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ÅRSMELDING 2020
1

INNLEDNING
1.1.2020-31.12.2020 – Korona-året
Sandved turn har lagt bak seg et svært utfordrende år, men vi kom godt ut av det
økonomisk. Vi var i fjor 622 medlemmer, ned 80 fra toppåret 2019 med 702 medlemmer.
Dette skyldes smitterestriksjonene som gjorde at vi ikke kunne ha så mange gymnaster
på hvert parti.
Vi fikk som i 18/19-sesongen mye treningstid høst 2020, og klarte å få bort noe av
ventelistene, men de økte i 2020, grunnet korona og få plasser på hvert parti.
Året startet meget bra, alle trenere var på plass og treningene gikk greit, men det var i
januar og februar. Det ble i februar skrevet en del i nyhetene om et virus, og plutselig
den 11.mars måtte hele Norge stenge ned. Dette gjorde at vi ikke fikk starte opp igjen
før 22.09 på Sandved, 07.09 på Skeiane og i Sandneshallen startet vi 1. september.
Konkurransegruppene fikk noe trening utpå våren.
I oktober ble det påvist koronasmitte på skolene på Sandved og vi måtte derfor stenge
ned noen dager. Vi kunne starte opp igjen bare noen dager etterpå og dette er den
eneste gangen vi ble direkte berørt av smittesituasjonen. Dette er dog utenom forbud
for trening for de over 20 år.
Vi brukte enda Mysoft som medlemssystem, men måtte finne nytt til høsten, da Mysoft
ikke lenger kunne brukes opp mot NIF. Vi valgte da å gå for IMS (NIF sitt nye
medlemssystem). Dessverre var ikke systemet ferdigutviklet og vi brukte opp mot
150timer til ingen nytte. Sandved Turn valgte å hoppe av og heller ta i bruk Rubic som
medlemssystem. Dette gikk mye bedre.
De fleste av styremøtene etter 11. mars har blitt overholdt på Teams. Dette har fungert
bra og effektivt.
Vi oppsummerer året med at vi har en stabil og god medlemsmasse, nok trenere og et
godt miljø, men det har vært utfordrende grunnet alle nødvendige restriksjoner i
forbindelse med Covid-19.
INSTRUKTØRSITUASJONEN:
Vi mistet noen trenere på grunn av flytting, men vi har klart å rekruttere nye blant
nåværende og tidligere utøvere og opplever at mange ønsker å være trenere hos oss.
Det er vi svært tilfredse med. Dette gjør det lettere for oss å videreføre de tilbudene vi
har hatt og gi nye tilbud på Skeiane.
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STYRETS VIRKSOMHET:
Styret i Sandved turn besto i 2020 frem til årsmøtet i mars av følgende medlemmer:
Leder:
Nestleder
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Reidar Helgestad
Marianne Elizabeth Gudmundsen
Elisabeth Ueland
Heidi Lode Helmen
Ellen Margrethe Bærheim
Rebekka Gulbrekken Seglem
Ida Aamodt
Lovise Bungum
Inger Therese Haugen-Haugland

Etter årsmøtet 10. juni 2020 bestod styret av:
Leder:
Nestleder
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Reidar Helgestad
Petter Emil Anderssen
Ellen Margrethe Bærheim
Inger Therese Haugen-Haugland
Elisabeth Ueland
Marianne Elizabeth Gudmundsen
Lovise Bungum
Ida Aamodt
Rebekka Gullbrekken Seglem
Wenche Kjørmo

Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og har behandlet 67 saker.
2.1 Styrets representasjoner utenom Sandved Turn
Reidar Helgestad var representert i Samarbeidsutvalget på Sandved og i brukerforum
for Sandneshallen.
Elisabeth Ueland sitter i RGTK sitt Utdanningsutvalg fram til sommeren 2020, deretter i
troppsutvalget i RGTK
Elisabeth Ueland er også Forbundsdommer i Troppsgymnastikk
Lovise Bungum er kretsdommer i troppsgymnastikk i Rogaland og sitter i troppsutvalget
i RGTK
Ida Aamoth er kretsdommer i troppsgymnastikk i Rogaland.
Petter Emil Anderssen sitter i Troppsutvalget i RGTK
2.2 Andre medlemmer med verv utenom Sandved Turn
Stein Erik Ansethmoen er representert i kretsstyret i Rogaland.
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2.3 Trenernes representant
Majken Fedøy har vært trenernes representant 2020
3

SPONSORER/STØTTE 2020
Sinus Elektro er fortsatt vår hovedsponsor og det fungerer meget bra. Alle som kjøper
klubbklær jakker får trykket på Sinus på sitt plagg.

3.1 Koronastøtte
Vi søkte på alt som kunne søkes på, og er svært fornøyd med kompensasjonen vi har fått
for arrangement vi ikke har kunne gjennomføre
3.2 Støtte fra Sandnes Sparebank Gavefond
Her fikk vi mye støtte da vi søkte, og det var og svært gledelig.
3.3 Støtte fra Equinor
Flinke foreldre som tipset oss om at vi kunne søke Equinor, og der fikk vi og støtte, det
var svært gledelig.
3.4 Støtte fra NOV
Vi fikk og støtte fra NOV, og det var og flott.
3.5 Støtte fra Sandnesposten
Via Sandnesposten fikk vi støtte til nytt utstyr til barnepartiene på Skeiane Skole,
3.6 Støtte fra Gand Y-Mens Club
Her fikk vi og støtte, og dette er så lokalt som det kan være, og det betyr mye at vi får
støtte fra lokale frivillige som Gand Y-Mens Club
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MEDLEMSUTVIKLING
Sandved turns medlemmer for 2020: 622 medlemmer (noe ned grunnet Korona)

KJØNN
ALDERSTRINN

0-5
104

612
23
3

KJØNN
ALDERSTRINN

0-5
95

612
26
0

KVINNER
13 20 19
25
58

2

KVINNER
13 20 19
25
95

13

26
-

05

612

35

79

84

26 -

05

612

49

56

83

Antall medlemmer for 2020: 622 medlemmer
Antall medlemmer for 2019: 702 medlemmer
Antall medlemmer for 2018: 615 medlemmer
Antall medlemmer for 2017: 557 medlemmer
Antall medlemmer for 2016: 465 medlemmer
Antall medlemmer for 2015: 429 medlemmer
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3.7 Årets turner 2019/2020
Thomas Solberg.
Thomas trener i konkurransegruppa tropp, og har ikke turnet mer enn 1 år.
Gymnasten har gjort store framskritt dette året. Motivasjonen til å trene har
økt etter hvert som han forstod hva som krevdes av grunntrening, tøying for
å klare de vanskelige momentene. Framskritt dette året er dobbel salto med
skru på trampett, tsukahara over hest, Han har fått mer kontroll på momentene i tumbling,
men jobbinga her er nok det som kreves mest av han.
stift salto skru, araber flikk salto og araber dobbelback er testa ut. I denne
spesielle perioden når vi måtte trene ute var det alltid Thomas som var en av
de ivrigste uansett vær. Alle trenere var enige i at Thomas fortjente denne
pokalen denne våren.
Lykke til videre med treninga.Thomas og satsinga på guttetroppen til Sola Turn.

3.8 Årets innsatspokal 2019/ 2020: Ingrid Nærland og Majken Fedøy.
Dette er en pokal som deles ut basert på spesielt stor eller god innsats i løpet av året.
Dette året ble innsatspokalen delt mellom to personer som har gjort en strålende innsats i
den tiden de har vært hos Sandved turn.
Ingrid Nærland, trener på konkurransepartiet til tropp og Majken Fedøy, trener på både
konkurranse og for breddepartiene.
Som en virvelvind kom Ingrid inn som hjelp og motivator for alle junior
konkurransegymnastene i oktober etter et år i militæret.
Hun så fort at her var det mye vi kunne oppnå med små ressurser. To treninger i uka i
trampett og tumbling er blant det minste i kretsen for å satse på et høyt nivå.
Jentene fikk nok litt sjokk da treningene ble tyngre og mer intense enn noen gang før.
Men taktikken lykkes, og jentene har hatt en fantastisk utvikling denne våren.
Covid19 gav oss nye utfordringer og utetrening med styrke og utholdenhet ble
gjennomført til 10 i stil.18 mai var vi igjen inne i hallen og takket være innsatsen ute
hadde vi ikke mistet for mye. Avslutningen på sola viste hvor stor framgangen faktisk var
blitt. Alle jenter kjørte nå
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Tsukahara, mange doble saltoer, og skru i fleng. Sommertrening var og planlagt, og ble
gjennomført. Jentene kommer til å savne deg masse nå når du starter nye utfordringer i
Bergen og studier der. Lykke til. Vi håper du tar turen innom og hilser på når du er

hjemme.
Tusen takk.
Trener Majken har gjort en fantastisk innsats med flere parti og
grupper dette året. Hun har stilt opp for bredden og ikke minst for
de yngste i konkurransegruppa. Høsten ble brukt til å fullføre Trener 1 og til å utvikle alle
uansett nivå til å vokse og trives i klubben. Hun er i tillegg gymnast og et fantastisk
forbilde for gymnastene hun trener. Treneren er i hallen hver dag og vi er svært
takknemlige for innsatsen hun legger ned for alle de unge gymnastene.

Fra venstre, Ingrid og Majken
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Trenermøter 2020
Det ble avholdt trenermøte ved oppstart for å gi alle trenere oppdatering på smittevern i
henhold til Covid 19. Sandneshallen hadde også invitert inn alle hovedtrenere til møte
for å gi informasjon.
Gode rutiner ble innarbeidet, så nå går det i vasking av utstyr og hender på alle grupper.
Vi hadde også alle trenere inne og delte ut kontraktene. Her kom alle inn gruppevis så vi
overholdt kravene til smittevern om antall vi kunne ha samla.
Miriam underviste alle i hvordan timeliste for trenere skal fylles ut. Tusen takk for hjelp.

5

UTDANNING/KURS.
Følgende kurs ble gjennomført av våre instruktører i 2020
Magnhild Nordgård tok trener 1 i løpet av helgene 31.1 -2.2 og 14-16.1
Andre planlagte kurs denne våren/ høsten ble avlyst pga Covid 19.
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AKTIVITETSOVERSIKT
Dette året har vært et spesielt år, Covid 19 året.
Vi starta svært fint i januar med treningssamling på Sola 10-12 januar, deretter så ble det
arrangert 1 seriekonkurranse 19 januar også på, før Juniortroppa tok turen til NM
kvalifiseringskonkurransen i Stavern der Stag Turn stod som arrangør 7-9 februar.
12 mars fikk vi nedstenginga for hele landet og alt ble avlyst. Dette gjaldt 2
seriekonkurranse som vi skulle arrangert i mars, turndøgn, turntreff, turnstevner og
sommershow. I tillegg ble 17 mai tog også avlyst. Samt all trening for breddepartiene.
Heldigvis så viste trenere stor innsats med online trening og med tips på hjemmesida til
tropp og breddepartier.
18 mai fikk vi komme i gang med konkurransepartiet inne. Her hadde vi hatt utetrening
gjennom hele april. Vi kryssa alle fingre for at høsten skulle bli bedre.
Gjennom sommeren prøvde 3 gymnaster å kvalifisere seg til landslaget, men nåløyet ble
for trangt denne gang. Neste runde er i 2022 og forhåpentlig vil nye få mulighetene denne
gang.
Vi hadde flere gymnaster som fikk anledning til å delta på årets Camp Sola for gymnaster
fra 12 år og eldre. Alle hadde ei flott uke med mye motivasjon for videre arbeid.
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I august fikk vi også hentet opp Nadia Skovby Rasmussen fra Bellinge, Odense som
hadde laget et nytt og spennende frittstående program til Jr/ sr gymnastene våre.

Høsten 2020 :
Vi fikk trenerkabalen til å gå opp, men det krevde mye jobb og innsats og i august/
september så var vi på plass med alt for de under 20 år. Vi har trening på Skeiane,
Sandved skole og i Sandneshallen.
Mye arbeid ble lagt ned i rutiner med smittevern og med informasjon til trenere, gymnaster
og foresatte.
Utover høsten ble flere arrangement planlagt, men smitten som varierte fra uke til uke
gjorde at vi ikke fikk gjennomført noe av det vi skulle deltatt på.
Alle kurs, arrangement i regi krets og forbund, samt egne planlagte arrangement for
trenere og gymnaster ble avlyst.
13. desember kjørte vi en digital juleoppvisning og alle grupper fra 1 klasse og eldre
deltok. De yngste var filma på egen trening og ble vist i etterkant av streaminga som gikk
direkte.
Vi fikk med dette gjennomført årets juleshow i en annen vri enn før.
Søndag 6 des. hadde vi avslutning for troppsgymnastene i den nye hallen på Ålgård. Vi
fikk her testa ut alle apparatene og gymnastene fikk prøvd nye momenter. Stor suksess
etter alt som var blitt avlyst.
Siste mandag 28 desember før nyttår var junior og senior oppe en siste gang på
treningssamling på Ålgård og fikk jobba med nye momenter og motivasjon.
Dette ble siste treninga på 3 uker da 2021 starta med 3 uker Covid stengt.
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6.1 Troppsgymnastikk Konkurranse Gruppe
Trener og grupper våren 2020:
Rekrutt 4-7 klasse for jenter og gutter: Trenere: Majken Fedøy, Oda Søndervik, Inga
Kirnos og Mathias Olsson Frittstående: Marlen Woer Pedersen.
Jr/ sr fra 13 år og eldre: Trenere: Petter Emil Andreassen, Ingrid Nærland og Elisabeth
Ueland
Trenere høsten 2020:
Aspirant 3-4 klasse: Mathias Olsson, Inga Kirnos, Majken Fedøy og Oda Søndervik.
Rekrutt Gutter: Mathias Olsson, Thomas Solberg og Kristine Flood.
Rekrutt jenter; Majken Fedøy, Oda Søndervik og Eline Hegelstad. Frittstående: Marlen
Woer Pedersen.
Junior / senior alle fra 7 klasse og eldre: Petter Emil Andersen, Bjørg Elin Nærland og
Elisabeth Ueland
2020 24-26 januar deltok Lovise Bungum, Elisabeth Ueland, Ida Aamodt og Petter Emil
Andreassen på NGTFs dommerseminar der det endra reglementet for
Troppsgymnastikken ble presentert. Her var mye nytt som trenere og dommere måtte
raskt sette seg inn i.
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UTSTYR OG KLÆR KJØPT INN 2020

Utstyr
Vi investerte for ca. 130.000 tusen, som vi brukte til å kjøpe en del forskjellig.
Nevner, et par tjukkaser, saltobelte, tarpan, skråmatte, sprangkasse mm.

7.2 Klubbklær
Vi inngikk en 4. års avtale med Proffsport, som gir en bedre kickback en vi har hatt
tidligere. Det ble da tatt ut en del klær til alle trenere. Nytt av i år, er at vi og tilbyr sorte
hoodier som fritidsklær.

