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Turn 
 
Medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) 
 

1 Sammensetning i styre og utvalg 
 

• Leder 
o Som leder i turn har du hovedansvaret for at samarbeidet mellom styret / 

hovedlaget / trenere / utøvere går så smertefritt som mulig. 
o Delta på styremøter i hovedlaget 
o Holde og lede styremøter i turn 
o Godkjenne regninger i nettbank 
o Kontaktperson mot forbundet 
o Velges for 1 år 
o  

• Nestleder 
o Delta på styremøtene i turn 
o Vikarierer for leder ved styremøter i hovedlaget 
o Skriv referat fra møtene 
o Vær med å ta avgjørelser som blir fattet på styremøtene 
o Skriv årsberetning for turn 
o Velges for 2 år 

 
• Kasserer 

o Føre regnskapet (bruker f.eks. excelmal fra Norges Idrettsforbund) 
o Kreve inn treningskontingent (inkl inkasso ved manglende betaling) 
o Legger regninger inn i nettbank 
o Utarbeide forslag til budsjett 
o Delta på styremøte i turn 
o Velges for 2 år 

 
 

• Felles oppgaver for styret 
o Skaffe trenere 
o Legge til rette for opplæring av foreldre 
o Sørge for at vi har tilfredsstillende oppbevaring av utstyret 
o Arrangere tur til turnstevne 
o Arrangere oppvisning samt andre aktiviteter for utover trening 
o Skaffe til veie penger/søke om tilskudd for kjøp av utstyr 
o Det gamle styret skal stå til disposisjon for det nye styret inntil vårens 

turnstevnet er avholdt. 
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• Valgkomiteen 
o Få nye folk inn i styret for de som er på valg 
o Få nye folk inn i styret for de som ikke er på valg, men ønsker ut av styret av 

forskjellige årsaker 
o Velges for 2 år 

 

2 Trener	

o Ansvar for treninger 
o Sørge for å ha nok hjelpetrenere 

§ Hjelpetrenere skaffer selv stedfortreder ved frafall 
o Ansvarlig på turnstevne 
o Gir innspill til styret på utstyr vi trenger 
o Bistår styret 

 
3 Sportslig	plan	

• Turn er et tilbud i KIL for barn fra ca 3 år og oppover. 

• Året deles i 2 sesonger, høst og vår. Oppstart i september, avsluttes etter turnstevne i 
april.  

• Deltar på turnstevne i Trøndelag i april hvert år. 

• Deltar på ulike treningssamlinger i Trøndelag. 

• Arrangerer minimum 1 oppvisning årlig, like etter turnstevnet, evt som  Turnsportens 
dag/ sesongavslutning.  

4 Eksisterende	avtaler		

• Turn har inngått avtale med Nærøy kommune om leie av gymsalen i 
Mangfoldighetshuset (tirsdag kl 17:00 - 20:15 og torsdag kl 17:00 - 20:00) 

• Medlemmene er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (inntil 12 års alder). Fom. 
det året medlemmene fyller 13 år er de forsikret gjennom NTGF. 

• Sesongen 2017 – 2018 har turngruppa sponsoravtale med Norbolig. 

5 Treningsavgift	el	andre	avgifter	
	

Treningsavgiften i turn er delt i høst- og vårsemester. 
Pris:  Barnegruppe (under skolealder) kr 200,- pr semester. Treningstid 00:45 t. 

1. klasse – 4. klasse kr 350,- pr semester. Treningstid 00:45 t. 
 5. klasse – 7. klasse kr 450,- pr semester. Treningstid 01:30 t. 
 8. klasse og eldre kr 450,- pr semester. Treningstid 01:45 t. 
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Dugnad: 
Vi ønsker å være en gruppe hvor man ikke fokuserer på dugnader. Men vi ønsker at det 
planlegges en dugnad pr år, da gjenom en gjennomføring av kombinert 
oppvisning/sesongavslutning etter turnstevnet. Samtidig at det planlegges en 
treningshelg/oppvisningshelg i løpet av sesongen 
 
 
 
 
 
 

6 Finansiering	
	

Ved etablering av KIL gym og turn ble det tatt opp et rentefritt lån i hovedlaget på kr 
100 000,-. Dette foreslås nedbetalt med minimum kr 30 000,-  pr år.  
 
KIL gym og turn betaler sikringskurs/treningskurs for de som forplikter seg til å være trenere 
i ett år. 
 

7 Turnstevne	

 
KIL gym og turn deltar på det årlige turnstevnet i Trøndelag. 
Her må alle deltakerne ha på seg det aktuelle turnantrekket for KIL. 
KIL gym og turn dekker avgiften for trener og hjelpetrenere som deltar. 
Deltakerne betaler en egenandel for bussutgifter til stevnet. Resten dekkes av klubben. 
 


