Sandved Turn
Årsberetning 2021
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1 Innledning
Sandved turn har lagt bak seg et utfordrende år, men vi kom godt ut av det både økonomisk og
sunnere styrekultur. De fleste av styremøtene har blitt overholdt på Team som har fungert effektivt,
men ikke like verdiskapende som fysiske møter. Mot slutten av året ble det endelig litt mer fysiske
møter og dette gjorde nok godt for mange. Styret har avholdt 13 styremøter og har behandlet 109
saker.
Vi var i 2021 følgende 621 betalende medlemmer (totalt 687 medlemmer), som er et medlem mindre
fra 2020. At vi ikke fikk større økning skyldes nok smitterestriksjonene som gjorde at vi ikke kunne ha
så mange gymnaster på hvert parti slik som vanlig, vi klarte å opprettholde medlemsmassen ved at vi
fikk økt treningstider i de 3 ulike arenaer våre treninger pågår. Dette førte også til at vi klarte å få
bort noe av ventelistene.
Året startet meget bra, alle trenere var på plass og treningene gikk greit. Vi måtte dessverre begrense
antallet gymnaster på de ulike gruppene pga covid-19. Dette resulterte i 10 deltakere på de yngste
gruppene og 20 deltakere på de eldre gruppene som krevde ekstra ressurser både fra trenere, men
også styret. Utstyr ble også vasket jevnlig og vi fulgte de retningslinjer som var gjeldene gjennom året
så godt som vi klarte. Vi fikk dessverre ikke arrangert vårmønstring eller juleoppvisning dette året, til
stort savn for alle gymnaster, trenere, foreldre og styret. Arrangement som Turndøgn og Barnas
Turnfestival gikk til alles sorg også dette året ut. Vi fikk heldigvis deltatt på noen konkurranser og
treningssamlinger som gjorde godt for våre kjære gymnaster.
Sommeren 2021 bestemte Folkehallene seg igjen for å arrangere Sommer i Hallene. Vi hadde åpent i
turnhjørnet K2 hver dag fra 12.00 -15.30 som ble bemannet av turntrenere. De som stilte fra oss var
trenerene, Majken Fedøy, Inga Kirnos, Magnhild Nordgård, Marlen Woer Pedersen, Martinius
Rognstad og Matthias Olsson. Hallen lagde en rulleringsplan så det alltid var to trenere tilstede.
Aktiviteten var høy gjennom hele sommeren og tilbudet var gratis for alle barn. Foresatte og ungdom
over 16 år måtte selv betale for å delta på aktivitetene.
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.
Vi hadde en digital konkurranse, der vi filma til to ulike arrangement. 1. Seriekonkurranse der vi var
arrangør og Junior konkurranse i regi NGTF. Vi deltok med alle grupper i seriekonkurransen og hele
dagen gikk til filming av alle gruppene. Tusen takk til Ellen M Bærheim og Anders Ulvøy som stilte
opp og hjalp til med filminga. Petter Emil Anderssen som var primus motor for bilder og regi av hele
filmingen gav oss masse god lærdom for fremtidens digitale verden. Når vi er inne på det digitale så
skiftet vi i Sandved Turn til Rubic som medlemssystem og verktøy for trenerne tidligere. Dette
fungerte til nå som den best mulige løsningen når MySoft ikke kunne benyttes lengre. Helt på
tampen til årsskiftet 2022 fikk flere tilgang til dette systemet og opplæring kunne igangsettes og
pågår løpende. Her var Petter og Ellen gode bidragsytere slik at Inger Therese og Marianne fikk
muligheten til å følge etter, og skape en breddeforståelse i Rubic.
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Høsten ble nesten normalisert, men kom noen nye smittebølger og vi jobbe ut i fra det grunnlaget vi
hadde. Vi fikk også flere medlemmer inn på de ulike gruppene og har nå økt Foreldre- Barn grupper,
gymlek og bredde parti. Vi opererer nå litt mer digitalt og levende når det kommer til endringer av
partier etter behov, så noe har kommet ut av covid-19 utfordringer, vi ser nye løsninger og tar
lærdom av alle de utfordringer som har stått for tur.
Restriksjoner har ført til store sosiale begrensninger for hele samfunnet og det har dessverre også
inkludert turnen. Vi kan endelig se hverdagen komme krypende tilbake og med de nye styre
endringene ser vi en krevende, men lys turntid fremover fylt av glede og samhold.

2 Styrets virksomhet og deltakelse
2.1 Frem til årsmøtet 9. juni 2021 bestod styret av
Leder:

Reidar Helgestad

Nestleder

Petter Emil Anderssen

Styremedlem:

Ellen Margrethe Bærheim

Styremedlem:

Inger Therese Haugen-Haugland

Styremedlem:

Elisabeth Ueland

Styremedlem:

Marianne Elizabeth Gudmundsen

Styremedlem:

Lovise Bungum

Styremedlem:

Ida Aamodt

Styremedlem:

Rebekka Gullbrekken Seglem

Varamedlem:

Wenche Kjørmo

2.2 Etter årsmøtet 9. juni 2021 bestod styret av

Leder:

Reidar Helgestad Leder (2021 - 2022) Ny periode

Nestleder:

Petter Emil Anderssen Nestleder (2020 - 2022) Ikke på valg

Styremedlemmer:
Marianne Elizabeth Gudmundsen Styremedlem (2020 - 2022) Ikke på valg
Elisabeth Ueland Styremedlem (2020 - 2022) Ikke på valg
Ellen Margrethe Bærheim Styremedlem (2020 - 2022) Ikke på valg
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Inger Therese Haugen-Haugland Styremedlem (2020 - 2022) Ikke på valg
Rebecca Gullbrekken Seglem Styremedlem (2021 - 2023) Ny periode
Raymond Lillejord Styremedlem (2021 - 2023) Ny
Varamedlem:
Wenche Kjørmo Varamedlem (2020 - 2022) Ikke på valg

2.3 Konstituert styresammensetning i desember ble følgende
Reidar Helgestad trakk seg fra sitt verv som styreleder i klubben med øyeblikkelig virkning 6. des
2021. Han har stått på for Sandved Turn i mange år, og har lagt ned mange timers arbeid for klubben.
Vi sender på vegne av alle klubbens medlemmer en stor takk i hans retning for denne innsatsen. Vi
hadde et konstitueringsmøte og resultatet ble følgende.

Fungerende leder:

Petter Emil Anderssen Nestleder

Fungerende nestleder:

Marianne Elizabeth Gudmundsen

Styremedlemmer:
Elisabeth Ueland Styremedlem
Ellen Margrethe Bærheim
Inger Therese Haugen-Haugland
Rebecca Gullbrekken Seglem
Raymond Lillejord
Wenche Kjørmo

2.4 Kontrollutvalget har bestått av etter årsmøtet

Kjell Arne Egeland Medlem (2020 – 2022) Ikke på valg
Klaus Morten Jøssang Haugen Medlem (2021 – 2023) Ny
Eirin Herland Vara (2021 – 2023) Ny
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Ekstern kasserer er Morten Svanes som tidligere år.

2.5 Valgkomite har bestått av etter årsmøtet

Maren Øien

Leder (2021-2023)

Ivar Viland

Medlem (2021-2023)

Ny

Marianne Dybvik

Medlem (2021-2022)

Ny

Vara har ikke vært benyttet

2.6 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
Petter Emil Anderssen sitter i Troppsutvalget i RGTK

Andre medlemmer med verv utenom Sandved Turn
Stein Erik Ansethmoen er representert i kretsstyret i Rogaland.

Trenernes representant
Majken Fedøy har vært trenernes representant fram til sommeren 2021 så tok Marlen Woer
Pedersen over for Høst 2021. Setter stor pris på deres innsats for gymnaster og klubben.
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3 Sponsorer/støtte 2021

3.1 Sinus Elektro
Sinus er fortsatt vår hovedsponsor og det fungerer meget bra. Alle som kjøper treningsjakken til
klubben, får Sinus trykket på sitt plagg. Sinus stiller ofte med en representant ved arrangementer og
de bidrar i flere anledninger. Stor takk til frontfiguren Anders Ulvøy.

3.2 Kakedugnad
Inger Therese satte i gang et prøveprosjekt for kakesalg og dugnadsarbeid for Klubben vår. Her la hun
inn masse innsats og det ble godt tatt i mot hos klubbens medlemmer og familie. Tross en svær
pallelevering på 1813 bokser til privat adresse og noen små utfordringer, ble det med litt støtte fra
engasjerte foreldre en vellykket utprøvning. Vi ser på spennende prosjekter fremover til
dugnadsånden da dette gav klubben over 50.000.- i fortjeneste på først forsøk. Tusen takk for alle
bidrag både ved handel og til prosjektet.

3.3 Koronastøtte og andre tilskudd
Vi søkte på alt som kunne søkes på, og er svært fornøyd med kompensasjonen vi har fått for
arrangement vi ikke har kunne gjennomføre og ellers generell støtte for turnen vår.
Sinus Elektro AS 25.000.Støtte fra Sparebankstiftelsen Sr-Bank Fikk 100.000.Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest 30.000.Sandnes Sparebank 38.000.Sandnes kommune 28.600.Norsk Tipping AS, Grasrot andelen 5.025.Sparebankstiftelsen DNB 30.000.Gand Y-men 5.000.-
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4 Medlemsutvikling
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Antall medlemmer for 2021: 221 medlemmer
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

5 Årets turner og årets innsats pokal 20/21
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5.1 Årets turner 20/21
Mariann Aarbakke, for aspirant og rekrutt gruppa.

Trenernes begrunnelse:
Rekrutt konkurransepartiet mandag, tirsdag og fredag. Dette året har hun vist stort pågangsmot på
treningene, alltid kommet på̊ tiden, vært med på å beholde et positivt og kjekt miljø rundt seg på
treningene i tillegg til at hun har hatt en stor utvikling. Hun både øver på og har landet dobbel salto
og har prøvd tsukkahara, i tillegg til at hun er motivert til å få til nye ting. Hun jukser aldri på tøyingen
og styrken og viser god innsats under hele treningene. Hun har et stort potensial og mye motivasjon!
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Karin Lende, for junior og senior gruppa.

Trenernes begrunnelse:
Har gjort en fantastisk framgang siden hun starta hos deg. Har turna 2 år på̊ konkurransegruppa.
Imponerende innsats på̊ alle treninger. Aldri sutring, står på̊ og har og tatt hjelpetrener med de
yngste på Skeiane. Kjører doble saltoer, 540 skru, tsukahara, stift salto med 360 skru, araber flikk
strak med 360.
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5.2 Årets innsatspokal 20/21
Petter Emil Anderssen.

Styrets begrunnelse:
Petter er en person som aldri sier nei når han blir spurt om noe. Han har en særs forkjærlighet for
film og bilder, og det har han til de grader bidratt med i denne Korona tiden. Petter fikset all filming
og klipping til både en juleoppvisning og seriekonkurranse, som begge deler er noe vi ikke har gjort
før. Det ble en suksess og la et stort grunnlag for mer digital fremtid. Petter er nestleder i styret, og
trener både i Sola og hos oss, samt han er med i troppsutvalget.

6 Treningstider og instruktører Vår og Høst 2021
6.1 Sandneshallen
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6.2 Skeiane ungdomskole
Mandag

Parti

Hovedtrener

Medtrener

16.15-17.00 øst

Foreldre barn

Inga Kirnos utgått Synne H. Ravnås. Marit

17.10-17.55 øst

Foreldre barn

Inga Kirnos

Synne H. Ravnås, Marit

18.00-18.50 øst

1- 2 klasse

Inga Kirnos

Synne H. Ravnås, Marit

Tirsdag:
16.oo- 17.30 øst
16.00-16. 45
16.45-17.30

Kevin Holen
4-5 år
4-5 år

16.00-17.00 vest Showdans

MIna Celine

Marlen
Marlen

Torsdag: Vest
16.15- 17.00

Foreldre barn

Inga

Angelina

17.10-18.00

Foreldre barn

Inga

Angelina

6.3 Sandved skole
Mandag 16.00-18.00 Parti

Hovedtrener

Medtrener

16.20-17.05

Foreldre barn 1

Anne Mari

Solveig

17.15-18.00

Foreldre barn 2

Anne Mari

Solveig

16.10 - 16.50

4-5 år

Sara Bakkene Fredrik

16.50-17.30

4-5 år

Sara Bakkene Raymond, Fredrik

17.30-18.25

1-2 kl

Sara Bakkene Fredrik

16.00- 16.40

foreldre barn

Ella

Fredrik, Natalie Lint Torgersen

16.40- 17.30

4-5 år

Ella

Fredrik, Natalie Lint Torgersen

17.30-18.30

Styrke

Lovise

Tirsdag: 16.00-18.30

Onsdag: 16.00-18.30
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6.4 Trenermøter

Det ble avholdt trenermøte ved oppstart for å gi alle trenere oppdatering på smittevern i henhold til
Covid 19. 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.

6.5 UTDANNING/KURS

Følgende kurs ble gjennomført av våre instruktører i 2021Våren 2021 deltok Lovise Bungum og Malin
Helgestad på Basis trener 2 på Skeiane u. skole Trener 1 kurs 20.-22. august og 17.-19. september i
Sandneshallen. Solveig Apeland Lundmo deltok fra Sandved turn.
Sikringskurs trampett og tumbling ble avholdt 23. og 24. oktober i Sandneshallen og aktuelle trenere
deltok. Alle trenere over 16 år fikk tilbudet. kursholdere var Kevin Holen og Elisabeth Ueland,
Sandved turn.
Lovise Bungum holdt også et internt kurs for våre trenere høsten 21 på Skeiane u. skole der
fellesdans til juleshow ble øvd inn og lagd ferdig. Regler og rutiner ble også gjennomgått.

7 Aktivitetsoversikt
Trener og dommerseminar ble avlyst pga Covid smitten i Oslo.
Vi deltok på og arrangerte følgende arrangement:
1 serie konkurranse Sandved. Videokonkurranse filmet imars og gjennomført med videodømming i
april. Skolen ble lånt til dømminga. se mer info under
Junior konkurranse Online arrangør NGTF. april/ mai. Vi deltok med junior og gjorde en god
konkurranse og fikk gode tilbakemeldinger fra kommentatorene under visninga.
Troppsgymnastikk konkurranse gruppa 2021Vi har egen facebookside der info legges ut + en
instagram konto som viser videoklipp fra samlinger og treninger. Følg oss gjerne.
Sandved Turn troppsgymnastikk konkurransegruppe. | Facebook
SANDVEDTEAMGYM (@sandvedteamgym) • Instagram-bilder og -videoer
Sandved Turn (jr/sr) 🤸♀️ (@sandvedteamgymjunior) • Instagram-bilder og -videoer
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Vi har denne sesongen hatt følgende grupper:
Aspirant 3-4 klasse med treningstid mandag 16.00-17.30 og torsdag fra
18.00-19.00
Trenere her har vært Matthias, Inga, Majken og Oda. Antall gymnaster: 12
Rekrutt Gutter 5-7 kl med treningstid tirsdag 16.00-17.30 og torsdag 16.00-18.00
Trenere her har vært Matthias. Kristine og Thomas. Antall gymnaster: 9
Rekrutt jenter 5-7 kl. med treningstid mandag 17.30-19.00, tirsdag 16.00-17.30 og fredag
(frittstående) fra 15.00-17.00. Trenere her har vært: Majken, Oda, Eline og Marlen. Antall
gymnaster:21
Junior jenter 7 kl -17år + senior jenter fra 16 år og eldre.
Med treningstid mandag fra 19.00-21.00, torsdag 16.00-18.00 og fredag fra 16.00-18.00
Antall gymnaster: 21 Trenere her har vært: Petter, Bjørg Elin og Elisabeth
Vi har gjennom året jobbet med strenge regler i smittevern og med tøffe forhold på tid og lokaler
Gymnastene har måtte dele utstyr, da flere har trent parallelt med andre grupper.
Våren 2021
Gruppene har hatt samme treningstider, men vi starta året med 3 uker uten trening da kommunen
gikk i Rødt nivå i januar.
For junior fikk de tilbud om hjemmetrening via Teams med Bjørg Elin og det ble også lagt ut flere
treningsopplegg som gymnastene kunne benytte på Messenger og troppssiden.
Fra uke 4 var alle i gang igjen, men masse sprit, vasking og smittevern i fokus.
14. mars fikk vi igjen benytte oss av Ålgård sin flotte hall og gymnastene tok store steg videre i
utviklingen sin. Utgiften til leie ble dekket av foreningen.
Siden vi ikke fikk delta på fysiske konkurranser denne våren vedtok vi å lage en digital konkurranse
der alle lag i Rogaland ble invitert. Vi filma alle våre tropper til 1 seriekonkurranse lørdag 20. mars i
Sandneshallen. I seriekonkurransen var det første gang mange av våre deltok. Alle aspiranter og
rekrutter fikk deltakerpremier og vi ser god framgang fra juleshowet de deltok i. Aspiranter har kun
oppvisning, mens rekruttene konkurrerte.
Det deltok tropper fra Sola, Sandnes, Ålgård og Sandved. Haugesund var rammet av Covid-lockdown
og fikk ikke delta. For junior og senior så vant de frittstående, mens vi er bak i trampett og tumbling
siden vi ikke har tilgang til grophall på våre treninger slik de andre lagene har. Mye arbeid ble lagt
ned i filming, redigering, kommentering og dømming av konkurransen. Den ble lagt ut for alle å se
tirsdag 27. april.
Junior konkurransen i regi av NGTF ble også filma samme dag, så for enkelte gymnaster ble det en
svært lang dag med høy innsats. Denne ble lagt ut med karakter og kommentarer via link hos NGTF
sin webside. 23.-25. mai. Denne ligger ute på Youtube. Se link:
Digital Konkurranse Troppsgymnastikk 2021 - Episode 1 - YouTube
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I august fikk vi starta opp alle partiene for konkurranse gruppa og mange nye gymnaster hadde meldt
seg på treningene. Vi har denne høsten gjennomført følgende konkurranser og arrangement:
28. august treningssamling Ålgård for junior
3.-5. september NM nasjonale klasser kvinner junior Stavern. Vi deltok med 9 jenter og 3 trenere
(Bjørg Elin, Petter og Helene).
30.-31. oktober var det også konkurranse for aspiranter, rekrutter, junior- og seniorgymnastene, da
Ålgård turn stod som arrangør. Aspirant og rekrutt turna lørdagen, mens søndagen var det junior og
senior sin tur.
7. november hadde vi treningssamling for junior jentene på Ålgård som skulle delta på NM
TeamGym.
13.-14. november var det KM og Ingeborgspokalen i Haugesund. God innsats fra både små og store.
26.-28. november NM TeamGym junior Arendal. Vi deltok med 10 jenter og 3 trenere. (Bjørg Elin,
Magnhild og Marlen). Jentene konkurrerte sin beste sammenlagt konkurranse noen gang og fikk 15
plass av 34 tropper.

17
Sandved Turn – Turn er for alle! (sandved-turn.no)
Glede, Helse, Fellesskap, Ærlighet, Frivillighet, Demokrati, Lojalitet og Likeverd

Vi hadde alle gledet oss til årets juleshow som skulle vært arrangert 12. desember. Dessverre så har
økt smitte ført til nye innstramminger og skolene er igjen på gult nivå. Vi håpet å få arrangert showet
i februar om smitten gikk ned.
Tusen takk til foreldre som har stilt opp og hjulpet til med reiser, under konkurranser, og støtte
denne høsten. Vi vil også takke alle trenere på Aspirant, rekrutt, junior og senior for innsatsen.
Ønsker Petter lykke til som hovedtrener for junior i Sola Turn, vi kommer til å savne deg!
Tusen takk for innsatsen alle sammen, vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende turnår 2022.

8 Utstyr

Vi investerte også i år i utstyr, som flere lange frittstående matter, sitroner til barneskolene, små
airtracker, ei ny dynematte til tumblingen og nytt trekk til plinten på Skeiane u.skole. Vi har også
handlet nytt stålunderstell til tumblingen og til ekstra tumblingen. Dette siste kjøpte vi i Kristiansand.
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9 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 i vareutvalget som
fritidsklær (ikke til trening). Vi har også egne drakter til konkurranse partiene, men disse bestilles av
klubben via konkurranse ansvarlig og er kun til bruk ved deltakelse.
Her finner du vårt utvalg av klubb klær:
Sandved Turn | Proffsport AS

10 Prosjekt egen hall
Vi har en komite som har jobbet rundt dette med å se på egen hall i fremtiden. Her har det vært
møter med kommunen, idrettsutvalg, klubber og generelt de som kan bidra til prosessen. Det er flere
vinkler som er utprøvd i et stort utfordrende system med mange om «beinet», men komitéen
fortsetter arbeidet og inkluderer gjerne de som kan bidra til dette.
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Sandnes 16.03.2022

---------------------------------------

------------------------------------------

Petter Emil Anderssen

Marianne Elizabeth Gudmundsen

--------------------------------------Elisabeth Ueland

Permisjon
-----------------------------------------Rebekka Gullbrekken Seglem

-----------------------------------------Inger Therese Haugen-Haugland

--------------------------------------Raymond Lillejord

-----------------------------------------Ellen Margrethe Bærheim

--------------------------------------Wenche Kjørmo
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