lot 
barn i alderen 1.kl -7.kl få prøve ulike turnaktiviteter. 
 

Avslutning 
 
Styret takker alle komitémedlemmer og trenere for innsatsen i året som har gått.  
Uten dere ville ikke turngruppa ha vært det den er i dag! 
Vi takker og gir en ekstra honnør til vår eminente speaker, Lise Smukkestad som alltid 
stiller opp og drar oss mesterlig igjennom alle arrangementene våre.  
Vi takker også IF Storms hovedforening for et godt samarbeid! 
 
 
Skien, den 27.02.19 
 
 
 
_______________________________      
Christian Møller-Skau, leder 


