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Årsmelding 2022 for IF Borg Turn

Turngruppa i IF Borg har i 2022 hatt fire partier:
- Foreldre og barn/ 2-3 år
- Gutter og jenter 4-5 år
- Gutter og jenter 6-8 år
- Jenter 9-12 år

Partiene har hatt en stabil medlemsmasse gjennom året. Tilbudet har vært populært og vi har hatt
ventelister for tre av partiene gjennom hele året. Ved årsslutt hadde turngruppen 83 registrerte
medlemmer og 7 trenere.
Alle partiene har hatt sine treninger i Menstadhallen. De tre minste partiene hadde en trening i uka,
mens partiet 9-12 år hadde en trening i vårsesongen og to i høstsesongen.
I 2022 var det igjen tid for en normal turnhverdag etter pandemien med arrangementer og
samlinger:
- I april arrangerte turngruppa for første gang en egen turnsamling for alle partiene i
Menstadhallen. Det er ønskelig å gjennomføre en klubbsamling hvert år fremover.
- I mai deltok partiet 9-12 deltok på turnstevnet i regi av Nøtterøy Turnforening.
- I oktober deltok partiet 9-12 år på turnsamling i regi av Bamble Turnforening.
- I november arrangerte partiet 6-8 år samling på klubbhuset.
- I november deltok partiene 4-5 år, 6-8 år og 9-12 på Publikumspokalen i regi av Skotfoss
Turnforening.
- Turngruppen ved trenere og sportslig leder har deltatt på Kretsting og klubbseminarer i regi
av Vestfold og Telemark Turnkrets gjennom året.

Turngruppen har også deltatt i Borgertoget på 17.mai, Borgdagen, Nisseluefest, felles trener- og
lagledermøter i klubben, samt klubbdugnader.
For øvrig har det vært fokus på å tilrettelegge for rekruttering og opplæring av trenere, blant annet
gjennom å tilrettelegge for kurs og egne trener- workshops. Med et økende og stort antall turnere på
hvert parti, har det vært behov for flere trenere. For å nå fastsatte mål om et bredere tilbud til flere
årsklasser, har det dessuten vært viktig å onboarde flere trenere tidlig for å sikre tilstrekkelig
opplæring og erfaring.



Turngruppen og klubben valgte i desember å søke om arrangøransvaret for turnstevnet i Vestfold og
Telemark i 2023, sammen med Skotfoss, Odd og Storm. På tampen av året godkjente turnkretsen
søknaden og planleggingen startet opp. Vi syns det er veldig flott at hele klubben stiller seg bak målet
og blir med på den dugnadsinnsatsen dette fordrer. Å være medarrangør av turnstevnet vil styrke IF
Borg som en attraktiv turnklubb i regionen.

I 2023 vil vi fokusere på å videreutvikle turntilbudet i klubben og trenerteamet, etablere et større
støtteapparat rundt turngruppa, samt videre planlegging og gjennomføring av turnstevnet.
Vi takker alle våre turnere med foresatte og trenere for et fint turnår.

Helene Norli
Sportslig leder IF Borg Turn


