
Samandrag - Årsmelding for OIL Turngruppa 2015 

 
Styret: 
Leiar: Roald Martinsen                På valg 

Nestleiar: Lise Hansen Bruvik    På valg 

Kasserar: Audhild Hopland         På valg 

Skrivar: Guro Vevle                      På valg 

Styremedlem: Neidy Rundhovde            På valg 

Styremedlem: Ole-Johnny Hopsdal         På valg 

Styremedlem: Baste Hatland                    På valg 

Valgnemnd: Marianne Solberg, Vegard Nøttvedt, Marius Sleipnes  

 

Me har hatt følgjande parti: 5-6 år , 7-9 år, 10+år og 14+. Alle partia har hatt treningstid i 

Osterøyhallen 

Medlemstallet høsten 2014 har vært 85 – 19 gutter og 66 jenter. Det er en nedgang på 10 frå 

2014. 

     

Parti            Trenarar                         
5-6  år             Hovedtrenere =  Nadja Solberg, Ihne Nese, Nathalie Tysse 

                        Hjelpere = Foreldre 

7-9  år             Hovedtrenere = Ida Caroline Hartveit, Ingvild Martinsen, Martine 

Kollvangsnes 

10+ år             Hovedtrenere = Baste Neu Hatland, Ole Johnny Hopsdal 

14+ år            Hovedtrenere = Baste Neu Hatland, Ole Johnny Hopsdal  

 

Aktivitetar-eigne arrangement          
28. mai         Sommeravslutning for alle turnere 

1.juli            Torgdag i Lonevåg 

10. des        Juleavslutning for turnere med foreldre. Underholdning med General Chezs i 

pausen. 

 

Stevner – konkurransar 
30. mai- 1. juni        Gymfest i Vest Barn i Bergen. Ingen gymnastar deltok fra OIL. 

16. og 17. nov        Gøy i Turnkassen.  Ingen gymnastar deltok fra OIL. 

 

Kurs:  
* Det er en prioritert oppgåve å sørge for at fleire deltar på kurs, spesielt sikringskurs, for å 

sikre kvalitet på turntreningene og oppmuntre til rekruttering av trenere. 

* Sikringskurs gjennomført for følgende: ingen  

* Hjelpetrenerkurs gjennomgørt for følgende: Kurs ble avlyst pga sykdom hos arrangør 

 

Dugnad:   
Vi deltok med salg av Kakebokser. Over 500 bokser ble solgt med ett overskudd på kr 11 174. 

 

Sponsing:   

* Styret har inngått en sponosravtale med MX-sport hvor vi forplikter oss til å handle hos 

dem. Til gjengjeld får alle turnere rabatter i butikken og klubben får handler klær/utstyr for en 

bestemt sum pr år. For 2015 har vi fått mottatt treningstøy til en verdi av kr 10 000. 

 

Økonomi:   



Styret ønsker å øke satsene fra 75 til 100 kr pr trening for hovedtrenere og fra 50 til 75 kr pr 

trening for hjelpetrenere. Det har vært utbetalt 17 450 i trener lønn i 2015. 

 

Framtidsplanar:  
Ønsker å øke aktivitetsnivået med å delta på fleire samlinger for turnere.  

Ønsker også å utvide tilbudet av turnpartier hvis det er grunnlag for det. 

Ønsker å ha ett interessant tilbud for eldre turnere som ønsker å bidra som trenere. 

Tilstrebe å kunne lønne trenarar med attraktiv lønn. 

 

Referent: Roald Martinsen 

 


