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Årsberetning
TUIL Tromsdalen Turn
2021
Styrets sammensetning
Leder: Synne Guldbrandsen
Nestleder: Janne Aune
Øvrige styremedlemmer:
• Vanja Poppe Skipenes
• André Sandmo Wilhelmsen
• Marte Nordheim
• Børge Punsvik
• Cathrine Friberg Moe
• Jøran Heimdal
Varamedlem:
• Sandra Wilhelmsen

Styrets arbeid
1. Styremøter
Det har vært avholdt åtte ordinære styremøter (i hovedsak på Teams) siden årsmøtet i 2021,
i tillegg til hyppig dialog og raske beslutninger i styregruppen på Messenger. Saksliste sendes
normalt ut på forhånd og det føres protokoll for hvert møte. Faste saker er status på
økonomi, medlems- og trenerstatus, samt kjerneaktivitet og øvrige arrangementer.
Hovedfokus gjennom hele 2021 har vært håndtering av aktivitet for medlemmer og trenere i
forbindelse med koronapandemien.

2. Styrets oppgaver
Styrets viktigste oppgaver har vært å opprettholde en sunn drift i klubben med fokus på
medlemshåndtering og treneroppfølging. Spesielt for perioden har vært håndtering av drift i
henhold til stadige restriksjoner/pålegg i forbindelse med koronapandemien.

Det har vært nok et spesielt år, med redusert aktivitet i perioder med høyt smittetrykk i
Norge og/eller lokalt i Tromsø. Muligheten for å drive kommersiell aktivitet har vært
begrenset, og styret har jobbet med å begrense de negative økonomiske konsekvensene
pandemien medfører.
Det har tidvis vært utfordrende å sikre nok trenere på partiene, grunnet oppblomstring av
korona og testing/nærkontakter/karantene osv spesielt for ungdomsskole- og VGS-elever.
TUIL Tromsdalen Turn har opplevd et frafall siden pandemien startet, og var ved utgangen av
2021 på 551 medlemmer fordelt på 22 partier.
Rekruttering av nye trenere har vært et gjennomgående fokus hele året, både gjennom
annonsering i egne og andre kanaler, oppslag på relevante steder. Utdanning av våre trenere
og kompetansehevende tiltak har vært svært begrenset i perioden, grunnet avlyste kurs og
aktiviteter fra krets og forbund.
Barnekretsturnstevnet som skulle arrangeres sommeren 2020, ble nok en gang avlyst i 2021.
I skrivende stund krysses fingre og tær for sommeren 2022.
Sommerturn og drop-in ble mulig å gjennomføre, men opplegget måtte justeres for å være i
henhold til gjeldende smittevernsregler. Slike aktiviteter gir klubben en god og viktig inntekt.
Styret valgte våren 2021 å bytte medlemshåndteringssystem til Rubic, etter gode erfaringer
hos TUIL Fotball og i andre turnklubber. Systemet fungerer utmerket med alle funksjoner
samlet på ett sted – medlemshåndtering, fakturering, drop-in, ventelister,
dugnad/hallvakter, arrangementshåndtering mm, og vi er svært fornøyd med løsningen.
Sportslig leder kom tilbake fra svangerskapspermisjon i april, og overlappet i en periode med
de to vikariatene som hadde håndtert sportslige og administrative oppgaver i perioden fra
sommeren 2020.
Sparebank 1 Regnskapshuset har ført regnskapet for klubben i perioden. De leverer
kvartalsvise regnskapsrapporter som presenteres for styret.

3. Aktivitet
TUIL Tromsdalen Turn har til tross for koronarestriksjoner deltatt på flere konkurranser i
2021 med følgende resultat:
•

Klubbkonkurranse arrangert av TUIL med Tromsø Turnforening 9.mai, veldig viktig
for å holde oppe motivasjonen på konkurransepartiene i en tid da alt annet ble
avlyst. Konkurransen ble streamet som en test for TUIL Media:
o Rekrutt – TUIL deltok med tre lag og tok tre gull, TTF deltok med ett lag og
fikk to sølv
o Junior – Både TUIL og TTF deltok med et kvinnelag og et mixlag. TTF tok gull i
alle øvelsene
o Senior – Kun TUIL som deltok med et kvinnelag og et mixlag

•

•

Opplandspokalen 2021, digital deltagelse, bidrag filmet og innsendt av trenerne etter
strenge regler. Det var 17 lag påmeldt, og 137 (!) startende tropper, og konkurransen
ble streamet 5.juni:
o Rekrutt trampett – TUIL fikk 2., 8. og 10. plass
o Rekrutt tumbling – TUIL fikk 4., 7. og 9. plass
o Junior trampett – TUIL fikk 17. og 19. plass i kvinneklassen, og 15. og 16. plass
i mixklassen
o Junior tumbling – TUIL fikk 27. og 28. plass i kvinneklassen, og 10. og 12. plass
i mixklassen
o Junior frittstående – TUIL kvinner fikk 22.plass og TUIL mix fikk 4.plass
o
Julepokalen 2021: Etter initiativ fra sportslig leder utviklet klubben et nytt konsept,
Julepokalen, som ble arrangert for første gang desember 2021. Vi var kjempeheldige
og fikk støtte til alle kostnader tilknyttet arrangementet fra Samfunnsløftets tiltak
«Åpne dører», og vi ville aldri kunne gjennomført uten denne støtten. Det er et mål å
kunne innføre dette som et fast arrangement hver desember, der vi inviterer de
andre lagene i kretsen til en uformell og gøy førjulskonkurranse hos oss i Tromsdalen.
Vi fikk også testet ut å legge gulv i fotballhallen for gjennomføring der, samtidig som
vi kunne benytte turnhallen til trening.
Den planlagte treningssamlingen dagen før konkurransen måtte utgå grunnet
koronarestriksjoner, og de samme restriksjonene gjorde at vi kun kunne ha svært
begrenset med publikum i hallen. Det deltok ca 100 gymnaster fra 5 klubber i
kretsen, to lag måtte avlyse på kort varsel grunnet koronasmitte innad i laget. Det var
med klump i halsen vi kunne erklære arrangementet for åpnet, etter lang tids
avbrudd på fysiske treffpunkt, og tilbakemeldinger fra klubbene som deltok var at
Julepokalen bidro til å sikre motivasjon framover i et ellers tungt turnår.
Resultater TUIL:
o Rekrutt trampett – 1. og 2.plass
o Rekrutt tumbling – 1. og 2.plass
o Junior trampett kvinner – 1.plass
o Junior trampett mix – 1.plass
o Senior trampett kvinner – 1.plass
o Senior trampett mix – 2.plass
o Rekrutt tumbling – 1. og 2.plass
o Junior tumbling kvinner – 1.plass
o Junior tumbling mix – 1.plass
o Senior tumbling kvinner – 2.plass
o Senior tumbling mix – 1.plass
o Frittstående – gull i alle klasser
o Vandrepokal rekrutt – TUIL 2
o Vandrepokal junior – STIL
o Vandrepokal senior – TUIL

•

•

•

Sommerturn: Turngruppa arrangerte sommercamp for tredje gang, og i 2021
opplevde vi sterk konkurranse fra andre sommeraktiviteter, spesielt Tromsø
kommunes gratistilbud som sammenfalt med to av ukene vi hadde camp. Vi gikk i
pluss, til tross for at vi måtte avlyse den ene campen grunnet for lav påmelding, men
på langt nær på det nivået som vi hadde ønsket.
DROP-IN tilbud i turnhallen: Dette tilbudet har gått fast hver fredag og søndag når
det har vært mulig å gjennomføre i hht smitterestriksjoner. Sommeren 2021 ble det
også gjennomført drop-in i uke 33 og 34, med god oppslutning.
Våroppvisningen måtte utgå grunnet restriksjoner, og heller ikke juleoppvisningen
ble gjennomført på tradisjonsrikt vis. For de partiene som ikke deltok på Julepokalen
arrangerte vi «parti-oppvisninger» inne i turnhallen som avslutning på turnåret 2021,
kun for foreldre/søsken i hht restriksjoner. Dette ble en svært positivt mottatt
avslutning på turnåret, i en tid da det meste ellers ble avlyst.

Portaler og hjemmesider
Turngruppen benytter hjemmesiden http://tuilturn.no som er driftet av domeneshop.no.
I tillegg benytter styret google mail og google disk for epost og lagring av elektroniske
dokument, herunder møtereferat.
Laget har også Instagram, og en egen åpen Facebook side. Facebooksiden ble av uklare
årsaker nedstengt uten forvarsel i oktober 2021, og det har vist seg umulig å få svar på
hvorfor eller å få gjenopprettet siden til tross for gjentatte forsøk. Februar 2022 ble det
derfor besluttet å opprette en helt ny side, da dette er en svært viktig kommunikasjonskanal
mellom klubb og medlemmer. Lukkede Facebook grupper benyttes for kommunikasjon
mellom trenere og styret, samt for parti i turngruppen hvor trenere kan ha kontakt med
foreldre.
4. Investeringer
Klubben har i perioden gjennomført alle treninger på TUIL Arena II. Vi har tilgang til basishall
for alle over 6 år og motorikksal for de minste. Vi leier treningsflater, lagerplass, kontorplass
og betaler for fellesareal.
Høsten 2021 fikk vi støtte fra Sparebankstiftelsen til å kjøpe inn nytt utstyr, airtrack og
landingsmatter.
5. Resultat
Styret har jobbet hardt for å sikre en bærekraftig økonomi i klubben, utover fokus på
medlemsmassen blant annet gjennom å innhente midler fra støtteordninger og
samarbeidspartnere i et år der pandemien har forhindret normale inntektsbringende
aktiviteter. Dette har dessverre ikke vært nok til å hindre et negativt resultat på -46 877kr,
mot 95 166 i 2020.

Synne Guldbrandsen
(leder)

Tromsdalen, 15. mars 2022

5. Regnskap 2021

6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Innstilling: Medlemskontingenten beholdes uendret
Styret gis fullmakt til å vedta treningsavgift for turnåret 2022/2023.

7. Budsjett 2022
DRIFTSBUDSJETT 2022
Tuil Turn
Inntekter
Budsjett 2022
Offentlig tilskudd
180 000
Kompensasjonsavtale Tromsø Lodge & Camping
0
Grasrot
70 000
BKTS 2022
950 000
Våroppvisning
15 000
Juleoppvisning
250 000
Julepokalen
200 000
Medlemskontigent
220 000
Treningsavgift
2 100 000
Sommerturn
50 000
Div (aktiviteter ala åpen hall/drop inn o.l)
150 000
Dugnad TA2
100 000
Panteinntekt
5 000
Sponsor
100 000
MVA komp
500 000
Sum Driftsinntekter
4 890 000
Kostnader
Lønn
Feriepenger + arb.giveravgift (12+8%)
Halleie Basishall
Halleie Motorikk
Kontorutstyr/kontorleie
Regnskap
BKTS 2022
Våroppvisning
Juleoppvisning
Julepokalen
Sommerturn
Forsikringer/lisens
Gebyr bank/betalingsformidlinger
Kurs trenere (reise, diett)
Diverse
Sum direkte kostnader
DRIFTSRESULTAT

Budsjett 2022
1 100 000
220 000
1 500 000
250 000
150 000
150 000
600 000
5 000
40 000
150 000
25 000
120 000
35 000
50 000
20 000
4 415 000
475 000

8. Innkomne saker
Ingen innkomne saker

9. Valg 2022
Innstilling til styre i TUIL Tromsdalen Turn:

Synne Guldbrandsen

Velges for 1 år som leder

Marte Lalid Nordheim

Ikke på valg

André Sandmo Wilhelmsen Ikke på valg
Vanja Poppe Skipenes

Ikke på valg

Børge Punsvik

Ikke på valg

Janne Aune

Velges for to år

Malin Kiil

Velges for to år

Vegar Henriksen

Velges for to år

Varamedlem
Sandra Wilhelmsen

Styret vil konstituere seg på 1.styremøte etter årsmøtet.

Innstilling til kontrollutvalg:
Roald Amundsen

Ikke på valg

Erik Josefsen

Ikke på valg

Varamedlem: Merete Hauge

Innstilling til valgkomité:
Årsmøtet bes gi styret fullmakt til å oppnevne valgkomité.

