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ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2019  
 
Kretsstyret 2019: 
Leder:    Ingebjørg Boye  Lillehammer Turnforening 
Nestleder:  Monica Skjellen-Larsen Gjøvik Turnforening 
kasserer:   ivaretatt av leder og kretskonsulent  
Styremedlem:  Josefine Andreassen  Aurdal IF Gym og Turn 
Styremedlem:  Oda Moen Guldbrandsen Gjøvik Turnforening 
Styremedlem:  Mette Andreassen  Vardal Turnforening 
Styremedlem:  Linda Stenhammer  Østre Toten Gym. og Turnforening 
Styremedlem:  Helge Sæthre   Gran IL Turn     
Varamedlem:  Berit Myhren Kristiansen Lillehammer Turnforening 
Revisor:  Inger Aateigen  Lillehammer Turnforening 
Revisor:  Torill Solberg   Lillehammer Turnforening  
 (revisorer ble valg på ekstraordinært kretsting nov. 2019) 
 
Møter og Representasjon i 2019: 
Styremøter: 
Det er avholdt 9 styremøter i 2019. Varamedlem i styret samt utvalgsmedlemmer har vært innkalt til 
alle møter. Styret har i tillegg hatt telefonkontakt og kontakt på mail for å avgjøre hastesaker. Det er 
behandlet 54 saker. Møtene har blitt avholdt hos Robinson Scandinavia på Gjøvik i lånte lokaler, samt på 
Honne Hotell og Konferansesenter.  
 
Møter om OpplandsPokalen:  
Det har blitt arrangert egne møter for komiteen for OpplandsPokalen i tillegg til mye mail og 
telefonkontakt.  De fleste av medlemmene her er også styremedlemmer og utvalgsmedlemmer. 

Andre møter:  

Styret deltok på møte med Harestua om Barnekretsturnstevnet 2019 på Harestua. 

Representasjon i 2019: 
Kretsledermøte 26.-27. januar   Ingebjørg Boye 
Dommer og Trenerseminar Troppsgymnastikk: Josefine Andreassen 
Kretsting OGTK og HGTK 8.-9. mars  Hele styret 
Opplandspokalen 29.-30.-mars  Store deler av styret og utvalg. 
KM RG 28. april  Liv Marie Simensveen  
KM Turn kvinner og menn 28. april Monica Skjellen- Larsen 
Barnekretsturnstevnet 15.-16. juni Mette Andreassen, Josefine Andreassen 
Stevne for voksne Skotfoss 15.-16. juni Ingebjørg Boye 
Strategiseminar NGTF 21.-22. september Ingebjørg Boye og Josefine Andreassen 
KM Tropp og Gymhjul 12. oktober: Linda Stenhammer og Ingebjørg Boye 
Anlegg og lederkonferansen 01.-02. november: Tom Davis 
Ekstraordinært kretsting Hedmark og Oppland Idrettskrets   Ingebjørg Boye 
Norgesfinale Turn kvinner og menn 16.-17. nov.: Monica Skjellen- Larsen 
 
 
Representasjon i andre ledd som er tilknyttet OGTK:  
Helge Sæthre  Leder arbeidsgruppe Gymnastikkhjul (opprettet sent i 16) 
 
Arbeidsoppgaver:  

• Holde kontakt med forbundet. 
• Forberede og gjennomføre sammenslutning av kretsene Hedmark og Oppland til Innlandet 

Gymnastikk og Turnkrets 
• Besvare høringer og delta på møter i forbundet. 
• Skaffe tillatelser for å delta i bingospill. 
• Arrangere kurs og samlinger. 
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• Arrangere OpplandsPokalen. 
• Hjemmeside – stoff og oppdatering av denne. 
• Holde kontakt med lagene. 
• Hjelpe lagene i sitt daglige arbeid 
• Besøke lag og foreninger ved behov 
• Være til stede på alle KM, dele ut kretsmesterskapstegn.  
• Tildele stevner og KM. 
• Behandle søknader  
• Søke om midler 
• Økonomistyring 
• Arrangere ungdomssamlinger 
• Arrangere kretsting 
• Representere foreningen 

 
Kretskontoret: 
Toril Nordseth er ansatt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund som kretskonsulent for OGTK i en 50% 
stilling. Kretskonsulenten har kontor sammen med Oslo- og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og 
Østfold Gymnastikk og Turnkrets på Ekeberg  i Oslo. Konsulenten har også en 50% stilling for Hedmark 
Gymnastikk- og Turnkrets. 
 
Kretsens utstyr: 
Se vedlegg. Vi har i 2019 kjøpt 2 nye trampetter og ett cyrwheel. 
Lagene kan søke om å få låne kretsens eiendeler. 
 
Samfunnet: 
Det har vært positiv omtale av våre aktiviteter i lokalpressen. Kretsen hadde i 2019 en gymnast som 
deltok på Norges landslag i Troppsgymnastikk. Det er viktig at vi får fram allsidigheten i kretsen vår. 
Idretten vår er lavt prioritert og klubbene må selv sørge for å være aktive mot pressen.  
 
Økonomi: 
OpplandsPokalen, bingoinntekter, barnekretsturnstevnet, medlemskontingent kurs og kulturmidler er 
de viktigste inntektskildene våre. De største kostnadene våre ligger i arrangement som 
Opplandspokalen, men reisekostnader er også en vesentlig post i regnskapet. I 2019 har kretsen valgt å 
bruke en del penger på idrettsutstyr, f.eks til innkjøp av en 2 nye trampetter. I tillegg har kretsen dekket 
alle kostnader ved det ekstraordinære kretstinget hvor sammenslutningen av Hedmark og Oppland ble 
vedtatt. Sammenslutningsprosessen har også medført økte reisekostnader og ekstra felles møter.  
Kretsen har en solid økonomi og vil i den grad det er mulig, fortsette å bidra til kompetanseheving og 
spesialutstyr som muliggjør arrangering av regionale konkurranser i vårt område. 
 
Rekruttering /barn/unge:    
Gode trenere med god utdanning er viktig for rekrutteringen i lagene. 
Granspretten, Buskerudtrampetten, OpplandsPokalen og KM i ulike grener har bra deltakelse fra lagene 
våre. I 2019 ble KM i Troppsgymnastikk og Gymhjul arrangert på Gran/Hadeland som et samarbeid med 
Hedmark. 
KM i RG ble arrangert på Dokka og KM Turn kvinner ble gjennomført i samarbeid med Hedmark på 
Elverum. 
Barnekretsturnstevnet er et viktig arrangement for utøverne i kretsen. Stevnet ble i 2019 arrangert på 
Harestua. Arrangementet er populært og det ble et flott arrangement. 
 
Rekruttering voksne/gymnastikk/mosjon: 
Voksenkretsturnstevnet 2019 ble arrangert i Skottfoss/Skien.  Flere lag fra Oppland hadde med utøvere. 
Det er liten mosjonsaktivitet for voksne i vår krets, men noen klubber tilbyr dette.  
 
Konkurranse: 
OpplandsPokalen for Nasjonale klasser Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul ble arrangert i 2019 med 
ca. 900 påmeldte deltakere.  Det var en økning fra året før. Overskuddet ble fordelt på følgende måte: 
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1/3 til kretsen, 1/3 til Lillehammer Turnforening som medarrangør og 1/3 til utstyr.  Det er lang 
venteliste for å bli med på konkurransen.  
 
Kretsen har stor konkurranseaktivitet og flere lag deltar på Buskerudtrampetten i tillegg til 
konkurranser i egen krets som Granspretten og KM i alle grener. Kretsen har hatt deltakere på nasjonale 
konkurranser for Turn kvinner, Troppsgymnastikk, Gymnastikkhjul og RG. Vi viser til omtale av 
konkurranser i utvalgenes årsberetninger. 
 
Kompetanseheving: 
Mange har deltatt på trenerkurs i 2019. Kretsen tar kostnaden ved utdannelse av nye dommere.  Kretsen 
har for få dommere spesielt innenfor Troppsgymnastikk- Viser ellers til årsrapporten for utdanning.  
 
Kretsen takker: 
Kretsstyret takker alle lag som har vært medarrangører av kurs og samlinger. 
Takk til Harestua Turngruppe for barnekretsturnstevnet.   Takk til Gran og Nordre Land IL som 
arrangerte KM i de ulike grenene. Takk til Gjøvik Gym og Turn som arrangerte KM for Oppland i Turn 
kvinner i samarbeid med Hedmark. Takk til alle som stiller som dommere under våre konkurranser. 
Kretsen takker alle som bidro under OpplandsPokalen. Vi takker også alle trenere som har vært 
kurslærere på kurs og samlinger. 
 
Heder: 
Trude Agasøster Linvolden mottok Kretsens Trenerpris for 2019.  Utdelingen fant sted på 
Barnekretsturnstevne på Harestua. Vi takker for innsatsen med å få til et godt tilbud for barn og ungdom 
i kretsen.  
 
2020: 
Et nytt år med nye utfordringer.  Oppland og Hedmark ble fra 01.01.2020 slått sammen til en krets med 
navnet Innlandet Gymnastikk og Turnkrets.  Det nye styret vil sluttføre strategiplanen som ble 
gjennomgått på det ekstraordinære kretstinget 9. november.  Deretter vil handlingsplanen bli 
utarbeidet.  
 
Kursaktiviteten må opprettholdes i 2020. Sikringskurs, Medtrenerkurs og Trener 1 er allerede planlagt. 
OpplandsPokalen vil videreføres og det er nedsatt en egen komite som vil ta ansvar for dette.  
 
Det blir i 2020 arrangert 2 Barnekretsturnstevner på Gran og på Nes. Opplandspokalen holdes 17.-19. 
april. 
 
Flere voksne turnere vil i 2020 delta på stevne i Bergen. 
Samarbeid innenfor region 7 vil ikke bli videreført slik tradisjonen har vært da det nå er for få deltakere 
på voksenkretsturnstevnene i denne regionen og turnerne ønsker seg større stevner.   
 
Kontakt med lagene vil også bli en viktig arbeidsoppgave i 2020 og det vil bli mye fokus på å få de to 
tidligere kretsene til å bli en enhet.  

  



  

4
 

ÅRSRAPPORT BREDDEUTVALGET 2019 

Utvalgets sammensetning: 

Leder: Mette Andreassen 
Medlem: Elin Synnøve Solberg 
Medlem: Josefine Andreassen 
 

Møter: 

Utvalget har vært representert på alle styremøtene i kretsen. Dette har latt seg gjennomføre ved flott 
representasjon av Josefine Andreassen. Leder Mette Andreassen og Elin Synnøve Solberg har tidvis også 
deltatt. Vi i breddeutvalget har ikke hatt noen egne møter dette året.  Utvalget har gjennom året 
kommunisert via mail og telefon når det har dukket opp saker vi har hatt behov for å diskutere. Dette 
har fungert veldig bra og vi har jobbet godt sammen med fokus på et felles mål; en god breddeaktivitet 
for alle gjennom turnsporten. 
Vi har deltatt på en del møter i forbindelse med sammenslåing av Hedmark og Oppland Gym og Turn 
krets. 

Barnekretsturnstevnet: 

Harestua IL Turn var arrangør av det 77. Barneturnkretsstevnet 15. og 16. 
juni 2019. Det var ca 700 turnere som deltok på stevnet. 15 av kretsens 
foreninger deltok. Lørdag var lagt opp til oppvisninger og aktiviteter på 
Harestua arena. Vi takker Harestua IL Turn for et flott arrangement. Trude 
Lindvolden fra Gran IL mottok Kretsens Trenerpris for 2019. 
Publikumsprisen ble ikke arrangert på stevnet i år, da arrangør valgte å 
ikke ha den. 
Vi arrangerte også 2 timer med inspirasjonstimer for trenere. Fokus der 
var trenerrollen og aktivitet i hall. Det var ca 18 trenere som deltok på 
dette og vi takker Josefine Andreassen for flott gjennomføring av dette. 

Voksenkretsturnstevnet: Det ble ikke arrangert noe eget stevne for voksne i 2019, men utøvere fra 

Oppland deltok på stevne i Skotfoss 15.-16. juni. 

Samlinger: 

Breddeutvalget har ikke fått gjennomført og tilbudt samlinger i året 2019.  

Videre planer: 

Utvalget vil jobbe videre med å tilby idèsamlinger for utøvere og trenere på breddenivå der konseptene 
«Gymlek», «Idrettens grunnstige» og SALTO brukes. Breddeutvalget fortsetter å fokusere på dette også i 
2020. 
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ÅRSRAPPORT TEKNISK UTVALG 2019 
Utvalgets sammensetning: 
Leder: Oda Moen Gulbrandsen, Gjøvik Gym og Turn 
Medlem: Liv Marie Simensveen, Nordre Land IL Turn 
Medlem: Monica Skjellen- Larsen, Gjøvik Gym og Turn 
 
TURN KVINNER OG MENN: 
Gjøvik Gymnastikk og Turnforening er eneste klubb som driver innenfor denne grenen. Per dags dato er 
det god aktivitet både på kvinne- og herresiden i denne klubben. Utfordringen er å finne nok kvalifiserte 
trenere for å tilfredsstille etterspørselen. Det siste året har det vært fokus på utdanning blant trenere for 
å sikre at trenerne har nødvendig kompetanse for å utøve trening i sal. I 2019 har Gjøvik Turnforening 
jobbet målrettet mot å bygge en ny basishall. Dette er et tidkrevende arbeid som vil ta flere år. En ny hall 
vil gi gode muligheter for å øke interessen for grenen fordi man lettere vil kunne samlinger og idekurs 
for andre klubber som ønsker å prøve denne grenen.  
 
Møter:  

Representanter fra utvalget har deltatt på styremøter i kretsen og kretsting.  
 
Konkurranser: 
Kretsen har deltatt på lokale cuper som har vært arrangert på Elverum. Det ble kåret kretsmester i 
rekrutt 12 år og klasse 3. Hedda Leonardsen ble kretsmester i rekrutt 12 år og Emilie Skjellen-Larsen i 
klasse 3.  

En utøver har deltatt på nasjonale konkurranser i klasse 3 
Unisport Norgescup 1: 10. plass 
Unisport Norgescup 2: 9. plass 
Unisport Norgescup 3: 10. plass 
Norgesfinalen: 14. Plass. Kvalifiserte seg for finale i frittstående og endte på delt 5. plass.  
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RYTMISK GYMNASTIKK:  
Nordre Land er den eneste klubben i Oppland med konkurranseaktivitet i Rytmisk Gymnastikk. De 
deltar på nasjonale konkurranser i individuelt, duo/trio og tropp i ulike aldersklasser og nivåer. 
De har også en god bredde på barnepartiene. 
 
Møter 
NGTF Teknisk komite rytmisk gymnastikk arrangerer egentlig fellesmøte for alle RG klubber i Norge, 
hvert halvår. Møtet på våren ble også i år avlyst, man det ble avholdt møte 1. november. Det er nå noe 
endringer i TKRG, vi håper dette gjør at alle sider ved RG aktiviteten blir ivaretatt. Fra oss deltok Unn 
Silje Brattsveen og Liv Marie Simensveen. 
 
Kurs, utdanning og samlinger 
Trener- og dommerseminar var første helgen i november. Invitasjonen og timeplanen var slik at vi 
valgte å ikke melde oss på. Timeplanen ble endre et par dager før seminaret og hadde vi visst det, kunne 
det vært mye mer aktuelt å delta. Vi savner felles faglig oppdateringer og informasjon rundt 
bedømmingssystemet.   
 
På den årlige treningssamlingen i Mandal deltok 6 gymnaster og 3 trenere.  
 
Dommere: 
Vi har tre forbundsdommere: Unn Silje Brattsveen, Marte Magnussen og Liv Marie Simensveen, Alle tre 
medlemmer i Nordre Land i.l. Turn.   
 
Konkurranser: 
KM i RG ble arrangert i Dokkahallen 28.04.2019. 

KRETSMESTERSKAP: 

Senior internasjonal klasse nivå 8 

1. Gina Kristine Sollien (Kretsmester) 

2. Marte Magnussen 

 

Junior nasjonal klasse div. C 

1. Lea Furre Våga (Kretsmester) 

2. Caroline Frøslid 

3. Karoline F. Hasvold  

 

Junior nasjonal klasse div. B 

1. Sara Sherifi (Kretsmester) 

 

Junior internasjonal duo/trio 

1. Våga/Frøslid (Kretsmestere) 

 

Senior nasjonal klasse div. B 

1. Lisa Solbrekken (Kretsmester) 

REKRUTTMESTERSKAP: 

 

Rekrutt 11 år div. A 

1. Hedda Hermanrud 

2. Alida Austdal 

3. Mila Sandsengen 

4. Erle Nyrnes 

 

Rekrutt 12 år div. A.  

1. Amalie H. Loeng 

2. Lone Berglund 

3. Kaja Øversveen 

4. Tindra B- Canestedt 

5. Julie Schei 

6. Linnea Bjørkeli 

 

Rekrutt duo/trio 
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Selv om det kun er en klubb som deltok, er resultatlisten gledelig lang! 
 
 
Nasjonale konkurranser: 
Nordre Land deltok på 8 Norges Cuper, 1 NONFIG int. konkurranse, samt NM for senior i 2019.  

Fra Norges Cup resultater så nevnes Gina K. Sollien som nr. 1 og vinner av andre Norges Cup i senior ind. 

int. nivå 7. NM int. kl. senior duo/trio Sollien/Solbrekken med en bronse og 3. plass.  

Flott med NM medalje til kretsen vår! 

Sammenlagt i Norges Cupen 2019 så kan vi nevne senior ind. int klasse nivå 7 Gina K. Sollien med en 3. 

plass. Senior ind. nasj. kl. div. B Lisa Solbrekken også nr. 3. Og nasjonal klasse tropp, Nordre Land nr. 2.  

Det var også tre gymnaster kvalifisert til Norges Finalen i juni. Men klubber sliter med 

treningsmuligheter i mai-juni pga. eksamensavvikling i Dokkahallen. Så de måtte dessverre melde 

avbud.    

Årets største konkurranse som er Glade RG dager, favne alle fra oppvisning mini-rekrutter til 

seniorjentene. Her deltok Nordre Land i 12 forskjellige klasser med totalt 22 gymnaster.  

Takk til kretsen for det arbeidet som legges ned slik at vi i klubbene våre kan holde på med både bredde- 

og konkurranseaktiviteter for barn og ungdom! 

  

For Rytmisk Gymnastikk 

Liv Marie Simensveen 

 

2. Emilie S. Engen 

3. Nora Felde Sevalrud 

4. Sunniva Solstad 

 

Senior int. duo/trio 

1. Sollien/Solbrekken (Kretsmestere) 

2. Sevaldrud/Engen 

3. Solstad/Sherifi 

 

Tropp Nasjonal klasse 

1. Nordre Land (Kretsmester) 

1. Hasvold/Berglund  

 

Rekrutt tropp A 

1. Nordre Land  
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For Turn kvinner og menn  
Oda Moen Gulbrandsen og Monica Skjellen Larsen 
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ÅRSRAPPORT GYMNASTIKKHJULUTVALGET 2019:  
 
Utvalgets sammensetning: 
Leder:   Helge Sæthre 
Medlem:  Inger Linvolden 
Medlem:  Håvard Morken Gartland  
 
Møter 
Det har vært kontakt pr telefon og skype, i tillegg til at deler av utvalget har deltatt på enkelte 
kretsstyremøter. I tillegg er Gymnastikkhjul utvalget representert i Arbeidsgruppe Gymnastikkhjul i 
NGTF. 
 
Dommere: 
Oppland har pr 2019 seks dommere: 
Inger Linvolden   Silje Sæthre 
Trude Linvolden Agasøster  Mari Skumlien Furuseth  
Silje Bjørgengen   Ingvild Vang 
 
Aktivitet: 
Aktiviteten i Gymnastikkhjul i Oppland Gymnastikk- og Turnkrets er omtrent som tidligere år. Antall 
gymnaster er omtrent som i 2018 med unntak av Skjåk som melder om fin økning.  
Enkelte klubber har bra dekning av trenere, mens andre har større utfordringer. Generelt er det behov 
for flere trenere og mere kurs og erfaringsutveksling for å øke kompetanse og engasjement.  
 
Gymnastikkhjul var godt representert under 
barnekretsturnstevnet på Harestua, der det var tilbud 
for alle om å prøve gymnastikkhjul og oppvisninger fra 
Vardal, Skjåk og Gran. 
Gran IL har vært arrangør av nasjonal treningssamling i 
november 

 
Det er 2 klubber som har deltatt i konkurranser 
gjennom sesongen, og 4 klubber i Oppland med 
aktivitet i gymnastikkhjul. Det er sterkt ønskelig å øke 
antall utøvere i kretsen og bredden i konkurranser.  
 
Gymnastikkhjul utvalget har lånt ut gymnastikkhjul til 
Gausdal, Vardal og Eidskog i Hedmark. 
 
Konkurranser: 
Det ble avholdt 1 kretskonkurranse og 2 nasjonale konkurranser  
 
Kretskonkurranser: 

• KM: Arrangør Gran IL (felles med Hedmark) 
 

Nasjonale konkurranser: 
• Granspretten:  Arrangør, Gran I.L. Turngruppe.   
• Opplandspokalen: Arrangør, OGTK i samarbeid med Lillehammer Turnforening.  
• I tillegg deltok gymnaster fra Vardal og Gran i Gymrullen på Rygge og i NM i Stavanger 
• Det har deltatt gymnaster fra Vardal og Gran på nasjonale treningssamlinger 

 
Internasjonale konkurranser: 

• Gymnaster fra Vardal deltok i Østerrike Open i november.  
 
  



  

1
0

 
Kretsmestere 2019: 
 

Rekrutt Junior Senior 
Linje, hopp, spiral og 
sammenlagt:  
Katinka Agasøster, Gran 

Linje, hopp, spiral og  
sammenlagt:  
Elise S Venolum, Gran 

Ingen deltakere 

 
Norgesmesteskapet 2019 

• Ble arrangert i Stavanger i juni.  
• Solveig Sæthre, Gran ble norgesmester for senior hopp, linje, spiral og sammenlagt. 

 
 
For gymnastikkhjulutvalget 
 
Haavard Morken Gartland  Inger Linvolden  Helge Sæthre  
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ÅRSRAPPORT 
TROPPSGYMNASTIKKUTVALGET 2019 
 
Utvalgets sammensetning: 
Leder:   Linda Stenhammer   
Medlem:  Gina Dokke 
Medlem:  Anders Nyhuus 
Medlem: Anja Sandnes 
 
Møter: 
Vi har ikke lyktes å ha noen møter i denne perioden, men vi har hatt jevnlig kontakt på telefon, 
messenger og epost under hele perioden. Vi har også møttes ved konkurranser, kurs og andre 
arrangementer i regi av kretsen. Utvalget har også stilt med 1 medlem på alle kretsstyremøtene. 
 
Kurs og samlinger: 
I denne perioden ble det arrangert følgende kurs med relevans for troppsgymnastikk i Oppland:  

    
Tumblingkurs 13.01.19 Raufoss 24 
Sikringskurs 1 Trampett 02-03.02.19 Lillehammer 20 
Sikringskurs 1 Trampett 07-08.09.19 Vardal 17 

      
Kretsen har også hatt deltakere på sikringskurs 2 i trampett i andre kretser. Det har ikke lykkes utvalget 
å få arrangert lokale/regionale treningssamlinger innen troppsgymnastikk i 2019, men vi håper å kunne 
satse enda mer på dette i tiden fremover.  
 
Dommere: 
Det har deltatt 2 fra Oppland Gymnastikk- og Turnkrets på dommerkurs i Bodø 29.11-01.12.19, og det er  
per 31.12.2019, 3 dommere med godkjenning for inneværende dommerperiode: 
 

Etternavn Fornavn Forening Dommerkurs 
Lamøy Nina Lillehammer Turnforening 2017 

Hanne Byfuglien Etnedal gym og turn 2017 

Christine Hegstad Vardal Turn 2019 

    

    

Det er besluttet at de lag som stiller til kretsmesterskap i troppsgymnastikk skal betale et gebyr på kr 
500,- dersom laget ikke har utdannede dommere.  
 
Konkurranser: 
Det ble arrangert 3 konkurranser i troppsgymnastikk i den aktuelle perioden: 
 
Granspretten 26-27.januar, Gran: 
Gran IL var arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 9 lag fra kretsen (Gran, Etnedal, 
Harestua, Lillehammer, Reinsvoll, Vardal, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Slidre) og 3 lag (Hamar IL 
Turn, Rena, Kongsvinger og Løten) fra Hedmark stilte til konkurransen i troppsgymnastikk. 
 
OpplandsPokalen 29-31.mars, Lillehammer: 
Stor deltagelse fra Oppland med hele ni tropper. (Lillehammer, Vardal, Gran, Østre Toten, Harestua, 
Eina, Etnedal, Vestre Slidre, Reinsvoll og Nordre Land) Hadde i år den største påmeldingen av antall 
startende tropper siden OpplandsPokalen startet opp. Det var totalt 361 startende tropper, fordelt på to 
dager.  
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Kretsmesterskap 12. oktober, Gran: 
Gran IL Turn var teknisk arrangør. KM ble for tredje gang arrangert i samarbeid med Hedmark. Det ble 
kåret kretsmestere for hver krets separat. 7 lag fra kretsen deltok (Lillehammer, Gran, Vardal, Nordre 
Land, Østre Toten, Vestre Slidre og Harestua).  
 
Kretsmestere Troppsgymnastikk 2019: 
 

Kretsmestere Rekrutt: Kretsmestere Junior: Kretsmestere Senior: 
Tumbling:   
Gran 1 
 
 

Kvinner: Vestre Slidre 
Mix: Vestre Slidre 1 
Menn: Harestua (oppfylte ikke kravet 
om å bli kretsmestrer) 

 
Mix: Vestre Slidre 

Trampett:   
Harestua Kvinner: Gran 1 

Mix: Vestre Slidre 1 
Menn: Harestua 

 
Mix: Harestua 

 
 
 
 
 
 
For Troppsgymnastikkutvalget, 
Linda Stenhammer 
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ÅRSRAPPORT UTDANNING 2019 
Utdanningsaktivitet i 2019 har blitt håndtert av kretsstyret, utdanningsutvalget og kretskonsulent. 
 
De ulike kursene som har blitt arrangert er gjengitt under de ulike utvalgenes årsrapporter. Her kommer 
en oversikt over de kurs som har blitt holdt i kretsen samt de kurs kretsen har hatt deltakere på i andre 
kretser. 
 
Kurs arrangert i Oppland/ av Oppland: 
 

Type kurs Tid Sted/ arrangør Antall deltakere 
Tumblingkurs 13.01.19 Raufoss 24 
Sikringskurs 1 Trampett 02-03.02.19 Lillehammer 20 
Klubbadmin- kurs 10.03.19 Biri 20 
Sikringskurs 1 Trampett 07.-08.09.19 Vardal 17 
Medtrenerkurs 21.09.19 Lillehammer 24 

 
Kurs arrangert i Hedmark hvor Oppland har hatt deltakere:  
 

Type kurs Tid Sted/ Arrangør Deltakere fra Oppland 
Medtrenerkurs 06.01.19 Elverum 4 
Trener 1 (helg 1) 23.-25.08.19 Elverum 1 
Trener 1 (helg 2) 06.-08.09.19 Elverum 1 
Dommerkurs Tropp 29.11.19-01.12.19 Bodø 2 
    

 
Tilskudd fra idrettskretsen: Kretsen sendte inn søknad i juni for planlagt kursaktivitet mm. På slutten 
av året ble alt det som var gjennomført rapportert inn. På bakgrunn  
av dette mottok kretsen aktivitetsmidler. 

Kursregistrering: I 2019 har kursadministrering foregått i Idrettskurs, som ble innført i 2017. 
Deltakerne registrerer seg via www.minidrett.no. Mange har utfordringer rundt påmelding, noe som 
medfører en del ekstraarbeid. NIF jobber fortsatt med optimalisering av systemet. Alle kurs for 2019 
skal være registrert, slik at kursdeltakere kan laste ned sin idretts- CV på www.minidrett.no. Idékurs har 
ikke blitt registrert i denne databasen. 

Kretsen oppfordrer lag til å støtte opp om trenerkurs og oppfordre sine trener til å delta på kurs. 
Utdanningsutvalget ble avviklet i 2017.  Utdanning er en fast post på styremøter samt på møteplasser 
mellom klubb og krets. Det er utvalgene i de respektive grener som setter opp aktuelle kurs i samarbeid 
med kretsstyret og kretskonsulent. Kretskonsulenten tar hovedansvar for kompetansegivende kurs.  

Kretsen takker flinke kurslærere og tekniske arrangører for godt gjennomførte kurs. 

For utdanning 
Toril Nordseth  
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ÅRSRAPPORT HALL OG UTSTYRSKOMITEEN 2019 
 
Komiteens sammensetning: : 
Leder:   Tore Klevenberg   Gjøvik 
Medlem:  Tom Davis    Lillehammer 
Medlem:  Kyrre Friden    Gran 
 
Jamfør organisasjonsplanen er hall og utstyrskomiteen en komité og ikke et utvalg. Leder i komiteen er 
ikke en del av styret, men både leder og medlemmer kan delta på styremøter om ønskelig.  
 
Komiteen skal i følge vedtak fra 2017 ha hovedansvar for utstyret som kretsen eier, med unntak av 
Gymnastikkhjul, som gymnastikkhjulutvalget selv har ansvar for.   
 
Komiteen har deltatt på styremøter i 2019. 
 
Tom Davis var kretsens representant på anlegg og lederkonferansen i Oslo i november.  
 
Oversikt over kretsens utstyr finner man i vedlegg. 
 
 
 


