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Styrets sammensetning (januar til juli) 
 
Styreleder: Petter Johnsen 
Nestleder: Anne Bjørkenes Christiansen  
Styremedlem/materialforvalter: Yngve Stiansen 
Styremedlem: Caroline Grønvik Gullhav 
Styremedlem: Mohammed Ali Chkontana 
Styremedlem: Birgit Byklum 
Styremedlem: Annette Andersen 
 
Varamedlem: Vanja Haltorp 
 
Styrets sammensetning (august til desember) 
 
Styreleder: Petter Johnsen 
Nestleder: Anne Bjørkenes Christiansen  
Styremedlem/materialforvalter: Yngve Stiansen 
Styremedlem: Caroline Grønvik Gullhav 
Styremedlem: Mohammed Ali Chkontana 
Styremedlem: Birgit Byklum Bjerke 
 
Fast møtende vara: Vanja Haltorp 
 
Styret ble endret i august 2018 da Annette Andersen ble ansatt i Arendals Turn Forening som trener, og gikk 
derfor ut av styret. 
 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 79 saker i 2018. I tillegg har det blitt avholdt en rekke diskusjonsmøter 
og saksmøter underveis.  
 
Daglig leder 
Ordningen med daglig leder er videreført i 2018, med Hilde Tønnesen som som daglig leder for ATF. Hun er 
ansatt i en 50% stilling. Rollen er avsluttet ved utgangen av 2018, og vil i 2019 slås sammen med sportslig leder. 
 
 
Spesielle oppgaver: 
Styret har hatt hovedfokus på følgende i styreperioden: 
 

Reetablering av trenerstab og miljø etter større utskiftning av trenere i teamgym 
Større bredde og mer aktivitet i hallen/effektivisere timeplanen 
Trivsel blant gymnaster og ansatte 

 
 
 



 

  

Styret har hatt fokus på verdiene til Arendals Turforening: 
 

1. Turn for alle 
2. Glede og stolthet 
3. Vennskap og respekt 

 
Målene og verdiene har vært førende for styrets arbeid i styreperioden.  
Styret er av den oppfatning at man er godt på vei til å nå målene som ble satt for perioden.  
 
Styret har i året som har gått arbeidet med flere strukturelle endringer, primært ved nyansettelse av trenerstab 
der vi nå har fått ett svært godt og fokusert trener apparat, samt samkjøring av dette sammen med daglig leder.  
Ny organisasjonsstruktur vedtatt i årsmøtet 2018 er implementert i 2018.  
 
Det er også vært en stor økning i aktivitet på apparatturn under vår og høst 2018, og feler nye partier er etablert. 
 
Vi ser at foreldregruppene ikke har vært like godt implementert som vi skulle ønske og stor belastning har falt på 
enkelt individer, som har gjort en stor innsats for å videreføre foreldregruppenes oppgaver. Det er i siste kvartal 
gitt ett mandat til å reetablere foreldrelaget for teamgym og powertumbling slik at vi får definert oppgavene tydelig 
og få nye (og gamle) ressurser inn til å bidra til driften av denne oppgaven. Forventet ny oppsetning tidlig 2019. 
 
Det er etablert en velfungerende arrangementskomite i tillegg til en NM Kvalik-komite som gjennomførte ett flott, 
men både omfattende og krevende NM-Kvalik arrangerte. 
 
Strukturen i konkurranseavdelingen er godt implementert rundt ny (midlertidig) sportslig leder og nye trener 
resurser, og er nå på god vei dit vi ønsker, med gode sportslige resultater. For seniorer har det under høsten blitt 
etablert ett godt samarbeid mellom Arendal, Grimstad og Kristiansand turnforening, der det er målet og stille 
felles lag i nasjonale konkurranser (NM) i 2019. 
 
Breddepartiene er utviklet til å ha to nivåer i GYM-partier og TROPP-partier. Det er stor pågang på medlemmer 
og det har vært flere partier med ventelister.  
 
Styret har videre arrangert en sommeravslutning og ett informasjonsmøte for alle trenerne. 
 
 
 
 
Aktivitet og prestasjoner 
 
Foreningens aktiviteter i 2018 har vært orientert rundt disse hovedgruppene: 

• Teamgym og powertumbling 

• Apparatturn 

• Rytmisk sports gymnastikk 

• Gymlek 

• Freerunning 

• Masters og veteran 

• Grenseløs turn 
 



 

  

Alle partiene har høy aktivitet og flere parter er fulle og har hatt venteliste. Apparatturn har hatt god økning i 
aktivitet med nye åpne partier, samt aktive konkurranse partier. 
 
Felles for alle gruppene er at det skal være turnglede. Medlemmene skal skape gode vennskap og gode verdier 
gjennom turn. 
 

Teamgym og power tumbling 
 
TeamGym Junior kvinner 2018 
En meget blandet gruppe der består af 23 udøvere fra 13-17 år. Forrige halvår, har vi arbejdet 
mest på stabilitet og at løfte bundniveauet på tværs af alle tre discipliner. 
På grund af den store aldersspredning, er der også en stor niveauforskel. Den yngre gruppe viser 
dog solid fremgang, og har leveret gode præstationer deres første år som konkurrencegymnaster i 
juniorklassen. 
Af nævneværdige resultater denne sæson, kan nævnes: 
- 3x guldmedalje i rekruttklassen til SM 2018 
- 1x guld og 2x søvl i juniorklassen til SM 2018 
- 2 tropper pr. disciplin kvalificeret til NM i Nasjonale Klasser 
23. marts rejser vi til NM i Nasjonale Klasser og kommer forhåbentligt hjem en oplevelse rigere. 
Derefter retter vi vores fokus og energi mod at blive klare til NM i TeamGym til november. 
 
Powertumbling 
Powertumbling-gruppen består i skrivende stund af 17 udøvere i alderen 9-16 år. Både 2018 og 
2019 har primært været præget af basis. 
Niveauet stiger stødt, og der er flere og flere som begynder at konkurrere serier der opfylder 
kravene til eliteklassen. 
Ved sidste konkurrence i Danmark, vendte vi hjem med en 4. plads i elite mini jenter og en 3. 
plads i B-rækken mini gutter. 
 
TeamGym Mini-rekruttjenter 
Mini-rekrutt er et parti vi har haft længe, men med et par års pause. Det er nå startet op igjen som et åpent parti. 
Forskellen denne gang er, at mini-rekrutt ikke er et lukket parti. Dvs. at de som har lyst, kan være med. Vi 
begyndte i august 2018 med en helt ny gruppe der alle kom friskt ud af Gymskole. Tiden har gået med at prøve 
at sikre et godt teknisk, fysisk og mentalt fundament for fremtidig succes i sporten. Sideløbende med dette er 
jentene også langsomt blevet introduceret til sportens tre discipliner, og skal for første gang konkurrere i to af 
disse ved Kretsserie i Froland den 10. marts. 
 
Tropp 
Tropp er store partier 9-10 år, 11-13 år og 14-17 år. 
De to yngste partiene har vært fulle. De er en gjeng med barn/ungdom som virkelig er ivrige. De er sjelden borte 
fra trening og vi ser stor framgang på disse. Med de eldste gjelder akkurat det samme, men er et litt mindre parti 
da de er kommet i en alder som gjør at valgene ofte blir forskjellige/flere. Disse partiene trener 4 timer pr uke. 
Fantastiske flinke hjelpetrenere. 
  
Gympartiene 
Gympartiene er mindre partier, men også i alderen 9-17 år. De trener 1 time pr uke, og noen av de trener på to 
partier. Vi er flere hovedtrenere og hjelpetrenere. Det har vært god progresjon og partiene har vært fulle. 
 



 

  

 
 

Apparatturn 
 
Apparatturn konkurranse, gutter 
 
Vi har per i dag tre gutter i ATF som konkurrerer i apparatturn på nasjonalt nivå.  
  
Apparatturn består av de seks apparatene; matte, bøyle, ringer, hopp, skranke og svingstang. Dette er nesten 
seks ulike idretter å regne så det krever mye trening. Guttene trenes av Asbjørn Rose og Arild Pfaff. Vi trener 10-
12 timer i uka, vanligvis fire dager i hall og to dager med hjemmetrening.  
  
I 2018 tok vi steget inn i nasjonale konkurranser. Da var det over 30 år siden det deltok noen fra Aust-Agder i 
apparatturn, menn fra Aust-Agder.  Vi deltok på to av tre Norgescup stevner og tre lokale/regionale konkurranser. 
De to Norgescupstevnene gikk i Bergen og i Lørenskog. De tre lokale konkurransene var Agderpokalen i 
Grimstad, Sørlandspokalen i Kristiansand og SM som i 2018 ble holdt i Kristiansand. Vi har også deltatt i lag 
konkurranser i Norges Cup. 
   
I de lokale/regionale konkurransene stiller Mandal, Vågsbygd, Kristiansand og Arendal som stiller med gutter. Her 
er det Kristiansand som er vår "argeste" konkurrent. Vi henger godt med selv om de som oftest ligger et hakk 
eller to bedre an på resultatlistene enn våre gutter. Men vi trøster oss med at vi ikke har fulltidsansatt trener som 
de har, og da ikke har anledning til å trene så mange timer i uka som det de har. Men vi biter oss fast og er 
innstilt på å gi dem konkurranse i 2019J 
  
Apparatturn konkurranse, jenter 
 
Apparatturn deltar i konkurranser og jobber godt med å utvikle ferdigheter hos medlemmene. 
 
Apparatturn aspirant 
En gledelig nyhet er at vi i 2018 har klart å etablere et lenge etterlengtet aspirantparti i ATF for apparatturn. 
Gruppa trenes av de tidligere apparatturnerne Even Askildsen og Jan Myrslo. Gruppa består av seks gutter og 
seks jenter og flere av disse er også kommende konkurranseutøvere om kort tid. Mao er apparatturn for gutter i 
ferd med å danne et miljø i ATF som en skal svært langt tilbake i tid for å finne tilsvarende til i Aust-Agder. 

 
Rytmisk sports gymnastikk 
Rytmisk sports gymnastikk har vært en økende aktivitet de siste årene i Arendals turnforening, men denne våren 
sto vi helt uten trenere, og denne aktiviteten ble dessverre avsluttet. Gymnastene som ønsket å forstette med 
rytmisk sports gymnastikk ble henvist til Tvedestrand turn forening, og andre ble gitt plass på andre partier i 
Arendal turn forening. Rytmisk sportsgymnastikk er dessverre ett avsluttet kapitel i Arendals turn forening. 
 

 
Gymlek 
Gymlek 1 og 2: Som navnene antyder er dette partier hvor det er fokus på lek og bevegelse. Trenere og foreldre 
tilrettelegger stasjoner og apparatløyper. Gjennom lek, repetisjon og iherdig innsats ser vi store fremskritt og mye 
idrettsglede. Gymlek 1 og 2 har deltatt på juleshow i desember.  
Gymlek mini ble holdt 12 utvalgte lørdager i 2018 med drop-in for barn fra 2-5 år. 3 trenere har bidratt til Gymlek 
mini. 



 

  

 
 

Free running 
Freerun handler om å pushe greners, vi holder på med alt fra løping på egg til akrobatiske saltoer. I tillegg jobbes 
det med og overgå frykten for høydeskrekk og prestasjonsangst. Det er stor framgang på alle utøvere som i 2018 
har vært fulle partier både onsdag og fredag. 
 
 

Masters og veteran 
MASTERS er tilbudet til de over 16 år. Bygger på konsepter GymX som er styrke og trening gjennom 
basisferdigheter i turn, samt AcroYoga. 
 
Bodil Jacobsen og Marit Elisabeth Andersen har tatt seg av veteranene i Arendals Turnforening i året som er 
gått. Vi holder som kjent til oppe i Atletica, og mange av de gode, gamle medlemmene har vært aktive der. 
Foruten ukentlig trening to ganger i uken har vi prøvd å holde liv i "veterantroppen". I tillegg driver Arendals 
Turnforening ukentlig styrketrening (vannaerobic) i svømmebassenget i Stintahallen med Marit som instruktør. 
 

Grenseløs turn 
Oppnå et miljø og en trivsel der barn kan finne sin styrke i samsvar med andre i noe samme tilstand og situasjon. 
Få en mulighet til å bli sett og ikke minst få plass i idretten på lik linje som andre barn. Hovedfokus har vært å få 
igang å mestre det å sette sammen en frittstående rutine, da inkludert en god del deløvelser som å rulle for- og 
baklengst, vise balanse og smidighetsferdighet, til sist tørre å stå frem og vise hvem man er som er noe av 
hovedbudskapet bak treningskonseptet. Er et ikke-diagnose spesifikk treningstilgang der interaksjon og 
forståelse for holdning og trening som vektlegges, mer psykososiale faktorer gjennom en kroppslig tilgang, lære å 
kjenne kroppen og se muligheter. 
 
 
 

Fremtiden 
I 2019 er det ansatt ny sportslig leder som kommer til å jobbe med å utvikle klubben videre. Vi vil da samle daglig 
leder og sportslig leder i samme rolle og håper at dette vil gi oss en mer effektiv organisasjon. Klubben er i dag 
etablert som en av de fremste klubbene innen troppsgymnastikk, og vi vil jobber videre med å beholde og styrke 
denne posisjonen. Klubben kommer til å ha ett svært sterkt trenerteam der vi kommer til å bidra til landslag og 
nasjonale treningssamlinger.  
Klubben har i dag aktivitet innen power tumbling, og dette er en gren som klubben ønsker å satse videre på og 
styrke, da vi ser at dette kan være ett godt supplement til tropps gymnastikk, samt en god måte å rekruttere flere 
gutter til miljøet. Klubben vil aktivt jobbe for formell etablering av power tumbling i Norge, samt arrangere 
samlinger og konkurranser innen power tumbling. 
 
Apparat turn er ett miljø som vokser i Arendals turn forening. Dette er ett miljø som vi håper fortsatt vil være sterkt 
i fremtiden og at vi kommer til å se gode resultater fra.  
 
Vi skal utvikle, og se mer på mulighetene og konseptene for de yngste. Her tenkes spesielt på GymLek og 
GymSkole. 
 
Masters-partiene skal utvikles med fokus på folkehelse. 
 



 

  

 
 

 
 
 

 
Medlemstall 2018 
 
Klubben har hatt en reduksjon i antall medlemmer fra 2017 til 2018 139  
  
Tall fra 2018 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 - år Sum 

Kvinner 48 492 80 9 46 676 

Menn 24 159 39 9 21 252 

Totalt 73 651 119 18 67 928 

 
 
Økonomi 
 
 
Inntekter 
Hoveddelen av inntektene til klubben kommer fra treningsavgifter, medlemskontingent og inntekter fra 
arrangementer. Inntekter fra treningsavgifter og medlemskap er redusert fra 2017, da vi har måtte redusere 
antallet plasser på flere partier da både plass og trener kapasitet var sprengt.  
Vi har også fått på plass en ordning med Arendal Kommune der de bidrar med ett årlig beløp for slitasje på 
apparater som følge av videregående skoles bruk av disse.  
Totale inntekter for klubben er over budsjett og skyldes primært høyere inntekter enn budsjettert for 
arrangementer, tilskudd fra Arendal Kommune, og dugnads inntekter som ikke er budsjettert da disse har 
tidligere vært foreldrelag, men er nå tatt inn i Arendals turnforenings regnskap. 
Vi har stor pågang på medlemmer, og vil fortsette å se på muligheten for å utnytte "oppvarmingsflaten" og hallen 
bedre, slik at vi igjen kan øke antallet.  Men det vil også bety at vi må ha flere trenere/hjelpetrenere.    
 
Utgifter 
 
Klubbens utgifter er i hovedsak fra lønn, deltagelse på konkurranser, materiell vedlikehold, og utgifter til 
arrangementer. Den største utgiftsposten for klubben er lønn. Klubbens totale utgifter er over budsjett som 
skyldes høyere kostnader til arrangementer og noe høyere lønnskostnader en budsjettert, samt utgifter til 
foreldrelag som ikke er budsjettert da disse har tidligere vært foreldrelag, men er nå tatt inn i Arendals 
turnforenings regnskap. 
. 
Ordinært resultat 
I budsjett for 2018 ble det budsjettert med ett overskudd på 307 404. Ordinært resultat for 2018 viser ett 
overskudd på 624 564. Inntekter og utgifter er høyere enn budsjettert, men primære avviket i resultat skyldes 
tilskudd fra Arendal kommune på 300 000, for slitasje på apparater. 
 
Det arbeides med bedre utnyttelse av hallkapasitet så det kan tas i mot flere på breddepartiene for å sikre stabile 
inntekter fremover. Lønnskostnadene har steget i takt med medlemstallet, så et viktig fokus er best mulig 
forvaltning av trenerressursene.  



 

  

  
En annen viktig inntektskilde er arrangementer. Det er mange klubber som ønsker de nasjonale arrangementene, 
så det arbeides med å utvikle foreningens egne arrangementer slik at disse blir gode kilder til 
arrangementsinntekter. Det er kontinuerlig investeringer i apparater, og fokuset er nå på godt vedlikehold av 
utstyret i hallen, samt avsetting av driftsoverskudd til sparing slik at penger er tilgjengelig når man må erstatte 
utslitte apparater.   
 
 
 
 
 
Styret i Arendals turnforening 2018 
 

Arendal, 21. mars 2019    

    

    

    

Petter Johnsen - leder  Anne B Christensen - nestleder 

    

    

    

Yngve Stiansen - materialforvalter  Birgit Byklum Bjerke - styremedlem 

    

    

    

Mohammed A Chkontana - styremedlem  Caroline Grønvik Gullhav - styremedlem 

    
 


