Årsberetning for Solberg turn 2018
INNLEDNING:
Solberg Sportsklubbs turngruppe har et tilbud til barn og voksne i alderen 2‐80 år. De fleste
medlemmene kommer fra Solbergelva, men vi har også medlemmer fra resten av Nedre
Eiker og Drammen. Solberg turn har både breddepartier og konkurransepartier, og vi ønsker
å gi et allsidig tilbud med fokus på bevegelse, mestring og utfordringer.

STYRET:









Leder: Lisbeth Groth – på valg
Nestleder: Nina Hunsrød Børresen
Kasserer: Lisbeth Groth – på valg
Styremedlem: Siv Forsberg Hansen – på valg
Styremedlem: Anne‐Dorthe Sørlie
Styremedlem: Christina Albrecht Olsen
Styremedlem: Torhild Bakstad
Varamedlem: Trine Finøen

Verv på valg:





Leder
Kasserer
Styremedlem
Nestleder

Etter første styremøte så har følgende styre blitt konstituert:






Leder: Anne‐Dorthe Sørlie
Nestleder: Nina Hunsrød Børresen
Kasserer: Lisbeth Groth (frem til ny kasserer kommer)
Styremedlem: Christina Albrecht Olsen
Styremedlem: Torhild Bakstad






Styremedlem: Marianne Syvertsen
Styremedlem: Alexander Schumann Sageng
Styremedlem: Brith Karin Moen
Varamedlem: Trine Finøen

Det har vært gjennomført 2 styremøter dette året. Vi har også gjennomført
foreldremøter og trenermøter.

STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE OPPGAVER:











Trenere på alle partier. Dette er viktig slik at vi kan opprettholde det tilbudet vi har i
dag. Viktig å gi trenere kurs de trenger og oppfølging av den gode jobben de gjør. Vi
har flere juniorer som bidrar på treningene til Salto, samt foreldre som har tatt
sikringskurs og andre kurs for å hjelpe til på konkurransepartiet.
Søknader angående treningstider og samarbeid med andre idretter for å få ting til å
fungere. Har fått fordelt tidene på 3 dager i uka.
Jobbet inn mot hovedklubben og mot allidretten.
Oppgaver som påmelding til stevner og konkurranser, sommer‐ og juleavslutning.
Foreldremøter.
Rekruttering til styret og foreldrekontakter.
Informasjon om turn ut til skolen og barnehager.
Innkjøp av nytt utstyr.
Sponsorer.

PARTIENE 2018:






Lekepartiet og SALTO 1 og 2 – Marisa Gundegjerde
SALTO 3 ‐4 – Trine Finøen og juniorjentene. Sophie L Kristiansen har gått inn som
hjelpetrener
Rekrutt og junior – Trine Finøen, Ole‐Kristian Granli, Sven Inge Flatebø, Sophie L
Kristiansen og Cecilie Zachariassen.
Aerobic damer – Evy Hofsvang
Damer tabell – Evy Hofsvang

AKTIVITETER:






Kretsmesterskapet i troppsgymnastikk.
Buskerudtrampetten.
Buskerud Gymnastikkfestival.
Drammen turn challenge.
Treningssamling.

Vi har gjennomført sommeravslutning og juleavslutning for alle partier som ønsker å være
med.

STATUS SOLBERG TURN:
Vi har i 2018 fortsatt hatt noe rekruttering på alle partiene. På konkurransepartiet var det i
begynnelsen av 2018 inntaksstopp da de er 30 stk, og dette er maksimalt hva trenerne klarer å
følge opp. Men det var en del som sluttet på junior og rekrutt høsten 2018. Så der har vi nå
muligheten til å ta inn flere. På de yngre partiene er det plass til å ta inn flere unge og lovende
turnere.
Vi har lyktes i 2019 med å få foreldrekontakter på nesten alle partier. Nå i 2019 må vi ha inn flere i
styret, noen som går ut da barnet har/skal slutte. Vi vil fortsette å sette opp dugnadsliste på
avslutninger for å involvere foreldrene mer i turngruppa. Solberg turn er en veldig stor gruppe
med mange utøvere, og vi er avhengig av et bredt og komplett styre samt foreldrekontakter for å
kunne drive foreningen videre. Er du interessert i å bidra med noe, send oss gjerne en mail på
ssk.turn@gmail.com med hva du kunne tenke deg å bidra med for at Solberg turn kan
opprettholde et godt tilbud til store og små.
Førjulssamling og treningssamling har vært en suksess de siste par årene, så dette håper vi å
kunne fortsette med.
Solberg turn har ikke noe valgkomite, men det sittende styret har drevet aktiv rekruttering for at
alle partiene skal være representert i styret.

PRIORITERTE OPPGAVER FOR 2019:
 Jobbe aktivt mot hallstyret for å opprettholde de dagene og fordelingen vi oppnådde
i fjor.
 Fortsette å rekruttere fremtidige trenere og gi rekruttene våre et godt tilbud.
 Skape et engasjert foreldremiljø i turngruppa.
 Tilby kurs og øke kompetansen til trenerne.
 Fortsette å rekruttere flere til de minste partiene, sende ut skriv ved skoleoppstart.
 Foreldrekontakter på alle partier, til enhver tid.
 Få med flere på dorull‐dugnaden og å øke inntektene på annen måte.
 Buskerud Gymnastikkfestival.
 Opplandspokalen
 Kretsmesterskap troppsturn
 Buskerud trampetten
 Treningssamling.
 Bygge et godt turnmiljø i Solberg Sportsklubb og øke samarbeidet med allidretten.
Turnstyret i Solberg Sportsklubb

