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ÅRSBERETNING 2017
Styret har hatt følgende sammensetning:
Styreleder:
Nestleder/Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Lene Lunde
Beate Stenberg
Inger Marie H. Milde
Jostein S. Hoset
Monica Østdahl
Snorre Ølberg
Rolf Melhus
Hakon Lærum

Snorre Ølberg gikk ut av styret i november.

Thor Milde, Arild Christensen Ølberg og Snorre Ølberg har sittet i konkurransekomitéen i 2017. Disse
ordner med påmeldinger, transport og overnatting i forbindelse med reiser og generell informasjon
til enkelte konkurranser og arrangementer.
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Det er avholdt 7 styremøter i 2017. Møtene har vært avholdt i skolekjøkkenet på Hegg skole.
De siste tre årene har vi gjennomført spørreundersøkelser både mot gymnaster og foresatte,
sist i desember 2017. Her spør vi om de er fornøyde med treningstider, trenere, miljø,
treningsfasilitet m.m. TTL fikk en score på 5,46 av 6 poeng i 2017 i denne undersøkelsen,
men samtidig har vi fått gode innspill for å gjøre oppgaver bedre, som vi tar med inn i
treningsåret 2018.
Vår dugnadsgjeng «Rødskjortene» har stilt opp på dugnader og gjort en flott innsats i 2017. I
tillegg har vi hatt en konkurransekomité, en kioskkomité og partikontakter. Takk til dere alle
for engasjementet og jobben dere gjør for våre utøvere.
I tillegg har Jostein S. Hoset og Rolf Melhus ordnet ordentlige skap til lagring i hallen, slik at vi
får bedre system i utstyret vårt.
Medlemskap kr. 250,- betales en gang pr. år.
Kontingenter (treningsavgift og fakturagebyr kr. 20) 2017:
Vår:
•
•
•
•

1 trening per uke aspirant + miniaspirant + frittstående
1 trening per uke rekrutt
2 treninger per uke rekrutt + junior pluss
3 treninger per uke rekrutt + junior konkurranse

750,- pr halvår
850,- pr halvår
1.000,- pr halvår
1.250,- pr halvår

I forhold til frittstående er det kr. 200,- i tillegg for dette partiet, om du også går på annet parti.
Høst:
•
•
•
•

1 trening per uke aspirant + miniaspirant
1 trening per uke rekrutt basis
2 treninger per uke rekrutt pluss + junior pluss
3 treninger per uke rekrutt + junior/senior konkurranse

750,- pr halvår
900,- pr halvår
1250,- pr halvår
1500,- pr halvår

Arrangementer
Det ble gjennomført Trenersamling i Hegghallen 19.08.17 i regi av hovedtrenerne og styrets
treneransvarlig, Jostein Hoset.
Sommeravslutning/oppvisning ble arrangert 30. og 31. mai i Hegghallen, med rekordstort overskudd.
Juleavslutningen 2. desember ble arrangert på en veldig lang lørdag, noe som igjen var meget
vellykket.
Gymnastikkfestivalen for barn ble arrangert i Kongsberg 20.-21. mai med rekordstor delegasjon fra
Tranby Turn Lier med 72 deltakere. Totalt var det med 774 gymnaster. Styret hadde kontroll på
foreningens deltagere. Vi var med på Saltokonkurranse på lørdagen og med særtropp fra TTL på
oppvisningen søndag. Oppvisningen er for alle mellom 6-18 år.
Det ble arrangert ”Bootcamp” med egne trenere for konkurransepartiene i Hegghallen lørdag 19. og
søndag 20. august.
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Tranby Turn inviterte til gratis «Supertreningshelg» 14.-15. oktober i Hegghallen, der rundt 100 av
våre utøvere deltok. Vi oppfordret til et spleiselag med foreldrene, og ba om at de vippset det den
enkelte kunne avse. Pengene skal brukes til en ny supertreningshelg i 2018. Takk til alle som bidro
med både menneskelige ressurser og penger.
TTL arrangerte «Romledagen» i Hegghallen 4. mars, som var et åpen-hall arrangement der alle kunne
komme og prøve seg på de ulike elementene. Eirik Nuven og Simen Eriksen m.fl. var ansvarlige.
Lierdagene ble arrangert 10.-11. juni. Her var mange av våre medlemmer inkl. styret med som
dugnadsgjeng.
I begynnelsen av desember hadde vi en 7’er sekundering, der de gymnastene som ønsket det, kunne
se hvordan de ligger an for å eventuelt gå opp et nivå og bytte parti.
I januar og februar har treneransvarlig Jostein S. Hoset hatt flere samtaler med gymnastene om
regler for Tranby Turn, der fokus har vært å ta vare på hverandre og ikke mobbe noen. Vi i TTL ønsker
et godt miljø for våre gymnaster og tar alle henvendelser om trakassering eller mobbing svært
alvorlig.

Bekledning
Klubben har et lite lager for salg av dresser/drakter og utlån av drakter. Styret bestiller ny bekledning
fra Chopar ved behov.
Hettejakker og T-skjorter med TTL-trykk selges også. Her har vi norsk leverandør og fyller opp lageret
ved behov.

Konkurranser
Tranby Turn har vært med på flere konkurranser i løpet av året:
25.-26.02.
Nasjonal konkurranse junior på Holmen (1. kvalifisering til Nordisk)
18.-19.03.
NM Kvalik nasjonale klasser junior i Drammen (vi kvalifiserte oss i flere klasser)
31.03.-02.04. Opplandspokalen (ca. 45 deltakere fra TTL)
29.-30.04.
NM Nasjonale klasser på Ringerike
20.-21.05
Gymnastikkfestivalen i Kongsberg (72 gymnaster fra TTL av totalt 774 deltakere)
16.-17.09.
NM TeamGym junior i Kristiansand
28.-29.10.
Drammen Turnforening Challenge salto på Ros Arena (aspirant/rekrutt)
04.-05.11.
KM på Ros Arena i Spikkestad
18.-20.11.
Buskerudtrampetten i Drammen
25.-26.11.
Nasjonal konkurranse junior i Oslo (2. kvalifisering til Nordisk)
Vi har hatt med tre gymnaster på to landslagssamlinger i regi av NTGF i september og desember.
Dette er Sondre Hagen, Mathias G. Pedersen og Henrik Caspersen.
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Hjemmeside/informasjon
Vi har seks ulike grupper på Facebook, der det meste av informasjon legges ut.
Tranby turn foresatte: 457 medlemmer (pr. 03.03.18)
Tranby turn konkurranse: 141 medlemmer
Tranby turn frittstående: 88 medlemmer
Tranby turn trenere: 39 medlemmer
Tranby turn rødskjorter: 25 medlemmer
Tranby turn styret: 10 medlemmer
I tillegg legges all relevant informasjon ut på nettsiden vår tranbyturn.no, og det sendes
særskilt informasjon ut pr. e-post om registrering, påmelding og konkurranser.

Medlemsregister
Vi benytter medlemssystemet, MySoft, som NGTF selv har utviklet. Medlemssystemet gjør
det enkelt å redigere medlemslistene slik at vi har nøyaktig oversikt over faktiske
medlemmer. I tillegg sendes faktura ut fra systemet og knyttes til unike brukere. På den
måten er kontroll med betalinger ordnet. Medlemssystemet er også brukervennlig for
medlemmene ved at de kan registrere og redigere personlig informasjon og registrere
konkurranselisens selv.
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Hallvakter i Hegghallen
Styret har vedtatt at vi bør være tilgjengelige i hallen i forkant av arrangementer og
konkurranser. Vi selger tøy på sommeravslutning og juleavslutning. Representanter fra styret
er i hallen ved oppstart av semestrene.

Sponsor
Vi har avtale med Kron og Mynt AS - Lykkebingo om deltagelse i overskudd fra
bingovirksomheten. Vi er med i deltagelse om overskuddet for perioden 1.1.-31.12.17. Kron
og Mynt AS er interessert i at dette forlenges årlig. I 2017 har vi hatt samarbeidsavtale med
USBL. Det er blitt utarbeidet med PP-presentasjon som benyttes mot potensielle sponsorer.
Vi har hatt en avtale med Treningspartner i Lier om 20% reduksjon på treningsavgift.

Kretsting /Årsmøter /Seminarer - representasjon
11.-12.03.
28.03.
07.06.
16.10.
17.10.
20.11.

Kretsting på Tjøme. Representanter fra TTL: Monica Østdahl og Snorre Ølberg.
Årsmøte i Lier Idrettsråd. Representant fra TTL - Beate Stenberg.
Gaveoverrekkelse DnB støtte – Lene Lunde og Inger Marie Milde deltok her.
Temakveld Barneidrett i Lier (6-10 år). Representant fra TLL – Jostein Hoset.
Frivillighetsmøte, Lier kommune. Representant fra TTL – Beate Stenberg.
Hallbrukermøte, Kulturkontoret i Lier. Representant fra TTL – Lene Lunde.

Vårt eget årsmøte ble gjennomført 20. mars 2017 i Hegghallen.
Styret i TTL v/Lene Lunde og Jostein Hoset har gitt innspill i høringen til «Anleggsplan for
Idrett, Friluftsliv og Fysisk Aktivitet 2018-2022».

Kurs og kompetanse
Vi hadde med 1 deltager, Sondre Hagen, på sikringskurs i Mjøndalen 17.-18.06.
Vi hadde med 6 deltagere, Jenny Ølberg/Oscar Almli Hoset/Hannah Prestegård/ Nicklas
Davidsson/ Andrine O Mehren/ Mathias G Pedersen, på sikringskurs i Skogerhallen 2.-3.12.
Det har dessuten blitt utarbeidet en detaljert Trenerhåndbok for våre trenere.
Vi hadde også ekstra kursing av trenere i Hegghallen i uke 34, 36 og 38. Disse fikk godkjent
TTL grunnkurs i 2017: Eli Hoset, Andrine Olava Mehren, Majja Hætta, Marie Lunde, Simen
Milde og Mathias G. Pedersen.
Trenerkurs på Ollerup august 2017: Eirik Nuven, Dileta Kaminskaite.

Økonomi
De største utgiftene klubben har er lønn og sosiale kostnader. Klubben passerte i 2016
«fribeløpet» hvor man ikke trenger å betale arbeidsgiveravgift. De største inntektene
kommer fra medlemskontingenter og treningsavgifter.
Vi har gått til innkjøp av nødvendig utstyr for videre drift – dette er en softkil, en Ipad 10`` og
en app for Coach’s eye for videoanalyse.
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TTL søkte om støtte fra to stiftelsen i 2017. I mai fikk vi 80.000 kr. i støtte fra DnB til utvikling
av trenere i klubben. Samme måned ble vi også støttet med kr. 15.00 av Lierstøttet til
sikringskurs.
I oktober ordnet Inger Marie Milde det slik at vi fikk en Vippsbutikk via DnB. Dette gjør salg
av drakter og øvrige ting mye enklere.
Regnskapet føres av Lier Regnskapskontor og som også bistår med beregning av skatt og
avgifter i forbindelse med lønnsutbetalinger. Tranby Turn Lier har god egenkapital.

Idrettsregistreringen
Idrettsregistering gjøres nå innen 30. april for foregående år. Tall i MySoft viser at vi har hatt
428 medlemmer i 2017 inkludert gymnaster, trener og styremedlemmer.
For 2017 har vi hatt treningstider tirsdager, onsdager og fredager i Hegghallen i Lierbyen.
Vi har også hatt treningstid på torsdager fra høsten 2017.

Trenere gjennom perioden
Hovedtrenere:
Gunder Jansson
Tron Lunde
Stina Jørgensen
Simen Eriksen
Eirik Nuven
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Trenere:
• Frida Johansen
• Camilla Hindborg
• Emilie Sørensen (H17)
• Nora Solvang (H17)
• Hannah Prestegård (H17)
• Jenny Ølberg (H17)
Hjelpetrenere:
• Nora Solvang (V17)
• Maya Wolf
• Kristine Lie Kleven
• Erika Melhus
• Sondre Hagen
• Jenny Ølberg (V17)
• Hannah Prestegard (V17)
• Dileta Kaminskaite
• Thea Karinen (V17)
• Oscar Hoset
• Emil Solvang
• Selma Stang Lund
• Andrine Olava Mehren
• Eli Hoset
• Emma K Olafsen
• Benjamin Stenberg
Vikarer:
• Mathias G Pedersen (H17)
• Marie Lunde (H17)
• Majja Hætta (H17)
• Hennie Christensen Sletten (H17)
• Simen Milde (H17)

Foreldrehjelpere:
• Niklas Davidsson (Aspirant F og rekrutt basis K/ rekrutt pluss L)
• Ann-Kristin Myrhaug (Aspirant E)
• Line Bjercke Syvertsen (Miniaspirant A)
• Linda Olsen (Miniaspirant B)
• Ann Karin Ustad (Aspirant F)
• Kathrine Aaslestad (Aspirant F)
• Gro Evant (Aspirant G)
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Riggeteam:
• Håvard Milde
• Simen Milde
• Knut Ølberg
• Olav Elias Nygård Berntzen

03.03.18
Beate Stenberg (sign.)
Nestleder/sekretær

