ÅRSBERETNING 2021 FOR HSIL TURN
STYRET:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:

Linda Nordby
Elisabeth Eide
Vibeke Braastad

Andre roller:
Sportslig leder:
Administrasjonskoordinator:
Forretningsfører:

Bente Stensrud
Bente Stensrud (ansvar for turn admin)
Idrettens Regnskapskontor (IRK)

Oppmann Troppsturn:
Oppmann Apparatturn:
Oppmann Seniortrimmen:

Kristin Bergsager Westermoen
Ingen
Ingen

Dugnads/arr.ansvarlig:

Bente Stensrud/Elisabeth Eide/Anita Andreassen

Materialforvalter Seniortrimmen
Materialforvalter Konk.gruppene

Ingen
Bente Stensrud

Sosialansvarlig Tropp
Sosialansvarlig Turn kvinner

Kristin Bergsager Westermoen, Elisabeth Kristiansen
og Nina Kalin
Ingen

Penge søker-gruppe

Elisabeth Eide og Vibeke Braastad

Valgkomitee

Ingen

Hallkomiteen:
Leder hallkomite
Medlem
Medlem

Hallkomiteen ble satt i drift igjen høsten 21 ved
Emilie Ødegard (ansatt HSIL)
Marius Eide (hallvaktlister høsten)
Linda Nordby
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STYRETS VIRKE OG STATUS 2021
Styret har i 2021 avholdt 9 styremøter, mange arbeidsmøter knyttet til
koronasituasjonen, samarbeidsmøte med Håndballgruppa og planlagt arrangementer i
samarbeid med sportslig leder.
På grunn av pågående Covid -19 pandemi, ble vårsemesteret påvirket av dette. Alle de
planlagte arrangementene ble avlyst, og treningstilbudet var redusert. Mot sommeren
bedret Covid-19 restriksjonene seg og det ble gjennomført Turnleir og de arrangementer
som hadde blitt utsatt tidligere kom på høsten. Vi fikk også gjennomføre juleoppvisning
som er lenge siden sist. Vi hadde dessverre færre deltagere enn planlagt på de
aktivitetstilbudene vi fikk gjennomføre, og turngruppa har i 2021 hatt lavere inntekter på
grunn av dette.
Hallkomiteen ble startet opp igjen på høsten, og leder har vært en del av denne gruppen.
Formålet med hallkomiteen er å drifte hallen i samarbeid med håndballgruppa ihht
avtalen idrettslaget har med Oslo kommune.
Turngruppa har hatt stabil trener situasjonen gjennom dette året. Det har vært gjort mye
planlegging for å unngå å permittere ansatte pga redusert arbeid gjennom Covid-19
pandemien, og dessverre måtte vi gjøre det en kort periode av vår semesteret.
Status turngruppa for dette året er at antallet i konkurransegruppene ble redusert etter
våren da hadde vi ikke trener til å fortsette med Kretspartiet, men vi hadde tilvekst av
noen andre utøvere innenfor Turn Kvinner. Troppen har holdt seg stabil både med trener
og gymnaster. Breddepartiene våre har hatt færre medlemmer gjennom dette året, og
det må vi jobbe med å få opp.

TURNGRUPPAS TILBUD:
Vi har fortsatt utfordringer knyttet til medlemssystemet vårt i forhold til antall
medlemmer i turngruppa, men vi hadde for dette året 378 medlemmer knyttet til Gruppe
Turn i HSIL sitt hovedsystem.
Bredde tilbudet;
Foreldre og barn-parti (2-4 år): 1 parti à 45 min.
Turnskole 4-5 år 3 partier à 60 min
Turnskole 6-8 år 6 partier à 60 min
Turnstigen for jenter 9-16 år 4 partier à 90 min.
Salto/akro for gutter og jenter 9-16 år 3 partier à 90 min
Voksenturn for menn og kvinner over 17 år 2 parti à 90 min
Seniortrimmen ble stengt ned for turngruppa sin del i 2021, men idrettslaget satte opp
tilbud til tilsvarende gruppe i gymmen i Idrettens Hus.
På konkurransegruppene våre var det ved utgangen av 2021 totalt 29 gymnaster (38 stk
i 2020, 57 stk i 2019). Disse fordeler seg med 20 (26, 34) på Turn kvinner og 9 (12, 23)
i Troppsgymnastikk.
Turn kvinner trener 2-5 ganger i uken og Troppsgymnastikk 3-4 ganger.
Vi hadde turnleiruker i 4 uker i sommerferien uke 25, 26, 32 og 33.
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TRENERE:
Maria Homolova
Bente Stensrud
Jevgenijs Mihlukovs
Tina Lashkarivand
Mildrid Sæterbø Lillestøl
Nicolai A T Bjerregård
Julia Fanebust Paulsen

Irene Foss
Vera Ødegårdstuen
Martine Sund Olsen
Hedda Utnes Rogstad
Stine Halme Karlsen
Pernille Jackobsen
Erica Jensen
Maya Sasson

Hovedtrener turn kvinner
Trener turn kvinner
Trener turn kvinner
Trener turn kvinner (sluttet etter våren 21)
Trener turn kvinner og bredde
Hovedtrener troppsgymnastikk
Trener troppsgymnastikk (202010 - 202106)

Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde
bredde

Dommere:
Turn kvinner: Tina Lashkari er kretsdommere, Kristin Bjørnbak, Maria Homolova og
Bente Stensrud er forbundsdommere og Kristin Kaspersen er internasjonal dommer.
Troppsgymnastikk: Julia Fanebust Paulsen er kretsdommere.
SPORTSLIGE RESULTATER 2021
Troppsgymnastikk:
Buskerud Trampetten:
Rekrutter trampett – 3.pl
Rekrutter tumbling – 7.pl
Junior trampett – 26.pl
Junior tumbling – 24.pl
Turn kvinner:
NM jr.:
Isabell Johansen 11.pl. + finale i bom
Johanne Barlund Brevad 45.pl.
Maren Barlund Brevad deltok i kun 2 apparater
NM senior:
Smilla Ones og Ingrid Aas-Haaland, begge deltok i kun 3 apparater hver.
FIG 3:
Isabell Johansen FIG Elite 5.pl. Mangekamp 9.pl.
Johanne Barlund Brevad FIG Elite 26.pl. Mangekamp 26.pl
Ingrid Aas-Haaland 14.pl. ( kun 3 app.) kvalifiserte til frittstående finale
Smilla Ones 15.pl. ( kun 3 apparater) 3.pl. i hoppfinalen
NC 3
Kl.1
Venus Abraham Teffera 12.pl
Julie Skau Sivertsen 21.pl.
Kl.2
Linn Langerud Sletten 29.pl. ( kun 3 app)
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Norges finalen:
Kretslaget 2.pl.
Kl.
Venus Abrahamsen Teffera 15.pl + 1.pl. bom finale
Kl.2
Linn Langerud Sletten 12.pl.+ 5.pl. i frittstående finale
Sonekonkurrane:
Kl.11 år
Julie Skomedal 1.pl.
Kl.12 år
Ylva Galvez 2.pl.
Kl.1
Venus Abrahamsen Teffera 3.pl.
Julie Skau Sivertsen 4.pl.
Annie Helene Braastad 6.pl.
Maren Barlund Brevad 6.pl ( kun 3 app)
ARRANGEMENT/AKTIVITETER:
Aktivitetsuke sammen med de andre gruppene i idrettslaget ble gjennomført i juli.
Sommeroppvisning ble ikke avholdt pga kororna situasjonen. Det ble arrangert
juleoppvisning med to forestillinger.
Turnleir uker 25, 26, 32 og 33 ble avholdt.
Norges Cup for Turn Kvinner Stige
Sone konkurranse for Turn Kvinner Aspiranter og Rekrutter

ØKONOMI/DUGNADER:
I forbindelse med etablering av grop i Idrettens hus Nordbyen, måtte idrettslaget ta opp
lån. Dette lånet er det turngruppa som har ansvar for å nedbetale. Ved inngangen av
2020 var lånet på 2,6 mill. kr. I tillegg skyldte turngruppa 201 000 kr. til hovedlaget for
en regning som måtte betales før lånet var på plass. Dvs totalt en gjeld på 2,8 mill. kr.
Ved inngangen av 2021 var totalt lån som Turngruppa må betjene på 2,445 mill. kr. Vi
har betalt 186 839 kr i avdrag og 98 129 kr i renter på lånet i løpet av 2021. Dette er
totalt ca kr 285 000 som er ihht budsjettet. På grunn av underskudd totalt for gruppa har
vi ikke fått betalt ned noe ekstra på lånet slik budsjettet for 2020 tilsa. Ved utgangen av
2021 er lånet redusert til kr. 2,244 mill. kr.
De største inntektene våre er fra treningsavgifter ca 1 mill nok, arrangementer ca 193
000 kr, inntekt fra hallvakt ca 91 knok og kakeboks dugnaden, samt faste tilskudd som
mva kompensasjon, LAM midler og hodestøtte. Vi mottok totalt ca 365 000kr i støtte i
2021.
Pga koronaen har det vært mindre aktivitet enn normalt. Dette har medført lavere
inntekter og noe lavere kostnader. Vi har ikke fått støtte/krisepakker i 2021 i samme
grad som i 2020 slik at vi totalt har endt med et underskudd på kr. 137 000 kr.
Høsten 2020 arrangerte vi 2 konkurranser og juleoppvisning. Dette gav oss inntekt på ca
193 000 kr, men dessverre var kostnadene for dommere høyere enn forventet og
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inntjeningen i kiosken dårligere pga driftsmodellen, slik at den totale fortjenesten ble
mindre enn forventet.
HSIL har driftsavtale med Oslo kommune for Idrettenshus Nordbyen. Turn og Håndball
gruppa har ansvar for å stille med hallvakter som en del av denne driftsavtalen, og dette
har vi som nevnt over fått driftsinntekter for. Det har vært gjort en kjempe innsats fra
foreldrene som har tatt hallvaktene!
Kakebokssalg ble gjennomført med stor suksess, og gav gruppa fortjeneste på kr 54 040
kr.
Vi har fått sponsor midler fra OBOS, men utover dette har vi ikke hatt noen
sponsoravtaler.
TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR!
Styret ønsker å takke alle utøvere og foreldre for tålmodigheten og utholdenheten
gjennom Covid-19 tiden. Takk til alle som stiller opp på hallvakter og bidrar til at vi
overholder vår del av driftsavtalen idrettslaget har.
Styret vil også takke alle trenere for innsatsen de har lagt ned for gymnastene i gruppa
vår. De gjør en svært viktig jobb slik at turngruppa har mulighet for å gjennomføre de
planlagte aktivitetene.

Oslo, 17.mars 2022
STYRET I HSIL TURN

Linda Nordby
Leder

Elisabeth Eide
Nestleder

Vibeke Braastad
Kasserer

5

