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Styret har dette året bestått av: 

 

Leder:   Ketil Ruud 

Nestleder/ Sekretær: Svein Nilsen 

Styremedl:  Hilde Bjerknes 

   Harald Østby 

   Trine Eker Christoffersen 

   Maria Heidenberg Lund 

   Lars Erik Eriksen (vara)  

Ungdomsrepr:   Maria Heidenberg Lund 

 

Komiteer/Ansvarlige: 
Økonomians:  Hilde Heidenberg Lund 
Arrangement: 
Hovedansvarlig:  Ketil Ruud og Hilde Bjerknes 
Mat/kiosk:  Nina Gripenberg ,Ann Kristin Nilsen og Anne Østby 
Dugnadslister:  Hilde Bjerknes 
Teknisk:  Ketil Ruud,  Harald Østby, Ove Bartholsen, Monica Egerø, Nina Fredheim, Trine 

Eker  
Trenerrepresentant:  Marit Sørensen 
Premier:  Evy Kristiansen 
Transportansvarlig:  Ketil Ruud 
 
Teknisk Bidragere: Ketil Ruud,  Harald Østby, Ove Bartholsen, Monica Egerø, Nina Fredheim, Trine 

Eker, Hilde H Lund, Marit Gustavsen 

 
Loddkomite: Merethe Berthelsen, Cecilie Aaserud, Vigdis Lorentzen, Stine Skårberg 

 
Sponsorkomite: Harald Østby, Lars Erik Eriksen og Maria Heidenberg Lund 

 
Webmaster og Facebook admin:  Trine Eker Christoffersen og Maria H. Lund 

Materialforv: Vigdis Lorentzen 

Revisorer:  Arne Johan Holmé 

Valgkom:  Jostein Juul og foreldrekontakter 

 

Representasjon 
ØGTK: Monica Egerø og Ketil Ruud 

NGTF: Lars Hugo Berg 

TURG:   Elsie Strand. 

TKRG: Marit Sørensen 
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Aktivitet i styret 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2015. Styret har i tillegg diskutert og avtalt pr. e-post og telefon 
mellom styremøtene. Styret har kommunisert med trenere enten ved at de har deltatt på styremøter 
eller via trenerkontakten (Trine).  

Styret var representert på ØGTK’s kretsting 28.2-1.3 på hotell Laholmen i Strømstad. Der deltok Trine 

Eker Christoffersen, Maria Heidenberg Lund og Jostein Juul fra klubben. Monika Egerø og Ketil Ruud 

representerte Skjeberg Turnforening i styret i ØGTK.  

Ketil Ruud har deltatt på årsmøter i Idrettsrådet og i Borg  Bingo. 

Lars Erik Eriksen og Eric Müller har deltatt på møter angående ny hall i kommunen. Trine Eker 

Christoffersen har deltatt på RG fellesmøte i TKRG 5. juni. 

Det ble i løpet av 2015 opprettet en sponsorkomite som har bestått av Lars-Erik Eriksen, Harald Østby og 

Maria Heidenberg Lund. Gruppen har laget et sponsorprogram med et utvalg sponsorpakker av ulikt 

omfang og av ulik pris. Hensikten er at klubbens medlemmer og venner enklere skal kunne markedsføre 

sponsing av klubbens aktiviteter (se for øvrig sponsorkomiteens rapport).  

Medlemmer 
Tallene for 2015 er hentet fra MySoft systemet. Det knytter seg noe usikkerhet med hensyn til hvordan 
MySoft beregner dette antallet som gjør at det rapporterte antallet kan være noe lavt. Antallet personer 
som på et eller annet tidspunkt har vært medlem i 2015 er 223. 

Partier i perioden 
Minitrening 
RG-skole 
RG for alle 
RG senior, junior, rekrutt, minirekrutt 
GymMix - Yoga 
Herretrim 

Dommere:  
Forbundsdommere: Bozena Pietura 

 Magdalena Lukaszewicz 

 Elsie Strand  

 Maria Heidenberg Lund  

 Marzena Johansson 

Kretsdommer: Johanne Gustavsen 

Trenere 
Hovedtrener: Marit Sørensen 
Trenere Skjeberghallen: Bozena Pietura 
 Magdalena Lukaszewicz 
 Ann-Kristin Nordby Aarum 
 Marie Ravneng 
 Maria H. Lund 
Trenere Gymmix/yoga: Hanne Eikenes Larsen og Cathrine Nicolaysen 
Kontaktperson herretrim: Trond Sandaker 

Treningssteder 
Skjeberghallen, Hornnes skole, Sandbakken u-skole, Hafslund ungdomsskole, Rakkestadhallen. 
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Kurs 
Noen av lagets trenere deltok på seminar i TSV Bayer Leverkusen 11.-14.6.  

Treningssamlinger 
Gymnastene har deltatt på treningssamlinger som treningssamling i Dziwnow 20-27/6 og vår egen 

regionale samling 18.-20/9. Noen av våre gymnaster deltok også på NGTF’s sommersamling i Haugesund 

4-8/8. 

 

Gymnaster på treningsleir i Dziwnow 

Sportslig resultat: 
Klubbens gymnaster har i løpet av året deltatt på en rekke konkurranser både nasjonalt og 

internasjonalt. Vi ønsker å trekke fram vår landslagsgymnast Marie Therese Ruud som deltok i 

Eropamesterskapet i Minsk – Hviterussland. Hun var en av to som deltok fra Norge.  Hun har plassert seg 

på pallen ved flere anledninger og gikk helt til topps i landsfinalen i Tromsø 13-15/11 der hun vant 

senior internasjonal klasse. 

Ellers har klubbens senior- og junior gymnaster deltatt ved flere konkurranser i  inn- og utland. Marie 

Therese deltok ved Miss Valentine i Tartu, Estland. Fire av våre gymnaster  deltok i vårkonkurranse 

arrangert i Sczececin, samme helg som det var ungdomslekene i Lillehammer. Her gjorde flere av våre 

gymnaster en fin innsats, bl.a. Lisa Østby som tok 1.plass i junior internasjonal klasse nivå 5. Hedda 

Pedersen vant også Norgesfinalen  sammenlagt i internasjonal klasse nivå 3. 

Endelig nevnes her Silver Falcon Cup i Krakow der seks av våre eldre gymnaster deltok. 
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 Medaljer fra 2015 inkluderer.  

Konkurranse Klasse Medaljist 

NM Bergen 13.-15.2 Senior internasjonal klasse 4-
kamp 

Bronse: Marie Therese Ruud 

 Senior internasjonal klasse finale 
ring 

Sølv: Marie Therese Ruud 

 Senior lag Bronse 

 

 

Medaljevinnere på ungdomslekene 
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Seier i landsfinalen 

 

Deltagere i Falcon Cup 

For ytterligere detaljer og et mer komplett og utførlig oversikt  henvises til sportskomiteens rapport. 

Sluttord 

Det har som sedvanlig vært et aktivt år i Skjeberg Turn. Det er avholdt små og store arrangement  i regi 

av foreningen. Blant dem kan nevnes Vårspretten (7-8/3 ), sommershow 9/6, treningssamling i Dziwnow 

(20-27/6), Regional treningssamling (18-20/9), Høstkonkurranse 11/10, og Christmas Cup (5-6/12). I 

tillegg kommer forberedelse til og deltagelse i de mange eksterne evenement som foreningen involverer 

seg i – rundt regnet 15 i tallet. 
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Rent økonomisk har klubben forbedret sin stilling ytterligere og har i løpet av året opparbeidet seg en 

rimelig kassabeholdning som setter oss i stand til å tåle økonomiske problemer i et visst monn. Dette må 

allikevel ikke bli en sovepute og det vil i 2016 være nødvendig å fortsette med den gode 

kostnadskontroll vi har hatt i 2015. I tillegg er det nødvendig å fortsette med inntektsbringende tiltak 

som gjennomføring av arrangementer med overskudd, loddsalg, innhenting av sponsorbidrag (se 

sponsorkomiteens rapport) og andre små og store inntektsbringende aktiviteter.  

RG er en idrett som på konkurransenivået krever ekstensiv trening med dertil hørende trenerressurser. 

Vi forsøker å holde treningsavgiften på akseptabelt nivå slik at flest mulig som ønsker det skal ha 

mulighet til å konkurrere. I tillegg ønsker vi å styrke breddeidretttilbudet. Det er styrets hensikt at dette 

styrkes videre inn i 2016.  

For alle disse aktivitetene gjelder det at rekrutteringsaktivitetene holdes ved like. I 2015 ble det 

gjennomført de følgende spesielle tiltak: Deltagelse på barnas allidrettsdag i Kulås 12/9 og Åpen dag i 

Skjeberghallen 19-20/8 da alle som ønsket kunne stikke innom i hallen for å prøve typiske RG aktiviteter. 

Vi vil takke alle foreldre og foresatte for deres iherdige innsats og bidrag til både små og 

store arrangement - uten deres hjelp, hadde det ikke vært mulig å drive klubben på det nivå 

den i dag befinner seg. 

 

Skjeberg Turn på allidrettsdag 

 


