
ÅRsruørr son runru
MANDAG lT.FEBRUAR 2020 kl. 18:00

SOLA TURNHALL

SOLA TURN

Åsrruvrceru oa
4055 SOLA

www.solaturn.no



Årsmøte 17. februar 2020 - SOLA TURN .Åsenvegen 68. 4055 SOLA

lnnholdsfortegnelse

r. sarsltsrr ÅnsMøTE sotA TURN

1 - Åprurruc ev Ånsvører
2 - GooKJENNING av STyRETs ÅRsMtELDtNc 2019
3 - GoD(JENNE RE6NSKAP oG BAI.ANSE 2019
4 - INNKoMNE FoRSLAG

5 - FASTSETTE MEDLEMSKoNTINGENT

6 - GoDTENNE BUDs]Err 2020
7 . GoDK]ENNE ORGANISASJoN5PTAN

8 - VALG

z. sryners ÅnsMELDtNG

2.1 PÅ ÅRsMørEr 20L9 BLE Fø16€NDE vALGr:

2.2 KoNSTTTUERTNG av NYTr sryRE

NYTT STYRE BLE (oNSTITUERT 13-03,20],9 oG DETTE ER PRoToKoLLFøRT.

2.3 VERVoGREPRES€NTA§oN

2.4 KoMrrE/urvaLGrSoLATURN

2.5 STYRETS ARBETD

2.6 DAGLIG LEDER

2.7 SPoRTsLrc aRBEtD

2.8 DaGTTLBUD

2.9 øKoNoMr
2.7O DRIFT oG VEDLIKEHoLD

2.71 UTSTYRSINNKJøP

2-12 ARRANGEMENTER r REG| Av SoLA TURN I 2019
2.L3 ARMNGEMENTER SoLA TURN HAR DELTATT pÅ r 2019
2-L4 MEDLEMSUTVTKUNG2OL4-2O19

3. REGNSKAP OG BALANSE

3.1 REGNSKAP

3.2 BALANSE

3,3 REVISoRS BERETNING

4. INNKOMNE FORSLAG

5. MEDTEMSKONTINGENTOGTRENINGSAVGIFT

6. BUDSJETT 2O2O

7. ORGANISASIONSPI-AN

8. VALG

. VATGKoMIIEENS INNSIILTING TIT NYE STREMEDIEMMER

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4
4

4

6

6

7

15

15

16

16

16

16

23

24

24
25

25

26

29

29

30

31

31



Årsmøte 17. februar 2020 - SOLA TURN .Åsenvegen 58. 4055 SOLA

1. Saksliste årsmøte Sola Turn
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d) Valg av tellekorps

2 - Godkjenning av Styrets Årsmelding 2019
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4 - lnnkomne forslag

5 - Fastsette medlemskontingent

6 - Godkjenne budsjett 2020

7 - Godkjenne Organisasjonsplan

8 - Valg
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2. Styrets Årsmelding

2.1 På årsmøtet 2019 ble følgende valgl:
Leder: Arild Austigard, valgt for 1 år
Nestleder: Lene Nordahl, valgt for 2 år, 1år som nestleder
Styremedlem: Cathrine Hatlem, valgt for 2 år
Styremedlem: Torarin Petersen, ikke på valg
Styremedlem: Hanne Brede, ikke på valg
Styremedlem: Marianne Svahn, ikke på valg
Styremedlem: Lars Ragnar Vigdel, ikke på valg
Styremedlem: Jørn Arild Vika, ikke på valg

Varamedlem: Magnor Berge {valgt for 1år)
Merethe Norheim (valgt for 1 år)

2.2 Konstituering av nytt styre
Nytt styre ble konstituert 13.03.2019 og dette er protokollført.
Nytt styre ble da følgende:
Leder: Arild Austigard
Nestleder: Lene Nordahl
Kasserer: Lars Ragnar Vigdel

Sekretær: Marianne Svahn

Event: Jørn Arild Vika

Aktivitet: Cathrine Hatlem
Sportslig rådgiver: Torarin H. Petersen
Barne- og ungdomsansvarlig: Hanne Brede

Styret konstituerte seg på ny 24.04.2019 etter at et styremedlem gikk over ien stilling som ansatt. 1.vara

ble tatt inn i styret.
Nytt styre ble da følgende:
Leder: Arild Austigard
Nestleder: Lene Nordahl

Styremedlem: Lars Ragnar Vigdel

Styremedlem: Marianne Svahn

Styremedlem: Jørn Arild Vika

Styremedlem: Cathrine Hatlem

Styremedlem: Magnor Berge

Barne- og ungdomsansvarlig: Hanne Brede

2.3 Verv og representasion
Medlem i Sola ldrettsråd:
GymnastikkutvalBet, Barn RGTK:

Gym nastikkutva lget, Ungdom RGTK: Jannik B.T. Johansen

Troppsgymnastikkutva lget, RGTK:

Varamedlem i styret RGTK:

Varamedlem i styret RGTK:

Leder i valgkomiteen RGTK:

Medlem i Ærestegnutva lget RGTK:

Medlem valgkomiteen Sola ldrettsråd: Tony Daniel Machin

Karine S. Jordbrekk
Hanne Brede

Tone Brede (permisjon høsten 2019)
Anne Sofie Austigard
Aleksander Ma rtens
Anita Horpestad Brede

Anita Horpestad Brede

Vararevisor RGTK: Håvard Sørlie
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2.4 Komite/utvalg i Sola Turn
Velferdskomit6: Marit Sande/Mette Ellingsen

Hall komit6: Tony Machin, Silje Broadhurst, Rune Broadhurst, Frank Epland,
Anne Sofie Austigard, Terje Hopen, Siri Todnem, Arild Austigard

Ved ferdigstillelse av Fjogstad-Hus Turnarena er mandatet til hallkomiteen ferdigstilt og
komiteen awikles. Et svært grundig og tidkrevende arbeid er lagt ned av denne komiteen i

forkant og underveis i byggingen.

Hallutvalg: Tony Machin, Terje Hopen, Rune Broadhurst, Magnor Berge, Bård
Bysheim, Frode Massen, Marthe Massen, Oddvar Høyland, Synnøve
Hopen, Tom Rune Tjelta.

Etter at hallen ble ferdi8stilt ble det etablert et hallutvalg som hadde som formål å sikre god drift av ny
hall. Gjennom høsten har det vært jobbet med å definere ansvarsforhold, mandat og myndighet, samt
struktur iforhold til hallutvalgets oppgaver. Vi er fortsatt i prosess med å endelig definere og formalisere
hallutvalgets rolle, men gruppen er i dag operativ.

Hallutvalget består av en stor gruppe frivillige som stiller opp til store og små oppdrag i hallen og er ledet
av Magnor Berge. Gruppen er delt inn i en «vaktmestergruppe» og en «kioskgruppe».

Medaljekartotekvoksne: MetteEllingsen
Medaljeka rtotek barn: Siri Todnem
Barnas Turnfestival: Synnøve Hopen, Jørn Arild Vika, Hanne Brede, Renate Nilsen, lrene Thuen

Folkvord, Hilde Bråthen, Kristin Austigard.

SPORTSLIG UWALG (SU)

Dagens Sportslige Utvalg (SU) ble utnevnt av styret våren 2018 og består av følgende personer:

Leder:
Medlem:

Anita Horpestad Brede
Tonje Alvestad Våge

Michael VU

Silje Broadhurst
Maiken Skadberg
Monica Muri Hansen

BARNAS TURNFESTIVAT

25.-26.mai 2019 sto Sola Turn som en av to hovedarrangører for Ba rnas Turnfestival 2019. Vi hadde

besøk av ca 700 gymnaster og ledere fra 12 ulike turnforeninger.
Gymnaster overnattet på Sola ungdomsskole og Sola videregående skole. Vi fikk vist frem den flotte
idrettsparken vi har iSola kommune. Vi hadde aktiviteter i Sola hallen, Åsenhallen, i skolegården ved Sola

ungdomsskole og i Fjogstad-hus Turnarena. Sistnevnte var ferdig kort tid før arrangementet.
Vi hadde et allsidig aktivitetstilbud med rebusløype, Yoga, førstehjelp, RG, Parkour, Energizers,

hinderløype, pyramidefoto, teambuilding, kunstbilde, stasjoner i Fjogstad-Hus Turnarena og frilek. For å

få aktiviteter til å gå opp ble de ulike lagene inndelt utfra treningstider og øvrig logistikk etter beste evne.

Dette så ut til å fungere bra, selv om flere av våre besøkende kunne tenke seg å få boltret seg mer i den

nye hallen,
Oppvisning og fellestreninger skal etter kretsens retningslinjer gjennomføres ute. Dette lot seg ikke
gjennomføre da Sola fotball hadde sin årlige turnering samme helg. Vi benyttet oss av Åsenhallen til
dette.
All bespisning ble gjort i den gamle turnhallen, der de ulike foreningene på forhånd fikk tildelt tidspunkt
for måltidene. Vi serverte taco til middag, brødmat til frokost og pølse i brød til lunsj.
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Lørdagskveld hadde vi diskotek i Sola hallen. Her var det ulike aktiviteter på dansegulvet, og vår egen
Frida Adele Tjelta opptrådde med sin nye sang «Alle en del av laget». På skolene ble finalen i MGPjr vist
på storskjerm.
Planlegging og gjennomføring av arrangementet ble gjort av hovedkomite og egne underkomiteer for
matservering, innlosjering, rigging og rydding, stevnekontor og kiosk. positive foreldre stilte opp på over
1000 ulike dugnadsoppdrag. Alle disse samt sponsorer oB ressurspersoner i klubben var med på å gjøre
dette et vellykket arrangement.
I ettertid er det gitt evaluering til kretsen ifht gjennomføring, kostnader og kommentarer til satte
retningslinjer.

2.5 Styrets arbeid
Styret i Sola turn har hatt 9 ordinære styremøter siden årsmøtet i mars 2019 itillegg til mye
korrespondanse på e-post og andre møter for å håndtere enkeltsaker gjennom året. Det har vært et
innholdsrikt år der mesteparten av styrets arbeid har vært knyttet til klargjpring og åpning av ny hall,
sportslig organisering, etablering av hall- og kioskutvalg, itillegg til gjennomføring av flere større
arrangement gjennom året. Det har også vært jobbet med roller og ansvar til styre og administrasjon og
ansettelsesprosess til nye roller i klubben.
Med ny hall, en stadig voksende medlemsmasse, en forholdsvis liten administrasjon, en stor
dugnadsgjeng og mange frivillige har behovet for koordinering og samkjøring vært nødvendig gjennom
2019. Det har vært behov for å definere opp nye roller og mandat og knwte disse til budsjett.
Det er gjort et solid frivillig arbeid av hallutvalget med tanke på innredning, rydding, koordinering,
utførelse osv som har bidratt til at vi har fått de flotte trening og mingle områdene som vi har.

Det har gjennom 2019 vært g.iennomført en rekke arrangementer blant annet offisiell åpning av Fjogstad-
hus Turna rena/Vårmønstring, Barnas Turnfestival, treningssamlinger, og Juleoppvisning. Her har styret
vært involvert I planlegging og gjennomføring av flere av disse sammen med administrasjonen og en stor
gjeng frivillige.
Styret har sammen med administrasjonen jobbet med å tydeliggjøre klubbens rutiner for håndtering av

mobbing og trakassering. Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i Sola Turn, og rutinene som

nå er utarbeidet skal sikre tidlig involvering for å forebygge, samt klargjøre ansvar og tiltak dersom slike

situasjoner skulle oppstå.

Gjennom høsten ble det et økende behov for å styrke etter skole turn med en assisterende leder for
da8tilbudet, og i oktober takket Mette Nilsen Aarsland ja til stillingen. Hun startet opp l.februar 2020.

Ved gjennomgang av behov og best utnyttelse av ressurser har Siri stilt sin daglig leder stilling til
disposisjon. Stilling som daglig leder ble lyst ut 15,01.20 og vi fikk tre søkere til stillingen. Etter endt
intervjuprosess ble Jørn Arild Vika tilbudt stilling som daglig leder i Sola turn 29.01.20. Styret er meget

tilfreds med å få Jørn Arild inn i denne rollen.

2.6 Daglig leder
I 2019 har vi hatt mange kjekke hendelser med blant annet overtakelse av ny turnarena og
gjennomføring av Barnas Turnfestival. Frem til overtakelse og itiden etter er det brukt ressurser på å ta
de siste viktige beslutningene ang arenaen, hvordan den skal brukes og administratiw arbeid knyttet til
byggingen.

Høsten har blitt brukt på innkjøring og utforming av nwt bygg. Bygget tar stadig form og det har vært
nyttig å awente med noen investeringer for å se hvordan vi bruker hallen først.

På høsten startet vi samarbeid med aktivitetshuset i Stavanger, som kommer ukentlig og hjelper oss med
diverse forefallende arbeid.
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Det har vært i planene at vi skulle gjøre overgang til nytt medlemssystem etter at Norges ldrettsforbund
krever at alle benytter godkjent system og Mysoft er ikke godkjent. Grunnet hindringer i utviklingen av
Norges ldrettsforbund sitt system har vi fått dispensasjon og driver videre i Mysoft med planlagt
overgang til nytt system våren 2020.

Det er svært Sledelig å se responsen på at vi har tatt i bruk Rubic for å registrere/velge dugnadsoppgaver.
Foreldre stiller velvillig opp og skaper positiv stemning i klubben enten det er ved å vaske litt her og der,
stå i kiosken eller være hallverter.
Ved flere anledninger har vi hatt live stream av arrangementer iarenaen, og det er tydelig at både
ungdommer og voksne, foreldre og ansatte i klubben setter pris på å være sammen sosialt også.

Pågangen er god og på tross av at vi har økt medlemsmassen betydelig er det dessverre fortsatt
venteliste på flere partier, dette er noe vi skal fortsette å ha fokus på for å kunne tilby flest mulig plass.

2.7 Sportslig arbeid
Vårsesongen ble gjennomført med 96 trenere.
Høstsesongen ble gjennomført med 98 trenere.
Vi har gjennom 2019 jobbet med å forberede oss til innflytting i ny hall og gjennomføring av
første semester i ny hall. I tillegg til det sportslige arbeidet som utføres i de enkelte partiene har
trenerne blitt tilbydd ulike kurs.
Sikring 1, trampett: 5 stk
Sikring 2, trampett: l stk
Medtrener:
Tren er 1:

7 stk
1 stk

Kick-Off
Sola Turn a rrangerer hvert år Kick-Off for trenerne og de frivillige. Det har vi i a ugust rett før oppstart av
ny sesong. Her får de info om sesongen, kurs og arrangement som kommer itillegg til faglig påfyll. Vi har

også teambuilding aktiviteter på Kick-Off,

Dette gjør vi for å skape arrangement, motivasjon og samhold i klubben.

Workshops
I løpet av sesongen har vi jevnlige workshops for trenerne våre. Vi har flere ungdommer som er trenere
hos oss samtidig som de er aktive, og workshops er et av tiltakene for å beholde de i klubben så lenge

som mulig, også etter endt idrettskarriere.
I tillegg er dette også kom petanseheving for alle trenerne våre. Workshops er et nytt tiltak vi startet med

i høst og har da hatt 3stk. I 2020 vil vi ha mange flere.

Breddepartier
Gvmlek
I Sola Turn tilbyr vi aktiviteter til barn i barnehagealder. Vi har iflere år hatt tilbud om turn fra 2års

alderen. Nytt høsten 2019 åpnet vi opp for de som er 1år, de turner da sammen med foresatte. Gymlek
partier trener i 45min lxpr uke. 1-3år trener sammen med foreldrene sine. Foreldre har en aktiv rolle i

timene og de er en viktig ressurs iaktiviseringen av barna. Det at foreldrene er med på treningene gir

trygghet for barna. Det året de fyller 4år er foreldre med fast de 4første gangene, så kan de velge om de

trenger å være med inn eller ikke. Grunnen til at vi har endret organisering på denne aldersgruppen er
fordi erfaringer vist oss at flere barn er usikre på å være alene på treningene, oB trenger noe mer tid på å

bli trygge. Det er store forskjeller i denne aldersgruppen og vi ønsket å imøtekomme disse behovene og

ulikhetene.
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Opplevelsen av å mestre og trives i et aktivt og sosialt miljø opparbeides med at barna lstarten har deres
foreldre med på lekene og hinderl6ypsns, hvor de så opplever at både de, deres foreldre og andre barn
og foreldre alle er aktive i turn sammen. Det legges stor vekt på samspill mellom barn og foreldre på

treningene hvor foreldre er med. I Gymlek timene legges det vekt på stimulering av barnas motoriske
utvikling gjennom fri lek, tematimer, stasjonsarbeid og hinderløyper. Sola turn ønsker at skape et miljø
som barna opplever som trygt og gøy, samtidi8 som de lærer respekt, toleranse og likeverd.

Gymlek er drevet av foreldre med veiledning av sportslig ansvarlig i kubben. Høsten 2019 har det også
være med ungdommer som trenere for noen av gruppene.

Gymlek 1-2år med foreldre
I disse timene er det fokus på at barna får utfolde seg å lære seg de grunnleggende motoriske
ferdighetene gjennom lek. De nyinnlærte bevegelsene gjentas om igjen og om igjen. Symbolleken er
dominerende og «alt» isalen bruks som leketøy.
De er 20 barn igruppen sammen med sine foreldre. Disse partiene blir ledet av foreldre. Våren 2019 var
det to grupper på 2år. Høsten 2019 slo vi sammen 1-2år og hadde også to grupper av dette partiet. I

løpet av året har det blitt venteliste i denne aldersgruppen og ser behovet for å øke ytterligere. Dette er
avhengig av ha llkapasitet.

Høsten 2019 arrangerte Sola Turn Åpne dag for Gymlek partier i Fjogstad-hus Turnarena. ltillegg deltok
Gymlek 1-2år på Sola Turns åpne dag til våren og juleoppvisning i desember 2019 i Fjogstad-hus
Turnarena.

Gymlek 3 år med foreldre
Gymlek 3år med foreldre har i 2019 vært 3 grupper mellom 20-25 barn. De trener 45min lxpr uke og er
drevet av foreldre. Våren 2019 trente de på Sande skole, mens det høsten 2019 flyttet til Sola Turnhall.
Ungene har vist stor utvikling både motorisk og fysisk. Treningene bærer preg av faste rutiner hvor flere
ting er fast som for eks oppvarming og avslutning sammen, ofte med sangleker og fallskjerm. Deretter
har ungene gått gjennom en hinderløype eller stasjoner sammen med foreldrene. Siste trening før
sommer og jul har vi litt ekstra kos på trening, da ekstra fokus på det sosiale fellesskapet. Ungene får
diplom som takk for god innsats,

Høsten 2019 arrangerte Sola Turn Åpne dag for Gymlek partier i Fjogstad-hus Turnarena. ltillegg deltok
Gymlek 3år på Sola Turns åpne dag til våren, som er vårens avslutning, og juleoppvisning i desember
2019 i Fjogstad-hus Turna rena.

Gymlek 4år
På treningene våre jobber vi med fellesfølelse og samhold i gruppen. Dette gør vi med å leke sammen i

starten av treningene og gjerne på slutten.

Treningene består av mye lek med innhold av grunnleggende turnelementer. Det øves mye på balanse,

hopp, henge, snurre, kjenne vekten av seg selv, hinke, forover rulle og klatre. Vi prøver å variere lØypene

og stasjonene for å skape variasjon og spenning. Siste trening før sommer og jul er det ekstra kos på

trening med ekstra fokus på det sosiale fellesskapet. Ungene får diplom og applaus som takk for god

innsats.

Gymlek 4år var 3 grupper i 2019. De trente på Sande skolen våren 2019 og flyttet over til Sola Turnhall på

høsten. De tre ulike gruppene har vært mellom 20-25barn hele året og ble drevet av foreldre. Noen av
gruppene hadde ungdommer som medtrenere.

Høsten 2019 arrangerte Sola Turn Åpne dag for Gymlek partier i Fjogstad-hus Turnarena.. I tillegg deltok
Gymlek 4år på Sola Turns åpne dag til våren og juleoppvisning i desember 2019 i Fjogstad-hus

Turnarena..
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Gymlek 5år
5åringene er nå selvstendige på treningene. Mamma eller pappa venter på gangen. Treningene består av
mye lek med innhold av grunnleggende turnelementer. Det brukes mye musikk itimene for å skape
energi og kreativitet. Bygger både opp samhold og mer engasjement. 5åringer øver på ferdigheter som
løpe, hinke, ta imot stor ball, klatre med større utfordringer, rulle forover og bakover og balansere.
Gymlek 5år har i 2019 vært 3grupper med 20-25barn på hver.

Høsten 20L9 arrangerte Sola Turn Åpne dag for Gymlek partier i Fjogstad-hus Turnarena.. I tillegg deltok
Gymlek 5år på Sola Turns åpne dag til våren og juleoppvisning i desember 2019 i Fjogstad-hus
Turnarena..

SATTO

Salto er breddepartier som er åpne for alle, uansett kjønn og ferdigheter. Alle som har lyst til å drive med
turn har et tilbud her, og fokus og målet med timene er idrettsglede og inkludering for alle ! Antall
gymnaster varierer noe fra parti til parti, avhengig av kapasitet på hall og trenere.

Vi har tilbud fra 1.-7.k1 og fra 8.klasse og oppover. Fra og med 3.klasse får alle Salto gymnaster tilbud om
ekstra trening 1xpr.uke. Det er for de som ønsker å trene ekstra. Dette er nytt fra høsten 2019.

Salto lklasse
Våren 2019: Salto partiet er en gruppe på 2obarn som trener i Sola Turnhall. De trener 6omin 1x pr uke.
Treningene består av oppvarming, en hoveddel og avslutning. Oppvarmingene er lekbasert oB vi bruker
mye musikk og innlevelse.

På hoveddel har vi stasjoner og / eller hinderløye med ulike elementer og ferdigheter de øver på. Målet
for denne aldersgruppen er allsidig trening hvor vi legger til rette for innlæring av grunnleggende
motoriske ferdigheter. Vi har fokus på allsidighet, idrettsglede og inkludering. Til avslutning samles de
igjen hvor vi leker og har fokus på uttøyning og å roe koppen ned etter mye aktivitet gjennom timen.

Høsten 2019: Vi har flyttet inn i ny hall og har økt med ett til lklasseparti. Det er på høsten 2 partier med
25stk på hver. I dette årskullet viser seg å være veldig populeert å turne, og har hele høsten hatt lang
venteliste.

Gruppene trener i Fjogstad-hus Turnarena oB trener lxpr.uke 50min.

Salto lklasse deltok på Barnas Turnfestival, Sola Turns egen vårmønstring og juleoppvisn:ng, og Barnas

Turntreff.

Salto 2klasse
2.klasse er fordelt på to grupper med 20-25barn hver gruppe. Vi har fokus på allsidighet, idrettsglede og

inkludering. Timene består av innlæring av grunnleggende motoriske ferdigheter, og bruker mye lek i

salen. Generelt jobber vi mye med at ha det gøy på turnen, og få maksimum aktivitet ut av de minuttene
vi har sammen hver uke.

Bestemte elementer som vi har jobbet med i år:
Håndstandende og beinsving opp til håndstand,
Forlengs rulle og komme helt opp å stå etter rullen,
Baklengs rulle inedover bakke
Fiksering/la nding etter ned hopp,
Salto/rulle ut av trampett med tilløp (salto til landing på bein)
lnnhopp til å slå hjul og tilhørende fotarbeid.
Jobber mye med balanse på balansebom

9
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salto 2.klasse deltok på sola Turns oppvisninger, Barns Turnfestival og Barnas Turntreff.

Salto 3 klasse
salto 3.klasse er fordelt på to grupper med 20-25barn hver gruppe. Det er fokus på allsidighet,
idrettsglede og inkludering. Timene består av innlæring av grunnleggende motoriske ferdigheter, og
bruker mye lek i salen. Hver trening starter med en god oppvarming på 1o-1s min med styrke og ulike
bevegelser implementert i opplegget.

Hoveddelen av treningen består i stasjoner eller en form for hinderløype. Det blir variert etter en periode
med en av delene. Her får de utføre ulike øvelser som, slå hjul, forover og bakover rulle, salto, stift,
overslag, armsving, innhopp og araber. Stortrampene i hallen blir også flittig brukt som en av delene i

stasjonene. Fokus på glede på trening og samhold i gruppen.

Salto 3.kl deltok på Barnas Turnfestival, Barnas Turntreff og Sola Turns oppvisninger,

Salto 4.klasse
våren 2019: lgruppe med salto 4klasse, ienter og gutter. Trener lxpr.uke 75min i skadberghallen.
Gymnastene får variert trening med grunnleggende motoriske ferdigheter kombinert med turn spesifikke
elementer. Det er høy idrettsglede på treningene og mye moro.

Høsten 20L9: Vi er flyttet i ny hall og starter opp ett til Salto 4.klasse parti. Gruppene trener i Fjogstad-
hus Turnarena., 75min. Det er høsten 2019 2 grupper med 4.klasse salto på 25 gymnaster på hver.

Salto 4.kl deltok på Barnas Turnfestival, Barnas Turntreff og Sola Turns juleoppvisning og våroppvisning.

Salto 5klasse
Våren 2019 var 4.og 5. slått sammen til ei gruppe. på høsten ble de delt i årskullene.

Høsten 2019: Salto 5.klasse trener lxpr.uke 75min i Fjogstad-hus Turnarena. Treningen er en god
blandlng av lek, styrke, basistrening og spesifikke turntekniske øvelser. De bruker airtrack, stortramp og
trampett i sine treninger, og de ser en god utvikling på gymnastene, både motorisk og teknisk.

Salto 5.klasse deltok på Sola Turns vårmønstring, Barnas Turnfestival og Barnas Turntreff.

Salto 6.-7.klasse
25 gymnaster jenter og gutter. Trener lxpr uke 90min. Mye basis trening og grunnleggende motoriske
ferdigheter i tillegg til turn spesifikke elementer. De har ulikt fokus hver trening med tanke på teknikk og
turn elementer. Det er en ivrig gjeng med gymnaster som viser god progresjon i sine ferdigheter. Det er
mye idrettsglede i denne gruppen.

De har deltatt på Barnas Turntreff, Barnas Turnfestival og Sola Turns oppvisninger.

Turn/dans 1,-2. klasse og 3.-4.klasse
Opptil 20gymnaster, jenter, trener l time pr uke. I løpet av sesongen lærer de en koreografi
som er felles for hele kretsen. Koreografien er laget av en person representert fra kretsen, og de
fleste foreninger i Rogaland lærer inn denne og viser den på blant annet Barnas Turnfestival side
om side. I tillegg til koreografien lærer de grunnleggende motoriske ferdigheter og
turnelementer.

I tillegg til Barnas Turnfestival deltok gruppene på Barnas Turntreff og Sola Turns oppvisninger.

RG for alle 5.-7. klasse

10
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Bredde parti for de som ønsker å turne RG uten å konkurrere. En gruppe på opptit 20 gymnaster.
Treningen inneholder oppvarming, tøying, innlæring av grunnleggende turnelementer, innlæring
av RG-elementer og apparater, lek, innlæring av turnprogram etc.
Disse jentene lærer en koreografi som inneholder RG- og turnelementer.

Våren 2019:
- Ekstra trening for å gjØre om program og ha det kjekt sammen
- Vant L. plass på Gymcup konkurranse på Brusand
- Foreldre invitert inn på hele siste trening av sesongen
- Vårmønstring
- Barnas Turnfestival på Sola

Høsten 2019:
- Ekstra trening for å lage nytt program og bli kjent med nye gymnaster
- Trener mot 2020 arrangement: innsrag på UKM konkurransen, Gymcup konkurransen på sora og
Vårmønstring)
- Turntreff 5-7. klasse på Sandnes Turn
- Foreldre invitert inn på hele treningen siste trening av sesongen
- Juleoppvisning

UNGDOM
Salto Sklasse og oppover
Våren 2019: På våren var dette er parti som også bestod av en parkourdel. Det var da en blanding av
Salto og parkour på treningene. De trente gomin lxpr.uke i Skadberghallen.

Høsten 2019: På høsten ble partiet delt i ett rent salto parti og ett rent parkour parti. De flyttet da
treningene inn i Fjogstad-hus Turnarena og fortsatte sine treninger delt. Det viste seg å være veldig
positivt for gymnastene da de kunne velge hvilken gren de ønsket å gå på. Både Salto og parkour har økt i

antall etter denne delingen.

Parti som passer for ungdom som er interessert i turn/trampoline/akrobatikk/parkour men som ikke har
ambisjoner om å konkurrere. Det innebærer at treningene legges opp noe friere en ordinær turntrening.
Vi benytter trampetl airtrack, tumbling/mattegulv, parkouroppsett og trampoline i treningene. Utøverne
kan definere egne treningsmål og få veiledning for å nå disse i tillegg til mer trenerstyft innøving av
basisferdigheter. Trenerne ønsker å legge til rette for deltakelse for ungdom som ikke nødvendigvis
finner seg til rette i "A4-idrettsorganisering". Det trenes 2 timer pr uke. I tillegg organiseres noen frie
utetreninger og alternativ aktivitet i hvert semester.
Salto 8.klasse og oppover deltok på Sola Turns oppvisninger.

Parkour 5.klasse og oppover
Parkour er en relativt ny gren hos sola Turn. Frem til høsten 2o!g var parkour endel av salto g.kl
oppover, men ble da delt ien ren parkour gruppe.
Partiet ble raskt fullt og fikk lang venteliste. Grenen er en mer urban sport hvor målet er å komme seg fra
A til B ved bruk av kroppen og det du har tilgjengelig rundt deg på en mest mulig effektiv måte. Det
innebærer også endeltricking. På denne måten bruker du kroppens potensial på en kreativ måte-
Høsten 2019 var gruppen full med 25 gymnaster og med venteliste.
Parkour var med på Sola Turns oppvisninger.

Showdans 13-18år
Høsten 2019 var gruppen 12 gymnaster bestående av jenter. Treningene inneholdt koreografi til musikk
med akrobatikk, basis turnelementer, styrke og fleksibilitetstrening.
Jentene deltok på Sola Turns oppvisninger og GymCup.
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VOKSEN

GymX Zumba
Zumba er en treningsform basert på aerobic og dans utført til latinamerikansk musikk.

Måiet med alle zumba-treningsøkter er raske bevegelser og ha det morsomt. Det er som en liten fest
hvor vi garanterer brede smil, en god treningsøkt og stort velvære.

Alle kan delta på Zumba, det stilles ingen krav til form og passer for alle danse- og treningsglade
mennesker. I løpet av 2019 har vi hatt gleden av å få mange nye medlemmer. på Halloween oppfordret
treneren alle til å kle seg ut som igen er med på å skape samhold og glede igruppen. Det ble godt
mottatt!

GymX Lett Svett
I 2019 har en god gjeng mosjonister deltatt på en gymnastikktime (Gym-X) mandagskveldene i Sola
turnhall. Partiet har ca 35 deltakere hver gang. Deltakerne er i alder 30-70år.

Vi trener kondisjon, styrke og uttøyning med enkle og effektive øvelser. I løpet av timen har vi brukt hele
kroppen. Programmet gjennomføres etter musikk, og det brukes nye og gamle sanger til øvelsene. Det er
mulig å variere intensitet iøvelsene etter hva den enkelte klarer. Flere av de som deltar har vært med i
mange år, og så kommer det noen nye til.

Gymx Yoga
Vi har Yoga tilbud lxpr.uke på 60min. Det er en blanding av yogatypene Jivamukti yoga heter Basic og
Open light-timer.

Det deltok igiennomsnitt ca 22stk på disse timene hver uke.

Gymx Step/styrke
Basic kondisjons- oB styrketrening med bruk av step. Vijobber med enkle trinn sang-for-sang uten mye
hopp. Passer for de fleste mtp alder og nivå. Gjennomsnitt fulle grupper hver uke og maks antall er 20stk.

Nve GvmX tilbud høsten 2019 i Sola Turn:
Rebounding/ mini-trampoline
Høsten 2019 økte Sola Turn sine gruppetimer med flere tilbud. Rebounding er en av den og har blitt
meget populær blånt medlemmene våre. Vi bruker trampoline i en annen form enn den mest vanlig hos

oss, og det er ikke bare gøy men gir også mange helsefordeler. Det har vært mellom 10-15stk på tlmene i

høst, og vi har maks antall på 15.

lntervall/tabata
Timen har en oppvarmingsdel, hoveddel med kortintervalltrening der vi gjør øvelser i 20 sekunder med
pause i L0 sekunder, nedtrapping og uttøying.
Timen passer for alle. Det kreves ingen/lite evne til koordinasjon, eller at du følger rytme og takt, og man

tilpasser øvelser etter sitt nivå. Her oppnår en god kondis og styrke. Vi bruker musikk i timen for økt
motivas.jon.

Mrl - mage, rumpe, lår time.
30min effektiv styrketrening for mage, rumpe og lår. Denne timen brenner og gjør så godt. Supergod
stemning igruppen og høy treningsgleder!

Damer Stevneparti
Damer Stevneparti var i 2019 14 damer som trente i Fjogstad-hus Turnarena hver mandag. Damer
Stevneparti øver inn en felles koreografi som de reiser rundt å viser på ulike arenaer og oppvisninger. I
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2019 deltok damene på Kretsturnstevne på Brusand iiuni 2019 og Gymnastrada i Dornbin Østerrike i juli
2019. Hver desember har de felles juleavslutning med Veteran gruppen.

Veteraner
Kvinnelige veteraner har 22 gymnaster som trener ltime pr uke. De er i alderen 50-88år, og har mange
aktive år bak seg som gymnaster. Veteraner øver inn en felles koreografi som de reiser rundt å viser på

ulike arenaer og oppvisninger. Hver uke etter trening er de sammen og drikker kaffe og har det hyggelig
sammen.

På alle stevner de er med på er det masse sosiale arrangement.
Hver desember har de felles juleavslutning med Damer Stevneparti.

Seniortrening
Dette er gruppen for våre eldste medlemmer. Vårt eldste medlem er 91 år gammel. Det er
trening som er tilpasset aldersgruppen og fysiske forutsetninger. Etter trening sitter de sammen
over en kopp kaffe og litt å bite i.

Konkurransepartier
Troppsgymnastikk aspirant f. 2010
Høsten 2019 startet vi med en gruppe nye aspiranter. Det var 16 stk som meldte seg på og alle fikk plass.

Det var en positiv og motivert gjeng med unger som var klar for nye utfordringer. Det har vært kjekt å se

den flotte utviklingen hver og en av ungene har gjort denne høsten. De har jobbet med seg selv og prøvd
nye ting de syntes var litt skummelt. Det er fantastisk å se gleden når de endelig mestrer noe de har jobbet
med lenge. Samtidig har de byBget nye vennskap og funnet sin plass i gruppen. Det er viktig for oss trenere
at alle føler at de er en del av laget. Vi snakker om dette og avslutter hver trening med «Sola på tre, sola
på tre, 1,2,3 Sola» Av arrangementer har gymnastene deltatt på to seriekonkurranser, en av dem KM, samt
juleoppvisningen for egen klubb. Her har ungene hatt fine oppvlsninger og gjort både trenere og foreldre
svært stolte.

Troppsgymnastikk aspirant f. 2æ8-2009
Rekruttene har fortsatt fokus mye grunnleggende teknikk i trampett og tumbling. Det har også vært
fokusert på å jobbe med høyere serier og større belastning i styrketreningen. I løpet av året 2019 har
rekruttene lært seg et frittståendeprogram som de viste frem under KM i Sandnes. Året har også veert
preget av sosiale arrangementer som kveldsmat, sommeravslutning og juleavslutning, i tilleBg til
utklednings treninger som halloween og pysjamas trening.

Troppsgymnastikk rekrutt f. 2006-2007
låret 2019 har rekruttene hatt god progresion og gode prestasjoner på konkurranser. Jentene ble

kretsmestere iSandnes med sitt nye frittståendeprogram og flere lag fikk Bode plasseringer itrampett og

tumbling. Høst 2019 har rekrutt guttene brukt mye tid på å jobbe med frittståendevansker og begynt smått
med å laere et nytt frittståendeprogram. Nytt fra høsten har rekruttene fått mulighet til å delta på frivillig
morgentrening som begynner 06:30-08:00. Generelt i året 2019 har det vært fokus på å jobbe teknisk og

øke de fysiske egenskapene, men det har også vært kjekke utkledningstreninger med halloween og
pysjamas tema. Det har også vært arrangert kveldsmat etter treninger og livestream av nordisk mesterskap

og norgesmesterskap. Flere rekrutter har også vært med på årets camp ollerup i Danmark. Året 2019 ble

avsluttet med julebord i Fjogstadhus Turnarena, der det ble servert mye god tapas retter og karaokeaften
som aldri vil bli glemtl

Troppsgymnastikk junior/senior f. 2005 - eldre
Juniorene har hatt et travelt år med både lokale og nasjonale konkurranser. Fire lokale og tre nasjonale
konkurranser, itillegg til flere treningshelger og camp ollerup. For de fleste juniorene deltok de for første
gang i NM nasjonale klasser ifebruar. Det var en Bod erfaring for gruppen og vi kvalifiserte to lag i

frittstående til finalen. I november deltok juniorene i NM teamgym. Både guttene og.ientene hadde veldig
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gode gjennomkjøringer og hadde en total økning på poengsum med 8-10 poeng fra NM nasjonale klasser
i februar. Dette er en veldig stor økning på under et årl! på lik linje med rekruttene har juniorene hatt
treninger med halloween og pysjamas tema, og morgentreninger på fredager. Generelt for året 2019 har
juniorene hatt mye fokus på å øke både de fysiske og psykiske egenskapene ved mye styrketrening
med/uten vekter og mental trening. Det har ellers vært periodiserte treninger med fokus på teknikk, nye
serier og konkurranse treninger. I oktober fikk vi også en gladnyhet om at tre av gymnastene igruppen har
kommet med på bruttolandslaget. Det har ellers vært mange hyggelige samlinger ihallen utenfor
treningstidene, der vi blant annet har sett på danske face off konkurransen og norgesmesterskap sammen.
Året ble avsluttet med julebord sammen med RG tropp junior l jentene! Det var en hyggelig aften med
tapas og karaoke I

RG minirekrutter
Vår 2019 var det to grupper med RG minirekrutt og det var RG minirekrutt 1-2.klasse og RG minirekrutt 3-
4.klasse.

RG minirekrutt 1.-2.klasse
Minirekrutt 1-2 klasse jobber fortsatt med grunnelementene innenfor RG. De har Øvd på grunnleggende
kroppsteknikker og redskapsteknikker, i tillegg til å lære en RG-koreografi med redskap som de viste under
vårmøstringen. På våren deltok de også på Barnas Turnfestival som ble arrangert på Sola.

RG minirekrutt 3.-4.klasse
Minirekrutt 3-4.klasse brukte vårparten av 2019 til å jobde med diverse hopp, balanser og vansker. I tillegg
har de jobbet mer med vimpelteknikk. Disse minirekruttene har deltatt på turntreff 1-4. trinn iSandnes og
Barnas Turnfestival på Sola. Foreldrene ble invitert inn hele siste trening av sesongen for å få en avslutning
sammen med gymnastene.

Høst 2019 ble interessen stor nok til at vi kunne dele dem inn i hver års trinn. RG minirekrutt 1-4.klasse.

RG minirekrutt l.klasse
Dette partiet ble startet opp høst 2019. Det har fokuset vært
høstsesongen. På juleavslutningen viste de frem en koreografi
3.klasse.

på å jobbe med kroppsteknikk i løpet av

sammen med RG minirekrutt 2.klasse og

RG minirekrutt 2.klasse
På dette partiet har fokuset vært på å jobbe med kroppsteknikk og litt redskapsteknikk. På juleavslutningen

danset de sammen med RG minirekrutt l.klasse og 3.klasse

RG minirekrutt 3.klasse
Høst 2019 har dette partiet jobbet mye teknisk med både kroppsbeherskelse, redskapsteknikk og ulike

hopp- De avsluttet året med en nydelig koreografi sammen med l.klasse og 2.klasse,

RG minirekrutt 4.klasse
Dette partiet startet sesongen med deltakelse på 14 timers Åpen RG treningssamling som ble arrangert av

straen Turn. I løpet av høst sesongen har gymnastene jobbet mye med koreografi, ulike teknikker og økt
fleksibilitet. Det har blitt arrangert ekstra trening der formålet var å bli bedre kjent med hverandre gjennom

matlaging og hopping i turnarenaen.

RG tropp rekrutt
Målet for året har vaert å lære om konkurranse og hva dette partiet gjør siden de er nye. De har lært et

nytt program og øvd på ulike teknikker med ring. De har også jobbet med å lære ulike elementer/øvelser i

RG.

74



Årsmøte 17. februar 2020 - SOLA TURN .Åsenvegen 68. 4055 SOLA

RG tropp junior 2

På våren har junior 2 vært på flere konkurranser hvor de har fått god trening i det å konkurrere. Parallelt
med konkurransene har de øvd på ulike hopp og teknikker med ball. På høsten har de valgt nwt redskap
som er ringer. De har derfor lært seg et nytt program med ringer. Fokuset har vært å tøye veldig mye,
jobbet med ulike hopp og ulike teknikker med ringer. Utenom trening har de hatt en kosekveld hos
Jeanette på høsten.

RG trcpp junior I
Junior L jentene har i 2019 hatt ønske om å øke vanskegrad og har derfor jobbet mye med ny og
vanskeliBere ringteknikk. Troppen har lært ny koreografi som har krevd mye arbeid. Ellers har fokuset vært
på å videreutvikle både hver enkelt gymnast oB troppen i kroppstekniske vansker. Utenom treningene har
det vært kosekveld hos Maiken, der de tapet ringene sammen, felles måltid i hallen, middag på restaurant
i byen, kveldsmat hjemme hos gymnastene og en hyggelig avslutning med julebord sammen med
troppsgymnastikk junior gjengen.

2.8 Daglilbud
I 2019 bestod dagtid treningene av partiene Etter skole turn 5 dager pr uke, ferieturn, Aktiv mamma,
Åpen hall samt Åpen idrettsbarnehage. Alt i alt var jeg Bodt fornøyd med antall deltakere på hver gruppe.
Etter skole turn:
øker jevnt og trutt i medlemsantall hele tiden, og enkelte dager har det vært venteliste. Siden oppstart
av høsten har mandagen vært den mest populære dagen, med opptil 25 på venteliste.
Pt 3!.tz.2}tg v det totalt 77 barn fordelt på L15 treningsdager. De er fordelt på 1-2 dager pr uke.

lngen har ønsket å trene mer enn 2 dager pr uke.
På etter skole turn har vi selvfølgelig vekt på turn og turnteknisk trening, men vi har også mye fokus på

det sosiale blant barna og på at de skal ha det gøy. Vi spiser sammen før hver trening og spiller spill,
pusler eller tegner før vi går i gang med turntrening. 1 gang i uken åiør barna lekser sammen. Dersom det
er fint vær, velger vi ofte å varme opp og turne utendørs.
Ferieturn:
Vi har hatt tilbud om ferieturn i vinterferien (3 dager), sommerferien (4 uker) og høstferien (3 dager). Alle

ferier har hatt bra påmelding.

Tilbudet har vært åpent fra 8-16, med turn på formiddagen og ettermiddagen, og en økt ute midt på

dagen uansett vær. Ute aktiviteten har bla vaert tur i nærområdet med rebusløype og aktivitetsløype, tur
til skatebanen og kino på kulturhuset.
Aktiv mamma:
Har dette året hatt 2 grupper på våren og 2 i høst. Begge gruppene har vært samme dag. Treningen har

hatt fokus på styrke som er hensiktsmessig for en kvinne som nettopp har født. Det er lav terskel for å

prate sammen mens vitrener, og for å gi babyene det de trenger av trøst, mat og bleie. Babyene har

vært i alderen 2 til 8 måneder. Mødrene sitter gjerne igjen etter trening og drøser sammen-

Åpen hall:
Har blitt arrangert kun l gang i år, på høsten. Dagen ble delt i 2, med åpen hall for barn i barnehage alder

før 12 og skolebarn etter kl 12. Dette fungerte veldig bra med svært godt oppmøte på begge deler.

Åpen idrettsbarnehage:

øker jevnt og trutt i antall deltakere. Mot slutten av året har det vært i underkant av 15 barn + voksen-

Har merket større og større pågang etter at den nye hallen ble tatt i bruk, og det har i år vært mindre

sesong avhengig sammenlignet med tidligere år. Mange foreldre forteller at de velger å ta barnet ut av

barnehage på fredagen, og møtes med venninner så snart de har mulighet for å ta seg fri. Barnehagen

fungerer dermed også som en sosial arena for de voksne. Mange velger også å komme i åpen

idrettsbarnehage for at barna skal møte andre barn oB bli vant til andre ukjente barn før de skal begynne

i vanlig barnehage.

2.9 Økonomi
I 2019 har vi brukt regnskapssystemet z4seven office og regnskapet er ført av daglig leder i samarbeid

med kasserer. Alle utbetalinger har dobbelsignatur.
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Lønn har vært kjørt gennom Nettlønn.

2.Lo Drift og vedlikehold
proclean har hatt renhold 2 gang pr uke. Fra junivasket de også garderober og toaletter iTurnarena. Fra

september vask begge haller 2 ganger pr uke og alle sosiale soner iturnarena.
Det er gjort enkle utbedringer og vedlikehold iTurnhallen,

2.tt Utstyrsinnkiøp
Utstyrsinvesteringer dette året er tatt gjennom byggeprosjektet og er fastmontert utstyr.

2.!2 Arrangementer i regi av Sola Turn i 2019
Mai: Vårmønstring og Barnas Turnfestival
Desember: luleoppvisning

z.Ls Arrangementer Sola Turn har deltatt på i2019
NYTTÅRSCU P RYTMISK GYM NASTIKK

12. januar 2019 - Stavanger Turnhall

Arr.: Stavanger Turnforening

Deltakelse: 21 gymnaster og 3 ledere fra RG Tropp junior 1 og 2 samt RG Tropp rekrutt.

Oppnådde resultat:

3. plass Sola 1 Nasjonal klasse tropp (junior) karakter 18,750

4. plass Sola 2 Nasjonal klasse tropp (junior) karakter 16,000

4. plass Sola Rekrutt tropp A karakter 2,850

UNISPORT NORGESCUP/NASJONAL KONKURRANSE RG

18. - 20. januar 2019 - Sandbakkenhallen

Arr.: Skjeberg Turnforening

Deltakelse fra Sola: 7 gymnaster og 2 ledere fra RG Tropp junior 1.

oppnådde resultat:

4. plass Sola 1 Nasional klasse tropp (junior) karakter L8,950

En veldig sterk plassering - det deltok totalt 13 tropper.

TURNTREFF 1. - 4. TRINN

2. februar 2019 - Vågen ldrettshall

Arr.: Sandnes Turnforening

Deltakelse: 80 gymnaster og 1.7 ledere fra følgende Srupper:

. Etter Skoleturn
o RG minirekrutt 1. - 2. trinn
. RG minirekrutt 3. - 4. trinn
o Salto 1. trinn
o Salto 2. trinn - tirsdag
r Salto 2. trinn - onsdag
. Salto 3. trinn
o Salto 4. trin n
. Troppsgymnastikk aspirant f. 2009

o Turn/dans 1. - 2. trinn
o Turn/dans 3. - 4. trinn
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Aktivitetsdag hvor gymnastene fikk være med på ulike turnrelaterte aktiviteter som trampett, akrobatikk,
turnhinderløype, rebusløp, airtrack, dans og6velser på konkurranseturnapparater.

KVATIFISERINGSKONKURRANSE T!t NM TROPPSGYMNASTIKK - NASJONATE

KTASSER

9. - 10. februar 2019 - Stavernhallen

Arr.: Sportsklubben Stag

Deltakelse: 26 gymnaster, 4 trenere samt flere ledereforeldre fra følgende grupper:

. Juniortroppsgymnastikk
Vi deltok med følgende lag ifølgende klasser:

. 2 lag jenter tumbling, trampett og frittstående

. 1 lag menn tumbling, trampett og frittstående

. 2lag miks tumbling og trampett

. 1 lag miks frittstående
De 15 beste i hver klasse går videre til NM senere. Vi klarte å kvalifisere oss ifølgende klasser:

r Miks frittstående karakter 9,550
. Menn frittstående karakter 8,100

UNISPORT NORGESCUP/NASJONAL KONKURRANSE RG

9. - 10. februar 2019 - Stavanger Turnhall

Arr.: Stavanger Turnforening

Deltakelse fra Sola: 13 gymnaster og 2 ledere fra RG Tropp junior 1 og RG Tropp junior 2.

Oppnådde resultat:

Sola 1 Nasjonal klasse tropp Uunior 1) karakter 18,750

Sola 2 Nasjonal klasse tropp (junior 2) karakter 16,1"50

!NGEBORGS MINNEPOKAL RYTMISK GYMNASTIKK
16. - 17. februar 2019 - Haugesund Turnhall

Arr.: Haugesund Turnforening

Deltakelse: 20 gymnaster og 3 ledere fra følgende tropper:

- RG tropp rekrutt
- RG tropp junior 1

- RG tropp junior 2

oppnådde resultat:

l.plass Nasjonal klasse tropp Sola 1 karakter 20,875

Rekrutt tropp RG for alle 1. plass med poengsummen 19,700

Junior fellestropp 2.plass med totalsum på 21,300 poeng. Første kjøring 10,050 og andre
kiørins 7L,250 .

1. SERIEKONKURRANSE TROPPSGYMNASTIKK . INGEBORGPOKALEN

10. mars 2019 - Haraldshallen

Arr.: Haugesund Turnforening

Deltakelse: 78 gymnaster, 13 trenere/ledere og 3 dommere fra følBende grupper:

- aspiranter

- rekrutter
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- junior

Oppnådde resultat:

Rekrutt Frittstående 2. plass Sola 1 poengsum 10,500

Junior miks Trampett 3.plassSolal poengsum 12,200

Junior miks Tumbling 3. plass Sola 1 poengsum 13,650

Junior herrer Teamgym 1. plass poengsum 32,450

NM NASJONALE KLASSER JUNIOR - TROPPSGYMNASTIKK
23. - 24. mars 2019 - Drammenshallen

Arr.: Drammen Turn

Deltakelse: 12 gymnaster og 3 ledere var kvalifisert ifrittstående i herreklassen og miksklassen.

Oppnådde resultat:
Herreklassen Ka rakter 8,350

Miksklassen Ka rakter 8,200

Karakterene ga oss ingen topplasseringer, men vi har fått mye god erfaring å bygge videre på. Karakteren

i herreklassen er dessuten høyere i denne konkurransen enn under kvalifiseringskonkurransen.

GYMCUP ROGALAND
30. mars 2019 - Ognahallen

Arr.: Brusand Turn

Deltakelse: 32 gymnaster og 4ledere fra følgende tropper:
- RG for alle 5. - 7. trinn deltok iklassen rekrutt
- Show 13 - 18 år deltok i klassen show/åpen

- Show voksen deltok i klassen show/åpen

Oppnådde resultat:

RG for alle 5. - 7. trinn fikk gull i klassen rekrutt
Partiet show voksen fikk gull med sitt program «African tribe»
Partiet show 13 - 18 år fikk sølv med sitt program «Rio Birds»

2. SERIEKONKURRANSE TROPPSGYMNASTIKK

7. april 2019 - Sandneshallen

Arr.: Sandved Turn

Deltakelse: 70 gymnaster og 12 ledere fra følgende grupper:

- aspiranter
- rekrutter
- junior

Oppnådde resultat:

Rekrutt Frittstående 1. plass Sola 1 poengsum 12,10

Rekrutt Frittstående 2. plass Sola 2 poengsum 9,95

GLADE RG-DAGER

3. - 5. mai 2019 - Risenga ldrettspark

Arr.: Asker Turn

Deltakelse: 22 gymnaster og 3 trenere fra følBende grupper:

- RG tropp rekrutt
- RG tropp junior 1
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- RG tropp junior 2
Oppnådde resultat:

Rekrutt 12. plass med karåkteren 4,750

11. - 12. mai 2019
Arr.: Sandnes Turnforening

Deltakelse: 12 gymnaster og to ledere fra følgende grupper:
- rekrutt f. 2006

- rekrutt f. 2007

REKRUTTERINGSSAMLlNG TANDSLAGET . TROPPSGYMNASTIKK
11. mai 2019 i Stavern
Arr.: NGTF

Deltakelse: 3 gymnaster, en trener og en sjåfør fra junior troppsgymnastikk.
Bakgrunn for samlingen er NGTF'S mål om at landslag i troppsgymnastikk er basert på et ønske om å

beholde utøver- og trenerkompetanse i klubbene. NGTF legger dermed til rette for at man kan beholde
bredden og rekrutteringen i klubbene uten at de beste utøverne samler seg i noen sentrale klubber.
RekrutterinBssamling er en uttakssamling for å rekruttere nye utøvere til en såkalt bruttotropp som er

breddetroppen til landslaget. Alle tre har fått invitasjon til neste samling.

BARNAS TURNFESTIVAL
25. -26. mai 2019 - Sola ldrettspark

Arr.: Sola Turn

Deltakelse: 210 gymnaster, 30 trenere/ledere og 3 foreldre fra følgende grupper

- etter skoleturn

- salto 1. - 7. trinn
- turn/dans 1. - 4. trinn
- troppsgymnastikk rekrutt
- troppsgymnastikk aspirant

- RG minirekrutt 1. - 4, trinn
- RG for alle

- RG tropp rekrutt
- RG tropp junior

En helg sammen med andre lag/foreninger fra Rogaland. Helgen består av treninger, oppvisninger,

workshops og sosialt samvær.

KM RYTMISK GYMNASTIKK
25. - 26, mai 2019 - Stavanger Turnhall

Arr.: Straen Gymnastikk- og Turnforening

Deltakelse: 21 gymnaster og 3 trenere fra følgende tropper
- RG tropp rekrutt
- RG tropp junior 1

- RG tropp junior 2

lunior 1

Junlor 2

10. plass med karakteren 21,550

16. plass med karakteren 13,445

KRETSSAMLING/TRENINGSSAMLING TROPPSGYMNASTIKK
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Oppnådde resultat:

Junior 1

Junior 2

3. plass med karakteren 21,575

4. plass med karakteren 13,325

KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE
15. - L6. juni 2019 - Ogna Kunstgrasbane

Arr.: Brusand Turnforening

24 gymnaster fra gruppene damer stevneprogram (14) og kvinnelige veteraner (10) deltok i det 92.
kretsturnstevne for voksne.

NORGESFINATEN RYTMISK GYMNASTIKK
31. mai. - 2. juni 2019 - Høyanghallen

Arr.: Holmestrand ldrettsforening
7 gymnaster fra junior 1og 4 gymnaster fra junior 2 samt 2 trenere deltok i konkurransen i klassen
«Nasjonal klasse tropp». Junior 1 deltok med ring og junior 2 deltok med ball som redskap.
Oppnådde resultat:
Junior 1 11. plass med karakteren 21,300

Junior 2 15. plass med karakteren 15,850

WORLD GYMNAESTRADA
7. - 13. juli 2019 - Dornbirn, Østerrike
Arr.: Det Europeiske Turnforbundet (UEG)

Verdens største gymnastikkstevne med ca. 20.000 gymnaster fra over 60 nasjoner. Fra NorEe deltok 366
deltakere.

Fra Sola Turn deltok vi med 11 gymnaster fra gruppen Damer Stevneparti"

OFFSEASON TRENING TROPPSGYMNASTIKK
Ukene 26, 27,2a og3l
Arr.: Sola Turn - Fjogstad-husTurnarena

Treningsdager for troppsgymnastikk alle aldre planlagt og gjennomført av Michael Vu ved hjelp av

trenere både fra egen klubb og andre trenere lokalt. Det deltok følgende antall gymnaster de ulike

u kene:

Uke 26 - 44 gymnaster fra tropp samt 6 gymnaster fra RG tropp junior

Uke 27 - 22 gymnaster

Uke 28 - t5 gymnaster

Uke 31 - 20 gymnaster

CAMP OLtERUP, DANMARK
4. - 9. august 2019 - Ollerup

Arr.: Gymnastikhøjskolen i Ollerup

TreninBsleir sammen med totalt 230 gymnaster fra deler av Europa hvor 45 dyktige trenere blir benyttet.
En treningscamp som er så mye mer enn bare trening: Teambuildingsaktiviteter, stupekurs, parkour,

dans/rytme, sosialt samvær med egne og ikke minst andre lagvenner.

Deltakelse fra Sola: 37 gymnaster og 6 ledere fra gruppene rekrutt og junior/senior.
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Åperu rRerutrucssAMLlNG, RG

6. - 8. september 2019 - Stavanger Forum Expo

Arr.: Straen Gymnastikk- og Turnforening

Treningssamling sammen med gymnaster fra Sør-Norge hvor internasjonale trenere ble benyttet.
Foruten læring i RG-apparatene har det vært både kampsport, dans og ballett. En veldig kjekk samling
hvor også det sosiale stod i høysetet.

Deltakelse fra Sola: 25 Bymnaster og flere ledere fra gruppene minirekrutt 4. klasse, rekrutt, junior og

se nio r.

GYM FOR TIFE CHALLENGE - NORWAY
26. oktober 2019 i Runarhallen, Sandefjord

Arr.: Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Deltakelse: L0 gymnaster og 1 leder fra ungdomsgruppen Showdans ungdom/voksne.

Gruppen deltok som den eneste troppen fra Rogaland i liten tropp i det uoffisielle Norgesmesterskapet

for oppvisningstropper. Gruppen gjorde en super konkurranse og kom hjem med gullmedaljerl

Gratulerer!

3. SERIEKONKURRANSE TROPPSGYMNASTIKK

3, november 2019 i Gjesdalhallen

Arr.: Ålgård Turnforening

Deltakelse:92 gymnaster og 11 ledere fra f6lgende grupper

- aspirant f. 2010

- aspirant f. 08/09

- rekrutt
- junior

Oppnådde resultat:

Rekrutt tumbling 6. plass Sola 2 poengsum 11,300

Rekrutt trampett 5. plass Sola 2 poengsum 10,700

JuniorTc herrer 1. plass poengsum 31,L00

Junior TG kvinner 1. plass poengsum 36,050

Junior TG miks 1. plass poengsum 34,050

Junior kvinner trampett 4. plass Sola 2 poengsum 10,700

TURNTREFF 5. - 7. TRINN
9. november 2019 i Vågenhallen

Arr.: Sandnes Turnforening

Deltakelse:23 gymnaster og 3 ledere fra følgende grupper:

- RG for alle

- Salto 6. og 7. trinn
- Troppsgymnastikk rekrutt f. 07

- Troppsgymnastikk aspirant f. 08/09

Aktivitetsdag hvor gymnastene fikk være med på bl.a. trampett, airtrack, lær på stedet (dans), tramp,

akrobatikk og quiz.

UNGDOMMENS TURNTREFF 13 - 1S ÅR
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16. - 17. november 2019 i Vågenhallen

Arr.: Klepp ll- turngr.

Deltakelse: 4 gymnaster og 2 ledere fra følgende grupper:

- Showdans 13 - 18 år

- Troppsgymnastikk rekrutt f. 06

AktivitetshelB hvor det sosiale har stort fokus, men også mye aktivitet. Gymnastene fikk være med på

bl.a. tumbling, trampett/stortramp til madrass, Blazepods, parkour, lær på stedet (dans) og akrobatikk.

NM TEAMGYM JR. TROPPSGYMNASTIKK
23. - 24. november 2019 i Stjørdalshallen, Trondheim

Arr.: Malvik Turn og RG

Deltakelse: 23 gymnaster og 3 ledere fra juniortroppen deltok ifølgende klasser:

- Kvinner

- Menn

- Miks

Oppnådde resultat:

Kvinner Nr. 13 av 25 poengsum 39,350

Menn Nr. 7 av 8 poenBsum 37,750

Miks Nr. 11av 13 poengsum 33,350

KM/4. SERTEKONKURRANSE TROPPSGYMNASTTKK

30. november 2019 i Vågenhallen

Arr.: Sandnes Turnforening

Deltakelse:92 gymnaster og 14 ledere fra følgende grupper:

- aspirant f. 2019

- aspirant f. 08/09

- rekrutt
- junior

Oppnådde resultat:

Rekrutt Frittstående 1. plass Sola 1 poengsum 11,550

Rekrutt Trampett 5. plass Sola 4 poengsum 11,900

JuniorTc kvinner 1. plass poengsum 39,450

JunlorTG mix 1. plass poenBsum 41,350

Junior kvinner frittstående 2. plass poengsum 15,600
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2.r4 Medlemsutvikling 2O14-2019
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I 2019 er sponsorinntektene ført mol hallprosjektet. For 2020 er 500.000 åv budslett allerede evtalte beloper.

økt medlemsantåll gir økt duSnad5inntekt samtidig som vi retter større oppmerksomh€t mot vikiigheten av at flere bidrar

Flere.rrångementerogåpenkiorkiukedagene/helgergenerererstørreinntekt

Større medlemstall gir oss mer tilskudd og vi får drifttilskudd på 2 haller

Vi leier Lrt arenåen trl Sola vgs på fast båris og har allerede leid ut perioder ivinterferie og sommerferie

Her ligge. medlemskontingent€r, treningsåvgifter, reiser, kler, treningssamlinger og annet som er fakturert gjennom lryioft

påmeld inger til andre klubber, varer til kios& og inokjøp av klær som vaderefaktureres i Mysoft

Trenerlønninger og fastlønnrnger, samt alle kostneder som er knyttet til dette. Trenerlisenser ligger og5å her

Strøm, forsikring, renovarjon, reperasjon, inter0ett

Datasystemer, regn5kapshonorar, driftsmaterial, kontorrekviritå, medlemskontingent og rerser

lnnkjøp av utrtyr og kurr til taenere. lJtstyr til NM er ikke h€nsyntatt her da netto på dette er 0.
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3.2 Balanse
UB

1101 ByRgln g Flogstad-Hus Turnarena kr 33 915 320,00

120C Maskiner og enlegg kr 64 e49.C0

sum dnteqgsmidler kr B 9A0 769,00

1500 Ku ndefordringer kr 724 75C.DC

Sum kortsikti ge fordringer kr 7]4 750,00

1920 Drift skonto 3206.07.15601 kr 570 269,00

192l lr4edtremsko ntingent 3206. 22.s0068 kr 464 842,0C

Arrangementkonto 3206.22.94M2 kr 691766,00

1925 Ny ha ll 3206.2J..674C6 kr 398 011.00

!926 HovrE nteko nto 3206.59.38625 kr 1243 097,00

skåttetrekkskonto 3201.12,28649 kr 102150,00

5utll. bonkinnskudd kr 3 47013s,O0

5um eiendeler kr l8 775A54,00

?05c Annen egenkåpitE I -kr 3 C63 319,00

Midlertidig egenkapitål -kr 2107 751.O0

sum ap ptjent Pqenkapital -kr 5 177 070,OO

Ovarført fr3 resuitat -kr 1+5 197,CC

sum eqenkopitdl -kr 5 376 267,M

Lån kommunalbanken -kr 5 C25 @4.00

7241 Lån DNB -kr 26 424 930,00

Sum longsiktig gjeld -kr 37 450 S74,oo

Levera nd6rgj E ld -kr 674 914,00

26C0 Skattetrekk -kr 8[ 779,0C

2770 skyldig årbeidsgiveravgift -kr 68 722.00

2795 Avsått a rbe.avg. Av {erietrenger -kr 44 901,00

793L Period isert lønn -kr 3281.43,C0

Avsåtte ferie pen ger -kr 210 75400

Sun koftsiktig gjeld -kr 7 /W 27.1,N)

Sum gield -kr 32 95B 7&7,00

sum egenkapital og gjeld kr 38 175 054.00

3.3 Revisors beretning
Revisorer: Håvard Sørlie og Svend Egil Larsen

Revisors beretning blir dlstribuert på Årsmøtet.
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4. lnnkomne forslag

o Behandle ny lovnorm pålagt av NlF. Endringer kan sees her.
httos://www.idrettsforbundet.noltema/iuss/diverse/nvhet--endringer-i-nifs-regelverk-
fra-1.-ianuar-2O2O/

Tidligere lovnorm, vedlegg 1

Ny lovnorm, vedlegg 2

o RG individuell
Innmelders beskrivelse av saken:
TITBUD OM RG INDIVIDUETT I SOIA TURN
Hva er RG:

«En idrett som spenner vidt», «En idrett for alle» - Rytmisk gymnastikk i Norge har tilbud både når det
gjelder breddeaktiviteter og konkurranse på høyt nivå.
Egne obligatoriske program for mini-rekrutter og rekrutter Bjør det enkelt for nye klubber å sette igang,
samtidig som det er tilbud om et høyt aktivitetsnivå for de eldre gymnastene våre, både nasjonalt og
internasjonalt.

Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med

nrtmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk
gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.
Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til
musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser,
piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også vaere rom for dansetrinn og bevegelser som passer til
musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller
og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom
kroppen, redskapet og musikken utgiør en helhet- Elementene skal settes sammen på en naturlig måte
slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes

ferdigheter og personlighet.

Man kan konkurrere individuelt eller itropp. Rekruttet er L]-L2 år ogjuniorer er 13-15 år. Man blir senior
fra og med det året man fyller 15 år. Det er både nasjonale og internasjonale klasser. Og det blir igjen

delt inn i nivå basert på gymnastenes ferdigheter.
Kilde: Dteke utklipp fro www.aymoaturn-no; https://www-qvmooturn-no/medlemfiet/okliviteter/rvtmisk-avmndstiku#150600122o411-
72693377-142c, https://www.oymoqturn.no/wø-content/uploads/2o75/10/Hva-er-RG.pdf)

Hva tilbyr Sola Turn innen RG i dag (19/20):
RG- mini-rekrutt Tropp 1. klasse (5-20 stk.)
RG- mini-rekrutt Tropp 2. klasse (5-20 stk.)
RG- minl-rekrutt Tropp 3. klasse (5-20 stk.)
RG- mini-rekrutt Tropp 4. klasse (5-20 stk.)
RG ekstra/basis-trening 3-7. klasse (5-20 stk.)
RG for alle Tropp 5-7. klasse (5-20 stk.)
RG Rekrutt Tropp A (5-8 stk.)
RG Nasjonal Tropp Junior (5-8 stk.)
RG Nasjonal Tropp mix (5-8 stk.)
RG Nasjonal Senior Duo (2 stk. fra RG Nasjonal Tropp mix)
Sammenligning med andre Turnforeninger som tilbyr RG:

Dette er en uformell sammenligning beregnet fra 2 ulike RG konkurranser og kan inneholde manuell
feiltelling.
Glade RG daeer Asker - Nasional konkurranse 2019:
Kilde:: https://www.qymoaturn.no/wpcontent/uploads/2079/05/ResultaterNosionalkonkurrunse-GRGD-3.-5.-moi-2079-7.odf:
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- Det var 2L7 individuelle gymnast-program og 51 troppsprogram eller duo/trio- program i

Nasjonal klasse

- Av de 14 Turnforeningene i Rekrutt Tropp A redskap, er sola Turn eneste forening som
ikke har individuelle gymnaster. En kan anta at det vil være lik tendens i de andre
klassene.

- Av 25 klubber som har deltakere i individuell Nasjonal klasse er det 6 av disse 25
Turnforeningene som ikke har tropp i samme klasse

RG Nvttårscup Stavanger - 2020:
Deltokerlister kon ettersendes (er logrct på Spond side RG-mini-rekrutt 4. klosse)

- Det var 51 individuelle gymnaster og 11 tropper eller duo/trio- tropper på
konku rransehelgen

- Sola Turn var eneste forening som ikke deltok med individuelle gymnaster
- Alle foreningene (Stavanger, Straen og Haugesund) hadde tropps-program i tillegg til

individuelle gymnaster, mens Sola Turn var eneste forening som hadde troppsprogram i

alle klassene som var representert i konkurransen utenom duo/trio, men ingen
individuelle gymnaster

Konklusion fra sammenliening:
- RG individuell er «større» enn RG tropp i de fleste Turnforeninger i Norge
- Det er vanligere å ha RG individuell enn RG tropp i de fleste Turnforeninger
- Sola Turn er eneste forening i disse klassene på disse konkurransene som ikke har RG

individuell gymnaster
- Hver individuelle gymnast viser frem 3-4 program hver, mens Rekrutt tropp A kun har 1

glennomkjøring, og Tropp for junior og senior kun har 2 gjennomkjøringer
- Av Turnforeninger i kretsen som tilbyr RG er Sola Turn eneste forening som ikke tilbyr RG

individuell (Stavanger, Straen og Haugesund tilbyr både RG-Tropp og RG-individuell)

Hvorfor bør Sola Turn tilby RG-individuelt?
- Forsikre at Sola Turn tilbyr alle aspekter i en gren; RG er både tropp og individuelt
- Ha så likt som mulig tilbud som de andre RG Turnforeningene i kretsen
- Satse like mye på RG som på Troppsgymnastikk
- @ke motivasjonen til de som ønsker å satse enda mer og lære alle RG apparater
- Det vil hjelpe gymnastene å mestre dette bedrejo yngre en er, altså hvor raskere en

opptrer alene på teppet jo bedre
- Teknisk Komite Rytmisk Gymnastikk (TKRG) har laget ferdig obligatoriske program slik at

det er lettere å komme i gang individuelt. Programmene er lagt opp etter et trinnsystem
hvor Grunntrinn er det enkleste og Trinn 5 det vanskeligste.

- En vil øke Sola Turn sin trenerkompetanse ved å innføre dette fra min i-rekruttnivå på

grunn av Gym og Turn sine ferdigJagde program for både mini-rekrutter og rekrutter
- En vanlig trend er at jo eldre gymnastene er jo større «fare» er det for at noen slutter.

Det at junior og senior gymnaster har erfaring som individuelle gymnaster fra tidlig alder
vil være en stor fordel den dagen det eventuelt vil være for få til å stille med tropp. Som

betyr at vi mest sannsynlig vil beholde de mest motiverte gymnastene lenger.

Gymnanaster med lengst og bredest mulig erfaring har større potensiale til å bli gode

trenere selv.
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- Det vil vaere vanskeligere å utdanne Sola Turn trenere til dommere dersom man selv ikke

har erfaring med individuelle gymnaster

Forslag på krav til RG lndividuell på Sola Turn:
- Kun et tilbud til gymnaster som allerede er en del av en Rc-tropp i Sola Turn
- Kun et tilbud til gymnaster fra og med 3. klasse
- Kun et tilbud til de som er motivert til å trene mer og som ser gleden i å være alene på

teppet
- Forsikre at det forblir god stemning blant alle gymnastene itroppen, selv om ikke alle i

troppen ønsker å være individuell gymnast. Det skal slås hardt ned på dersom det blir
negativ snakking om dem som ikke ønsker å delta som individuell. Fokusere på at alt
sosialt blir tilbudt alle i troppen. lngen egne sosiale arrangement for de individuelle uten
at hele troppen har tilbud om å være med. Men det må være rom for individuelle å delta
på konkurranser hvor det bare kan delta individuelle, selv om hovedfokuset vil være å

delta på konkurranser der tropp er inkludert.
- Fokuset itrening for RG individuell vil ikke være 6n til 6n (!)- alle gymnastene fra samme

tropp som ønsker å være individuelle gymnaster i tillegg trener samtidig, og har dermed
samme treningstid

- Det vil være en fordel at trening til RG individuell rekrutt og eldre gymnaster er direkte
etter deres egen trening for deres tropp. Da slipper en å bruke tid på oppvarming og

tøying på RG individuell trening. Dette vil si at tilbudet kun er for gymnaster som ønsker
å ha en 3-timers økt (3-timers treninger er vanlig Økt i a lle andre Turnforeninger)

- Tilbudet om RG individuell for mini-rekrutter 3. klasse og opp bør kun være et tilbud til
dem som ønsker å trene 2 dager i uken, altså egen treningsdag for RG-individuell

- Lære gymnastene Gym og Turn sine obligatoriske ferdig lagde program for mini-rekrutter
og rekrutter

- Avhengig av hvor mange av mini-rekruttene som ønsker dette så burde 3.-4. klasse RG

individuell trene samtidig da de vil ha de samme obligatoriske mini-rekrutt-program fra
Gym og Turn.

Sammenligning av de to eneste konkurranse tilbudene i Sola Turn; RG op TroDpsgvmnastikk:

- Troppsgymnastikk: I løpet av planperiode ha minst 1utøver med iTeam Norge og

deltakelse i EM vs. RG: Stille med minst en tropp i Norgescup og Norgesfinaler
- Troppsgymnastikk: Ta medalje i nasjonale konkurranser y1 RG: Stille på konkurranser
- Troppsgymnastikk: Vi skal ha høy kompetanse på trenere iteamet vs. RG: Bygge et større

og stabilt trenerteam (Rekruttere trenere og medtrenere fra egen klubb)
- Troppsgym nastikk: Mål om å ha minst to dommere på kretsnivå vs. RG: Utdanne en

kretsdommer

Konklusion: Det er lengre erfaring og høyere kompetanse innen Troppsgymnastikk i Sola Turn enn i RG.

Dermed er det naturlig at ambis.ionene er lavere innen RG enn Troppsgymnastikk. Men innføring av RG-

individuelt vil mest sannsynlig føre til større kompetanse både for gymnaster og trenere.
Kildet: Lov for Sold Turn, Klubbhåndbok, Sportslig-plon-2019 - htto://soloturn.no/dokumenter/

Sola Turns mål, lover og planer - Må noe endres dersom vi ønsker å tilby Rc-individuell?
Utdras fra Sola Turns Klubbhåndbok:
Verdisrunnlaget: Sola Turn ønsker å være et lag som tar hensyn til breddeidretten uten å ta spesielle

hensyn tll utvikling av enkeltindivid. Sola Turn legger stor vekt på å ha partler som er åpne for alle.
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Konklusion; NEl, ingenting trengs å endres; Å titby RG individuell vil ikke si at en tar hensyn til utvikling av

enkeltindivid da det ikke er spesielle enkeltindivid som får tilbud om å delta på RG individuell. Det vil

være et tilbud for alle som allerede deltar på tropp. Og det vil alltid være mer enn 1 gymnast på samme
trening.
Hovedmål: Sola Turn skaljobbe for til enhver tid å gi sine medlemmer et godt tilbud innen breddeturn.
Sola Turn skal være en attraktiv klubb å være medlem i. Konklusion: Nei, inBenting trengs å endres; Sola
Turn tilbyr også RG-for-alle som er et breddeparti. De som ønsker å satse på Rc-konkurranse-tropp i

stedet for RG-for-alle vil ha tilbud om kun å delta på tropp. Altså vil en kunne velge fritt om en ønsker å
gå på bredde-tropp, konkurranse-tropp eller konkurranse-tropp & individuell. Dermed vilvi ha et
attraktivt tilbud til alle.
Delmål: Å vaere i stand til å gi alle medlemmer tilbud om å være med på aktiviteter i kretsen og
forbundets regi, konkurranser, stevner og andre arrangement. Konklusion: Nei, ingenting trengs å
endres; Ved å innføre RG-individuelt så vil en bare øke hvor mange konkurranser innen forbundets regi
en kan melde seg på.

Utdras fra Sola Turns Sportslis plan:

Sola Turn skal legge til rette for ulike aktiviteter innen gymnastikk, Troppsgymnastikk og Rytmisk
Gymnastikk.
6.2 RG -...Sola Turn prioriterer i dag tropper, og gymnastene konkurrerer i Nasjonal klasse.
Konklusion:Ja, her må det endres i 6.2.
ForslaR: «...Sola Turn prioriterer i dag tropper i Nasjonal klasse. Men som del av en tropp har en mulighet
tll å delta som individuell gymnast dersom en er motivert til ekstra trening og ser glede i å være alene på

teppet.»

Oppsummering:
Sola Turns Rc-trenere håper at medlemmene i Sola Turn ser positivt på å innføre en av de mest
grunnleggende aspektene av sporten RG; lndividuelle program. Håpet er at foreningen skal få en bedre
forståelse av hva sporten egentlig er. Detjobbes selvsagt med enkeltindivid, men det gjør en også når en
gymnast skal lære seg f.eks. salto. En kan ikke lære seg enkelt-element som en gruppe, men man trener
allikevel som en gruppe. Det samme vil man gjøre på treningene for Rc-individuelt.

Stvrets innstillinø til vedtdk:
Solo Turn er positive tilforsloget om å tilby RG individuell i tillegg til RG tropp. Styret ber Spottslig
Utvolg (SU), Sportslig Ansvorlig (SA) og Hovedtrener RG om å utrede dette forsloget. Styret gir
videre onsvor til SU, SA og Hovedtrener RG til å utrede proktisk gjennomføring av RG individuell,
særlig sett i henhold til bestemmelser om borneidrett, somt rommene gitt i Solo Turn sine styrende
dokument. Styret ber særlig ot alle innspillene fro forslogsstiller tas med i vurderingene.

5. Medlemskontingent
Medlemskontingent holdes uendret på 300,-.

og treningsavgift

Treningsavgiften bes det om mandat til å sette utfra det enkelte parti's treningsmengde, behov for
trenere osv,

6. Budsjett 2020
se Kapittel 3, side 25 for budsjett.
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7. Organisasjonsplan

Administrasjon;
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Styrende dokumenter:ffi
8. Valg

in nsti til emmer
Leder Arild Austigard Velges for 1år
Nestlede r Lene Nordahl lkke på valg, 1år igjen

Styremedlem Cathrine Hatlem lkke på valg, 1år iejen
Styremedlem Synnøve Hopen VelRes for 1år
Styremedlem Anders Rød Velges for 2 år

Styremedlem Mona Hegelstad Velges for 2 år
Styremedlem Mette Kristin Skadberg Velges for 2 år

Styremedlem Torarin Holm Petersen Velges for 2 år

Varamedlem Merethe Norheim Velges for 1år
Varamedlem Bjarne Bendixen Velges for 2 år

Kontrollkomite Anette Rekevik Velges for 1 år

Kontrollkomite Svend Egil Larsen Velges for 1år
Varamedlem Håvard Sørlie Velges for 1år

. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å oppnevne representanter til å delta på ting og

møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

. Styrets innstilling til ny valgkomitå er:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Erlend Seppola
Sindy Katrin Bru

Tor-Arne Dueland
NAVN FRE M LEGGES PÅ ÅRSMøTE
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Stvremedlem

SiriTodnem
Daqliq leder

Årsmøte 17 . februar 2O2O - SOLA TURN .Åsenvegen 68. 4055 SOLA

Cathrine Hatlem

Stwemedlem

Hanne Brede
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