
Til 

medlemmene i Hokksund Turnforening 

03/06-2020 Hokksund 

 

Saksliste for årsmøtet 

 

Det vises til innkallingen til årsmøtet 2020, publisert på foreningens hjemmeside. 

Årsmøtet avholdes 10 juni kl 18.00 på Elcor. 

 

Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 

3. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsberetninger (se vedlegg). 

5. Behandle regnskap i revidert stand (se vedlegg).  

6. Behandle forslag og saker (se vedlegg).

- lovendringer

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta budsjett (se vedlegg). 

9. Foreta følgende valg:

Nestleder

Kasserer  

Sportslig leder tropp

Varamedlem 1

Varamedlem 2

Leder dugnadsgruppa pluss 3 medlemmer

     



   

I 2019 flyttet Hokksund Turnforening inn i ny hall på Loesmoen

I desember 2018 signerte Hokksund Turnforening endelig kontrakt med Hallmaker AS om 
bygging av ny kombinert basishall, flerbrukshall og bordtennishall på Loesmoen. Det ble også
inngått langsiktige leiekontrakter med Eiker Cheerleading Team (ECT) og Eiker 
Bordtennisklubb (EBTK) om leie av flerbrukshallen og bordtennishallen. Styrets arbeid i 
2019 har i hovedsak handlet om å opprettholde god drift i foreningen og å få ferdigstilt den 
nye hallen. Tidlig i 2019 etablerte vi Hokksundhallen AS og overførte alle rettigheter og 
forpliktelser knyttet til Hokksundhallen til aksjeselskapet. Hokksund Turnforening har tegnet 
en langsiktig leiekontrakt med Hokksundhallen AS på linje med de andre leietagerne. 
Hensikten med det er å skille driften av hallen og driften av klubben. Styret har fått god hjelp 
til å styre prosjektet av styret i Hokksundhallen AS og en egen byggekomité. 

Gjennom vinteren 2019 viste det seg at Hallmakers prosjektering av hallen ikke var tilpasset 
grunnforholdene på Loesmoen, og at hallen måtte prosjekteres om. Det ble behov for å 
forsterke fundamentene og bæringen for midt-delen av bygget. Det medførte at hallen ble 
vesentlig dyrere, og nesten tre måneder forsinket i forhold til opprinnelig prosjektert. 
Hallmaker AS påstår at kostnadene og forsinkelsen faller inn under byggherres 
(Hokksundhallen AS) ansvar og risiko, og har fremmet et ekstrakrav for merkostnader. 
Hokksundhallen AS mener ansvaret faller inn under totalentreprenørens ansvar og risiko, og 
har fremmet krav om erstatning for forsinkelsen. Det foregår forhandlinger med Hallmaker 
AS om en minnelig løsning, men det er ikke oppnådd enighet ennå. Saken håndteres daglig av
styret i Hokksundhallen AS. De har søkt råd hos Øvre Eiker kommune og advokat. Basert på 
disse rådene og den foreløpige dialogen med Hallmaker AS vurderer styret at det er gode 
muligheter til finne en minnelig løsning innenfor det som dekkes av usikkerhetsgarantien fra 
Øvre Eiker kommune (bevilget i desember 2018). Dersom slik enighet oppnås vil uenigheten 
ikke ha noen økonomisk konsekvens for Hokksund Turnforening. På grunn av uenigheten 
med entreprenæren er det ikke gjort opp endelig prosjektregnskap.

På grunn av forsinkelsen i byggeprosjektet foregikk all nesten all sportslig aktivitet i 2019 på 
«Elcor» i Elektroveien 8.  I midten av desember stod den nye hallen ferdig, og det ble 
arrangert åpningstrening 15. desember for alle turnere. Offisiell åpning av hallen ble foretatt 
7. mars 2020.

Hokksund Turnforening har vært representert ved både ordinært og ekstraordinært kretsting 
på Sundvollen, samt på medlemsmøter og årsmøte i Idrettsrådet.



Styret vil takke alle som har hatt verv eller på andre måter har gjort en innsats for Hokksund 
Turnforening i 2019. Vi ser frem til videreutvikle klubben samme med medlemmene i ny hall.

Hokksund 4/6-2019
Hovedstyret i Hokksund Turnforening



Troppsturn

Hele året har vi hatt trening på Elcorbygget, som har vært litt for trange, men utøverne har 
vært fornøyde og trivdes bra. Vi handlet inn supersofter i 2018 slik at vi skulle få myke 
landinger, men utøverene har savnet skumgrop å øve inn nye elementer da det er mye mer 
egnet. Trenere har vært veldig flinke til å finne løsninger på tross av den trange plassen vi har 
hatt.

Kamilla Berglund har vært hovedtrener vårsemesteret og sluttet på grunn av at hun flyttet til 
Oslo for å studere. Celine Gjønnes overtok hovedtrenerrollen etter Kamilla og utøverne var 
veldig fornøyde med det. Andre trenere på tropp har vært: Amanda, Tuva, Christine, Ah 
Vilde, Steffen, Anniken, Sofia og Oda-Reneè.

Treningstilbud vårsemester

Konkurransepartiet rekrutt og junior: Treningstilbud 3 dager i uken (trampett/tumbling)

Frittstående rekrutt og junior: Treningstilbud 1 dag i uken.

11-13år: Treningstilbud 1 dag i uken.

14+: Treningstilbud 1 dag i uken.

Treningstilbud høstsemester

Tropp Rekrutt elite: Inntil 4-dager/uke oddetallsuker og 5 dager/uke partallsuker

Tropp Junior elite: Inntil 4-dager/uke oddetallsuker og 6 dager/uke partallsuker

11-13år: Treningstilbud 1 dag i uken.

14+: Treningstilbud 1 dag i uken.

11-13 år og 14+ hadde også mulighet til å delta på trampett/tumbling på fredager.

Medlemstall

Konkurransepartiet rekrutt: Vår: 12, høst: 25.
Konkurransepartiet junior: Vår: 9, høst: 8.
11-13år: Vår: 0, høst: 4
14+: Vår: 1, høst: 1.

Konkurranse:

26.01 – 27.01: Granspretten, Hadeland

20 klubber  og 154 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående Rekrutt (1 lag deltok) 1.plass

 Tumbling Rekrutt (28 lag deltok) 17. plass

 Trampett Rekrutt (29 lag deltok) 15. plass



 Frittstående Junior kvinner (4 lag deltok) 1. og 2. plass

 Tumbling Junior kvinner (25 lag deltok) 11. og 23. plass

 Trampett Junior kvinner (24 lag deltok) 4. og 16. plass

 I tillegg hadde vi med 7 aspiranter

26.01 – 27.01: Granspretten, Hadeland

20 klubber  og 154 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående Rekrutt (1 lag deltok) 1.plass

 Tumbling Rekrutt (28 lag deltok) 17. plass

 Trampett Rekrutt (29 lag deltok) 15. plass

 Frittstående Junior kvinner (4 lag deltok) 1. og 2. plass

 Tumbling Junior kvinner (25 lag deltok) 11. og 23. plass

 Trampett Junior kvinner (24 lag deltok) 4. og 16. plass

09.02 – 10.02: NM kvalifisering nasjonale klasser junior, Stavern

50 klubber  og 303 lag deltok.

Resultater:

Frittstående Junior kvinner (38 lag deltok) 2. og 31. plass
Tumbling Junior kvinner (61 lag deltok) 56. og 61. plass
Trampett Junior kvinner (56lag deltok) 55. og 56. plass

23.03 – 24.03: NM nasjonale klasser junior, Drammen

25 klubber  og 130 lag deltok.

Resultater:

Frittstående Junior kvinner (15 lag deltok) 4. plass

30.03 – 31.03: Opplandspokalen, Lillehammer

41 klubber  og 339 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående Rekrutt (16 lag deltok) 3.plass

 Tumbling Rekrutt (56 lag deltok) 15. og 46. plass

 Trampett Rekrutt (57 lag deltok) 9. og 55. plass

 Frittstående Junior kvinner (12 lag deltok) 2. og 8. plass



 Tumbling Junior kvinner (47 lag deltok) 10. og 40. plass

 Trampett Junior kvinner (48 lag deltok) 4. og 22. plass

26.10 – 27.10: KM Buskerud, ROS Arena

10 klubber  og 132 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående Rekrutt (11 lag deltok) 3.plass

 Tumbling Rekrutt (20 lag deltok) 6. plass

 Trampett Rekrutt (20 lag deltok) 13. plass

 Frittstående Junior kvinner (10 lag deltok) 2. og 9. plass

 Tumbling Junior kvinner (12 lag deltok) 5. plass

 Trampett Junior kvinner (12 lag deltok) 12. plass

16.11 – 17.11: Buskerudtrampetten, Drammen

44 klubber  og 305 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående Rekrutt (25 lag deltok) 2. og 13. plass

 Tumbling Rekrutt (69 lag deltok) 21. og 61. plass

 Trampett Rekrutt (70 lag deltok) 23. og 49. plass

 Frittstående Junior kvinner (14 lag deltok) 2. og 11. plass

 Tumbling Junior kvinner (32 lag deltok) 12. plass

 Trampett Junior kvinner (32 lag deltok) 15. plass

23.11 – 24.11: NM TeamGym Junior, Stjørdal

20 klubber  og 46 lag deltok.

Resultater:

 Frittstående kvinner (25 lag deltok) 19. plass

Bredde:

Gymlek 4-6 år mandager 16.15-17.15 

Lekbasert trening i grunnleggende turnelementer, balanse, styrke og motorikk.



Turnskole 6-10 år: Vi har hatt turnskole partier 3 dager i uke i 2019.Her har vi hatt fulle 
partier.

Dette er partier for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn. Barna blir 
kjent med apparatene i apparatturn og troppsturn, og lærer også litt om styrketrening og 
tøying. Målet er å utvikle grunnleggende ferdigheter og bli sterkere.

Showpartiet 6-18år har hatt treninger på eiker vidregående skole. Her er det fokus på dans. 
Kristine Loe Kvam er trener

Gymnastikkefesivalen  25.-26.mai 2019 ble arrangert i ROS, her deltok Hokksund 
turnforening med 95 turnere i alderen 6-18 år. Vi hadde et flott show med tema the 
greatest showman. Vi hadde med 52 deltakere i SALTO konkurransen. 
 
 

Apparatturn:

 Apparat konkurranse jenter (15): Morten Johansen, Kari Mette Skinstad, Anne 
Grete Skinstad, Sandra Krogstad, Ingeborg Reitan, Marit Kvarsnes og Mia R. 
Kristiansen.

 Apparat konkurranse gutter (7): Odd Thomas Bergem, Steffen Olsen, Ulrik Longva
Haugland, Jonas Nævra.

Konkurranseparti jenter har i år bestått av 15 gymnaster: 8 aspiranter, 3 rekrutter og 4 
klasse turnere. I tillegg har vi i perioder hatt en hospitant fra Paris, som ofte ferierer på 
Kongsberg. Gymnastene har trent fra 6,5 – 9,5 timer i uka, etter alder og nivå. Det er et godt 
miljø på tvers av alder i jentegruppa og nivået er vi ønsker ut fra treningsmengde. 
Jentene har deltatt i flere konkurranser i løpet av året. 

Konkurransepartiet gutter har i år bestått av 7 gymnaster: 1 aspirant, 5 rekrutter og 1 i 
klasse 1. 
Gymnastene trener 2 dager i uken, totalt 4 timer til sammen. 
Guttene har deltatt i 2 konkurranser i løpet av året. 

Vi har forsøkt å rekruttere flere guttetrenere til klubben, men dessverre uten hell så langt. 

KONKURRANSER og RESULTATER 2019:

27. april 2019 – KM mangekamp 2019 og aspirantkonkurranse Slemmestad.
Deltakere fra HT: 18
Jenter: 7 aspiranter, 3 rekrutter 11 år, 2 i kl1 og 2 i kl2.
Gutter: 1 aspirant og 3 rekrutter 11-12 år.



Resultater: 
Rekrutt jenter 11 år: Camilla Themte 2. plass i mangekamp.
Klasse 1: Yansha Helou 3. plass i mangekamp.
Klasse 2: Martine Gommerud kretsmester i mangekamp, Jenny Warloff Helgedal 2. plass i 
mangekamp. 
Rekrutt gutter 11-12: William Båsum kretsmester i mangekamp, Sondre Stener-Larsen 3. 
plass i mangekamp.

6-7. april NORGESCUP 1 Turn kvinner i Stavanger.
Deltakere fra HT: 4  
Jenter: 2 i kl1 og 2 i kl2 + lagkonkurranse
Resultater: 
Klasse 1: 102 deltakere. HT nr. 62 og 97.
Klasse 2: 51 deltakere. HT nr. 38 og 41.
Lagkonkurranse: HT ble nr. 24 av 28 lag.

22. september: Aspirantkonkurranse og KM del 1 enkeltapparater, bom og frittstående,
i Drammen.
Deltakere fra HT: 9
Jenter: 5 aspiranter, 1 rekrutt 11-12 år, 2 i kl1 og 1 i kl2.
Gutter: 1 aspirant, 3 rekrutter 11-12 år.

Resultater: 
Rekrutt jenter 11 år: Camilla Themte kretsmester i frittstående.
Klasse.1: Yansha Helou 2. plass i frittstående og 3. plass i bom.
Klasse 2: Martine Gommerud kretsmester i frittstående og bom.
9. november Slemmestad Open i Røyken
Deltagere fra HT: 10 aspiranter, 8 jenter og 2 gutter.

10. november: KM del 2 enkeltapparater, hopp og skranke, i Slemmestad.
Deltakere fra HT: 8
Jenter: 1 rekrutt 11 år, 2 i kl1 og 2 i kl2.
Gutter: 3 rekrutter 11-12 år.

Resultat: 
Rekrutt 11 år jenter: Camilla Themte kretsmester i hopp og 3. plass skranke.
Klasse 1 jenter: Yansha Helou kretsmester i skranke og hopp.
Klasse 2 jenter: Martine Gommerud kretsmester i skranke og 2. plass i hopp.

Jenny Warloff Helgedal Kretsmester i hopp og 2. plass i skranke.
Rekrutt 11-12 år gutter:

13.-14. oktober Nasjonal rekruttkonkurranse i Holmen.
Deltaker fra HT: 1 
1 rekrutt jenter 11 år.

Camilla Themte deltok som eneste utøver i Nasjonal rekruttkonkurranse i Holmen. 

Resultat: 
Rekrutt 11 år: 94 deltakere. HT ble nummer 75.



26.-27. oktober NORGESCUP 3 Turn kvinner i Grimstad
Deltakere fra HT: 4    
2 i kl1 og 2 i kl2 + lagkonkurranse

Resultater: 
Klasse 1: 101 deltakere. HT ble nummer 8 og 85.
Klasse 2: 43 deltakere. HT ble nummer 30 og 38.
Lagkonkurranse: HT ble 19 av 34 lag. 

Norgesfinalen på Sotra 17.-18. november
Deltakere fra HT: 3
1 i kl1 og 2 i kl2

Martine Gommerud, Jenny Warloff Helgedal og Yansha Helou ble tatt ut fra HT til å delta i 
Norgesfinalen på Sotra. 

Resultater:
Klasse 1: 36 deltakere. HT ble nummer 16.
Klasse 2: 31 deltakere. HT ble nummer 23 og 26.

Yansha kvalifiserte seg til apparatfinalen i frittstående kl1, og fikk en strålende 3. plass. 

Styre og verv 2019

- Styreleder 
Stine Kjos 

1 år 

91752394 

- Nestleder 

Idar Øsebak 

1 år 

97706968 

- Kasserer  

Anita Dahl  

1 år 

91623435 

- Sekretær  



Christine Strysse 

2 år 

97421777 

- Styremedlem/Sportslig leder tropp 

Trond Selstø  

1 år 

90024278

- Styremedlem/Sportslig leder apparat 

Kristin Themte 

2 år 

48125632 

 - Styremedlem/ leder dugnadsgruppa 

Inger Eva Thorsby Sæterli 

2 år 

97621442 

- Varamedlem 

Stine Tandberg Fåsen 

1 år 

41411501 

- Varamedlem 

Per Harald Hobbelstad 

1 år 

46841894 

 

Dugnadsgruppa :

 - Inger Eva Thorsby Sæterli 

Leder ( Styremedlem) 



2 år 

- Kate Gommerud 

Medlem 

1 år 

- Kamilla Fjellstad 

Medlem 

1 år  

- Åse Falck 

Medlem 

1 år

Valgkomité :

- Stine Warloff Ødegaard 

92042808  

- Ranveig Nymoen  

93605077 

Øvrige Verv:

- Grete Aasen 

Revisor 

1 år 

- Berit Solum  

Revisor 

1 år 

- Martha Kodahl 

Æresmedlemsutvalg 

- Anne Haldorsen 



Valgkomite 

1 år 

 - Reiulf Thorsen  

Valgkomite 

1 år 

 

 

 


