Årsmelding Turnåret 2019
Styret i IL Sverre Turn har i 2019 bestått av Anne Kathrine Hundal (leder), Evy Asbjørnsen Hogstad
(nestleder/sekretær), Heidi Anita Røstad Sivertsen (kasserer), Christine Meyer (styremedlem), Heidi
Mie Nøst (styremedlem), Erlend Bjøru (styremedlem) Kathrine Forfang (trenerkontakt), Trude
Valstad (styremedlem) og Anne Grethe Johnsen (vara).
Sportslig utvalg har bestått av Kathrine Forfang (sportslig leder), Anne Kathrine Hundal og Evy
Asbjørnsen Hogstad.
Styret har avholdt 7 styremøter i styreperioden og behandlet totalt 36 saker. Prioriterte oppgaver har
vært drift av Løa, videreutvikling av det totale turntilbudet, rekruttering og oppfølging av trenere
samt egne arrangementer som nyttårsshowet, og særlig barnekretsturnstevnet som vi arrangerte i
april 2019. Vi har drevet en egen facebookgruppe (IL Sverre Turn) og har også en egen
Instagrambruker (ilsverreturn).
I turnsesongen 2019/2020 har vi følgende turntilbud:
Gymleik for barn født 2015/2016
Gymleik for barn født 2014
Gym og turn 1.-2. klasse jenter (3 partier)
Gym og turn 3.-4. klasse jenter (2 partier)
Gym og turn 4.-7. klasse jenter
Gym og turn 5.-7. klasse jenter
Gym og turn 1.-2. klasse gutter
Gym og turn 3.-4. klasse gutter
Turn og triks gutter 5. klasse og opp
Teen acro (ungdomsparti, fra 8. trinn)
Trampoline for gutter (ungdomsparti, fra 8. trinn)
Tropp rekrutt (gutter og jenter, 4.-7. trinn)
Apparatturn jenter (barnetrinn 1.-4. trinn, mellomtrinn 4.-7. trinn og ungdomstrinn 7.-10. trinn)
Konkurranseturn jenter (mellomtrinn 4.-7. trinn og ungdomstrinn 6.-10. trinn)
Elite
Konkurranseturn jenter
Tropp rekrutt og junior (gutter og jenter)
GymX turn for voksne (drop-in-tilbud)
Veteranparti
Etter en kort prøveperiode våren 2018, ble Paraturn en del av vårt faste tilbud høsten 2019. Partiet
er tilrettelagt for utøvere med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. I sesongen 2019/2020 bestod
paraturnpartiet av ni utøvere i alderen 6-12 år.

Vi har i tillegg til de faste partiene arrangert gymleik/åpen hall som drop-in-tilbud hver lørdag i
turnsesongen. Dette er for barn i alderen 0-6 år med en foresatt. Tilbudet har blitt veldig populært,
og på det meste har over 70 barn vært innom på ei økt.

Kompetanseheving:
5 trenere gjennomførte Trampett 1 på Stjørdal 13.-14. april 2019.
1 trener deltok på parkour-kurs i Trondheim 21.-22. september 2019.
6 trenere gjennomførte Trener 1 på Stjørdal 6.-8. september og 20.-22. september 2019.
6 trenere gjennomførte Trampett 1 på Steinkjer 5.-6. oktober 2019.

Konkurranser og samlinger
IL Sverre turn deltok med turnere på følgende konkurranser i 2019:
Alpha Factor Cup 15.-17. mars i Molde
Norges Cup 4.-5. mai i Asker
Alpha Factor Cup 25.-26. mai i Trondheim
NM turn 28.-30. juni i Stavanger
KM 13. oktober på Stjørdal
Regionsfinalen 1.-3. november i Molde
Norgesfinalen 15.-17. november på Sotra
Opplandspokalen 29.-31. mars på Lillehammer
Ørland Open 30. november på Ørlandet
Midt-norsk mesterskap 1.-3. november på Stjørdal
Troppen hadde treningssamling sammen med Mosjøen Turnforening 5.-7. april i Løa.
Sverre turn hadde også deltakere på SPLITT og SPLITT junior som er treningssamlinger i regi av NordTrøndelag Gymnastikk og Turnkrets.

Årsrapport fra Veteranpartiet IL Sverre Turn.
Kretsturnstevnet for Voksne – 15. – 16. juni 2019
Da ingen lag i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets (STGTK) ønsket å arrangere Kretsturnstevne
for voksne 2019 – ble det kalt inn til møte i Trondheim hvor begge kretsene og representanter fra
lagene deltok. Dette for å finne en løsning.
Nidaros Turn sto som arrangør av Barnekretsturnstevet 2019 (BKTS), og vi ble ønsket velkommen til å
delta. Stevnet ble arrangert i «Leangenhallen», og 4 klubber fra den nylig sammenslåtte Trøndelag
Gymnastikk- og Turnkrets (TGTK) deltok med et felles program – totalt 28 deltakere.

Vi hadde felles trening lørdag og hyggelig samvær om kvelden, med utdeling av lenker, taler osv.
Oppvisningen søndag formiddag gikk etter vår mening bra – og stevnehelga var vellykket på alle vis.
7 veteraner fra IL Sverre turn deltok på stevnet.
For Breddeutvalget TGTK/Voksenstevner, Ruth Floan Knutsen, Voksenkontakt TGTK.

Egne arrangementer
Nyttårsshowet 2019 ble arrangert 27. januar i Trønderhallen. Arrangementet var et høydepunkt for
alle turnerne i klubben og forløp uten problemer.
IL Sverre turn stod som arrangør av Barnekretsturnstevnet 2019 i Trønderhallen. Stevnet samlet
totalt over 1000 turnere, trenere og ledsagere og var på alle måter vellykket.
Særtoppen, som viste fram sin flotte, sterke oppvisning både på nyttårsshowet og
barnekretsturnstevnet, hadde en ny framvisning lørdag 2. juni i Trønderhallen. Denne gangen ble
oppvisninga filmet av elever ved medielinja ved Levanger vgs.
14. november hadde turnere fra elite og konkurransepartiene oppvisning på Magneten.

Mål for det nye året:
Vi ønsker å fortsette arbeidet med å utdanne trenere og utvikle turntilbudet i Løa, samt øke
inntektene slik at drømmen om ny turnhall skal kunne realiseres. Vi ønsker å opprette ei
prosjektgruppe som kan starte arbeidet mot ny turnhall.
Vi vil takke trenere, styremedlemmer, foreldre og andre samarbeidspartnere for innsatsen i året som
har gått.
Levanger 9.3.2020

Styret i IL Sverre Turn v/Anne Kathrine Hundal

