
Figur 1 Turnjenter foran Havmannen - Foto Pål Bikset 
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Foreningens sammensetning 

Styret 2017/18 Fra årsmøte til årsmøte 
Leder: Kristin Johansen. Ansvar for marked, sponsorer og web 

Nestleder: Ken-Gunnar Mathisen. Sponsoransvarlig 

Sekretær: Hege Strømnes. Ansvar for referater og andre skriveoppgaver 

Kasserer: Ingrid Jacobsen. Fører foreningens regnskap 

Medlemsansvarlig: Sissel Jørgensen 

Styremedlem: Hugo Johnsen. Materialansvarlig 

Styremedlem: Lena Erlandsen. Ansvar for arrangementer (kurs, reiser, stevner) 

Styremedlem: Ellen Michalsen. Ansvar for instruktører, trenerutvikling og -rekruttering.  

Styremedlem: Anne Hognestad. Ansvar for foreldrekontakter og dugnader 

Varamedlem: Berit Sørfjordmo 

Varamedlem: Lise Lillevold Haugjord, Ansvar for bekledning 

Andre roller 2017/18 Fra årsmøte til årsmøte 
Revisor: Siv-Eirin Strømnes 

Vararevisor: Sissel Hanne Holdahl 

Valgkomite: Eyvind Strømnes 

Valgkomite: Merete Markussen 

Vara til valgkomitéen: Stian Skogheim 

Basishallutvalg  
Leder: Stian Smørvik Skogheim, trener- og utøverrepresentant 

Medlem: Eyvind Strømnes, trener- og utøverrepresentant 

Medlem: Kristin Johansen, styrerepresentant 

Medlem: Åsmund Rajala Strømnes 

Medlem: Sissel Hanne Holdal 

Medlem:  Toralf Lian 

Medlem: Øystein Strømnes 
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Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 6 styremøter hvor 48 saker er behandlet.  

Oppgaver 
Styret har hatt fokus på de definerte satsningsområder for Rana Turnforening.  

1. Trenerutvikling/- rekruttering: 

• Hjelpetrenerkurs i Sandnessjøen, 7/1-17, 4 deltakere 

• Sikringskurs i Mo i Rana, 28-19/1-17, 4 deltakere 

• Dommerkurs i Trondheim, 24-26/3-17, 1 deltaker  

• Kretsdommerkurs i Narvik, 31/3-2/4-17, 2 deltakere 

• Trener 1 kurs i Bodø, 8-10/9-17 og 13-15/10-17, 4 deltakere  

• Hjelpetrenerkurs i Mosjøen, 3/12-17, 4 deltakere.  

• Sikringskurs i Mo i Rana, Januar 2018, 6 deltakere.  

• 3 avholdte instruktørmøter: april (evaluering og planlegging av ny sesong + pizza), august 

(planlegging av oppstart) og november (planlegging av juleforestilling m.m). 

• Inspirasjonsforedrag med lokal toppidrettsutøver og tidligere olympisk mester i kombinert, 

Kenneth Braathen, før oppstart av ny sesong (august). Fokus på basistrening, motivasjon og 

mestring. Praktisk økt i Ranahallen med visning og utprøving av øvelser direkte i etterkant av 

foredraget. 17 deltakere. 

 

2. Web og medlemsnett 

Ordinær oppdatering og bruk. For øvrig går veldig mye av elektronisk kommunikasjon via diverse 

Facebook grupper. Dette ser ut til å fungere bra.  

Sissel Haugen deltok på kurs i Mysoft 13. januar.  

 

3. Økonomi 

• Inntekter kr 1 545 254 mot kr 2 303 158 i 2016  (budsjett 2017 kr 1 420 000) 

• Resultat kr 45 010 betydelig  lavere enn 2016, men dette var forventet ettersom vi hadde  

BKTS i 2016 (budsjett 2017 kr 15.000) 

• Egenkapital kr 1 526 159 mot kr. 1 481 000 i 2016. 

• Tilskudd, sponsorinntekter og gaver kr 209 579 mot 481 922 i 2016 (budsjett 2017 kr 240 000) 

• Det er i 2017 investert i nytt treningsutstyr for kr 186 218. 

• Styret har i perioden valgt å redusere egenandelen ved reise for konkurranseutøverne, for bidra 

til økt deltakelse. 
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4. Anlegg 

• Tilnærmet lik treningskapasitet i kommunale gymsaler. 

• Investert i mye nytt utstyr.  

• Arbeidet for basishall har fortsatt. Vi er i løpende dialog med Gruben IL om et samarbeid på hall 

siden. Tegninger er klare, vi venter på ferdig reguleringsplan fra kommunen 

• Eyvind Strømnes er styremedlem og Kristin Johansen varamedlem i Rana Idrettsråd. Viktige 

posisjoner for å jobbe fram prosjektet basishall.  

 

5. Synlighet  

• Mye positiv redaksjonell omtale i Rana Blad 

• Web og Facebook 

• Stor deltakelse folketog 17. mai, ca 70 personer gikk under RTF fanen.  

• Stor oppslutning om vår årlige juleforestilling. Rana Blad steamet arrangementet. 

• Stor deltakelse på stevner og konkurranser 

• Salg av hettejakker og defileringsdrakter med profilering av Rana Turnforening og våre 

sponsorer 

• T-skjorter for trenere og frivillige, sponset av Sparebank 1 

 

6. Organisering  

• Klar rolle/arbeidsfordeling i styret og i diverse utvalg 

• Foreldrekontakter for barn/ungdomspartier 
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Aktivitet 2017/18 (årsmøte til årsmøte)  

Vi har deltatt på Pokalkonkurranse i Narvik før jul, hvor rekruttene fikk vandrepokalen etter seier i 

frittstående. Vi har også deltatt på en treningssamling i Ranahallen. 

 

Deltakelse stevner, konkurranser, oppvisning og samlinger.  

Tidspkt. Aktivitet Parti/ deltakere Antall Resultater / medaljeoversikt/ status 

24. – 26. 
februar, 
2017 

NNM- 
Troppsgym
nastikk, 
Bardufoss 

Rekruttropp i 
tumbling og 
trampett 

7 + 2 Resultat: 11- plass i tumbling av 24 tropper og 
14. plass i trampett av 27 tropper.  

12. – 14. 
mai, 2017  

Kretsturnst
evne for 
barn, 
Mosjøen 

Utøvere i skolealder 
fom 6 – 13 år fra 
ulike partier. 

80 + 11 Bra arrangement med over 600 utøvere fra sør-
fylket. God deltakelse fra Rana med 80 utøvere, 
11 trenere og 5 reiseledere. God innsats fra egne 
utøvere, trenere samt reiseledere.  

Juni 2017 Landsturnst
evne i 
Haugesund 

Dametroppen 18 Bra stevne, selv om været ikke var det beste.  

21. – 22. 
oktober 
2017 

Treningssa
mling 
troppsgymn
astikk i 
Rana 

Tropp 
konkurransepartien
e 

 Flott treningssamling med tilreisende trener. 
Deltakere fra Dønna og Bodø i tillegg til Rana.  

24. – 26. 
november 

Treningssa
mling 
apparatturn 
i Kabelvåg 

Turn jenter, 
konkurranse, 
rekrutter og junior 

16 + 3 Planlagt deltakelse på treningssamling, 
apparatturn. Uvær og stengte veier gjorde at 
reisefølge på 16 utøvere og 3 trenere måtte 
avbryte reisen før Saltfjellet   

6. - 8. 
november 
2017 

Pokalkonku
rranse i 
Narvik 

Rekrutttropp  Rekruttene fikk vandrerpokal etter seier i 
frittstående. 

12. des, 
2017 

Jule-
forestilling 

Alle Ca 300 Ca 600 tilskuere. Vellykket arrangement, med 
stor entusiasme blant utøvere, instruktører, 
arrangører og tilskuere. 

9. – 11. feb, 
2018 

KM Tropp, 
Mo i Rana 

Troppsgymnastikk 
konkurranse, 
rekrutt, junior og 
senior 

30 + 8 I KM på hjemmebane deltok vi med 21 rekrutter 
fordelt på 3 tropper, i tillegg 1 tropp junior 
kvinner, 1 junior mix og 1 senior mix. Alle 
utøverne har grunn til å være stolte av sin 
innsats, og vi fikk medaljer i alle klassene. 
Som trenere er vi veldig fornøyde med sesongen 
foreløpig, og vi samtidig takke alle 
frivillige/styremedlemmer fra alle kanter som 
stilte opp på KM. All den innsatsen og 
tilstedeværelsen gjorde at vi kunne bruke helgen 
til å være trenere. 
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Kretsmesterskap troppsgymnastikk 2018 

Vi hadde ansvaret for årets KM i troppsgymnastikk. Dette var første mesterskap i vår regi på mange år. Vi 

hadde bra oppslutning rundt arrangementet med ca 200 deltakere. Mange av disse kom langveisfra. Spesielt 

morsomt var det at Mosjøen og Sørvågen deltok i konkurranse for første gang. 

Selve konkurransen ble avholdt lørdag 10.02. Gjennomføringen gikk bra, og med nok dommere i hallen ble 

det kort ventetid mellom hver opptreden. 

For våre utøvere ble det også en fin helg med gode resultater: 

1 gull, 3 sølv og 1 bronse i rekrutt klassen. 

2 gull og 1 sølv i junior klassen. 

1 sølv og 1 bronse i senior klassen. 

Tilreisende deltakere bodde på Mo ungdomsskole, hvor det også ble servert festmiddag lørdag kveld. 

Søndag var det mulig å trene i Ranahallen for de som hadde krefter igjen til det. Her deltok ca 50 utøvere. 

Vi synes vi klarte oss bra som arrangører av mesterskapet. Hadde det vært mulig å skaffe dommere lokalt 

ville vi også hatt litt mer igjen økonomisk, da reisekostnadene for å få hentet inn dommere var store. Dette vil 

vi følge opp med kretsen for å få mer fokus på utdanning av dommere i regionen. 

Takk til alle som var med å bidro til et godt arrangement! 
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Endringer i partier høsten 2017 

• Turn jenter: ny omorganisering. Kun konkurransepartier videreføres og tilbys ekstra treningstid. 

Utøvere som ikke oppfyller inntakskrav tilbys plass på andre partier. Innebærer to nedlagte grupper. 

• Idrettens grunnstige: økes fra 2 til 4 partier for utøvere fra 1.-3.kl. 

• Gymlek med foreldre og Salto: avviklet grunnet trenermangel. 

• Oppvisningstropp: reduseres fra 2 til 1 parti. De yngste utøverne tilbys heller idrettens grunnstige, 

ev andre egnete partier. 

• Gym-X damer: tre ulike grupper med dameturn organiserer seg i to nye; Gym-X Damer og Gym-X 

Veteraner. 

• Troppsgymnastikk konkurranse: tilbyr også Frittstående, i tillegg til Trampett og Tumbling. 

• Basistrening: nyopprettet treningsgruppe for konkurranseutøvere på tvers av idrettslag i Rana. 

Ansvar for treningen rullerer mellom lagene. Svært populært og vellykket tiltak igangsatt av RTF. 

 

Andre aktiviteter 

• Foreldremøte 18.september, for foreldre til utøvere i skolealder. Positivt møte med ca 60 tilstede.  

• Hyggekveld for trenere over 16 år, styret og andre nøkkelpersoner på No3. RTF spanderte 

hamburger m/drikke. 23 deltakere ☺ 

• Dugnaden knyttet til dopapirsalg er en viktig inntektskilde for klubben. Stor oppslutning.  

• Diverse mindre treningssamlinger, for Turn Jenter og Troppsgymnastikk.  
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Veterantroppen i RTF. 

Veterangruppa i Rana besto i perioden 01.01.2017 til 31.12.17 av 29 damer. 16 damer er aktive på 

veterantroppen, gjennomsnittsalder +/- 70 år.  6 damer er aktive på dametroppen og 7 damer er passive 

veteraner. Til orientering er vi den 3. største veterangruppa innen NGTF. 

Første del av perioden var veteranene en del av dametroppen med trener Kari Nodland . Målet var 

regionsstevnet i Bodø. Fra høsten av fikk veterantroppen egen tabell felles med Rognan IL turn, trenere 

Rigmor Halsen og Anita Forbergskog Hansen. Målet er først regionsstevnet i Brønnøysund våren -18 samt 

Golden Age 50+ Gym. Festival i Pesaro i Italia høsten -18. 

Veteranene trener en gang i uka på Gruben U-skole. Forutenom trening og oppvisning på stevner har 

veteranene i 2017 hatt ansvar for kafeen i Ranahallen under juleoppvisninga. 2017 ble et «mellomår», et rolig 

turnår, da vi ikke er ute på noen lengere reise. 

Veteranene er sosiale damer. Vi møtes med jevne mellomrom hos hverandre for å prate turn, klær, 

barnebarn og helse…Og vi er alltid åpne for oppdrag fra  hovedlaget. 

  

Damtroppen i Haugesund – sommer 2017 
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Styret vurderer aktiviteten i foreningen som god i forhold til definerte satsningsområder.  

Medlemstall pr. 25.02.201 
340 medlemmer 25.02.2018 mot 380 i 2017. 247 barn. 25 ungdom. 5 senior. 63 voksne. 

Tropp  2017 
25.02.18 

2016 
12.02.17 

Økning/ 
Minking 

Venteliste 

Gymlek med foreldre 3-4 år 0 21 -21 0 

Gymlek Lyngheim 4-6 år 32 31 +1 0 

Idrettens grunnstige 1 kl 15 17 -2  

Idrettens grunnstige 1-2 kl 18 22 -4 0 

Idrettens grunnstige  3-4 kl 25 0 +25 3 

Oppvisningstropp 1-3 kl 0 17 -17 0 

Oppvisningstropp 4-10 kl 27 20 7 0 

Salto 3-6 kl 0 19 -19 0 

Troppsgym. Konkurranse junior 13-17 år 14 18 -4 0 

Troppsgym. Konkurranse rekrutt 11-13 år 26 13 -1 0 

Troppsgymnastikk, senior  11 11 0 0 

Troppsgymnastikk 2-4 kl 30 30 0 12 

Troppsgymnastikk  5-10 kl 43 31 +12 0 

Turn jenter aspirant 2-3 kl 0 16 -16 0 

Turn jenter, rekrutt 4-6 kl 0 20 -20 4 

Turn jenter, asp/rekr konkurr.  18 18 0 0 

Turn jenter kl I, II, III, konkurranse I,II,III 13 13 0 0 

Turn jenter asp/rek I, II, III  17 0 +17  

Gym X  jenter  4    

Gym X  damer   19 21 -2 0 

Gym X  veteraner  14 13 +1 0 

Instruktører  41 41 0  

Styret, inkl. valgkomite  14 14 0  
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Årsregnskap  
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Balanse 
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Budsjett  
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STØTT RANA TURNFORENING VIA GRASROTANDELEN! 

SMS, send Grasrotandelen 994537113 til 2020,  

eller meld fra til tippekommisjonæren. 

 

TUSEN TAKK TIL VÅRE SPONSORER: 
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