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Styreberetning 2020 
 

Styret har bestått av  

Leder Beate Bang Edlund 

Nestleder Siri G. Ulstrup 

Sportslig leder Gunnar Risa 

Arrangementsleder Elin Mork Sandholmen 

Styremedlemmer Anette Bjerkeng 

Styremedlem Tor Jarl Aanstad 

Styremedlem Stian Tvetene  

 

På styremøtene har i tillegg ansatte Lars Gunnar Risa og frem til sommeren Christer 
Skogstad Lie deltatt på årsmøtene. Lars Gunnar Risa har vært referent på møtene.  

Møter  

Styre har avholdt 9 styremøter i løpet av 2020 og i tillegg har vi hatt noen ekstra møter ved 
behov. Det er behandlet mange saker og det har vært et godt samarbeid utenom møtene 
mellom alle styremedlemmer og komiteer. På Vestfold og Telemark Turnkrets sitt kretstinget 
i mars,som ble avholdt i Langesund,  representerte Beate Bang Edlund , Siri G. Ulstrup, 
Marianne Hansen og Jesper Fevang klubben. På Norges Gymnastikk og Turnforbund sitt 
Forbundsting i Juni, som ble avholdt digitalt,  representerte Beate Bang Edlund  og Sondre 
Torstein, klubben.  

Styret har også vært representert i møter i SPKL. Stag sitt arbeid  med å bli kvalitetsklubb og 
vi er representert i sponsorutvalget.  

Styret og hovedtrener har også tatt sertifiseringen Rent Idrettslag i regi av Norges 
Idrettsforbund.  

Samarbeid med Stavern Folkehøyskole 

Også dette året har vi samarbeid med Stavern Folkehøyskole og turn linja der. Det ble 
dessverre et kort vårsemester da de måtte avslutte året i mars mnd. gr. pandemien. Fra 
oppstart av skoleåret 20/21 er  det Sondre Torstein som leies ut som trener til skolen, og de 
leier hallen.  Linja har nå 15 elever. Vi skal snart i kontakt med skolen igjen for en ny 
evaluering og forhåpentligvis er de klare for et nytt år.  

Landslagssamlinger 
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I 2020 valgte NGTF at de fleste landslagssamlinger i oppkjøringen til EM skulle avholdes i 
vår turnhall. Dette var noe som gledet oss veldig og vi så frem til å huse landslagene når de 
var på samling. Det ble dessverre ikke gjennomført mange samlinger grunnet pandemien, 
men vi er stolte av å ha blitt valgt som arrangør.  

 

 

Turnskole  

Til tross for pandemi - fikk vi arrangert 2 uker med turnskole sommeren 20- De ble også noe 
amputert når det gjelder antall deltagere, men det var et yrende liv i hallen med glade og 
fornøyde turnere  

Medlemsutvikling 

2017 686 

2018 720 

2019 624 

2020 546  

Noe av grunnen til nedgangen i antall er at vi i store deler av 2020 ikke hadde anledning til å 
ha flere en 20 stk pr breddeparti, dermed har tallet går ned.  

Aktivitet 

Breddepartier 

Det ble et amputert år i 2020 da korona pandemien la en demper på ting. Vi måtte avlyste 
treninger første halvår grunnet nasjonale og lokale restriksjoner. Når vi skulle i gang etter 
sommeren, så måtte vi sette tak på antall gymnaster pr. parti på 20 stk. Det har vært flere 
perioder hvor vi ikke har fått trent og det synes vi er trist. Det ble heller ikke mulig å 
arrangere sommershow eller juleshow på tradisjonelt vis. I stedet for Juleshow så laget vi 
film av alle partier og presenterte de på facebook sidene våre. 

Troppspartier 

2020 var året vi har satset mot og som vi virkelig skulle vise oss frem. Vi skulle slå til med 2 
store arrangementer, men så kom korana pandemien og ødela noe av dette for oss. Vi fikk 
arrangert en flott NM Helg med kvalifisering og NM i nasjonale klasser, Junior Kvinner i 
februar. I Juni skulle vi arrangert Gymnastikkfestivalen, men den ble dessverre ikke noe av, 
men vi får arrangere denne i 2021 hvis pandemien tillater dette.  

Troppsturnerne skulle vært på treningsleir i Vejstrup, Danmark. Vi kvalifiserte to lag til 
Nordisk mesterskap  som dessverre ikke ble noe av. Og vi hadde 6 utøvere som ble tatt ut til 
å representere Norge i EM i junior og senior TeamGym men også dette ble avlyst. Det har 
vært et tøft år med lite konkurranser, men det er gjort en fantastisk jobb av turnere og 
trenere for å holde aktiviteten i gang og holde et høyt nivå. Styret er stolte av den jobben der 
har gjort alle sammen!!!!! 

Økonomi 

På tross av pandemien har vi klart å holde en sunn og god økonomi. Vi hadde gode 
inntekter i forbindelse med NM helgen og vi har klart å begrense kostnadene noe. Vi måtte 



Årsmøte STAG Turn 2021 

beklageligvis permittere Christer Skogstad Lie en periode da det ikke var noen aktivitet på 
bredde og Stavern Folkehøyskole måtte avslutte året i april.  VI har fått god hjelp av 
støtteordningene fra myndighetene som har dekket noe av tapene vi har i forbindelse med 
avlyste arrangementer. Vi har også i 2020 hatt ansatte. Frem til sommeren hadde vi en 
ansatt i 100% og en ansatt i 50% stilling. Etter sommeren har vi hatt en ansatt i 50% og i en 
periode en ansatt i 40% stilling.  

 

Veien videre 

2021 blir et spennende år. Vi har ansatt ny Hovedtrener - David Bye Jensen. Velkommen til 
STAG David. David har et ønske om å delta i både bredde og tropp, ved å få en rød tråd i 
treningene fra bredde til tropp. Bredde partiene er tross alt vår største rekrutteringsarena inn 
til tropp og derfor viktig at det er en del sammenfallende trening. Det betyr ikke at alle på 
bredde skal jobbe mot tropp, det skal fortsatt være gøy og moro og en arena for å drive 
aktivitet på breddenivå.  

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med David og til å se resultater av arbeidet.  

Når det gjelder aktiviteten på bredde så er den også nå nedadgående men dette kommer 
mye av pandemien. Vi håper vi siste halvåret i 2021 kan åpnes for større partier og at vi da 
kan ta imot flere turnere per parti. Vi har også knyttet til oss Ann-Mari Rakke som vil fungere 
som en trenerutvikler og trenerkontakt for våre fantastiske bredde trenere.  

I 2021 skal vi etter planen ha 3 store arrangementer. I mai skal vi arrangere 
Gymnastikkfestivalen, I september skal vi ha NM helg Nasjonale klasser Junior Kvinner og 
NM Nasjonale Klasser Senior. Vi krysser fingrene for at verden blir litt mer normal igjen slik 
at vi får lov til dette. I tillegg til disse håper vi at vi igjen kan ha sommershow og juleshow for 
våre bredde turnere, og vi håper vi kan kjøre to runder med Turskole i sommerferien.  

Takk 

I et vanskelig år må vi få takk alle som har bidratt til aktivitet i Stag Turn. Uten trenere, 
aktive, foreldre og samarbeidspartnere hadde vi ikke klart å drive klubb. Vi er utrolig stolte av 
å ha en klubb hvor de aller aller fleste bidrar når vi trenger det. Det er dere som driver 
klubben og det er vi utrolige takknemmelige for.  

Som leder av styret vil jeg også takke de som har vært med i Styret i 2020 for en fantastisk 
jobb. Mange står på både sent og tidlig for klubben, og det er en stor jobb som er lagt ned. 
2020 har vært året for utfordringer, som vi aldri trodde vi skulle få i fanget,  men som måtte 
løses på kort tid.  Det synes jeg vi har klart på en veldig god måte.  

Takk alle sammen.  

v/leder av styret Beate Bang Edlund 
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SPORTSLIG ÅRSRAPPORT 2020 

Det er vel ikke feil å si at 2020 har vært et svært krevende år for turngruppa rent sportslig. 
Pandemien har satt en stopper for treninger og antall gymnaster pr. parti. Men vi har 
allikevel kommet oss gjennom dette året på en forholdsvis bra måte. 

På breddeparti fronten har vi i 2020 hatt mange fulle partier, men det har jo bare vært lov til 
å ha 20 gymnaster pr parti. Så totalantallet for 2020 blir jo mye lavere enn tidligere år. 
 
Det er avholdt turnskole, Aktiv Larvik samling og Juleavslutninger for hvert parti. 
Vi skulle også arrangert Gymnastikkfestivalen for barn og unge, i juni 2020. Dette 
arrangementet måtte vi dessverre avlyse på grunn av pandemien. 
(Vi prøver igjen i 2021) 

Troppene våre hadde et meget bra år i 2020, selv om nedstengninger og avlysninger la en 
real demper på siste halvdelen. 

Det hele startet med en Kvalifiseringskonkurranse til Nordisk Mesterskap junior, som ble 
avholdt i Asker den 18. januar. Vi stilte med en tropp i jenteklassen og en tropp i 
miksklassen. Begge troppene leverte FANTASTISKE konkurranser og kvalifiserte seg til 
Nordisk Mesterskap. Dette hadde blitt vårt første Nordiske Mesterskap på mange år, og vårt 
første i jenteklassen noen gang.  
Nedturen ble jo derfor VELDIG stor når Nordisk Mesterskap ble AVLYST på grunn av 
pandemien ☹  

Det største arrangementet i 2020 ble definitivt «NM helg Nasjonale klasser for junior 
jenter» som vi arrangerte i Stavernhallen/Turnhallen, fra 8. – 9. februar. 
Der leverte våre egne tropper best av alle og jentene våre vant sølvmedaljer i alle 3 
apparatene ☺ Sammenlagt ble de klart det beste laget.  
Det var magisk stemning i hallen hele helgen og arrangementet gikk veldig bra. 

Siste konkurransen som ble avholdt i 2020 var NM Nasjonale klasser menn og miks i 
Trondheim 7.-8. mars. Dette ble også et MEGET godt mesterskap for våre gymnaster. 
Det endte med ett GULL og ett SØLV til mikslaget, og en BRONSE til guttene våre 😊 

Vi har også 9 gymnaster som kvalifiserte seg til deltagelse på det norske landslaget, som 
skulle representert i EM i København i april. Det kan ingen noen gang ta fra dem, men EM 
ble selvfølgelig også avlyst ☹  

Da Norge stengte ned ble det gjort grep med en gang. Det ble fra 20. mars arrangert 
hjemme treninger med videolevering og fellestreninger ute med over 30 deltakere. Dette 
holdt vi i gang helt til vi slapp inn i hallen igjen i mai måned. 2021 SKAL bli BRA 😉 



Årsmøte STAG Turn 2021 

De Sportslig ansvarlige takker for et utfordrende, men vel gjennomført 2020.  
Samtidig ser vi fram til et nytt og spennende turnår med mange spennende utfordringer 😊 
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Årsmelding arrangementskomiteen Stag Turn 2020. 

Arrangements komiteen har i 2020 bestått av:  

Tor-Jarl Aanstad, Ole Johan Gusland, Anita Løkken, Heidi Johannesen, Tomas Larsen, 
Hanne- Cecilie Slåttsveen (fra August), Line Kreken-Sjulstad (fra August) og leder har vært 
Elin Mork Sandholmen. 

Arrangements komiteen har også i år vært og informert på rekrutt foreldremøtet, høsten 
2020 om hva som er forventet av dugnadsarbeid av foreldre og turnere i løpet av året. 
Junior/ senior og aspirant tropp har ikke hatt foreldremøte i høst. Vi har fortsatt mottoet vårt 
– DET ER GØY Å JOBBE DUGNAD I STAG.  

Vi har hatt ca. månedlige møter i komiteen og arbeidet i starten av 2020 besto av 
planlegging mot NM kvalifisering- og NM Nasjonale klasser Junior kvinner 2020, som ble 
avholdt 8 og 9 februar. Dette ble et vellykket arrangement med turnere og trenere som skulle 
overnatte, spise og ha det fint i Stavern.  

Fantastiske troppsforeldre stilte opp som dugnadsvakter og kakebakere. Dette ble en 
suksess som hos oss i komiteen vil være et god minne om et arrangement som stort sett 
gikk som en drøm. Det var glede blant turnere, trenere og dugnadsmedarbeidere. Det viste 
seg at det var GØY Å JOBBE DUGNAD I STAG. 

Så kom koronasituasjonen. 

 I mai skulle vi arrangert gymnastikkfestival, men denne ble utsatt, og vi håper nå å få 
gjennomført denne i mai 2021 

Siste halvår gikk med på planlegging av Landslagssamlinger. Samlingene på vårhalvåret ble 
avlyst, det ble også juniorsamlingen vi skulle hatt i august, men vi har fått gjennomført en 
helg for seniortroppen i september.  

65 turnere og trenere fikk servering av mat etter gjeldende smitteverns regler. 
Dugnadshjelpen besto av troppsforeldre og medlemmer av arrangementskomiteen. Stag 
Turn har aldri avholdt landslagssamlinger som dette tidligere, men vi gjennomførte med 
suksess. Både forbund og klubb var godt fornøyde med arrangementet, noe som fører til at 
vi vil få flere landslagssamlinger så fort koronasituasjonen tillater det. 

Det har dessverre ikke blitt noe sommer- eller juleshow i 2020. 

Vi takker alle som har stilt opp for STAG og håper dere alle føler at vi har klart å oppfylle 
mottoet vårt DET ER GØY Å JOBBE DUGNAD I STAG! 

 Uten hjelp fra frivillige hadde vi ikke klart å få gjennomført små og store arrangementer som 
er så viktige for klubben vår. Vi krysser fingrene for en mer normal hverdag i 2021.. 

 «Alt blir bra» 

Med vennlig turn hilsen Arrangementskomiteen 2020 

og Leder av arrangementskomiteen Stag Turn, Elin Mork Sandholmen. 
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Regnskap 
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Innkommende forslag 
 
 
 

1. Økt godtgjørelse 
Økt godtgjørelse for leder og nestleder i turngruppa.  
Begrunnelse for forslaget fra innsender: 
Da det er mye jobb å lede og drive turngruppa,  ønsker undertegnede å fremme 
forslag om økning av godtgjørelse fra dagens sum til kr ti-tusen for lederen og kr 
åtte tusen for nestleder. 

 
 
 
 
 
 
Treningsavgift - Godtgjørelse 
 
 
Forslag til treningsavgift 2021 
 
 
Foreldre og Barn kr. 650,- 
Breddepartier og Damer Step Styrke kr. 750,- 
 
 
Aspirant og Rekrutt kr.1500,- til kr. 2000,- 
Junior/Senior kr. 2000,- til kr.2500,- 
 
 
Godtgjørelse til styremedlemmer kr 2000,- pr år.  
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Budsjett 2021 
  

Stag Turn  

 Sum 

3000 Sponsorinntekter  

3005 Sponsorinntekter direkte på gruppene 30000 

3120 Sponsorinntekter - fordelt 200004 

3210 Kiosk-salg 400000 

3220 Billettinntekter 240000 

3250 Dugnadsinntekter 80000 

3260 Kompensasjon 100000 

3441 Covid 19 46775 

Salgsinntekter 1096779 

3610 Leie Stavernhallen inkl NM, trener og utstyr 829998 

3920 Aktivitetsavgift 989500 

3930 Inntekt-Deltakeravgift cup/serie/Stevne 800000 

3931 Deltakeravg. og egenandel cup/leir/stevne (interne arr) 275000 

3970 Gaver,bidrag 100000 

Andre inntekter 2994498 

Sum driftsinntekter 4091277 

  

4210 Kiosk, varekjøp 185000 

4234 Varekjøp til premie og gaver 50000 

Varekostnader 235000 

5005 Lønn, trener 670333 

5092 Feriepenger 84000 

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer 14000 

5400 Arbeidsgiveravgift 192000 

5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 13750 

5512 Honorar uten skatt med aga 135000 

5514 Honorar med skatt med aga 460000 

5900 Gaver til ansatte 3000 

5945 OTP 15204 

Lønn og andre personalkostn. 1587287 

6017 Avskrivning inventar 75000 

Avskrivning varige driftsm. 75000 

6420 Leie systemer og utstyr 36000 

Leiekostnader 36000 

6540 Utstyr 50004 

6551 Drakter/dresser 79992 

Verktøy og utstyr 129996 

6620 Rep. og vedlikehold 30000 
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Reparasjon,vedlikehold 30000 

6705 Regnskapshonorar 75000 

6791 Eksterne trenere 132000 

6792 Utenlandske konsulenter 35000 

Fremmede tjenester 242000 

6810 Admin/Data/Kontorkostnader 20040 

6830 Sosiale tiltak internt 10000 

6860 Møtekostnader 10500 

Kontorkostnader 40540 

6900 Telefon 24000 

Telefon, porto 24000 

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 10200 

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 80000 

Reise, diett 90200 

7320 Annonsering / reklame 4500 

Salg, reklame, repr. 4500 

7410 Deltakelse eksterne cup/stevner /treningsleir 60000 

7417 Stevne & Aktivitetskostnad 348000 

7418 Dommerutgifter 120000 

7420 Kostnader egne cuper, arrangement og trenings 450000 

7421 Div.stevne-og aktivitetskostnader 225000 

Kostander deltakelse arrangement 1203000 

7451 Lisens & avgift NGTF,VGTK,NHF,VHK 130000 

Kontingenter og gaver 130000 

7422 Utdanning/kurs 15000 

7770 Bank og kortgebyrer 7992 

7775 Gebyr iZettle, Vipps, Buypass og deltaker.no 48000 

7790 Annen kostnad 2400 

Andre kostnader 73392 

Sum andre driftskostnader 2078628 

Sum driftskostnader 3900915 

Driftsresultat 190362 

  

8050 Renteinntekter 1100 

Finansinntekter 1100 

8150 Rentekostnader 200 

Finanskostnader 200 

Netto finansposter 900 

Resultat 191262 
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Valg  
Som undergruppe til Spkl. Stag så er ikke vi underlagt reglen om valg av styret.  Vi er heller ikke 

pålagt å ha en valgkomite.  

Det sittende styret har derfor samlet gjort en jobb for å sette styret  Stag Turn for 2021. 

Gunnar Risa bedt om å tre ut av styret. Gunnar har gjort en fantastisk  jobb for STAG Turn i mange 
mange år. Han blir heldigvis fortsatt å se i hallen, både sent og tidlig da han ønsker å bidra i klubben 

selv om han trer ut av styret.  

Anette Bjerkeng har også bedt om å fratre som styremedlem da hennes datter dessverre har måtte 

legge opp gr skade, de bor i Langesund og hun arbeider offshore. Anette mener selv det da er bedre 

at noen som kan være tilstede og tilgjengelig tar over hennes plass. Vi takker Anette for innsatsen  

Leder Beate B. Edlund har sagt ja til å ta et år til.  Det har også de resterende  medlemmene av 

styret.  

 

Grunnet de nevnte avgangene har vi gjort en jobb på hvilken sammensetning og roller vi bør ha i 

Styret i Stag i 2021. Dette er styrets forslag til  turngruppas styret 2021 

Leder Beate Bang Edlund 

Nestleder Siri G. Ulstrup 

Styremedlem Stian Tvetene 

Styremedlem Kenneth Thorstensen NY 

Styremedlem Elin Mork Sandholmen 

Styremedlem Tor Jarl Aanstad 

Styremedlem/leder av arr.komiteen Hanne Cecilie Slåttsveen NY 

 

Styre vil konstituere seg på første styremøte etter årsmøte.  
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