ÅRSBERETNING
FOR
HT&IF TURNGRUPPA
2018
05.03.19

I 2018 har styret i Turngruppa bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Møtende varamedlem:

Gøril Johnsen Sedeniussen
Merethe Gjelle Kristiansen
Randi Brynjulfsen Kristiansen
Ronja Jensen
Sissel Johnsen
Angela Einvik
Tove Riise Samuelsen
Susanne Kristiansen

Øverst fra venstre
Randi Brynjulfsen Kristiansen, Angela Einvik, Sissel Johnsen og Ronja Jensen
Nederst fra venstre
Gøril Johnsen Sedeniussen, Susanne Kristiansen, Tove Riise Samuelsen og
Merethe Gjelle Kristiansen

1. MØTEVIRKSOMHET
I 2018 har det vært avholdt 13 styre- og arbeidsmøter der det har blitt behandlet 49 saker i
tillegg til referatsaker og orienteringssaker. I tillegg har det vært 4 trenermøter.
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 27. februar 2018.
Turngruppa har også vært representert i hovedstyret og revyutvalget i foreningen.
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2. TURNGRUPPAS TROPPER OG TRENERE I 2018
I 2018 har Turngruppa hatt følgende tropper og trenere:

Vår
TROPPER
Gymlek
Nøstene
Salto 1
Salto 2
Salto 3
Turn kvinner
Show rekrutt
Show junior
Frittstående rekrutt
Frittstående junior
GymX høy puls/styrke
GymX Yoga
Høst
TROPPER
Gymlek
Nøstene
Show aspirant 1.-4.kl
Salto jenter 1.-4.kl
Salto gutter 1.-4.kl
Salto gutter 5.kl →
Trampett/Tumbling
rekrutt
Trampett/Tumbling
junior og senior
Show junior
Frittstående rekrutt
Frittstående senior

TRENERNE
Gøril J. Sedeniussen
Angela Einvik, Therese Isaksen Salamonsen, Ragnhild Andersen,
Barbara Jaztrzebska, Ingrid Johnsen Myhre og Guro Martinsen
Kine Leistad, Anne Line Lingjærde, Hege Johansen og Simon
Nielsen Johansen
Kine Leistad, Anne Line Lingjærde og Gøril Johnsen Sedeniussen
Rosa Behrns Olsen, Inger Johanne Sandvik, Ida Nøstvold, Marianne
Brynjulfsen og Anne Line Lingjærde
Sirin Figenschou Høyen, Iselin Sandmo, Åse Lill Nordhus Barstad,
Siren Ravlo Johnsen og Charlotte Pedersen
Erica Lyder, Mina Brynjulfsen Næss og Merethe Gjelle Kristiansen
Lise Valle Sannes og Ronja Jensen
Ingrid Johnsen Myhre og Gøril Johnsen Sedeniussen
Siren Ravlo Johnsen og Line Johnsen Myhre
Hilde Fagerhaug
Hilde Fagerhaug

TRENERNE
Gøril J. Sedeniussen
Angela Einvik, Therese Isaksen Salamonsen, Ragnhild Andersen,
Barbara Jaztrzebska, Ingrid Johnsen Myhre og Guro Martinsen
Erica Lyder, Ingrid Johnsen Myhre, Tiril Kristiansen og
Gøril J. Sedeniussen
Marianne Berg, Hege Mosling Johansen, Kine Leistad og
Merethe Gjelle Kristiansen
Simon Nielsen Johansen, Ulf Patrik Floer, Lotta Nielsen Johansen,
Sigvald Leirvik, Einar Jr. Robertsen, Marcus Lind-Steffensen og
Iselin Sandmo.
Simon Nielsen Johansen, Ulf Patrik Floer, Lotta Nielsen Johansen,
Sigvald Leirvik, Einar Jr. Robertsen, Marcus Lind-Steffensen og
Iselin Sandmo.
Sirin Høyen, Inger Johanne Sandvik, Ann Beate Løvland, Sigvald
Leirvik, Iselin Sandmo, Eilen Robertsen, Maria Dahle, Kine Leistad
og Ida Nøstvold
Simon Nielsen Johansen
Lise Valle Sannes og Eilen Robertsen
Erica Lyder, Inger Johanne Sandvik og Iselin Solvik Thon
Siren Ravlo Johnsen og Line Johnsen Myhre
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2.1 PRESENTASJON AV TROPPENE

GYMLEK
Gymlek er Turngruppas tilbud for alle barn fra 0-3år i følge med en voksen. Tilbudet er en
gang i uka og har ikke noe planlagt opplegg. Det er lagt opp til at barna skal kunne leke og
prøve ut utstyret vårt, i tillegg til at de skal få en positiv opplevelse av aktivitet og
idrettshallen.
Høsten 2018 har det vært ca. 25 barn som har brukt tilbudet
Ansvarlig: Gøril Johnsen Sedeniussen
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NØSTENE
Nøstene telte på det meste 32 gymnaster og vi hadde utfordringer med at det var mange barn,
mye aktivitet og litt for få voksne. Dette bar treningene preg av og vi fikk ikke øvd så mye på
turnelementer som først planlagt. Vi fikk likevel øvd inn et lite program til juleoppvisningen
og det var veldig stolte trenere og gymnaster som tok juleferie.
Trenere:
Angela Einvik, Therese Isaksen Salamonsen, Ragnhild Andersen, Barbara Jaztrzebska,
Ingrid Johnsen Myhre og Guro Martinsen

Bak fra venstre:
Guro Martinsen (trener), Emilie Olsen, Nelly Kaspersen Hansen, Alexandra Moe Kaljord,
Milian Elvebakken, Kristaver Salamonsen, Theo Josefsen Johnsen, Salam Alsayfi, Bastian
Sandmo, Matheo Rasch Elde, Thale Engen, Yasin Elmi Hassan og Ingrid Johnsen Myhre
(trener)
Midten fra venstre:
Nicklas Wagelid Hansson, Live Salamonsen, Aurelia Jaztrzebska, Daniel Hansen-Seljebu,
Johannes Nilsen, Jonas Osama Ali, Britt Larsen og Emily Karlsen
Foran fra venstre:
Benjamin Sannes, Leonore Caspersen, Olevine Caspersen, Sara Moreno-Roche, Amalie
Aspmodal Meyer, Adrian Kuzhym-Mathiesen, Dragos Morosanu og Noah Søreng Johansen
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SALTO JENTER 1.-4.KLASSE
Høst
Da vi så at det var blitt et større antall med gutter på troppen ville vi igjen prøve å få laget
egen guttetropp. Dermed så ble denne troppen kun for jenter på høsten

Vi har vært en tropp med 17 treningsvillige jenter med godt humør. Vi har i høst trent på
spenst, balanse og fiksering
På oppvisningen til jul var jentene utkledd som julegaver og trenerne var juletrær. Vi viste et
lite showprogram før vi fortsatte med airtrack, trampett og matte/ tumbling. Her viste vi hva
vi har øvd på i høst.
Trenere:
Marianne Berg, Hege Mosling Johansen, Kine Leistad og Merethe Gjelle Kristiansen

Bakerst fra venstre:
Kine Leistad (trener), Martine Trondal, Maria Suesa Johnsen, Edina Vian, Karine Alseth,
Eline Eriksen, Andrine Sandberg, Leah Stabell og Merethe Gjelle Kristiansen (trener)
Midten fra venstre:
Hege Mosling Johansen (trener), Summaya, Maya Pind Braut, Rawda Bidoun, Celine Broks,
Tanya Sjøveian, Marianne Berg (trener)
Foran fra venstre:
Anniken Jensen, Kristel Schjelvan, Melinda Johansen, Julie Rismo,
Milla Gaare og Anna Araci
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SALTO GUTTER
Høst
Endelig har vi fått en guttetropp tilbake igjen! Troppen har i høst vært en fin gjeng på 20-30
gymnaster i alderen 6-22år. Høsten har vært spennende, vi trener i håp om å få en fremtidig
guttetropp som kan konkurrere i troppsgymnastikk. Vi har også trent en del i herreskranken,
da en av våre trenere har god kompetanse her.
Vi har hatt en fin høst sammen og vi ser stor fremgang på gymnastene som har lagt ned god
innsats på treningene. Vi har vært ekstra heldige som har unge trenere som er store forbilder
for gymnastene
Trenere:
Simon Nielsen Johansen, Ulf Patrik Floer, Lotta Nielsen Johansen, Sigvald Leirvik,
Einar Jr. Robertsen, Marcus Lind-Steffensen og Iselin Sandmo.

På skranken fra venstre:
Petter Løkke Hansen, Lucas Johansen, Marcus Lind-Steffensen (trener), Max Wagelid,
Adrian Frantzen, Dhani Hansen-Seljebu og Trym Onsøien
Stående fra venstre
Ulf Patrick Floer (trener), Mathias Johansen, Helge Ofstad, Liam Stabell, Mostafa,
Nikolai Håkonsen og Johannes Lind-Hjermstad
På benk fra venstre:
Einar Jr. Robertsen (trener), Lotta Nielsen Johansen (trener), Iselin Sandmo (trener),
Sigvald Leirvik (trener) og Simon Nielsen Johansen (trener)
I front:
Lukas Elian Mikkelsen
Ikke tilstede:
Leo Mikkelsen, Elias Hansen-Seljebu og Benjamin Hansen- Seljebu
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TRAMPETT/TUMBLING REKRUTT
I høst startet vi med en stor gjeng gymnaster, nesten 30 gutter og jenter i alderen 10 år og
oppover. Denne troppen er åpen for alle som har lyst å lære mer på trampett og tumling – og
turn generelt. Vi deltar også på konkurranse, for de gymnastene som har lyst – her er ingen
tvang.
I november var det kretsmesterskap her i Honningsvåg, og vi deltok da med tre tropper i både
tumbling og i trampett. Vi hadde plasseringer i rekruttklassen fra 4.plass og videre.
På treningene deler vi troppen i tre til fire grupper, slik at de skal få utfordringer og opplæring
på sitt nivå. Det krever at vi er mange trenere, da vi bruker mye utstyr og gjør mange mottak
av gymnaster i lufta. Vi er opptatt av sikkerhet og tryggheten til gymnastene! I høst har vi hatt
det gøy på trening – vi trenere trives når vi ser fremgang hos ungene, og gleden de viser når
de endelig tør eller endelig får til.
Det er utfordrende å ha så stor variasjon i gymnastenes kompetanse, vi håper vi klarer å holde
motivasjonen deres. Onsdager har vi en tilleggstrening for de som har knekt koden på salto og
flikk/flakk. Her øver vi stort sett tumbling, for å gi de muligheten til å bygge tumblingserier.
Trenere:
Sirin Høyen, Inger Johanne Sandvik, Ann Beate Løvland, Eilen Robertsen, Maria Dahle og
Ida Nøstvold

Gymnaster på troppen høsten 2018:
Ella Grace Haugli, Linni Lyder, Emma Hermine Olsen, Henriette Olsen, Rebecca Jensen,
Anna Behrns Olsen, Josiah Haugli, Andrea Høyen, Maria Walsøe, Charlotte Bye,
Kristina Hagen, Benedikte Hansen-Seljebu, Benjamin Hansen- Seljebu, Tana Pind Braut,
Emma Forsberg, Helmine Bårdsnes, Lone Stensen, Adnan Bidoun, Bertine Riise,
Karoline Schjelvan, Tomine Sandberg, Wanda Robertsen, Sofie Samuelsen, Thea Smette og
Adele Høyen
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SHOW OG OPPVISNING ASPIRANT 1.-4.KLASSE
Denne troppen er ny av året, og av antall gymnaster ser det ut som dette tilbudet har vært
savnet. De siste årene har vi dessverre ikke hatt programtrening for de minste, men nå har vi
startet en ny vri for å gi tilbud til flere gymnaster
Treningene har vi hatt i den nye aktivitetssalen i flerbrukshallen, etter noen startproblemer har
vi tilpasset oss og nå fungerer det godt!
I høst var det 26 gymnaster med, 23 jenter og 3 gutter. På treningene har vi øvd på
grunnelementer innen turn, hatt mye lek og øvd på programmet som ble vist på
juleoppvisningen.
Gymnastene gjorde en kjempe fin innsats under oppvisningen – enda de har øvd på en mye
mindre hall enn oppvisningen var i! Vi håper denne troppen fortsetter fremover, da det virker
som vi har truffet en ny målgruppe
Trenere:
Erica Lyder, Ingrid Johnsen Myhre, Tiril Kristiansen og Gøril Johnsen Sedeniussen

Bak fra venstre:
Gøril J. Sedeniussen (trener), Leo Mikkelsen, Julia Tauselv, Maylen Fjellvang, Maya Pind
Braut, Andrine Sandberg, Karine Alseth, Eline Eriksen, Leah Stabell, Kristoffer Schjelvan og
Tiril Kristiansen (trener)
Midten fra venstre
Erica Lyder (trener), Elinea Hansen, Martine Trondal, Elias Hansen-Seljebu, Emma Løkke
Hansen, Emie Riise, Rawda Bidoun, Celine Broks, Tania Sjøveian og
Ingrid Johnsen Myhre (trener)
Foran fra venstre
Amalie Fjellvang, Klara Lubowicz, Summaya, Kristel Schjelvan, Julie Rismo, Melinda
Johansen, Elethe Sandmo, Milla Gaare
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SHOW OG OPPVISNING
Vår
Dette treningsåret har show jr. bestått av 7 gymnaster. I vår har vi jobbet med programmet
som vi deltok med i Finnmarkspretten, dessverre så fikk vi ingen konkurrenter denne gangen
– men en god innsats av gymnastene gjorde at de fortjente gull.
Trenere
Ronja Jensen og Lise Valle Sannes
Høst
Høsten startet brått og ble litt hektisk, da vi allerede i oktober skulle reise til Oslo å delta på
Gym for life Norge. Vi valgte å bruke et av de gamle programmene med tema kjærlighet.
Ble en flott tur med fine opplevelser for hele gjengen.
Etter turen begynte vi å øve på et nytt program som vi forhåpentligvis skal delta med på
Nordnorsk mesterskap til våren.
Trener:
Lise Valle Sannes

Bak fra venstre:
Ida Nøstvold, Tiril Kristiansen, Eilen Robertsen, Inger Johanne Sandvik og Erica Lyder
Foran fra venstre:
Iselin Solvik Thon, Adele Høyen, Benedikte Hansen-Seljebu og Ingrid Johnsen Myhre
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FRITTSTÅENDE REKRUTT/SHOW REKRUTT
Show rekrutt vår 2018.
Troppen var på 10 gymnaster, 1 gutt og 9 jenter. Våren gikk til å øve inn programmet dem
skulle konkurrere med på Finnmarkspretten under Kretsturnstevne. Dessverre så var det ingen
konkurrenter, men gymnastene gjorde en flott innsats og gjorde seg fortjent til gullmedaljen,
Trener:
Erica Lyder
Høst 2018.
Da det dessverre ikke er lag i Finnmark som stiller til konkurranse i show rekrutt, ønsket
troppen å endres til frittstående rekrutt. Dette da de ønsker å konkurrere og at det er flere lag
som stiller i denne konkurransen.
I høst har det vært 15 gymnaster på treningene. På grunn av mange gymnaster og stor
nivåforskjell ble troppen delt i to.
Det ene laget deltok under kretsmesterskap i Honningsvåg i november og her tok de bronsje.
Trenere:
Erica Lyder, Inger Johanne Sandvik og Iselin Solvik Thon

Bak fra venstre:
Erica Lyder (trener), Inger Johanne Sandvik (trener), Maria Walsøe, Charlotte Bye,
Ella Grace Haugli, Norah Andersen, Thea Hansen og Iselin Solvik Thon (trener)
Foran fra venstre:
Tana Pind Braut, Kine Sofie Nilsen, Linni Lyder, Kristina Hagen, Tomine Sandberg,
Andrea Høyen og Benjamin Hansen-Seljebu
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FRITTSTÅENDE JUNIOR/SENIOR
Vår 2018
Frittstående jr. besto våren 2018 av 5 jenter. Troppen deltok ikke i noen konkurranser denne
våren, men var med i foreningsprogrammet på kretsturnstevnet i Alta.
Høst 2018:
Høsten 2018 startet vi opp med frittstående senior, en tropp som besto av 8 jenter i alderen
14-22. Troppen deltok under årets KM på hjemmebane, der vi kom på 2. plass etter
Hammerfest. Artig at man har fått en senior tropp opp å gå
Trenere:
Siren Ravlo Johnsen og Line Johnsen Myhre

Fra venstre:
Erica Lyder, Einar Robertsen (ikke med på frittståendetroppen), Eilen Robertsen, Maria
Dahle, Kaisa Jensen (ikke med på frittståendetroppen), Ingrid Johnsen Myhre, Inger Johanne
Sandvik og Ida Nøstvold
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TRAMPETT OG TUMBLING JUNIOR/SENIOR
Denne troppen har ikke hatt faste og organsierte treninger i år, men de har hatt treninger
sammen inn mot konkurransene. De fleste av gymnastene trener på andre tropper ellers.
Troppen deltok på Finnmarkspretten i Hammerfest i mai og ved Kretsmesterskapet her
hjemme i november. Her tok de overraskende 1.plass både i trampett og tumbling senior. Den
gleden disse gymnastene viste da de ble oppropt som vinnere, viste ekte idrettsglede 😊 Disse
ungdommene er store forbilder for de mindre gymnastene våre – og vi håper at vi klarer å
holde på disse troppene fremover også

Fra venstre:
Inger Johanne Sandvik, Kaisa Jensen, Maria Dahle, Eilen Robertsen,
Ida Nøstvold og Einar Jr. Robertsen
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GYMX
Vår 2018
Yoga
Yogatimene har også i år vært i aulaen på skolen, da dette lokalet er bedre til denne type
trening. Har vært mellom 10-15 på treningene, men på vårparten ble antallet mindre og vi
valgte å avslutte i april. Dette har vært et populært tilbud, der man nok kunne fått inn flere om
det hadde vært mulig. Men trener skal kunne veilede underveis og dermed kan man ikke fylle
salen.
GymX høy puls/styrke
Vi har hatt en time trening i uka i hallen, noe som dessverre gir utslag i antall deltakere på
denne timen. Skulle gjerne ha hatt større deltakelse, men for å få det til bør man få økt tilbudet
til i iallfall to timer hver uke. Timene gjennomføres med høy puls og styrke og varieres med
bruk av hjelpemidler som ulike strikk, kluter og step.
Trener:
Hilde Fagerhaug

3. MEDLEMSTALL OG MEDLEMSUTVIKLING
Turngruppas antall registrerte (medlemstall / aktivitetstall) pr. 31.desember 2018
Alderstrinn
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26->
SUM

Damer
33
68
40
5
75
221

2016
Menn
23
22
4
1
1
51

Totalt
56
90
44
6
76
272

Damer
34
73
23
4
74
208

2017
Menn
31
25
0
0
3
59

Totalt
65
98
23
4
77
267

Damer
38
62
18
8
58
184

2018
Menn
36
40
2
2
1
81

Totalt
74
102
20
10
59
265

Endring
2018-2017
+9
+4
-3
+6
-18
-2
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4. GRUPPAS ARBEID I 2018
4.1 STEVNER, KONKURRANSER OG ANDRE SPORTSLIGE
ARRANGEMENTER

Superlørdag 17.mars
Lørdag 17. mars arrangerte turngruppa en treningsdag i hallen for alle som ønsket å delta. Denne
gangen var det instruktør Elita Bjørknes som vi hadde leid inn. Hun ledet deltakerne gjennom fire
ulike økter; danseaerobic, tabata(intervalltrening), dansestep og minibands(strikktrening). Det var
godt oppmøte denne dagen med over 30 deltagere. Som avslutning på dagen hadde Hilde
yogatrening. Det virket som om deltagerne var fornøyde med hva de fikk ut av denne lørdagen.
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Turngruppa arrangerte "Påske åpen hall"
Da Magerøya ble isolert i påska, og mange var på «feil» side av raset, kom det en god ide om å ha
en åpen hall for små og store i kommunen.
Turngruppa åpnet idrettshallen og hadde utstyret sitt tilgjengelig, slik at alle som ønsket det kunne
komme i hallen å ha det gøy. Det var 30 barn og unge + mange voksne som møtte og hadde en fin
formiddag i idrettshallen.
Ekstra morsomt at så mange brukte tilbudet, enda det kun ble publisert 1,5 time før oppstart
Tilbakemeldingene var bare positive fra barn og voksne som møtte i hallen :)
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Nordnorsk mesterskap i apparatturn Kabelvåg 13.-15.april 2018
5 jenter fra apparatturngruppa deltok i Nordnorsk mesterskap i Kabelvåg. Reisen gikk med fly hele
veien fram og jentene bodde på rorbu – i ekte Lofotstil.
Da de kom fram tidlig på fredagen fikk gymnastene og trenerne anledning til å trene i den nye fine
turnhallen til Kabelvåg IL. Der var både grop og trampolinebane! ☺
Resultater etter første dag:
Sammenlagt rekrutt 11 år – 23 deltakere i klassen:
8.plass Erika N. Barstad (33.150 p)
Sammenlagt rekrutt 12 år – 21 deltakere i klassen:
4.plass Maria Walsøe (32.700 p)
5.plass Ella Haugli (32.400 p)
Klasse I (13 og 14 år) – 35 deltakere i klassen:
18.plass Benedikte Seljebu-Hansen (32.700 p)
19.plass Adele F. Høyen (31.750 p)
De seks beste turnere i hvert apparat gikk videre til apparatfinaler dagen etter. For vår del resulterte
det i at Ella kvalifiserte seg i frittstående (6.plass) og bom (3.plass). Maria Walsøe kvalifiserte seg i
skranke (6.plass) og bom (2.plass). De to turnerne stilte da i konkurranse på søndag og fikk
følgende resultater:
Bom:
2.plass Ella Haugli
3.plass Maria Walsøe
Skranke:
6.plass Maria Walsøe
Frittstående:
6.plass Ella Haugli
Resultatmessig er vi veldig fornøyd da vi i enkelte klasser konkurrerer med blant annet Tromsø
turnforening som har en helt annen forutsetning enn vår turnforening, da de har egne profesjonelle
trenere ansatt på heltid. På tross av dette, og at andre klubber har egne turnhaller, så er vi veldig
fornøyd med å kunne vise at vi ligger godt an – selv med de ressursene vi har.
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Sommeroppvisning 23.mai
Oppvisningen ble gjennomført onsdagen før vi reiste på Kretsturnstevnet til Hammerfest.
Her fikk publikum se foreningsprogrammet som Turngruppa deltok med i Hammerfest, i tillegg var
alle våre konkurransetropper i aksjon.
Det var en flott og showpreget oppvisning med barn i alle aldersklasser og nivåer.
Som alltid var det Kafé og loddsalg som bidrar godt til klubbkassa.
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Kretsturnstevne 25.-27.mai
Årets kretsturnstevne ble arrangert i Hammerfest. Honningsvåg deltok med en flott gjeng på 47
gymnaster, 15 trenere og 6 reiseledere.
Fredagen gikk til innlosjering og kvelds og til å bli kjent med andre gymnaster.
Lørdag var det frokost på skolen, før alle gikk i hallen og deltok på Åpen hall. Her kunne
gymnastene boltre seg i turnhallen, der de mest var og testet ut gropa. Flere av våre gymnaster var
og prøvde seg i ulike apparater og fikk tips fra andre trenere. Deretter var det gjennomkjøring av
foreningsprogrammet som vi skulle vise på oppvisningen senere på dagen.
Oppvisningen startet med defilering av alle lagene, før alle viste frem sine foreningstropper. Masse
flott turn å se her. Våre gymnaster og trenere gjorde en kjempeflott jobb, og vi fikk
tilbakemeldinger på at det var flott og oversiktlig program vi hadde laget. Tema for programmet
vårt var Disney. Etter oppvisningen var det klart for litt trening, før det var fellesmiddag og sosial
aktivitet.
Søndagen startet tidlig for noen av våre gymnaster med trening før konkurransestart. Kl. 10.00 var
alle ferdigpakket og klar i hallen til å heie frem våre konkurransegymnaster. Det var showtroppene
som var først ut, men dessverre så var det ingen konkurrenter til verken rekrutt eller junior. Likevel
gjorde begge troppene en kjempegod jobb, og virkelig fortjente gullet de fikk. Juniorene må få litt
ekstra skryt da de har gjennomgått to endringer i løpet av den siste uka – under fremføringen kunne
man ikke se at de hadde endret en del av programmet en time før. Vi hadde også med to trampett
rekruttlag, 2 tumbling rekruttlag, 1 trampett juniorlag og 1 tumbling rekruttlag. Her var målet at alle
skulle få delta om de ville og at de skulle få konkurransetrening. De fikk tilbakemeldinger fra
dommerne som hjelper de i veien videre. Alle gymnastene var skikkelig tøffe og gjorde en god
jobb!
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Resultater Finnmarkspretten
Show rekrutt – 1 lag i konkurransen
HT&IF
1.plass

Show junior – 1 lag i konkurransen
HT&IF
1.plass

Trampett rekrutt – 18 lag i konkurransen
HT&IF 1
8,20 10.plass
HT&IF 2
4,85 18.plass

Tumbling rekrutt – 17 lag i konkurransen
HT&IF 1 5,35 14.plass
HT&IF 2 3,30 17.plass

Trampett junior – 7 lag i konkurransen
HT&IF
3,50 7.plass

Tumbling junior – 6 lag i konkurransen
HT&IF
3,80 6.plass
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Åpen hall – 3.september
Ved oppstart av treningsåret arrangerte Turngruppa åpen hall i idrettshallen for alle barn og unge.
Mange av trenerne våre stilte opp og ordnet med utstyr, veiledet og sikret de fremmøtte
barna/ungdommene som hadde tatt turen til idrettshallen.
Det møtte opp både tidligere gymnaster og nye gymnaster for å prøve seg på turning.
Styret var også tilstede, for å kunne bistå foreldre med innmelding av barn til turngruppa.
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Gym for life 26.- 28.oktober
Helga 26.-28.oktober deltok HT&IF på Unisport Gym for Life Challenge Norge 2018, en nasjonal
oppvisningskonkurranse for showtropper i Oslo.

Gjengen bestående av 9 gymnaster, trener og reiseleder ankom Oslo fredag ettermiddag etter å ha
reist i mange timer fra Honningsvåg via Alta. Det ble tid til litt shopping før vi spiste felles middag.
Lørdag var det frokost på hotellet, før vi dro opp til Ekeberghallen. Der tilbrakte vi hele dagen –
først for trening og deretter konkurranse. Det ble en lang dag i en iskald hall, men det veldig artig
og lærerikt å se de andre showlagene i aksjon.
I konkurransen var det 14 tropper, som var delt i liten og stor tropp. HT&IFs tropp deltok under
liten tropp. Gjennomføringen av programmet gikk bra, og jentene fikk god applaus fra publikum.
Troppen endte til slutt i gruppa som fikk bronsemedaljer. Vi avsluttet kvelden med en koselig felles
middag, før vi satte kursen nordover igjen søndag morgen. I Alta ventet en minibuss på troppen som
tok oss tilbake til Honningsvåg.

21

Kretsmesterskap 2018
Helga 2.- 4.november var det igjen HT&IF som var arrangør for Kretsmesterskap i
troppsgymnastikk. Ca. 160 gymnaster deltok denne helga i konkurransen, der de konkurrerte i de
ulike grener innen troppsgymnastikk; trampett, tumbling og frittstående. Lagene som deltok var
HT&IF Turngruppa, Alta Turnforening, Hammerfest turnforening, Kirkenes Turnforening og
Vadsø Turn.
Det var masse flott turn å se av alle gymnastene som deltok - flotte turnelementer og høye
svev! Dagen i hallen ble avsluttet med premieutdeling, der også alle deltakere og trenere fikk ei
drikkeflaske fra oss som minne fra arrangementet.
På kvelden var det klart for fellesmiddag (taco laget av Corner) for alle, som ble avsluttet med quiz
og popcorn.
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Søndagen var det tid for åpen hall for gymnastene og trenerne. En fin måte å lære av hverandre og
skape nye vennskapsbånd!
Under KM var 3 av 7 dommere representanter fra HT&IF, dette er vi svært fornøyd med!!
HT&IF stilte med 12 lag i ulike konkurranser, både i trampett , tumbling og frittstående.
Resultater Kretsmesterskap 2018:
Trampett rekrutt – 15 lag i konkurransen
HT&IF 1 6,55
8.plass
HT&IF 2 3,23
12.plass
HT&IF 3 1,05
14.plass

Tumbling rekrutt – 15 lag i konkurransen
HT&IF 1
9,45 6.plass
HT&IF 2
6,70 12.plass
HT&IF 3
3,85 15.plass

Frittstående rekrutt – 6 lag i konkurransen
HT&IF
4,85
3.plass

Tumbling mix junior – 3 lag i konkurransen
HT&IF
5,05 3.plass

Trampett miks junior – 3 lag i konkurransen
HT&IF
2,50
3.plass

Frittstående senior – 2 lag i konkurransen
HT&IF
9,50 2.plass

Trampett miks senior – 2 lag i konkurransen
HT&IF
10,10
1.plass

Tumbling miks senior – 2 lag i konkurransen
HT&IF
10,60 1.plass
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Juleoppvisning 3.desember
Mandag 3.desember var det klart for Turngruppas årlige juleoppvisning. Ca. 150 gymnaster og
trenere har i høst trent på mange ulike ting som de endelig fikk vist frem til foreldre/foresatte,
søsken, besteforeldre, slektninger og venner. Det var nesten fullsatt på tribunen med over 200
betalende voksne, samt mange barn og ungdommer som har gratis inngang på våre arrangementer .
Her fikk publikum sett et variert program, med nøstene, troppsgymnastikk, tumbling og trampett.
Mens publikum så på mye flott turn kunne de kose seg med kaffe, brus og mange deilige kaker.
Foreldre/foresatte stilte opp som kakebakere, kafevakter og loddselgere.
Tradisjon tro ble juleoppvisningen avsluttet med at alle gymnastene og trenerne var på gulvet og
sang” Vi tenner våre lykter”.
Det ble delt ut gaver til alle trenerne, som denne gangen var trenings t-skjorter med klubbens logo
og slagord. Helt til slutt kom nissen på besøk med godteposer til alle.
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Mini Åpen hall 5.desember
Onsdagen etter juleoppvisningen arrangerte Turngruppa en "Mini Åpen Hall" for barn under
skolealder i følge med en voksen. Vi ønsket å gi de små en egen åpen hall der de kunne få prøve det
flotte utstyret som Turngruppa var så heldig å bli tildelt i vår. Vi har måtte vente med å få dette
utstyret på plass til den nye aktivitetshallen var ferdig - men nå er det tilgjengelig for bruk under
treningene, De barna som var tilstede storkoste seg og prøvde ut alt det nye utstyret, spesielt
turnstasjon "Just for kids" var veldig populær. Det var rundt 10 barn som var tilstede, og de syntes
det var stor stas å få prøve ordentlig turnutstyr.

Tusen takk igjen til Norges gymnastikk og turnforbund at de valgte oss som en av de heldige - vi
setter så STOR pris på dette!!
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4.2 STYRET OG GRUPPAS TRENERE
4.2.1 Trenermøter og arbeidshelg
Trenermøte
Vi har hatt 4 trenermøte dette året, et i forkant av kretsturnstevne der vi planla
foreningsprogrammet. Så en i etterkant av sommeroppvisningen der vi avslutter treningsåret med
pizza.
Vi starter alltid treningsåret med et oppstartsmøte, og avslutter treningshalvåret med evaluering og
pizza. Det er godt oppmøte på trenermøte, og vi ser at dette er viktig for både trenere og styret.

4.2.2 Kurs og seminar
I 2018 har det ikke vært veldig stor kursaktivitet, men noen trenere har fått nyttig påfyll i løpet av
året.
Sikringskurs 1 Alta
Ida Nøstvold og Simon Nielsen Johansen
Inspirasjonshelg Hammerfest
Kine Leistad
Sikringskurs 2 Trampett Hammerfest
Simon Nielsen Johansen

4.2.3 Dommere
Turngruppa ønsker hele tiden å ha dommere som kan representere klubben, og jobber for at våre
aktive trenere, men også trenere som er flyttet skal få tatt dommerutdanningen.
Pr. 31.12.2018 har vi følgende utdannede dommere i HT&IF
Dommere Turn kvinner:
Sirin Figenschou Høyen og Kaisa Jensen
Dommere troppsgymnastikk:
Siren Ravlo Johnsen, Elisabeth Knedahl Hansen og Ida Nøstvold

4.2.3 Sosiale aktiviteter
På grunn av dårlig vær måtte vi dessverre utsette blåturen for trenere og styremedlemmer til våren,
dermed er det ikke gjennomført tur i år
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4.3 INNTEKTSBRINGENDE ARBEID
I tillegg til å bidra og delta i foreningens inntektsbringende arbeid, som i 2018 har vært;
• 17. mai arrangementet
• Turnrevyen
Har Turngruppa på eget initiativ hatt følgende inntektsbringende tiltak:

4.3.1 Høstlotteri
I tillegg til kontingenter og inntekter fra arrangementer, er gruppas årlige høstlotteri en
hovedinntektskilde for Turngruppa.
Årets lotteri foregikk i perioden 17.09.18-26.10.18, og alle 2500 lodd ble solgt. Trekningen ble
foretatt 26. oktober 2018 på Radio Nordkapp, og vinneren av hovedgevinsten, som var et
reisegavekort på kr 10 000, var Gerd Karlsen. Årets lotteri endte med et overskudd på kr 64 000.
For gymnastene som solgte lodd, hadde vi en konkurranse der alle som leverte inn blokka i løpet av
den første uka var med i trekning av et gavekort fra G-sport på kr 500. Hele 65 blokker var utsolgt
første uka. Den heldige vinneren ble Eline Eriksen.
Sponsorer for årets lotteri:
Møbelringen, Destinasjon 71 grader nord, Honningsvåg trafikkskole, Monter Nordkapp, Nordkapp
Elektroservice, Lindbak, Intersport Honningsvåg, EvArt, Farvehjørnet, Fra topp til tå, Karl A.
Hansen, Kystverket Troms og Finnmark, Mix Mote, Nordkapp videregående skole,
Skotøymagasinet, Nordvågen AS, Rokken, Nordkapp Vekst, Arctic Elektro og Rørservice, Scandic
Magerøya, Accountor, Arctic Souvenir, Nordkapp Godsterminal, Rema 1000, Apotek 1
Honningsvåg, Arctandria, Coop Prix Honningsvåg, Elektro Team AS, Honningsvåg Mek,
Honningsvåg Rør Verksted AS, Nordkapp Auto AS, Nordkapp bilservice, Nordkapp Reisebyrå,
Nordkappregionen havn, Nordkappregionen næringshage, Skarsvåg Event og Turistsenter, Avinor,
Lekehuset.
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5. ANSKAFFELSE AV UTSTYR/DRAKTER
I 2018 har Turngruppa for det meste kjøpt en del småutstyr, ingen større investeringer. Totalt er det
brukt kr 48 000.
Utstyr kr 3 000
Strikk
Musikkanlegg
Inventar kr 17 000
Utstyrsskap
Div. rekvisita kr 4 000
Drakter og annen bekledning kr 24 000
T-skjorter og skjørt show
T-skjorter salto
Trener t-skjorter
Jakke og t-skjorte styret
Diverse trykk jakker, skjorter etc.

6. GRUPPAS DUGNADSTIMER
LAG / TROPP / ANNEN AKTIVITET
Treninger
Arrangement for styret, trenere og reiseledere
Trenermøter
Styremøte, andre møter og administrativ jobb
Dugnad hall
Superlørdag GymX
Påske Åpen hall
Nordnorsk mesterskap turn kvinner
17.mai arrangement
Sommeroppvisning
Kretsturnstevne
Åpen hall oppstart
Høstlotteriet
Gym for life
Kretsmesterskap troppsgymnastikk
Juleoppvisning
Mini åpen hall
Turnrevy
Kurs og lignende
Totalt antall timeforbruk.

ANTALL TIMER
5500
320
1850
50
20
5
135
135
500
1065
60
390
120
765
500
30
100
195
11740
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7. SPONSORER
Turngruppa blei i år tildelt en utstyrspakke til en verdi av 190000kroner!
Vi var 1 av de 24 heldige klubbene som fikk tilslag på søknad vi hadde sendt inn, og som da fikk
denne fantastiske utstyrspakken som var et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og
Norges gymnastikk og Turnforbund.

Andre sponsorer
I tillegg stiller øvrig lokalt næringsliv opp om våre lotterier ved bortimot enhver anledning. Vi får
velvillig gevinster til både arrangementslotteri og vårt store høstlotteri, og dette gjør at vi har
mulighet til å gjøre våre tilbud til medlemmene så billige som mulig.
En stor takk til alle våre sponsorer for bidragene i 2018.
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8. SLUTTORD
Nok et år har gått, der våre medlemmer har deltatt på arrangement både her hjemme og hos andre
lag både i og utenfor fylket vårt. Hovedfokuset vårt er å skape gode minner for våre medlemmer,
noe som det ser ut som vi lykkes med. En ekstra bonus er det selvfølgelig når
konkurransegymnastene våre gjør det godt og kommer hjem med medaljer.
Dessverre så har vi ikke klart å få i gang trimtilbudet for voksne på grunn av trenermangel, og i
tillegg har ikke dametroppen hatt aktivitet i år – dette vises igjen på medlemstallet der vi har gått
ned en del på voksne gymnaster. Derimot har vi igjen fått guttetroppen opp å gå og dermed har vi
lykkes i å få flere gutter inn til oss – det kan vi si oss fornøyd med 😊
Alt i alt ligger vi likt som i fjor med antall medlemmer, men vi jobber stadig videre med å få økt
antallet også på voksensiden.
For å kunne ha alle tilbudene vi har i Turngruppa så trenger vi selvfølgelig mange trenere, og i år
har vi hatt i overkant av 30 trenere som har stilt opp uke etter uke og i helger ved arrangement! Helt
fantastisk at så mange ønsker å bidra på dugnad for å skape aktivitet for barn og unge.
Når det gjelder dugnader så er HT&IF og Turngruppa bygget opp av det. Vi trenger dugnadshjelp
fra foreldre/foresatte og andre gode hjelpere på alle våre arrangement, både hjemme og borte.
Dugnadsånden lever fortsatt i Turngruppa, men vi opplever dessverre at det til tider er vanskelig å
få foreldre/foresatte til å forstå viktigheten med dugnadsarbeidet
Økonomisk har gruppa fortsatt god økonomi, og årets resultat bidrar til å øke vår reserve noe. Vi
har imidlertid ikke dette som mål i seg selv, men noe lavere kostnader til kursing og
stevnedeltakelse gjorde at kostnadene i 2018 ble noe lavere enn budsjettert. God innsats på våre
inntektsbringende arrangementer bidrar til at vi klarer å holde egenandelene lavest mulig. Dette vil
også være et prioritert mål i neste års drift.
Heder og ære hører også med i HT&IF, og ved årsfesten i høst var det en av våre trofaste trenere
over mange år som ble hedret – vi gratulere Sirin Figenschou Høyen med hederstegn!

Turngruppa takker aller våre sponsorer, foreldre/foresatte, andre gode hjelpere, trenere og
gymnaster for nok et fantastisk år med masse aktivitet.
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Honningsvåg
05.03.19
Gøril Johnsen Sedeniussen
Leder

Merethe Gjelle Kristiansen
Nestleder

Randi Brynjulfsen Kristiansen
Kasserer

Ronja Jensen
Sekretær

Tove Riise Samuelsen
Styremedlem

Sissel Johnsen
Styremedlem

Angela Einvik
Styremedlem

Susanne Kristiansen
Møtende varamedlem
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