
 
 
 
 

Årsmelding Kolvereid IL gym og turn, sesongen 2018. 
 
 
 
Styret i Kolvereid IL gym og turn har i turnsesongen 2018 bestått av: 

Leder:   Cecilie Årland Stevik (valgt for 1 år) 
Nestleder:  Haldor Strand (valgt for 1 år) 
Kasserer:  Lasse Mikalsen (valgt for 2 år) 

 
 
Valgkomite har bestått av: 
Silje Kjihl og Karoline Brækkan - begge valgt for 2 år i 2017, på valg 2019.  
 
 
Trenere har i sesongen 2018 vært: 
Hovedtrenere:   
Anne Kjersti Sørenmo og Kristin Forås 
Assisterende hovedtrenere (frem til mai-18): 
Pia Brasø og Agata Dubowska. 
Hjelpetrenere:  
Beate Lauten Bråteng, Nadja Sofia Karppanen, Line Pettersen Fallmyr, Ragnhild Melgård, Marit 
Gundersen Skjærvik, Kristine Sverdrup, Ida Fjukstad Svendsen, Jannicke Hanoa Gjendem, Britt Tove 
Edvardsen, Camilla Eilertsen, Silje Therese Bull, Thina Renate Møllevik, Jan Ove Skillingsås, Eirin 
Kristiansen Ramstad, Malin Svarva, Christine Williksen, Driva Aglen, Karen Helene Stevik, Aleksandra 
Fallmyr, Amalie Moen, Emma Louise Bråteng, Malen Mikalsen, Wanja Helen Gravseth Borgan. 
 
Styrets arbeid: 
Styret har hatt i alt 6 møter inklusive to møter på nyåret -19. Man har behandlet 18 saker. 
Styremøtene har vært avholdt ved behov. Det har i tillegg vært fortløpende dialog innad i styret via 
egen messenger-gruppe. Det har vært avholdt evalueringsmøte med trenere ved avslutning av 
vårsesong mai-18, planleggingsmøte i august -18 i forbindelse med ved oppstart av høstsesongen -
18, samt evaluerings- og planleggingsmøte primo januar -19 i forbindelse med oppstart vårsesongen 
-19. 
 
Treningslokaliteter og utstyr: 
Ved vårsesongens start ble treningene avholdt i gymsalen ved Mangfoldhuset. I april flyttet man 
treningene midlertidig til gymsalen på Kolvereid barneskole pga vannskade på Mangfoldhuset. 
Vannskaden medførte ingen vesentlig skade på utstyr som turngruppa eier. Fra september-18 har 
treningene vært avholdt i Nærøyhallen, en løsning det har vært stor tilfredshet med fra turngruppa 
sin side. Det har ikke vært gjort større investeringer i utstyr denne sesongen, man har kun gått til 
innkjøp av 2 stk airroll. Lite lagerplass i Nærøyhallen og kommunens planer om å bygge basishall har 
gjort det lite aktuelt å investere i plasskrevende og kostbart utstyr.  
 



 
 
Informasjon:  
Informasjon til foreldre/foresatte har hovedsaklig blitt gitt gjennom egen Facebook-side, noe som 
har fungert godt. Noe informasjon har blitt lagt ut på KIL hjemmeside, og noe har vært delt ut i 
papirform på trening. 
 
 
Aktivitet: 
 

1. Treninger 
Avslutning av vårsesongen -18 var i uke 18, markert med «turnsportens dag» 03.05. 
Høstsesongen -18 startet uke 38. Treninger har vært ukentlig, med fri i skoleårets ferier.  
Man har hatt følgende partier:  
 
Gymlek 3-6 år: 45 min treningsøkt x 1/uke, tirsdag kl 17:15-18 fra høst -18. 
1.-2 klasse: 45 min treningsøkt x 1/uke, torsdager kl 17:45-18:30 fra høst -18. 
3.-4 klasse: 45 min treningsøkt x 1/uke, torsdager kl 18:30-19:15 fra høst -18. 
5.-7. klasse: 1,5 t treningsøkt x 1/uke, torsdager kl. 16:15-17:45 fra høst -18. 
8. klasse og oppover: 1,5 t treningsøkt x 1/uke, tirsdager kl. 18:00-19:30 fra høst-18. 
Fra høsten -18 startet man særtropp med 1,25 t treningsøkt x 1 uke, fredager kl 16:00-17:15. 
 
1.-7. klasse hadde treningsdag på tirsdager våren-18, treningene ble flyttet til torsdager fra 
høsten -18. Gymlek var torsdager vår -18, men ble flyttet til tirsdager fra høst-18. Partiet 
8.klasse + og særtroppen er nye fra høsten -18. 
 
Anne Kjersti Sørenmo har vært hovedtrener for gymlek frem til primo jan-19 hvor hun måtte 
trekke seg fra denne oppgaven. Etter dette har Silje Therese Bull, Jan Ove Skillingsås, Thina 
Renate Møllevik og Eirin Kristiansen Ramstad påtatt seg treneransvar for gruppa sammen 
med Malin Svarva og Malen Mikalsen. I tillegg er det obligatorisk oppmøte for foreldre som 
medhjelpere på hver trening. 
 
For partiene fra 1.-7. klasse har Anne Kjersti Sørenmo vært hovedtrener med bistand fra 
voksne hjelpetrenere og ungdommer som selv er utøvere (fra 13 år). 
 
Kristin Forås har vært hovedtrener for partiet 8.klasse + og for særtroppen. På særtroppen 
har også Line Pettersen Fallmyr bistått som trener. 

 
2. Barnekretsturnstevne på Steinkjer 21.-22. april 2018 

Kolvereid IL gym og turn deltok på stevnet med 47 utøvere i aldersgruppen 7-14 år. Man 
reiste nedover med buss fredag 20.04 og overnattet i klasserom i tilslutning til 
Steinkjerhallen. Stevnet startet med defilering inn i Steinkjerhallen lørdag formiddag. Videre 
var det trening og oppvisninger, samt turnverksted og underholdning. Søndagen var det 
oppvisning for publikum. Arrangement var stort med nær 1000 deltakere totalt, det var en 
flott opplevelse å være der for turnerne fra KIL.  

 
3. TURNSPORTENS DAG 03.05.18 

Vårsesongen ble avrundet med «turnsportens dag». Turngruppa defilerte fra Bakkalandet 
hotell ned sentrumsgata til Nærøyhallen ledsaget av Kolvereid skolekorps. I Nærøyhallen var 
det oppvisning med turn og dans, utdeling av deltakermedaljer og påskjønnelse til trenere. 
Det var salg av kaffe og kaker til inntekt for turngruppa. Tilskuere fikk prøve seg på litt turn i 
pausen. 



 
 

4. TURNVERKSTED 24.11.18 
KIL gym og turn samarbeidet med Rørvik gym og turn om et felles turnverksted i Nærøyhallen 
24.11.18. I alt deltok 88 barn fra 1.-10. klasse. Trenere fra begge lag samarbeidet om 
programmet for dagen. Det var pause hvor barna fikk servert drikke og frukt. Frukten ble 
sponset fra Coop Extra. Deltakeravgift for dagen var kr 100 per barn. Det var salg av pølser, 
kaker og kaffe. Foreldre fra begge lag stilte med dugnadshjelp i form av matsalg og 
registrering av deltakere. Utgifter og overskudd ble delt likt på de to lagene. Man opplevde 
arrangementet som svært positivt og ønsker å gjenta dette.  
 

5. Trenerutdanning:  
Kristin Forås og Line Pettersen Fallmyr deltok på trampettsikringskurs 6.-7. oktober -18.  
Driva Aglen, Malen Mikalsen, Christine Williksen, Malin Svarva og Karen Helene Stevik deltok 
på medtrenerkurs 22. sept -18. Turngruppa har dekket utgifter til trenerutdanning i form av 
deltakeravgift og utgifter til transport/overnatting/diett innenfor en fastsatt grense. 

 
 

6. Lagsmøte 
Anne Kjersti Sørenmo deltok på Lagsmøte for Nord- og Sør-Trøndelag Gymnastikk -og 
Turnkretser på Scandic Hell hotell lørdag 20.10.18. 

 
 
Treningsavgifter: 
Treningsavgifter for sesongen 2018 har vært videreført fra sesongen før og har vært følgende:  
Gymlek kr 200 per halvår, 1.-4. klasse kr 350 per halvår og fra 5. klasse og oppover 450 kr per halvår. 
Det har foreløpig ikke blitt fastsatt noen treningsavgift for særtroppen, dette blir sak på årsmøtet. 
 
 
Godtgjørelse til trenere: 
Trenere har i 2018 blitt godtgjort på følgende måte:  
Gavekort fra Sport 1 utdelt på «turnsportens dag» på kr 2000 for hovedtrenere, kr 1000 for 
assisterende hovedtrenere, kr 500 for hjelpetrenere. Bestemmelse fra årsmøte 26.02.18 ble her 
oversett hvor man bl.a. anbefalte at godtgjørelse ble gitt i form av redusert treningsavgift for barn av 
trenere. Den totale verdien på godtgjørelse som trenere har fått i 2018 tilsvarer dog i verdi det 
samme. 
 
 
 
 
 
 
 
For Kil gym og turn 
 
 
Cecilie Å. Stevik, leder  Lasse Mikalsen, kasserer  Haldor Strand, nestleder 









KIL GYM OG TURN 

Budsjett 2019 

Inntekter  

Medlemskontigent 75 000,- 

Salg ved arangemang i 
Hallen(dugnader) 

4500,- 

Turnsportens dag/avslutning, salg i 
Hallen 

4500,- 

Grasrotmidler 10 000,- 

Mva/Lam midler 34 000,- 

Offentlig tilskudd  

Inntekt turnstevne (kr 1000,- pr 
deltager i avgift, kr 100,- pr deltaker 
til buss leie 

57 000,- 

Renter 250,- 

Sum 185 250,- 
  

Utgifter  

Leie lokaler 0,- 

Utgifter turnstevne 59 500,- 

Utgifter splitt, trenere/ledsagere, 
kjøregodtgjørelse 

5000,- 

Materiell/utstyr 14 000,- 

Kurs 10 000,- 

Nedbetaling lån 30 000,- 

Godtgjørelse trenere 22 000,- 
Forsikring/lisens 20 000,- 

Sum 160 500,- 

Resultat 24 750,- 



Fra: Beate Lauten Bråteng beate.lauten@hotmail.no
Emne: Protokoll
Dato: 7. mars 2019 kl. 11:40

Til: Cecilie Stevik cecilie.stevik@gmail.com

Da tror jeg alle arkene er med

Beate
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