
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018 
Eina Sportsklubb 

Turngruppa 
 

 

  



Styret 

Leder: Mona Helen Kløvrud  
Styremedlem: Tonje Ulven, Id-Grete Johnsen, Elisabeth Dotset.  

Styremøter 

Vi har i 2018 hatt fem styremøter, hvor hovedsakene har vært planlegging av arrangementer og 
planlegging av turnsesongen. Det har også blitt avholdt tre trenermøter hvor temaene har vært 
trenerrollen, planlegging av oppvisninger og turnsesongen. Ellers har det vært hyppig 
kommunikasjon på messenger, noe som har fungert svært godt. 

Treninger 

Turntreningene forgikk i gymsalen på Thune Skole til og med juni. Fra oktober startet vi opp med 
treninger i Prestmarka, noe som har vært svært vellykket. På høsten satte trenerne seg ned og laget 
en felles målsetting for hva de ulike partiene skal jobbe med, noe vi håper kan være med på å heve 
nivået fremover. Fokuset på treningene er mestring og idrettsgleder, noe som har spredd seg til 
nabobygdene og vi har fått mange nye medlemmer fra Reinsvoll, Raufoss, Østre Toten og Bøverbru. 
Flere av disse har turnet i sine lokale foreninger, men har ønske om treninger som er mer 
lystbetonte. Dette er turngruppa svært stolte av å tilby.  

Årets partier og trenere  
Minirekrutt: Gina Dokke, Mia Kveen 
Rekrutt: Mona Helen Kløvrud, Hedda Mukta Østby, Malin Hovda og Åse Jorun Thon 
Junior/senior: Mona Helen Kløvrud, Marte Sveen. 

Utstyr og anlegg 

Som nevnt har vi fått nye treningslokaler i salen på Prestmarka. Dette har vært en fantastisk endring 
og vi gleder oss over å ha mer plass til å lage mange stasjoner, og ikke minst å kunne la utstyret ligge 
fra tirsdag til onsdag. Dette skaper flere gode treningstimer kontra ryddetimer. I 2018 har vi gått til 
innkjøp av kile, softtop, trampett. 

Aktivitet 

2018 har bydd på fire konkurranser, Granspretten og Opplandspokalen på vårsesongen. KM og 
Drammen Turnforening Challenge på høsten. Vi ser at konkurransedeltakelse styrker samholdet i 
gruppa og vi håper flere har lyst til å konkurrere i 2019. I forbindelse med KM hadde juniorene 
overnatting på Prestmarka, noe som fristet til gjentagelse.  

Ellers har det vært Barnekretsturnstevet på Vardal, hvor nesten alle gymnastene i skolealdre deltok. 
Et moro og varmt arrangement for store og små.  

Vi har tradisjonen tro hatt våroppvisning og juleavslutning på Reinsvoll Ungdomsskole. Det blir 
spennende å se hvor våre oppvisninger blir i 2019, da gymsalen ikke lenger kan brukes.  

 



I tillegg har vi hatt en Åpen dag og sommeravslutning på Thune Skole. Og junior har hatt 
treningssamling i turnhallen på Gjøvik. 

Nytt av året er at vi slo oss sammen med Skigruppa og dannet tilbudet Allidrett for barna født 2012-
2014. Et veldig populært tilbud med hele 35 deltakere. Veldig moro med så bra oppslutning, og vi 
håper å kunne videreføre dette tilbudet også neste år. Kanskje får vi med oss flere idretter og kan 
skape en mer variert og lengre sesong.  
Ekstra moro er det å kunne bruke våre utøvere som trenere, de har virkelig taklet trenerrollen med 
godt og det ser ut til at Eina vil ha mange gode treneremner i lang tid fremover! 

Planer for 2019 

Vi håper i 2019 på enda større aktivitet og deltakelser på stevner og konkurranser. Og vi er derfor 
stolte over å kunne meddele at turngruppa vil sponse hele deltakeravgiften på årets 
barnekretsturnstevnet "#$%  

Vi håper også å kunne rekruttere flere trenere gjennom året.  

 

Vi i turnstyret ønsker å takke alle som bidrar til at vi kan ha det gøy med turn på Eina.  

 

Februar 2019 

Mona Helen Kløvrud 

 


