
 

Årsmelding 2018 

Gran IL – Turngruppa 

 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 

 

Leder: Karen Hassel  

Økonomiansvarlig: Marianne Hole  

Styremedlemmer: Kristin Prestesæter.                -Konkurranse og lisensansvarlig 

                              Bodil Hvesser Farsund          -Sekretær 

                              Helene Fondevik                   -Dugnadsansvarlig 

                              Marthe Hvalstad Molden.      -Aktivitetsansvarlig 

                              Anne-Britt Fjellro                  -Trenerkontakt 

                              Kaj Pettersen                         -Transport og riggansvarlig 

                              Kjersti Hamar Løvlie.            -Trenerkontakt 

                              Svein Morten Bergsrud          -Medlemsadmin. 

 

Gruppestyrets arbeid 

 

Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å sikre sunn drift av turngruppa, både sportslig og 
økonomisk.  

Opprettholde et godt tilbud for alle og arrangere aktiviteter og konkurranser.  

                                                                                                                                                                          

Gruppens økonomiske situasjon 

Turngruppas økonomiske situasjon:  

Turngruppa har en sunn økonomi og får hovedinntekten sin fra arrangementer som 
kretsmesterskap og granspretten, medlemsavgift ble også økt høst 2019.  

 



 

Medlemstall 

 

Turngruppa har 330 medlemmer i sesongen 2018. Disse er fordelt på følgende 
grupper/alderstrinn: 

 

Gruppe 

Antall 

Gymhjul 

22 

Nøster 3-4 og 4-5 år 

80 

Salto 6-7 år  

39 

  Salto 8-9 år                                                                                                                                                                                                                                                                           
33 

  Salto 10-11 år                                                                                                                                                                                                                                                                       
31 

  Salto 12+                                                                                                                                                                                                                                                                              
15 

  Konkurransetropper                                                                                                                                                                                                                                                          
51 

 Voksenturn                                                                                                                                                                                                                                                                           
13 

 

 

Turngruppas sesong starter i august og følger skoleåret for alle partier utenom 
konkurransepartiene. 

 

Turngruppa har siden august 2018 ansatt hovedtrener i 80% stilling. Dette har ført til at vi har 
hatt mulighet til å øke antall gymnaster på flere av partiene. Vi har derfor fått plass til nesten 
alle som har stått på venteliste og jobber med løsninger for at enda flere skal få muligheten til 
å bli med hos oss. Hovedtrener har også kurset egne trenere og vi hever nivået hos alle våre 
trenere på den måten. For oss har ansettelse av hovedtrener vært positiv både i form av 
utvikling og engasjement hos gymnastene.  

Vi har også økt trenertettheten på partiene til de yngste (3-5 år) og har også der fått plass til 
enda flere.  



 

 

Fokusområder for neste sesong 

 

Turngruppa har følgende fokusområder for neste sesong: 

   Opprettholde tilbud til så mange som mulig på alle partier. Vi håper å få til et opplegg for de 
eldste slik at de vil fortsette med turn også i ungdomstiden hvor vi ser at det er litt frafall. 

   Legge til rette for utvikling og trivsel på alle nivå. 

   Turngruppa søker om å få arrangere både store og små arrangementer i regi av oppland 
gymnastikk og turnkrets og håper vi får tildelt noen av disse i løpet av året som kommer.  

 

 

Gran, 26.02.2019 

 

Karen Hassel 

 


