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ÅRSBERETNING 2019- KRETSSTYRET  

Styrets sammensetning: 
Leder:     Johanna Xantippa Brandsegg 

Nestleder:    Siv Engevik-Leirvik 

Kasserer:    Anne Lene Alme 

Styremedlem:   Wenche Marie Mikaelsen 

Styremedlem(teknisk):  Siv Engevik-Leirvik 

Styremedlem (bredde):  Jeanette Wangerud 

Styremedlem (tropp):  Trond Sjaaeng 

Ungdomskontakt:   Daniel Øyen Sundfjord 

Varamedlem:    - 

 

Kretskonsulent: Toril Nordseth (50% stilling) 

 

 
Siste styremøte og juleavslutning for styret på Hamar. 
 
Generelt:  
Det har vært et spesielt år for turn- Hedmark. Man har merket at det er siste året som HGTK. Fra 

2020 blir vi Innlandet Gymnastikk og Turnkrets. Mye av 2019 har gått med på å jobbe mot nye mål 

og planer. Det ble opprettet et interimsstyre der styremedlemmer fra både Hedmark og Oppland har 

vært med.  

Ellers har aktivitet i våre store konkurransegrener troppsgymnastikk og turn kvinner og menn gått sin 

gang.  Klubbene driver på med sine aktiviteter og mange klubber øker i vekst og tilbyr bred og 

allsidig aktivitet. De fleste av våre klubber driver med breddeaktiviteter der gymlek, idrettens 

grunnstige og salto er med på å skape en stor og populær aktivitet. Ellers er våre konkurransegrener 

turn kvinner og menn og troppsgymnastikk fortsatt på et høyt nivå nasjonalt. Mange klubber har også 

gode ungdomstilbud med blant annet tricking. Flere klubber tilbyr også voksenturn. Vi har ca. 3000 

medlemmer og kretsstyret er opptatt av at alle medlemmer er like viktige.  Kretsstyret er fornøyd 

med å ha en kretskonsulent over flere år som kjenner til organisasjonen godt på alle plan og ser på 

henne som viktig ressurs i overgangen til ny sammenslått krets.  

 

Kretstinget 2019:  
Årets kretsting ble arrangert på Biri på Honne hotell. Man hadde noe felles med Oppland 

Gymnastikk- og Turnkrets, men selve tingene ble arrangert hver for seg. Det ble kun lørdagen.  

Den 9. november ble det avholdt et ekstraordinært kretsting der kretsene ble slått sammen til 

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets fra 1.1.2020. 

Her ble det valgt nye medlemmer i styret for Innlandet. Flere fra HGTK fortsetter i sine verv.  
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Aktivitet/konkurranser:  
Det har vært god aktivitet både på konkurranse -og breddearrangementer. Barnekretsturnstevnet i 
Kongsvinger i juni med rekorddeltagelse ga nok en minnerik helg for turnbarna i Hedmark. Det ble et 

innendørs stevne med mange flotte oppvisninger.  

Kurshelga som skulle arrangeres på Rena ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte. 

På konkurranseturn har det vært stor aktivitet blant turn kvinner. De har hatt noen kretslagstreninger 

og deltagelse i nasjonale konkurranser. Turn menn har en utøver i Oslo men tilhører vår krets. Man 

har arrangert noen åpne samlinger for aspiranter for turn kvinner og menn.  

Vi har flest konkurranseutøvere i troppsgymnastikk. Der er det mange gode resultater i løpet av året 

på flere av våre klubber. Vi har nå også gymnastikkhjul i kretsen vår.  

Det er blitt arrangert 4 cuper for turn kvinner og menn.  

Kretsen er stolt av å ha utøvere på høyt nivå i de ulike konkurransegrenene i tillegg til all den gode 

breddeaktiviteten. 

 
Utdanning: 
 I 2019 har vi fortsatt hatt fokus på Trener 1 (som vi har arrangert i samarbeid med Oppland 

Gymnastikk og Turnkrets), sikringskurs trampett og medtrenerkurs.  

 
Lag/klubber:  
Vi har hatt 13 aktive klubber/lag i vår krets. I september ble det startet en ny klubb i Trysil under IL 

Trysilgutten med et engasjert nytt styre.  

 

 
Det ble populært med turn i Trysil! 
 

Møter:  
Det har blitt avholdt styremøter ca. en gang i måneden. Møtene er avholdt på Elverum, Hamar eller 

på Teams. 41 saker er blitt behandlet. Kretskonsulenten deltar på alle styremøtene, noe som styret 

setter pris på. 

 

Kretsstyret takker:  
Kretsstyret takker alle som har bidratt i 2019. Vår krets har mange frivillige som legger ned en stor 

innsats på ulike plan. Største delen av aktivitetene våre skjer på klubbnivå og det er her man finner 

mange ildsjeler. Kretsen er veldig stolt over den store aktiviteten klubbene får til. Vi retter en spesiell 

takk til Kongsvinger som arrangør av BKTS. Takk for Elverum, Hamar og Rena som cup-arrangører. 

Kretsen er fornøyd med at man kan arrangere cup både på Rena og Elverum. 

 
Representasjon:  
Kretsen er opptatt av å delta på arrangementer/seminarer på krets og forbundsnivå for å få til en 

helhetlig forståelse av idretten vår. Kretsstyret har vært representert under cupene og under BKTS. 

Lederen og styremedlemmer har deltatt på ulike seminarer i regi av NGTF.  
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Lederen har deltatt på oppstarten av turngruppa i Trysil. 

Kretsstyret har startet jobben mot en sammenslåing av kretsene i 2020. Leder, styremedlemmer og 

kretskonsulent har deltatt på møter med idrettskretsene angående dette.  

Dette ble siste årsrapport for Hedmark Gymnastikk og Turnkrets og styret ser optimistisk på å gå inn 

i Innlandet Gymnastikk og Turnkrets. 

ÅRSRAPPORT BREDDEUTVALGET 2019  

Utvalgets sammensetning: 

Leder:   Jeanette Wangerud - Løten     

Medlem:  Wenche Marie Michaelsen – Eidskog 

 
Bredde utvalget har bistått årets arrangør av Barnekretsturnstevnet, Kongsvinger IL Turn. 

Barnekretsturnstevnet ble avholdt 15.-16. juni som et to-dagers stevne. Innkvartering var på 

Kongsvinger Ungdomsskole. Dette var nye flotte lokaler med fin plassering i nærheten av sentrum. 

Bespisning ble gjort puljevis i fellesarealet inne. Byparken var stedet for formiddagens aktiviteter, rett 

ved sentrum. Lørdagen bød på flott sommervær og det var mye uteaktivitet på deltagerne. 

Søndagens stevne ble avholdt inne i ishallen på Gjemselund da det var meld fare for regn. Forrige 

års stevne måtte avlyses pga regn, dette ønsket vi ikke en gjentagelse på.  

Det var store gode forhold for turnoppvisninger på flata i hallen. Det var mye tribuneplass og alle så 

godt. Veldig bra musikkanlegg også. Speaker guidet publikum flott gjennom oppvisningene. 

Synsekonkurransen fikk to verdige vinnere. Liten klubb opp til 50 utøvere ble vunnet av Brumunddal 

Turn, og stor klubb med flere enn 50 utøvere ble vunnet av Rena. Alle klubbene hadde fine turnshow 

med mye turnglede og fin musikk.  

Bredde har gjennomgått alle påmeldinger til Barnekretsturnstevnet for å kontrollere tidligere års 

deltagelser. Stevnemedaljer er delt ut etter godkjente, deltatte stevner. Et arbeid som er videreført 

fra tidligere år og rutiner. Vi har lister som er oppdatert fra år 2000 og fram til 2019. 

Kurshelga i november ble planlagt i samarbeid med Rena Turn. Dessverre var det for få påmeldte 

og dermed avlyst.  
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ÅRSRAPPORT TROPPSGYMNASTIKK 2019 

Utvalgets sammensetning: 

Leder:   Trond Sjaaeng 

Medlem: Lotte Isabel Hvidsten Lien/ Kim Fredriksen 

 

Det har i 2019 vært en økende aktivitet innenfor troppsmiljøet i Hedmark Krets. Dessverre har dette 

ikke medført at man har gjennomført konkurranser. Lagen har derimot vært flinke til å reise, og har 

deltatt på konkurranser flere andres steder, inkludert på Opplandspokalen.  

 

Kurs og samlinger: 
I løpet av året har trenere i Hedmark deltatt på sikringskurs 1 Trampett, Trener 1 kurs og 

hjelpetrenerkurs. Det har ikke vært deltagere på sikringskurs 2 Trampett, og dette er noe kretsen må 

jobbe for å få gjennomført. I løpet av året har det blitt utdannet 1 dommer innen troppsturn i kretsen. 

Utvalget forsøkte å arrangere en kick-off samling på Rena, men det ble bare med deltagere fra Rena 

IL og Kongsvinger IL.  

 

Troppsturnere fra Hedmark har i løpet av året deltatt på flere konkurranser, blant annet på 

Opplandspokalen, Granspretten, NM Kvalifisering Junior, Buskerudtrampetten, Holmen Open. Alle 

med veldig gode sportslige resultater. KM ble gjennomført i forbindelse med Høstferien, og medførte 

at ikke alle lag kunne stille dessverre.  

 

 
Bilde fra Kick-off på Rena 

 

 
KIL stilte med stor tropp på Buskerudtrampetten 

 

Forøvrig har utvalget bidratt til arbeidet med sammenslåing til Innlandet krets, herunder utarbeidelse 

av strategiplan for troppsturn. Det ønskes lykke til med den nye kretsen. 

 

For Troppsgymnastikkutvalget, 

Trond Sjaaeng 

Hamar trosset høstferie og stilte opp på KM 
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ÅRSRAPPORT UTDANNING 2019 

Kretsen har ikke hatt noen utdanningsansvarlig i styret i 2019. Kretsleder Johanna Brandsegg har 

samarbeidet med kretsstyret, lagene samt kretskonsulent for å få gjennomført kurs.  

 

Følgende kurs ble avhold i Hedmark 2019: 
 

Dato Sted Kurs Antall  

10.03.19 Biri Kurs i Klubbadmin.  20 

06.01.19 Elverum Medtrenerkurs 21 

01.09.19 Trysil Medtrenerkurs 24 

02.11.19 Rena Medtrenerkurs 9 

23.-25.08.19 Elverum Trener 1 helg 1  19 

06.-08.09.19 Elverum Trener 1 helg 2  19 

 

Deltakere fra Hedmark deltok også på kurs i andre kretser som Oslo og Akershus og Oppland.  

 

Kurshelg:  
Kurshelgen ble planlagt til 2. og 3. november på Rena. På grunn av for få påmeldte deltakere ble 

kurshelgen avlyst. Det eneste som ble gjennomført var medtrenerkurset.  

 

Fylkeskommunale tilskudd:  
All kursvirksomhet blir rapportert inn til Hedmark Idrettskrets en gang i året, dette for å motta 

fylkeskommunale tilskudd. Tilskuddet er todelt, den ene delen ut i fra idrettsregistreringen, det andre 

tilskuddet ut i fra en aktivitetsrapport.  

 

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 TAKKER FLINKE KURSLÆRERE OG TEKNISKE ARRANGØRER FOR 

GODT GJENNOMFØRTE KURS. 

 

For utdanning 

Toril Nordseth 

  

http://www.minidrett.no/
http://www.minidrett.no/
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ÅRSRAPPORT 2019– TEKNISK UTVALG  

Turn kvinner og Turn menn 

 

Leder:   Siv Leirvik-Engevik   Rena IL Turn 

Medlem:  Monica Persson   Rena IL  Turn 

Medlem:  Eugenio Morales   Løten Turn 

Medlem:  Teresia Marton   Elverum Turn/menn 

Medlem:  Rita Røgeberg   Elverum Turn/ kvinner 

Medlem:  Sara Veum Andreassen  Hamar IL Turn - dommeransvarlig 

 

Målsetninger: 
Målet med arbeidet til teknisk utvalg turn kvinner og menn er forankret i kretsens langtidsplan. 

Hovedmålet dette året var å samle klubbene for et felles mål med kretslagstreninger og kretslag. 

Kommunikasjon klubbene i mellom og delta i Norgesfinalen med fullt lag. 

Store utfordringer på trenersiden i kretsen etter at hovedtrener for Elverum og Rena sluttet. 

Flere utøvere fra Rena har valgt å gå over til Elverum turn og Hamar turn 

Deltagelse i cuper i kretsen. Norgescuper og nasjonale konkurranser. 

 

Samlinger: 
Det har totalt vært 4 samlinger i 2019 og det var også mulighet for deltagelse på vintersamling i 

februar på Rena. Kretslaget har bestått av til sammen 14 utøvere fra Hamar, Elverum, Rena og Løten 

 i klassene rekrutt 11 år - klasse 3.  

Arena for samlingene er Terningen Arena, Elverum. 

Trening av kretslaget ble en utfordring når hovedtrener Alexandru Pop sluttet des. 2018. 

Rita Røgeberg og Lars Jørgen Fjeld har delt på hovedtrener jobben og har hatt med seg Eugenio 

Morales og Javier Morales på enkelte treninger. 

 

Kretslaget for turn menn har ikke vært aktivt, men juniorene har innimellom trent med jentelaget.  

Vetle Talsnes er på landslaget for senior. Har deltatt på landslagssamlinger. 

 

Det er gjennomført to åpne aspirantsamlinger i Elverum. Det har vært veldig god oppslutning om 

disse samlingene. 

 

Konkurransesituasjonen: 
Hedmark og Oppland har gjennomført fire 

cuper, med Hamar IL Turn, Elverum Turn og 

Rena IL Turn som tekniske arrangører.  

 

Jentene fra Hedmark har både deltatt og hevdet 

seg meget godt i nasjonale konkurranser i 2019. 

Kretsens klubber har hatt deltakere i alle klasser 

i norgescuper, FIG-konkurranser, nasjonal 

rekruttkonkurranse og norgesmesterskap. 

  

Norgesfinalen på Sotra ble gjennomført med 

fullt lag på jentesiden som ble nummer 3 

sammenlagt. Guttene stilte med 2 

representanter. Mange gode enkeltprestasjoner. 
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Dommere: 
Det ble utdannet/ resertifisert én forbundsdommer, 4 kretsdommere og 2 E-dommere i 2017/2018 

for Turn kvinner, og 1 forbundsdommer og 1 forbundsdommer E for Turn menn.  

 

På lokale cuper har kretsens egne dommere deltatt.  Alle cupene er gjennomført med to dommersett 

på jentesiden, og ett på guttesiden. 

 

Kretsen har representert Hedmark bra på dommersiden i nasjonale konkurranser.  

 

Utstyr: 
Utstyret til kretsen lagres etter avtale med Elverum Turn, og merkes med kretsens navn slik at det 

ikke forveksles med TAIK sitt utstyr. 

 

Hilsen 

Teknisk Utvalg, leder Siv Leirvik-Engevik 

 
 

 


