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ÅRSBERETNING FRA TURNGRUPPA 2020 

                                                           

Målet for denne sesongen har vært at turngruppa skal: 

• Drive allsidig fysisk aktivitet. Trene balanse, koordinasjon, spenst, styrke og bevegelighet. 

• Drive med aktiviteter som gjør at ungene opplever mestring og fremgang. 

• Utfordre egne fysiske grenser under trygge forhold. 

• Skape et godt sosialt miljø som er til glede for barn og foreldre. 

 

1. Styret har bestått av 

Leder        Ole Ivar Berg 

Nestleder og arrangementsansvarlig   Mangler 

Kasserer og inntaksansvarlig    Trygve Borgen  

Sportslig ansvarlig     Mangler 

Trenerkontakt 1. klasse og eldre   Maria Dagsleth 

Foreldrekontakt 1. klasse og eldre   Mangler  

Materialforvalter      Jon Thoresen 

Sekretær       Mangler 

Webansvarlig      Sverre Rakkenes 

Trenerkontakt yngre enn 1. klasse   Mangler 

Foreldrekontakt yngre enn 1. klasse   Mangler 

 

2. Styreaktivitet 

Styret har avholdt 8 styremøter i 2020. Det har i tillegg vært avholdt trenermøte og 

foreldremøte for turnpartiene. 

 

3. Størrelsen på gruppa 

Turngruppa har hatt 23 partier i aktivitet i starten av året, 6 partier for de under 

skolealder på Haga barneskole og Haga ungdomsskole, samt 17 partier for turnere fra 1. 

til 9. klasse og eldre i Selvikhallen. Når Norge ble stengt ned pga. Korona i mars 2020, 

ble alle partier yngre enn 1. klasse stoppet. Partier fra og med 1. klasse har mer eller 

mindre opprettholdt sine treninger gjennom hele året. Turngruppa har mistet en del 

turnere pga. situasjonen med Korona og har ved utgangen av året aktive medlemmer. 

4. Idrettsaktivitet 

Troppsgymnastikk. Tropp Junior deltok på NM-kvalifisering i trampett og tumbling 

for kvinner i Stavern. Tropp Junior Mix deltok på NM-Kvalifisering i trampett og 

tumbling i Trondheim.  

Annet. Vi skulle arrangert KM i mars 2020, men ble avlyst pga. Korona. 
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5. Andre aktiviteter/møter etc. 

- Trenere fra turngruppa har deltatt på sikringskurs og trenerkurs. 

- Turngruppa har kjøpt inn nytt turnutstyr. 

 

Sande 14.02.2021 

         
Ole Ivar Berg 

Leder i turngruppa 

 


