Årsmelding for ØTI Hovedlaget 2018
Styret
Leder
Nestleder
Økonomisk
Sekretær

Tor Formo
Guro Rørvik
Rita Stenumgård
Lars Høglien

Gruppevalgte medlemmer
Ski
Roar Øyen
Alpint
Ingvild Oma
Fotball
Øyvind Rustad
Håndball
Guro Rørvik
Turn
Joachim Hubinette
Av og til har det stilt andre representanter for undergrupper.

Daglig leder
ØTI kjøper tjenester tilsvarende 70 % stilling fra Øyer kommune.

Styrets arbeid
Hovedstyret har avholdt 7 møter i 2018, i tillegg til årsmøtet. Enkelte av møtene har vært avholdt
som arbeidsmøter der de gruppevalgte medlemmene ikke har deltatt.

Sportslige aktiviteter
Det er den idrettslige aktiviteten som er kjernen i ØTI sin virksomhet, og det vises til undergruppenes
orienteringer senere i årsmeldingen. Det er generelt stor aktivitet i undergruppene, og det er også
bra deltakelse på idrettsskolen. Styrkerommet i Øyerhallen er mye brukt, og mange deltar i mer
uorganisert aktivitet registrert under trimgruppa. I tillegg brukes ØTI sine anlegg til mye uorganisert
aktivitet.

Årsmelding Idrettskolen 2018
Deltagelse:
Det har vært ca. 44 barn som har deltatt på en eller flere aktiviteter på idrettsskolen i 2018.
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Sportslige aktiviteter:
Idrettskolen er videreført som før, som et gratis tilbud. Vi videre fører at tilbudet er utvidet til å
gjelde både for 1. og 2 trinn. Det er undergruppene i ØTI som gjennomfører treningene. Aktivitetene
i 2018 har vært langrenn, alpint, innebandy, fotball, friidrett, turn og håndball.

Medlemmer
Totalt er det 1334 medlemmer i ØTI, antall aktive medlemmer er 725. Det er stabil rekruttering.
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Økonomi
Det er totalt sett en god økonomi i ØTI, samlet har ØTI et overskudd på 796 042,- og en egenkapital
på 4 068 857,-. Hovedlaget hadde i 2018 et positivt resultat på 200 392,- og har en negativ
akkumulert egenkapital på 180 736,-. Hovedlaget har fram til nå tatt alle kostnader til
regnskapsføring, revisjon og daglig leder. Hovedlaget har i forståelse med undergruppe holdt tilbake
overføringen fra hovedlaget til undergruppene 2018 for å dekke felles kostnader i foreningen.
Store arrangement som turnstevne, Trollcup, Hafjell skimaraton og Øyersprinten bidrar i sterk grad til
det positive økonomiske resultatet i klubben. Vi ser at dette er viktige arrangement for klubben, og vi
vil berømme undergruppene som tar på seg dette ansvaret. Det ligger stor dugnadsinnsats bak for å
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få til dette, og i tillegg til det økonomiske aspektet er slike arrangement en svært viktig miljøskaper i
foreningen.

Anlegg og utstyr
Utviklingen av lysløypeanlegget på Mosetertoppen fortsetter i samarbeid med næringslivsaktørene
der. Området framstår mer og mer som et komplett anlegg med løyper og arena av høy standard.
Nytt av året er at det i 2018 er etablert 3 km langt rulleskianlegg på Mosetertoppen.
På idrettsplassen i Øyer er lysløypa ferdigstilt. Det gjenstår en del arbeid med oppussing og tilsåing
langs traseen og rundt Møteplassen. Videre er det etablert en flerbruksflate med lys mellom søndre
bane og Møteplassen. Hovedlaget med egen komite jobber med utbygging av Klubbhus med lager på
Øyer IP. Turngruppa har stor aktivitet og har godt med utstyr i Trettenhallen, samtidig har de et stort
behov for bedre fasiliteter. Det arbeides med muligheten for å utvide med ei hoppegrop/turndel i
hallen.

Målsettinger for 2019
Planlegging av tilbygg på klubbhuset i Øyer er kommet godt i gang og oppdatert spillemiddelsøknad
er godkjent med en kostnadsramme på ca. 6,5 millioner kr. Finansieringen er kommet langt med
forskuttering av spillemidler og 500 000 kr i støtte fra Øyer Kommune.
Økonomisk har hovedlaget fortsatt et mål om å øke sponsorinntekter og medlemsinntekter, med et
mer systematisk arbeid er det penger å hente her. I samarbeid med regnskapsfører og
undergruppene skal vi prøve å optimalisere bilagsmengde- og flyt, dette vil gi besparelser.
Hovedlaget ønsker å legge best mulig til rette for at aktiviteten i undergruppene skal være så stor
som mulig. Her er samarbeidet mellom daglig leder og undergrupper og utnyttelse av ressursene på
best mulig måte viktig.
Hovedmålet for ØTI er å bidra til størst mulig sportslig aktivitet på alle nivåer. Ved god tilrettelegging
av fasiliteter og god økonomi legges det grunnlag for enda større sportslig aktivitet i ØTI. Vi ønsker at
enda flere av kommunens innbyggere skal være aktive i idrettslaget og bruke våre og kommunens
anlegg.

Avslutning
Hovedstyret vil takke alle som har støttet ØTI sitt arbeid i 2018. Dette omfatter sponsorer,
samarbeidspartnere, Øyer kommune og ikke minst alle aktive, ledere, trenere, foresatte og øvrige
frivillige.
Øyer/Tretten 13/3-2019

Tor Formo
Styreleder

Lars Høglien
Sekretær

Rita Stenumgård
Økonomiansvarlig

Jan Erik Fossheim
Daglig leder
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Årsmelding for ØTI fotball – 2018
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Sportslig leder

Øyvind Rustad
Kristin Killi Skinlo
Tor-Anders Bildøy Lillås
Oskar Aarnes
Anne Berit Riisehagen Gillebo

Styrets arbeid
Gjennom året har styret hatt møter ca. en gang i måneden. I hovedsesongen har det vært behov for
avklaringer i forhold til drift av klubben som tas fortløpende.
Hovedfokus for arbeidet har vært å legge til rette for at alle lag får det tilbudet de ønsker. Det er et
stort spenn fra idrettsskolen til seniorfotball som skal dekkes. Alle lag har ulike behov. Koordinering
av alle ledd i fotballgruppa er utfordrende, men gjennom året har vi fått på plass rammer og rutiner
for mye.

Medlemmer og rekruttering
Fotballgruppa hadde ved sesongslutt 310 spillere registrert i medlemssystemet. Dette er på nivå med
2017, så det har vært en stabil masse. Spillerne har vært fordelt på 26 lag påmeldt i serien fra
årsklasse J/G 7 til senior. Dette er to lag mer enn 2017-sesongen.
Rekrutteringen til fotballgruppa kommer gjennom idrettsskolen i idrettslaget. Fotballgruppa har
ansvar for aktivitetstilbudet fra midten av april og fram til Trollcup. I 2018 var det nærmere 40 unger
som fikk sitt første møte med fotball gjennom idrettsskolen.
Det er tilnærmet like mange gutter som jenter som spiller fotball i barne- og ungdomsfotballen i ØTI.

Sportslige aktiviteter
Idrettsskolen med fotball startet opp i april med treninger på kunstgresset. Denne ble avsluttet med
tilbud om deltagelse på Trollcup, som et tilbud til alle idrettskolelever, enten de ville fortsette på
fotball eller ikke.
I tillegg til å være med i seriespill både vår og høst reiser alle lag på 2-3 helgeturneringer. De
forskjellige årgangene velger selv hvilke turneringer de deltar på. Alle lagene i barnefotballen er
riktignok med på vår egen Trollcup som ble arrangert i slutten av mai.
Ungdomslagene velger hvilken divisjon de skal spille i på vårsesongen. J14, J15 og J17 prøvde seg i 1.
divisjon vårsesongen. Det ble hard motstand, så de spilte alle 2. divisjon på høsten. Det ble mer jevne
kamper og plassering på midten/øvre halvdel på tabellen. G13 spilte 1. divisjon på vårsesongen, og
kvalifiserte seg for G13 elite på høsten. De oppnådde en fin 6. plass i kretsens øverste divisjon. G15
spilte 2. divisjon både vår og høst og hevdet seg i toppen i begge avdelinger. I vårsesongen stilte vi
4

G19-lag i 2. divisjon. Dessverre ble det ikke nok spillere til å stille med både seniorlag og G19 til
høstsesongen, så G19 ble trukket før høsten. Senior spilte i GD-ligaen (6. divisjon) mot lag nordover i
dalen. Det ble jevnt på tabellen, men ØTI kom dårligst ut av lagene. Kun ett lag bak på tabellen. Nytt
av året var at GD streamet ulike kamper live.
Trollcup ble som vanlig arrangert i slutten av mai med 188 deltagende lag. 2018 var 20-års jubileum
for cupen, og den ble arrangert i strålende sommervær. Våre egne lag 7-12 år deltok som spillere,
mens ungdomsspillere/senior bidrog i gjennomføringen av arrangementet.
Klubben arrangerte dommerkurs hvor samtlige spillere på ungdomslagene ble invitert. Dette
resulterte i hele 18 nye klubbdommere i 2018. Noen dømte mange kamper mens andre fant ut at
dommergjerningen ikke passet så godt. I tillegg gjennomførte 4 2003-modeller kretsens
rekruttdommerkurs med praksis på Maxiturneringen på Hamar. Totalt dømte 31 ulike dommere
klubbens egne kamper i 2018.
I oktober arrangerte fotballgruppa supportertur til Ullevål for å se landskampen Norge-Slovenia. Det
ble en vellykket tur med 95 påmeldte, 2 busser og seier til Norge.

Anlegg og utstyr
De to anleggene i Øyer og på Tretten har vært i god stand i 2018. Kunstgressbanen blir mye brukt til
både trening og kamper for de eldste lagene. Dette fører til mindre slitasje på gressbanene og
dermed også bedre kvalitet.
Både gressbanene og kunstgresset blir vedlikeholdt på dugnad av foreldre. Det har i 2018 vært faste
grupper som har tatt seg av alt behov for slodding, klipping og merking.
Vinterstid benyttet fotballgruppa både Øyerhallen og Trettenhallen til innendørs trening. I tillegg
leide noen av de eldste lagene treningstid på Fåvang kunstgress og i Limtrehallen på Moelven.

Økonomi
Årsoverskuddet for fotballgruppa ble i 2018 på kr 157 723. Trollcup er den største dugnaden og
viktigste inntektskilden for klubben, og i 2018 ble resultatet fra Trollcup alene på kr 451 865. Dette
viser hvor viktig dette arrangementet er for fotballgruppa.
I 2018 gjennomførte fotballgruppa to salgsdugnader i tillegg til Trollcup. Spillerne fikk utdelt Enjoy
Bonusguiden og Fotballotteriet (skrapelodd). Til sammen genererte disse dugnadene ca. 100 000 kr.
For mer detaljer rundt regnskap vises til ØTI sitt samlede regnskap.

Målsettinger for 2019
•

Fotballgruppa jobber med å oppfylle målsetningen om "Flest mulig-lengst mulig". For å klare
dette er målet at flest mulig trenere tar NFF Grasrottreneren. Trenere oppfordres til å
gjennomføre kurs enten i klubb eller i naboklubb når disse arrangeres.

•

Alle ungdomsspillere skal (fortsatt) ta dommeropplæring.
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•

Legge til rette for samarbeid mellom ulike årganger. Revidert sportsplan vil legge føringer på
når det vil være aktuelt å trene sammen.

•

Beholde seniorlag damer. For første gang på mange år har ØTI seniorlag for damer. Det er et
mål at dette laget opprettholdes i årene som kommer.

For styret i fotballgruppa
Øyvind Rustad
Leder for fotballgruppa
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Årsmelding for ØTI undergruppe – Håndball 2018
Styret
Leder

Guro Rørvik

Nestleder

Lillian Røang

Økonomiansvarlig

Roger Synslien

Sportslig ansvarlig

Aud Einstad

Dommerkontakt

Ane Solli

Styrets arbeid
Styret har hatt i alt 3 styremøter i løpet av 2018. Mye av jobben har blitt gjort ved hjelp av e-post og
sms.
Høsten 2018 ble det avholdt et oppstartsmøte med trenere og lagledere.
Styrets arbeid har bestått blant annet i koordinering av påmelding av lag, trenere og organisering av
dugnader.

Medlemmer og rekruttering
Håndballgruppa har ved årets utgang 92 aktive spillere. Disse er fordelt på følgende lag sesongen
2018/2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

G9 – 10 spillere
J 9 - 18 spillere
J10 – 14 spillere
J11 – 9 spillere
G12 – 10 spillere
J14-2 - 11 spillere
J14-1 – 13 spillere
G16 –7 spillere

En nedgang på 35 spillere fra i fjor.
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Sportslige aktiviteter
Håndballsesongen 2017/2018
Alle lag deltok i seriespill på regionnivå.
Damelaget spilte sesongen 2017/2018 i 3.divisjon. Ved årsskifte 2017/2018 måtte de trekke laget fra
serien på grunn av spillermangel.

For G16 var det for sesongen 2017/2018 inngått avtale med LFH09 og Gausdal om samarbeidslag i
regionserien.
I tillegg hadde ØTI Håndball med to lag i regionserien, J12 og J14.
De yngste lagene deltok i aktivitetsserien og isbjørnserien.
Mange av lagene deltok også på en cup/turnering på våren 2018.

Anlegg og utstyr
Håndballgruppa har kjøpt inn blant annet nye draktsett og baller i 2018.

Økonomi
I 2018 gikk håndballgruppas regnskap omtrent i null. De største inntektene er salget av julekalendere
og sponsorinntekter. De største kostnadene utenom de vanlige utgiftene, var blant annet innkjøp av
flere draktsett.

Målsettinger for 2019
Fortsette arbeidet med rekruttering for å få flere yngre inn i håndballen.
Gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball.
Fortsette rekruttering av dommere.
Fortsatt jobbe med å skaffe sponsorer.

Guro Rørvik
Leder ØTI-håndball
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Årsmelding for ØTI Hafjell Alpint - 2018
Styret
Leder
Sportslig leder
Kasserer
Sponsoransvarlig
Styremedlem
Styremedlem

Ingvild Oma
Gjørid Berge
Anne Engesveen
Bjørn Morten Grothe
Morten Nordli
Geir Sondre Dahle

Styrets arbeid
Gjennom året har vi hatt 6 styremøter. Hovedfokus har vært å få tak i trenere og legge forholdene til
rette for gode treninger, avtaler med sponsorer og Hafjell alpinsenter, innkjøp av klær til utøvere og
trenere og gjennomføring av renn/arrangement.

Medlemmer og rekruttering
Vi har denne sesongen hatt totalt 55 medlemmer fordelt på tre ulike treningsgrupper; Skileik, Skiaction U10 og Ski-action U12/U14. I tillegg fikk deltagere på Idrettskolen testet ut alpint 6 ganger i
løpet av vinteren. Idrettsskolen er den viktigste rekrutteringsarenaen for alpingruppa.

Sportslige aktiviteter
Treningsgrupper
• Idrettskolen
Totalt 6 treninger. I år var det tilbud til både 1. og 2.klassinger.
• Skileik
Innetrening Øyerhallen mellom høst- og juleferien f.o.m. 1.klasse. Trening torsdager i
familiebakken fra jul til påske. Noen utøvere fra Lillehammer Skiklub har også deltatt på disse
treningene.
• Ski-action U10/U12/U14
Innetrening i Øyerhallen mellom høst- og juleferien. Portkjøring to ganger i uken i Hafjell fra
snøen kom frem til jul. Etter jul var det trening torsdager i Kjus og tilbud om trening i
Backyard tirsdager.
Arrangerte renn
• Telenorkarusellen (2 renn)
• Klubbrenn i Kjus
• Hafjell Alpinfestival
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•

Hafjellrennet

Anlegg og utstyr
Vi benytter Hafjell alpinsenter til skitreninger. Om høsten har vi benyttet Øyerhallen til
barmarkstreninger.

Økonomi
Årsoverskuddet for alpingruppa ble i 2018 på kr 88 624.
Den største dugnaden i 2018 var netting til NM alpint, som ble arrangert i Hafjell av Lillehammer
Skiklub.

Målsettinger for 2019
•
•
•
•

Få flere foreldre til å bli funksjonærer.
Øke kompetansen hos trenere/foreldre.
Arrangere en sosial tur for utøvere og foreldre.
Få flere utøver til å være med på renn.

Styret i ØTI Hafjell Alpint
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Årsmelding for ØTI undergruppe – Ski 2018
Styret 2018
Leder:

Roar Øien

Sportslig leder:

Erik Lagethon

Kasserer:

Per Finborud

Finansansvarlig: Stein Plukkerud
Sekretær:

Merethe Lerfald

Styrets arbeid
Det er gjennomført 6 styremøter i 2018.
Vi har stort sett behandlet daglige, driftsmessige saker i perioden.
Sportslig plan er blitt revidert i perioden.
Vi har gjennom året arrangert Øyersprinten, Hafjell Skimarathon og motbakkeløpet Hafjell Opp. I
tillegg er vi medarrangør av Lillehammer Trollski Marathon. Arrangementene er vår strategi i forhold
til å skaffe inntekter og bruk av dugnadsressursene vi har. Vi synes at vi har lykkes bra med denne
strategien, noe som gir muligheter til at godt aktivitetsnivå. Deltakelsen på Hafjell Skimarathon var i
underkant av 1 000, og Øyersprinten med ca 200, som er en liten nedgang fra i fjor.
Friidrettsutvalget og Orienteringsutvalget har ingen aktivitet i 2018.
Hoppgruppen er aktiv og har sitt eget budsjett til drift og aktiviteter.

Medlemmer og rekruttering
Det er totalt 79 aktive medlemmer fra i alle aldre, men antallet seniorer er noe usikkert. Det har
ellers kommet til noen nye medlemmer og en del har falt fra. Vi opplever litt svakere rekruttering
enn tidligere. Tendensen er at antall medlemmer synker. Rekruttering, samt beholde løpere, vil være
en prioritert sak for styret i 2019.

Sportslige aktiviteter
Det har vært mange sportslige aktiviteter i skigruppa. På våren/ sommeren og høsten har vi div.
aktiviteter/ treninger i skogen, orientering, langturer, intervaller, rulleski, terrengløp som
Sørdalskarusellen og fjellturer. I år ble det også arrangert tre dagers Sommer camp, fra 10-16 år, uka
før skolen startet.
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Vi har hatt to samlinger, begge lagt til Gålå. En treningssamling for aktive fra 5.trinn og eldre og en
miljøsamling for alle aktive i skigruppa. Slike samlinger er viktig for miljø, trening og trivsel for
utøvere, foreldre og trenere.
Fellestreninger starter i uke 41, etter høstferien. Rennstart er i starten på desember og varer fram til
påske. Vi har mange aktive på start i både lysløyperenn, kretsrenn, Ungdommens Holmenkollrenn,
Hovedlandsrenn, Junior-NM og NM.

Anlegg og utstyr
Musdal: Arbeidet med justering av løypetrase og ny belysning er i gang. Det er søkt og innvilget
spillemidler til utskifting av lysene i løypa.
Øyer idrettsplass:
Det arbeides nå med utvidelse av klubbhuset, der målet er å få realisert dette til sommersesongen
2020. Det er solgt seks av totalt syv tomter, der hus er oppført og under oppføring.
Mosetertoppen skistadion:
Mosetertoppen Hafjell AS har utviklet anlegget videre ved å bygge ny sprintløype med lys, ny og
utvidet parkering og rulleskitrase.
Mosetertoppen Hafjell AS har stått for organisering av finansiering og av driften av anlegget i 2018,
ØTI, som har hatt tilgang til bruk av hele anlegget har således ikke hatt noen form for kostnader
knyttet utbygging eller drift.

Økonomi
Alle sponsoravtaler ble reforhandlet i 2018. Samlet verdi på disse er for 2018 kr 232 000,- eks mva.
Varigheten på disse avtalene er 1-3 år.
Mosetertoppen Hafjell AS, Hafjell Maskin AS, Swix og Madshus har vært viktige bidragsytere for ØTI
ski i året som har gått.
Sponsorer av Hafjell Ski Marathon og evt Hafjell Opp vil fortrinnsvis bli kunne tilbudt
bransjeeksklusivitet, men det er viktig å skille mellom sponsorer til arrangementene og de som
sponser skigruppas øvrige aktiviteter og drift. Programsponsorer ved arrangement organiseres av
rennkomiteene.
Viser for øvrig til skigruppas regnskap.

Målsettinger for sportslig aktivitet i skigruppa
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Visjoner og mål er vedtatt i forbindelse med utvikling av sportslig plan, gjeldene for perioden 201618. Skigruppa har i denne planen satt følgende visjon for sitt arbeid:
ØTI-ski ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta i skiaktiviteter i et godt miljø hvor alle
kan trives og hvor de skal ha muligheten til å oppleve glede, utvikling og mestring gjennom fysisk
utfoldelse.
Kortversjonen er: Bli(d) på ski!
Med grunnlag i denne visjonen har vi satt følgende hovedmål;
•

ØTI- ski skal være en klubb med glade utøvere og inkludere alle.

•

Vi skal legge forholdene til rette for løpere med høye prestasjonsmål, slik at klubbens løpere
har mulighet til å hevde seg i toppen regionalt og nasjonalt.

•

Fokus på trening, skiglede og de enkeltes prestasjoner.

Denne visjonen skal oppnås gjennom følgende strategier;
•

Tydelige krav og forventninger til skigruppa, de aktive og foresatte.

•

Prioritering av arbeidet med å unngå frafall av medlemmer på de ulike alderstrinn.

•

Samarbeid og helhetstenkning i og mellom gruppene og hovedlaget.

Sikring av økonomien gjennom dugnadsarbeid, tilskudd, ulike arrangementer og sponsorinntekter.
Roar Øien
Leder for Ski-gruppa
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ÅRSMELDING ØTI TURN 2018
Styret:
Leder: Joakim Hübinette
Nestleder: Ingvild Skuterud
Kasserer: Anna Prestegården
Trenerkontakt: Kristin Sivertsen
Sekretær: Terje Mosveen
Materialforvaltere: Mona K Hagen /Tonje Brendløkken

Styrets arbeid
Vi er to stykk nye i styret 2018 leder og kasserer. Styret har hatt 7 møter gjennom året hvor vi
har jobbet med spørsmål rundt trenere, turngruppa og de faste arrangementene.

Medlemmer og rekruttering
Høsten 2018 har det vært noen færre aktive blant de aller minste, men dette har virkelig tatt seg
opp våren 2019. Vi har måtte løfte noen av de eldste på 4-5 opp til gruppe 6-7. Dette har fungert
bra, ser ut til at de va klare for å ta et steg videre. I 10- 12 så har det også i år vert full pågang og
mange ivrige turnere, og det er veldig gledelig å se. Aktiviteten er stor og turngruppa har
registrert rundt 150 medlemmer. Vi setter også veldig stor pris på alle utøverne som kommer fra
Fåvang og Ringebu.

Trenere/kurs
Vi har fått inn noen nye trener fra høsten 2018. Det er også rokert litt på hvilke som er hoved
trenere på de forskjellige trinnene. Vi har mange ivrige og dyktige trenere som holder hjulene i
gang hver uke, TUSEN TAKK.
Trenerne har deltatt på følgende kurs gjennom året:
-

Hjelpetrenerkurs.
Trener 1 kurs.
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Det jobbes med muligheten til å bli med å trene sammen med Gausdal. Dette for trenerutvikling
og muligheten til å prøve seg i litt andre redskap.
Vi setter stor pris på den innsatsen våre unge trenere gjør i turngruppa. Den er uvurderlig. I
tillegg har vi hatt god hjelp av noen voksne «hjelpere».

Sportslig aktivitet
Som alltid ble det avviklet juleavslutning i turngruppa. Dette har i tillegg til turnstevnet blitt et
høydepunkt for turnerne, hvor de får vist frem hva de har lært i løpet av sesongen.
Det vill i løpet av våren også bli arrangert en konkurranse i Trettenhallen.

Anlegg og utstyr
Det jobbes med innkjøp av en ny bom da den gamle har gjort sitt, vi har fått inn tilbud fra en
leverandør men jobber med flere da dette er en betydelig investering.
Turngruppa sitt ønske om at utvide hallen går videre og det er satt opp en gruppe som skall
jobbe videre med dette. Ansvaret er lagt over på leder i ØTI men vi vil vare godt representert og
fortsette at drive på i dette prosjektet.
ØTI turngruppa har base og alt utstyr i Trettenhallen.

Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 7000 mot et overskudd på kr 269 444 i 2017
(Turnstevne).

Målsettinger for 2019
Målsetting for 2019 er å opprettholde tilbudet og antall medlemmer som foregående år. Ellers er
det alltid ting som kan justeres og bli bedre, så styret setter pris på innspill fra foreldre/trenere.
Vi satser på å fortsette å sende trenere på kurs for at disse skal være godt skolert. Turn er et
breddetilbud for barn mellom 4-18 år, og skal gi bevegelsesglede og være individuelt tilpasset.

Tretten, den 15.02.19
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Joakim Hübinette, leder

Anna Pretegården, kasserer

Ingvild Skuterud, nestleder

Terje Mosveen, sekretær

Kristin Sivertsen, trenerkontakt
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