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1. Organisasjon og drift
Styret, tillitsvalgte og administrasjon har siden årsmøtet i 2021 bestått av følgende
personer:

Styreleder Ingvild Gundersen Little
Nestleder Leif Arne Ingebretsen
Styremedlem Terese P. Rødland
Styremedlem Anette Skarpodde
Styremedlem Jan Robert Fiksdal (inntil august 2021)
Styremedlem Thomas Gjerustad

Ungdomsrepresentant Tiril Liland Torstensen (mai-aug)/Adine Michalsen (aug.-->)
Ungdomsrepresentant Fredrikke Andersen

Varamedlem Hege Valvik

Daglig leder Lise Marie Selseng

Antall styremøter i 2021: 9 (6 vår, 3 høst)
På grunn av arbeidet med turnhallen holdt styret hyppigere møter enn normalt våren 2021.
Arbeidsbelastningen for styret har generelt vært høyere i 2021 enn andre år pga. hallprosjektet. Det
har også vært vanskelig å mobilisere flere foreldre til ulike oppgaver og verv på grunn av pandemien.
Arbeid som er tenkt lagt på ulike komiteer har derfor i stor grad havnet på styret.

Frivillig arbeid i styre og administrasjon
Ingen i styret har fått lønn eller honorar for den jobben de har utført for Vågsbygd Turn i 2021. Alt
dette arbeidet er basert på frivillighet. Daglig leder har mottatt honorar svarende til 18 timer/uke,
ref. vedtak på årsmøte i 2021, men lagt ned betydelig antall frivillige timer i tillegg.

Andre tillitsverv
● Ingvild Gundersen Little ( styreleder) har sittet som styremedlem i Idrettsrådet i Kristiansand

siden september 2020.
● Hege Valvik (varamedlem) har vært styremedlem i Agder gymnastikk- og turnkrets siden

1.1.2020.

2. Medlemstall
Ved utgangen av 2021 hadde Vågsbygd Turn 382 medlemmer.

Vågsbygd Turn – Medlemsutvikling

År Jenter Gutter Totalt

2021 343 39 382

2020 201 44 245

2019 189 15 202
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2018 182 36 218

2017 247 55 302

2016 227 17 244

2015 182 32 214

2014 130 61 191

2013 83

3. Trening, konkurranser og samlinger
Året 2021 har vært en spesielt år på mange måter. Pandemien og de skiftende smittevernsreglene
har fortsatt å by på utfordringer for driften av klubben. Det ble mindre trening for mange av våre
partiet enn planlagt. I tillegg ble arrangementer og konkurranser avlyst.

3.1. Treningsplaner
Vårsemesteret 2021

Våren 2021 hadde Vågsbygd Turn treninger i hallen på Lumber, i turnhallen til Kristiansand

Turnforening på Gimle og i gymsalen på Torkelsmyra skole (april-juni)

Treningsplan vår 2021

Foreldre og barn Onsdager  1 time (samme i Torkelsmyra)

Turn Grunnstige 1 & 2 kl. Onsdager 1 time (samme i Torkelsmyra)

Salto 3-4 klasse Mandager og fredager 3 timer (Torkelsmyra 1,5 time tirs.)

Salto 5-6  kl. + Mandager og fredager 3 timer (Torkelsmyra 1,5 time tirs.)

Salto 7 kl. + Mandager og fredager 3 timer (Torkelsmyra 1,5 time tirs.)

Tropp aspirant Tirsdager og torsdager 3 timer (samme i Torkelsmyra)

Tropp rekrutt Tirsdag, torsdag og søndag 4,5  time ( Torkelsmyra/KTF hallen)

Tropp junior Tirsdag, torsdag og søndag 6 timer (Torkelsmyra/KTF hallen)

Apparat aspirant Onsdager 1,5 time (onsdag og fredag i Torkelsmyra)

Apparat 3 Tirsdag, onsdag og fredag 6 timer (Torkelsmyra/KTF hallen)

Apparat 4 Tirsdag, onsdag, fre. og søn. 12 timer (Torkelsmyra/KTF
hallen)

Apparat 5 Tir, ons., tors., fre. og søn. 15 timer (Torkelsmyra/KTF hallen)
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Høstsemesteret 2021

Høsten 2021 flyttet klubben inn i den nye turnhallen på Karuss. Treningstilbudet ble utvidet med et
nytt parti: Veteran. Partiet er et lavterskeltilbud for tidligere gymnaster eller unge/voksne som har
lyst til å trene turn.

Treningsplan høst 2021

Foreldre og barn Onsdager  1 time

Gymlek Onsdager  1 time

Turn Grunnstige 1 klasse Onsdager 1 time

Turn Grunnstige 2 klasse Onsdager  1 time

Salto 3-4 klasse Mandager og fredager 3 timer

Salto 5-6  kl. + Mandager og fredager 3 timer

Salto 7 kl. + Mandager og fredager 3 timer

Tropp aspirant Tirsdager og torsdager 3,75 timer

Tropp rekrutt Tirsdag, torsdag og søndag 6  time

Tropp junior Tirsdag, torsdag og søndag 6 timer 6,5 timer

Apparat aspirant Tirsdag og torsdag 4 time

Apparat 3 Mandag, onsdag og torsdag 6 timer

Apparat 4 Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 12 timer

Apparat 5 Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 15 timer

3.2 Konkurranser og samlinger for de ulike partiene

3.2.1 Troppsgymnastikk

a) Tropp Aspirant (til og med året de fyller 11 år)
Trener: Mille Torstensen
17 medlemmer

Resultater i konkurranser/deltatt på samlinger:
Uoffisiell “chille”-konkurranse i Vågsbygd Turnhall
Uoffisiell konkurranse, der Søgne turn, Lillesand turn og Vågsbygd hadde en fin dag i
Vågsbygd Turnhall
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b) Tropp Rekrutt (året de fyller 11 til og med året de fyller 13)
Tener har vært: Anna Frigstad
12 medlemmer

Resultater i konkurranser/deltatt på samlinger:
● Camp sola 2021

Treningsleir, der mange på partiet deltok

● Uoffisiell “chille”-konkurranse i Vågsbygd Turnhall
Uoffisiell konkurranse, der Søgne turn, Lillesand turn og Vågsbygd hadde en fin dag i
Vågsbygd Turnhall

● Buskerudtrampetten 2021
Trampett- 15. plass med 10,4
Tumbling- 31. plass med 8,0 poeng

c) Tropp Junior (året de fyller 13 til og med året de fyller 17)
Tenere har vært: Espen Skjelnes vår 2021 og Tiril Torstensen høst 2021
20 deltakere

Resultater i konkurranser/deltatt på samlinger:

● Digital konkurranse junior 2021
Trampett- 22. plass med 9,850 poeng
Tumbling- 13. plass med 12,250 poeng

● Camp sola 2021
Treningsleir, der mange på partiet deltok

● Uoffisiell “chille”-konkurranse i Vågsbygd Turnhall
Uoffisiell konkurranse, der Søgne turn, Lillesand turn og Vågsbygd hadde en fin dag i
Vågsbygd Turnhall

● Buskerudtrampetten konkurranse 2021
Trampett- 2. plass med 11,6 poeng
Tumbling- 5. plass med 12,55 poeng

3.2.2 Apparatturn

a) Apparat aspirant
Trener: Martine Havnes
12 deltakere

b) Apparat 3
Trener: Viktor Grigorchuk og Martine Havnes
10 deltakere
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c) Apparat 4 og 5
Trener: Nadia Tarvida og Viktor Grigorchuk
14 deltakere

Konkurranser 2021

● Sørlandsmesterskapet 2021
○ Aspirant klassen- 1. og 2. plass sammenlagt (anonymt, da deltakerne er

under 11 år).
○ Klasse 11 år- Maria Sol Vargas 2. plass sammenlagt og 1. plass på bom
○ Klasse 12 år- Iveta Sol Tarvida 3. plass på bom
○ Klasse 1- Malin Sørstrand 1. plass sammenlagt
○ Klasse 2- Fredrikke T. Andresen 3. plass sammenlagt

● Agderpokalen 2021
○ Aspirant klassen- 1. og 2. plass sammenlagt (anonymt, da deltakerne er

under 11 år).
○ Klasse 11 år- Maria Sol Vargas 1. plass på bom
○ Klasse 1- Malin Sørstrand 1. plass sammenlagt
○ Klasse 2- Fredrikke T. Andresen 1. plass sammenlagt

● Norges Cup 3
For deltakere fra 13 år og oppover.

● Malin Sørstrand kom på 8. plass sammenlagt

● Norgesfinalen Turn Kvinner
For deltakere fra 13 år og oppover. Til Norgesfinalen reiste 9 av Agders beste
kvinnelige gymnaster, der Vågsbygd Turn hadde to representanter- Fredrikke T.
Andersen og Malin Sørstrand.

I lagkonkurransen for Turn kvinner, kom  Agder-laget på:
Klasse 1 - 3. Plass
Klasse 2 - 5. Plass
Klasse 3 - 4. Plass

Mangekamp:
Malin Sørstrand kom på 1. plass
Fredrikke T. Andersen kom på 13. plass

3.2.3 Breddepartier
a) Foreldre og barn

● Partiet har vært spesielt uheldig rammet av pandemien og i perioder har ikke
foreldrene hatt lov til å delta i treningen sammen med barna pga. smittevernreglene.

● Partiet har hatt ca. 28 medlemmer.
● Hovedtrenere i 2021 var vår Nadia Tarvida/Michael og høst Tiril Torstensen

b) Gymlek
● Partiet var nyopprettet høst 2021
● Partiet er blitt delt i 1 grupper med tilsammen ca. 30 utøvere.
● Trenere har vært: Maria Treslgård
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c) Turn Grunnstige (1.-2. klasse)
● Partiet har vært delt i 1 grupper med tilsammen ca. 30 utøvere.
● Trenere har vært: Nadia Tarvida vår og Maria Trelsgård høst

d) Salto 3.-4.klasse
● Gruppen har ikke fått deltatt på stevner eller samlinger i 2021.
● Stor gruppe på ca. 60 medlemmer. Ble delt i 2 grupper høst og 3 grupper vår
● Trenere gjennom året har vært: Maria Trelsgård

e) Salto 5.-6. klasse
● Stor gruppe på ca. 35 medlemmer. Har til tider måttes deles i to grupper
● Trener har vært Marie F. Jakobsen

f) Salto 7. klasse+
● Gruppen har ikke deltatt på noe stevner eller samlinger i 2021.
● Gruppen har vært stabil på ca. 15 medlemmer
● Trenere gjennom året har vært: Mille Torstensen vår 2021 og Marlene Lauvland høst

2021

4. Trenerutdanning/kurs 2021
Vi er stolte over at så mange av våre trenere mange har tatt kurs i løpet av 2021.

Medtrenerkurs 2021- kurstid 6 timer
Dina Ingebretsen
Halldis Thorsen
Isabell Andersen
Karianne Ourom
Sunniva Trelsgård
Fredrikke T. Andersen
Nora Gullestad

Trener 1 2021- kurstid 45 timer
Elianne skaar
Malene Lauvland
Thea Elisabeth Rødland
Marie F. Jakobsen

Trampett og Tumbling 1 - kurstid 18 timer
Malene Lauvland
Marie F. Jakobsen
Thea Elisabeth Rødland

Trampett 2 - 18 timer
Vebjørn Thorsen
Anna Frigstad
Tiril Torstensen
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Trampolinesikringskurs høst 2021
Maria Trelsgård

Mille Torstensen

Tiril Torstensen

Vebjørn Thorsen

Elianne Skaar

Marie F. Jakobsen

Thea Elisabeth Rødland

Arild Trelsgård

Espen Skjelnes

I tillegg har samtlige trenere i klubben gjennomført kursopplegg knyttet til kurset “Trygg på trening” i
regi av Norges Gymnastikk og Turnforbund og Redd Barna.
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/trygg-pa-trening/

5. Realisering av egen turnhall for klubben
Hallkomiteen som har hatt det praktiske ansvaret for å følge opp arbeidet med turnhallen i 2021 har
bestått av: Ingvild Little (styreleder), Leif Arne Ingebretsen (nestleder) og Lise Marie Selseng (daglig
leder). Komiteen har lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å realisere prosjektet.

Bakgrunn
Bakgrunnen for ønsket om å bygge en ny turnhall til Vågsbygd Turn var at utleier av lokalene klubben
tidligere disponerte på Lumber brått og uventet ga beskjed om at klubben ikke fikk forlenget
leieavtalen. Det betød at klubben måtte ut av lokalene senest 31. mars 2021

Kommunen hadde ikke egnede lokaler eller mulighet til å bygge turnhall i Vågsbygd i overskuelig
framtid. Det lyktes heller ikke å finne andre, egnede leielokaler. Styret søkte derfor kommunen om
opsjon på en kommunal tomt regulert til idrettsformål på Karuss idrettspark. Søknaden ble innvilget i
august 2020 og opsjon gitt for en toårig periode. På et ekstraordinært årsmøte 23. oktober 2020
vedtok medlemmene at klubben skulle sette alt inn på å bygge egen hall på Karuss,

Finansiering av turnhall
For å imøtekomme bankens krav om egenkapital og sikkerhet for et byggelån jobbet hallkomiteen på
flere fronter og klarte å “hente inn”  ca. 11 millioner kr. av de 12,7 millionene hallen var budsjettert
til å koste.

Etter iherdig innsats opp mot politikerne i kommunen er det oppnådd en garanti for økonomisk
støtte på min. 410.000 kr per år fra og med 2021 og 10 år fram (dvs. totalt min. 4,1 mill. kr). Støtten
er gitt til å dekke utgifter til treningslokaler for klubben på lik linje med at andre idrettslag får benytte
kommunale anlegg gratis (enstemmig vedtatt i Bystyret 9/12 2020). Tilskuddet brukes i klubbens
tilfelle til betjening av byggelån og andre utgifter forbundet med drift av hallen. Klubben må søke om
tilskuddet årlig og står fritt til å søke et beløp høyere enn 410.000, så lenge reelle kostnader kan
dokumenteres. I tillegg vil vi kunne søke andre typer tilskudd fra kommunen årlig.

Det er sikret at hallen innfrir kravene som stilles for å få spillemidler/tippemidler. Det handler dels
om at styret har sikret at hallen er inne på kommunens liste over prioriterte idrettsanlegg og dels at
valg av løsninger for hall og garderobeanlegg er tek17-standard. Det betyr at vi vil få refundert ⅓ av

7

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/trygg-pa-trening/


byggekostnadene (ca. 4,2 mill. kr). Søknad er sendt inn høsten 2021 og forventet utbetaling er medio
2022.

Det er også sikret at hallen innfrir kravene til full momsrefusjon. Det betyr at klubben vil få refundert
ca. 2,5 mill. Søknadsfrist for momsrefusjon for anlegg er desember 2022.

Hallkomiteen var i dialog med flere banker og endte til slutt med å inngå avtale om byggelån med
Sparebanken Sør. Styret vurderer at det vil være mulig for klubben å betjene banklånet til turnhallen
og likevel ha en solid økonomi. Vi har i årene før 2020 klart å betjene husleie på kr. 500.000/år, da
med et støttebeløp fra kommunen på kun ca. 100.000 kr. Nå blir støtten økt til min. 410.000 kr/år.
Den nye hallen vil i tillegg gi oss gode muligheter til å øke inntektene våre, f.eks. i form av økt
medlemsmasse, mulighet for utleie til andre idrettslag o.l., avvikling av konkurranser og
treningssamlinger osv.

Beskrivelse av turnhall
Hallen er en såkalt “rubb-hall” (leverandør er Hallgruppen AS, entreprenør har vært PK
Entreprenører). Både hall og tilstøtende brakkerigg med garderober er tek17-standard og godkjent av
Norges Gymnastikk og Turnforbund som en fullverdig turnhall. Det betyr at det vil kunne arrangeres
konkurranser, stevner og andre inntektsbringende arrangementer i hallen.

Med grunnflate på 1150 m2, takhøyde på 11 meter, ingen bæresøyler i veien og en stor landingsgrop
kan klubben nå tilrettelegge like godt for både breddepartier, troppsgymnastikk og apparatturn.
Hallen gir også mulighet for å øke medlemsmassen og treningstilbud betraktelig, forutsatt at
administrasjon av klubben styrkes og at det kan rekrutteres /utdannes nok trenere. Det vil også være
behov for å bygge tribune/sitteplasser samt installere lys og lydanlegg for å virkelig kunne hente ut
potensialet med tanke på konkurranser og show.

Hallen stod klar til innflytting i august 2021.

6. Sponsoravtaler og tilskuddsmidler
For å kunne holde treningsavgifter så lave som mulig og likevel ha rom for innkjøp og utskifting av
nødvendig turnutstyr er klubben helt avhengig av å finne ekstern finansiering Styret ser behov for å
etablere en egen ressursgruppe/sponsorkomite til dette arbeidet i framtiden. Det ble forsøkt etablert
i 2021, men ingen foreldre meldte seg. Styret har dermed stått alene med dette arbeidet i tillegg til
arbeidet med prosjektstyring av og innflytting i den nye turnhallen, søknader til kommunen og andre
driftsoppgaver.

Resultater i 2021
Sponsoravtaler

● Hovedsamarbeidsavtale inngått med Sparebanken Sør for en 3-årig periode (2021 t.o.m
2023), med opsjon på 3 nye år. Avtalen innebærer et tilskudd på kr. 50.000 per år til drift. I
tillegg fikk vi tildelt en gave i 2021 i form av et engangsbeløp på kr. 200.000.

● Byggma - donert veggpanel til å kle søylene i hallen
● Flugger - donert maling til å male veggpanel
● Privatperson/forelder - donert landingsfelt under skranke
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Tilskuddsordninger
Ingvild Little (styreleder) har tatt hovedansvar for å søke på ulike tilskudd i 2021. Totalt er det sendt
inn søknader til 12 ulike ordninger i 2021, og vunnet fram hos 5, svarende til et totalbeløp på  kr.
659.882. Dette kommer i tillegg til det faste driftstilskuddet fra kommunen, hvor vi for 2021 fikk
tildelt 410.000 kr. Under følger en oversikt ove hvilke tilskuddsordninger vi har fått støtte fra i 2021.

Tilskudds-
ordning

Beløp Øremerket

Lykkeskillingen (Spareskillings-
banken)

300.000 kr Beskyttelsesmatter rundt
landingsgrop og til landingsfelt
i grop.
Landingsfelt under bom.

Kommunen, kompensasjon for
økte utgifter/tapte inntekter
pga. korona

217.482 kr Frie driftsmidler

Allente-stipendet 35.000 kr Bygging av tribune i hallen

LOS-fondet 10.000 kr Drakter og defileringsdresser
som kan lånes ut til utøvere
ved behov

Kristiansand Idrettsråd/NIF:
Lokale aktivitetsmidler + støtte
til veteranturn

107.400 kr
(96.400 i hodestøtte/pr utøver
+ 11.000 til veteranturn)

Drift og videreføring av
lavterskelparti til unge 14+
som ønsker å turne, men ikke
konkurrere

Takk!
Styret og administrasjon vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til drift og
utvikling av Vågsbygd Turn i 2021. Tusen takk til alle som bidrar til turnglede, enten som trener eller
utøver, som hjelper til på arrangementer og dugnader, og som bidrar til at vi fortsatt kan drive
turnklubb i Vågsbygd.

Kristiansand, 29.03.2022

Ingvild Gundersen Little (styreleder)
Leif Arne Ingebretsen (nestleder)
Terese P. Rødland (styremedlem)
Anette Skarpodde (styremedlem)
Thomas Gjerustad (styremedlem)
Fredrikke Andersen (ungdomsrepresentant)
Adine Michalsen (ungdomsrepresentant)
Hege Valvik (varamedlem)
Lise Marie Selseng (daglig leder)
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