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Nr. Sak

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokoll.

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle foreningens årsberetning.

9. Behandle foreningens regnskap med beretninger. 

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette  
a) medlemskontingent 
b) fullmakt for å fastsette treningsavgift.

12. Vedta foreningens budsjett.

13. Behandle foreningens organisasjonsplan.

14. Engasjere statsautorisert revisor.

15. Foreta valg til styret, kontrollkomite og valgkomite og eventuelle utvalg.

16. Utdeling av æresbevisninger.

17. Avslutning.

Saksliste
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1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

2. Protokollen føres av valgt sekretær.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes 
taletiden til: 3 minutter første gang og 2 minutter andre gang og 1 minutter tredje gang. Dirigenten kan foreslå 
forkortning av taletiden og strek etter de inntegnede talere.

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare 
fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram 
etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

6. Med unntak av lovendringer, som må ha 2/3 flertall, avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte  
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

Forretningsorden
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Styrets årsberetning 2021

Styrets sammensetning gjennom året:

Ann-Mari Steinsland leder

Marianne F. Furuseth nestleder

Kjetil Folkvord styremedlem

Kristin B. Axberg styremedlem

Anne Barbo styremedlem 

Annicken Repshus styremedlem

Odin Horne styremedlem

Bente Christensen varamedlem

2021 ble også et år sterkt preget av pandemien med 
nedstengning av Treningshuset Turnhall (TT) i flere 
måneder og sterkt redusert aktivitet i Treningshuset 
Haslehallen (TH). Aktivitetene som ble gjennomført 
var preget av strenge koronarestriksjoner. Altså et 
annerledes år for våre medlemmer, hvor resultatet ble en 
reduksjon på 418 medlemmer.

Det har vært jevnlig kontakt med daglig leder og 
styreleder med drøftinger om aktuelle løsninger innenfor 
de rammene som byrådet og kommunelegen i Oslo har 
gitt oss når det gjelder pandemien og retningslinjene 
for aktivitet. Samtidig er det gitt løpende orientering til 
styremedlemmene i Oslo Turnforening, Oslo Turn AS 
og Haslehallen AS. Foreningens nettside har jevnlig 
gitt informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for 
aktiviteten i foreningen.

Innenfor tillatte rammer er det avholdt styremøter 
fysiske eller på teams, med fokus på økonomi, rapport 
fra sentrene og trenersituasjonen både for bredde- og 
konkurranse-aktivitetene. Styret i Oslo Turnforening 
(OTF) har i 2021 hatt seks styremøter med 44 saker jevnt 
fordelt gjennom året. Det er et godt samarbeid med 
styrene i Oslo Turn AS og Haslehallen AS. Styreleder i 
foreningen er også styreleder i begge aksjeselskapene. 

Ved utgangen av 2021 var det 4 456 medlemmer 
mot 4 874 i 2020. 1 837 medlemmer har tilholdssted 
i Treningshuset Turnhallen (TT) mot 2 305 i 2020, 
mens 2 619 medlemmer hadde sitt daglige tilhold i 
Treningshuset Haslehallen (TH) mot 2 569 i 2020. 

Styret har hatt en god og variert sammensetning både 
når det gjelder alder, erfaring og interesseområder. Tross 
alle restriksjoner på grunn av pandemien, har styret vært 
opptatt av forsvarlig drift, både sportslig og økonomisk. 
Søknader for tapte inntekter for arrangementer er fulgt 
opp. Kontrollkomiteen har i løpet av året fulgt opp 
regnskapsrapportene. 

Foreldregruppene (FAU) for konkurranseturn og for 
troppsgymnastikk, har hatt et roligere år når det gjelder 
dugnad knyttet til kiosksalg og konkurranser, men har 
vært et viktig kontaktpunkt for utøvere og foreldre. 
På høsten ble det vist stor dugnadsinnsats under 
gjennomføringen av Unni og Harald og Oslo plaketten.

Administrasjonen har fulgt opp daglig vedlikehold både 
av TT og TH. Når TT måtte holde stengt i perioder, har de 
ansatte bidratt til enklere vedlikehold på senteret. 

Tross alle utfordringene som har vært gjennom året, har 
alle ansatte og utøvere stått på, bidratt, vært kreative, 
tålmodige og løsningsorienterte.

Våren 2021 var Norges Gymnastikk og Turnforbund 
(NGTF landslagssenter turn menn) leietakere i 
OTF og hadde sin virksomhet i Haslehallen fram til 
31.07.2021. Forhandlingene med NGTF om forlengelse 
av avtalen førte dessverre ikke førte frem. Etter at 
landslagsgymnastene mistet sitt treningstilbud, søkte 
flere om opptak i OTF. Våre inntakskriterier medvirket til 
at tre av fem utøvere ble innvilget medlemskap. Etter en 
del reaksjoner, har styret oppfordret administrasjonen til 
å evaluere og eventuelt oppdatere kriteriene som ligger 
til grunn for medlemskap.

Vår hovedtrener for turn menn, Valentyn Skrypin, ble 
engasjert i deltidsstilling som landslagstrener i den 
perioden forbundets senter for turn menn hadde 
sin trening i Haslehallen. Oppfølgingen av Sofus 
Heggemsnes som var kvalifisert til OL 2020, ble godt 
ivaretatt av våre egen trener Valentyn i samarbeid med 
NGTF og med god støtte fra Olympiatoppen. Tross en 
skade i oppkjøringen, ble han restituert og deltok i fire 
apparater i OL 2020 som ble arrangert i Tokyo i 2021.

Vi er stolte over at flere av våre trenere, utøvere og 
medlemmer er sertifiserte dommere.

På trenersiden har det vært stabilt i alle aktivitetene. 

Avtalen med Wang Ung som leietakere er videreført  
i 2021.

I Treningshuset Turnhallen har vi avtale med Edvard 
Munch videregående skole som fast leietaker på dagtid. 

Styreleder er også foreningens representant i Idrettens 
Samarbeidsutvalg (ISU) i bydelen Grünerløkka, som 
er idrettens lokale talerør overfor bydelens politikere 
og administrasjon samt et samarbeidsorgan for alle 
idrettslagene i bydelen. ISU jobber aktivt mot bydelens 
administrasjon og samarbeider om lokale tiltak og 
er rådgiver når det gjelder bruk av – og etablering av 
idrettsanlegg i bydelen.
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Sportslig aktivitet
Årets aktivitet ble også i 2021 preget av pandemien. 
Breddegymnastene mistet nesten hele vårsemesteret, 
mens konkurransegymnastene hadde noen begrensinger 
på treningen. 

I de periodene hvor det var helt nedstengt, ble det gitt 
onlinetilbud gjennom sosiale medier både til bredde-  
og konkurranseutøvere. Alle konkurransene på våren  
ble avlyst.

Heldigvis ble høsten litt mer normal selv om vi fremdeles 
måtte følge opp med smittevernstiltak både for bredde- 
og konkurranseaktivitetene. Utøverne våre deltok i 
mange konkurranser og vi kan vise til gode resultater i 
både turn kvinner, turn menn og troppsgymnastikk.

Breddeaktivtetene, barn, ungdom og voksne
Foreningen har i den grad det har vært mulig, gitt 
varierte tilbud til barn og ungdom både i TH og i TT. Til 
tross for smittefaren i samfunnet og strenge tiltak har 
oppslutningen rundt breddepartiene våre vært jevn hele 
året. Høsten 2021 hadde vi omtrent 1 692 medlemmer 
på breddeavdelingen sammenlignet med våren 2021 
1 352 medlemmer. Vi har fortsatt hatt venteliste på de 
mest populære treningstilbudene våre. 

Breddeaktivitetene ledes av trenerteam med flere 
faste trenere sammen med et stort antall timetrenere. 
Totalt har vi hatt 98 timetrenere, Våren 2021 var det 59 
trenere, på høsten hadde vi 74 trenere, hvor 39 trenere 
var nye. Semestrene ble startet med kick-off, digitalt på 
våren og fysisk på høsten.

I løpet av året har vi gjennomført interne trenerkurs og 
kick-off for våre trenere.

TurnAkademiet har etter omleggingen høsten 2020 
fungert godt. Fire trenere har ansvaret for aktiviteten.

Siden pandemien resulterte i tapt treningstid for 
medlemmer på bredde på våren, inviterte vi til 
“Breddesommer”, en kompensasjonsordning for barn og 
unge som mistet trening i løpet av semesteret. Treningen 
var gratis og vi fikk 713 påmeldinger i løpet av 5 uker. 
Responsen fra gymnaster og foresatte var meget positiv. 
Totalt ble det gjennomført 6 aktivitetsuker i skoleferiene.

I årets «Halloween-uke» ble hallen pyntet med skumle 
og morsomme dekorasjoner, både trenere og utøvere 
ble oppfordret til å kle seg ut.

På grunn av usikkerhet med smittesituasjonen og 
endringer i breddeavdelingen, valgte vi i år i stedet for 
den tradisjonelle juleavslutningen og gjennomføre «Hele 
familien turner» i løpet av høsten. Både store og små, 
gymnaster med foresatte, besteforeldre og søsken ble 
invitert inn i hallen for å turne. Dette var meget vellykket 
og er absolutt noe vi bør gjenta.

Dessverre har vi hatt en stort frafall av ungdom på 
breddepartiene og ungdomstroppen som tidligere 
deltok i Gym for Life, ble oppløst. Det jobbes med å få 
ungdommen tilbake slik at vi kan være representert på 
stevner nasjonalt og internasjonalt i 2022.

TT var helt nedstengt på våren. I de periodene vi kunne 
tilby aktivitet, var det primært barn og ungdom som fikk 
tilbud, mens det for de voksne ble lite aktivitet ettersom 
samfunnets strengeste tiltak gikk hardt utover denne 
aldersgruppen. Høsten 2021 fikk vi gjennomført vanlig 
trening for alle voksenpartiene. Aktivitetene i sal på 
høsten ble gjennomført med begrenset antall i salene og 
begrenset antall i basseng. Alle voksne som var påmeldt 
på vårsemesteret fikk overført sitt medlemskap til 
høsten, og betaling for våren ble overført til høsten. 

Oslo Mix-Team, turnveteranene og trenertroppen har 
også hatt et utfordrende år og fått avlyst mye trening og 
planlagte arrangement som Landsturnstevnet og Gym 
for Life. Vi krysser fingrene for at troppene kan delta 
nasjonalt og internasjonalt i årene fremover.

Special Olympics har i løpet av høstsemesteret fått 
deltatt på to konkurranser og en treningssamling. Nytt av 
året var at gutta deltok i Unni og Haralds i Haslehallen. 
Videre deltok også våre gutter på konkurranse på Sotra  
i november.

I oktober ble det arrangert en Halloween samling for 
Special Olympics, hvor nærliggende klubber også ble 
invitert. Totalt 12 deltakere møtte opp tidlig lørdag 
morgen for trening, og senere på kvelden ble det  
ordnet med pizza og disco som en sosial avslutning  
på samlingen.

Det henvises forøvrig til egen rapport fra bredde.

Konkurranseaktivitetene, turn kvinner, turn menn og 

troppsgymnastikk 

Året 2021 ble for konkurranseavdelingen igjen et 
annerledes år. I vårsemesteret var trening i fokus, mens 
semesteret var uten konkurranser på grunn av strenge 
restriksjoner. Det ble arrangert flere interne arrangement, 
alt fra gjennomkjøringer til digitale konkurranser. Mot 
sommeren åpnet det opp, og man fikk igjen delta på 
konkurranser.

Oslo Turnforening kan se tilbake på en sommer med 
historisk mangekampfinale i VM og deltakelse i OL. 
En høst fylt med fantastiske resultater i NM i alle 
tre grenene, samt gode nasjonale og internasjonale 
prestasjoner. I Norge regjerer Oslo Turnforening på topp i 
alle sine tre konkurransegrener. 

Oslo Turnforening skulle ha arrangert NM Teamgym 
senior i slutten av juni 2021, men denne konkurransen 
ble igjen dessverre utsatt på grunn av usikkerhet  
rundt pandemien.
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Høstsemester ble tettpakket med konkurranser både 
nasjonalt og internasjonalt. OL var utsatt fra 2020 og 
skulle gjennomføres i 2021. Videre ble også VM, Nord 
Europeisk og Unni og Haralds gjennomført for turn 
kvinner og turn menn, mens for troppsgymnastikken ble 
NM både for junior og senior gjennomført.

I september arrangerte Oslo Turnforening Unni og 
Haralds pokal og igjen kunne vi samle utøvere, publikum 
og arrangere en konkurranse i egen hall. Honnør til 
ansatte og FAU. På grunn av pandemien ble det i år 
ikke internasjonal deltakelse, men kun norske deltakere. 
Spesielt i år var at det var egen klasse for Spesial 
Olymics for gutta.

Turn kvinner
I utgangen av 2021 var det totalt 41 gymnaster på Turn 
Kvinner. På trenersiden har vi hatt seks faste ansatte 
trenere. I tillegg har vi hatt ni timetrenere. Gruppene vi 
hadde på Turn Kvinner 2021 var aspirant (9-10 år), rekrutt 
(12 år), stige (13-17år), FIG junior og senior. 

Totalt har Oslo Turnforening hatt ni seniorer og seks 
juniorer på landslaget.

I april ble den første konkurransen avholdt, EM Sveits, 
hvor vi deltok med tre utøvere. Senere deltok vi med tre 
utøvere under VM 2021 sammen med to av våre trener. 

Høsten ble mer normal og våre utøvere deltok i 
konkurranser både nasjonalt og internasjonalt, alt fra 
stigekonkurranser til internasjonale konkurranser. 
Resultatene viser at vi har både bredde og høyt nivå på 
våre utøvere.

I NM junior og NM senior vant vi lagkonkurransene og 
fikk flere medaljer i enkeltapparater. Individuelt ble det 
seier til Keisha Abdullah Lockert i junior, mens vår beste 
utøver i NM senior var Maria Tronrud, hun ble nr 3. 

I vår egen konkurranse, Unni og Haralds pokal i Hasle-
hallen stilte vi med mange deltakere både rekrutt, junior 
og senior og Selma Andrea Halvorsen vant Unnis pokal.

Stige- og rekruttjentene reiste i november for å delta på 
Lofoten Open. Dette var en opplevelse både sportslig 
og sosialt. De fikk opplevd litt av Lofoten og den 
spektakulære naturen i nord. 

Videre har våre rekrutter deltatt i sin første nasjonale 
rekrutt konkurranse og våre aspiranter har deltatt i 
regionale oppvisningskonkurranser.

Turn Menn 
På Turn menn-gruppene var det i utgangen i 2021 totalt 
37 utøvere, fordelt på gruppene aspirant, rekrutt, stige, 
junior og senior. Trenerteamet ble noe endret i løpet av 
2021 og består nå av fire trenere i fast stilling.

NGTF og Olympiatoppen (OLT) sammen med vår 
egen trener Valentyn sørget for at Sofus fikk en god 
oppkjøring mot OL. Dessverre fikk Sofus en skade under 
oppkjøringen og spenningen var stor om han ville bli 
klar for deltakelse i OL og om OL-komiteen ville gi ham 
klarsignal for deltakelse. Han nådde målet om deltakelse, 
men på grunn av skaden deltok han i fire av seks 
apparater. En flott prestasjon av Sofus.

Med et konkurransefritt vårsemester ble det en travel 
høst for våre utøvere.

To av seniorgutta ble klar for EM i Sveits i april. 
Konkurransen var også kvalifiseringskonkurranse til VM. 
Theodor Gadderud ble beste norske på herresiden. Kun 
Sofus Heggemsnes kvalifiserte seg til VM, dette på 
grunn av tidligere resultater.

I juni deltok Theodor Gadderud og Sofus Heggemsnes 
under World Cup i Osijek, Kroatia.

I september var det klart for å arrangere Unni og Haralds 
pokal i vår egen hall. Oslo Turnforening stilte med totalt 
fjorten utøvere fordelt på senior, junior, Youth, rekrutt 
og stigeutøvere. Sofus Heggemsnes vant Haralds 
pokal og det ble også mange gode finale plasseringer i 
enkeltapparater. I lagkonkurransen tok Oslo Turnforening 
alle pallplasseringene med sine tre lag. 

I slutten på september reiste hele 20 utøvere fra Turn 
Menn til Kristiansand for å delta på Unisport Norges 
Cup. I midten av november var det Nord Europeisk 
Mesterskap i Cardiff hvor vi deltok med fire utøvere.

Sofus Heggemsnes og trener Valentyn Skrypin 
representerte Norge under VM i Japan i oktober. Her tok 
Sofus Heggemsnes seg til en historisk mangekampfinale 
og endte på 21. plass i verdensmesterskapet 
sammenlagt, beste norske plassering noensinne. Sofus 
beste øvelse under mesterskapet var bøylehest hvor han 
ble nummer ti.

I NM junior og NM senior vant vi lagkonkurransene 
og fikk flere medaljer i enkeltapparater. Individuelt i 
juniorklassen tok Petter Steinsvik-Nilsen tredjeplassen 
mens Sofus Heggemsnes vant NM senior med Peder 
Skogvang på tredje-  og Nore Stene på fjerdeplass

Det ble også en internasjonal konkurranse for noen av de 
yngre utøverne på slutten av året. Seks utøvere reiste til 
Stockholm for å delta på MälarCupen. 

Rekruttene deltok i den nasjonale rekruttkonkurransen 
i Stavanger i oktober og vant gull i lagkonkurransen 
og våre aspiranter deltok på regional oppvisnings-
konkurranse.

Sommersamlingene i 2021 ble avholdt i egen hall 
på grunn av restriksjoner av korona. Trenerne var 
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flinke og skapte innholdsrike, morsomme og sosiale 
treningssamlinger for utøverne i egen hall.

Troppsgymnastikk
På Troppsgymnastikk-gruppene var det i utgangen i 2021 
totalt 130 utøvere. På trenersiden har vi hatt fem faste 
trenere og elleve timetrenere. Vi har hatt hele femti 
landslagsutøvere i 2021 og seks av våre trenere er også 
involvert i landslagene i Troppsgymnastikk.

I mangel på konkurranser våren 2021 arrangerte 
Oslo Turnforening “Oslo Digital Masters”, en digital 
konkurranse for senior. Dette ble positivt mottatt og hele 
åtte klubber og 26 lag.

Norges Gymnastikk og Turnforbund arrangerte også 
en digital konkurranse for junior. Her deltok både junior 
jenter og gutter fra Oslo Turnforening og lagene gjorde 
det veldig bra, Oslo junior jenter 1 vant alt utenom 
frittstående. 

På høstsemesteret åpnet det for gjennomføring av 
konkurranser og foreningens tropper deltok i flere 
konkurranser.

I NM nasjonale klasse Junior gutter vant våre utøver tre 
gullmedaljer, mens i NM nasjonalklasse jenter junior fikk 
vi ingen topp plassering da flere av jentene var ute på 
grunn av koronna.

I NM i Nasjonale klasser senior tok herrene alle gull-
medaljene og damene tok ett gull i tumbling og ett sølv i 
frittstående. I NM i TeamGym konkurransen var herrene 
vinnere fjerde gang på rad, mens damene tok sin tredje 
strake seier, denne gangen med en delt førsteplass. 

NM TeamGym junior ble arrangert i Arendal i november. 
Våre unge og lovende juniorer turnet til gull i både jente- 
og gutte-klassen, samt at andrelaget til jentene tok en 
sterk fjerdeplass. 

Årets høydepunkt for rekruttene var Oslo Rekrutten som 
ble arrangert Haslehallen i november med fullsatt hall, 
over 300 publikum, god stemning og stor idrettsglede. 
Våre rekrutter gjorde her en fin konkurranse og tok fire 
av tre gullmedaljer. Aspirantene til Oslo Turnforening 
hadde også en fin oppvisning. Våre seniorutøvere på 
tropp hadde dugnad og bidro til gjennomføringen av 
arrangementet. 

Vi gratulerer alle som har representert foreningen og 
viser til egen aktivitetsrapport for konkurransegrenene.

Økonomi 
Resultatet for 2021 ble på minus kr 1.482.100,- mot 
budsjett på kr 3.392.000,- Det er en del bedre enn 
budsjett og fremkommer grunnet noe høyere eksterne 
tilskudd enn budsjettert, redusert husleie pga. 
nedstenging og derav noe lavere lønnskostnader.

Vi mottok kr 1.476.000,- i kompensasjon ifm pandemien 
fra myndighetene for tapte inntekter fra arrangement, 
kiosksalg og parkering.

Vi erfarer at pandemien setter spor i økonomien, med 
en stor andel lavere inntekter, men også noe lavere 
kostnader grunnet begrenset aktivitet.

Nedstenging har preget aktiviteten vår spesielt på 
Treningshuset, men også delvis for breddeaktiviteten 
på Hasle med tre måneder uten aktivitetstilbud. 
Treningshuset var stengt i tilnærmet 6 måneder, noe 
som også resulterte i en stor nedgang i medlemsmassen 
der. Begge sentrene har blitt kreditert husleie pga. 
nedstenging.

Vi nådde totalt kr 33,3 millioner i inntekter i foreningen 
mot budsjett på kr 38,3 millioner.

Treningsinntekter endte på kr 15,5 millioner, kr 4,8 
millioner dårligere enn budsjett på kr 20,3 millioner. 
Tilsvarende resultat i 2019 var på kr 22,4 millioner og i 
2020 på kr 18,4 millioner.

Treningshuset Turnhallen (TT) hadde totale inntekter på  
kr 5,6 millioner mot kr 8,1 millioner i budsjett. Tilsvarende 
var regnskapet på kr 10,7 millioner i 2019 og kr  
8 millioner i 2020. 

Medlemsmassen har gått veldig ned pga nedstengingen 
i 2021. 

Resultatet på treningsinntekter ble på kr 3,6 millioner, 
som er kr 3,5 millioner dårligere enn budsjett på kr 7,1 
millioner.

Treningshuset Haslehallen (TH) hadde totale inntekter 
på kr 17,7 millioner, som er kr 2,7 millioner under 
budsjett. Regnskapet for 2019 var kr 2,6 millioner bedre 
og for 2020 var det kr 0,7 millioner bedre enn 2021. 
Treningsinntektene endte på kr 11,9 millioner som er  
kr 1,4 millioner dårligere enn budsjett. 

Likviditeten i foreningen er meget god.

Oslo Turn AS oppnådde et resultat på kr 1.060.918,- før 
skatt mot budsjett på kr 2.282.000,-. Haslehallen AS fikk 
et resultat på kr 1.170.535,- før skatt mot budsjett på  
kr 977.000,-.

Virksomhetene medfører ikke forurensning eller 
utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Det 
har ikke vært arbeidsulykker i hverken forening eller 
aksjeselskapene.
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Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det er gjennomført 
fire Arbeidsmiljøutvalgsmøter (AMU) i 2021 uten saker 
av alvorlig grad, foruten pandemien.

Bemanning
Vi har i løpet av 2021 sysselsatt 42,7 årsverk. Under 
året sluttet senterleder Sindre Kavli etter neste 10 år på 
TH. Ny senterleder, Christian Thomassen kom på plass i 
andre halvår.

Videre har sportslig leder bredde, Karina Heggeli, også 
avsluttet sitt arbeide etter fem år i stillingen. Hun ble 
erstattet med en annen ansatt, som ble konstituert i 
stillingen en periode fremover.

TH har en godt fungerende administrasjon med åtte 
ansatte, 19 faste trenere, to resepsjonister og 100 
timetrenere.

På TT har det også vært noen utskiftninger i 
arbeidsstokken. Det har vært blant resepsjonistene og 
det skyldes i hovedsak nedstengingen.

TT har en meget godt fungerende administrasjon, som 
består av senterleder og assisterende senterleder 
og fem resepsjonister. Vi har arbeidet med å utvikle 
breddeaktiviteten på turn og har hatt en 40% stilling i 
administrasjonen til dette.

Det har vært åtte instruktører i gruppetimene og åtte 
turninstruktører ved siden av to bassenginstruktører og 
tre personlige trenere.

Muligheter – veien videre
Etter et turbulent 2020 trodde i at vi skulle komme 
tilbake normal drift i løpet av 2021, men slik ble det 
altså ikke. I vårsemester var det lite aktivitet, mens 
høstsemesteret ble mer normalt inntil vi på ny måtte 
stenge i desember. 

Vår strategiske plan for 2020-2024 vil selv om vi har 
hatt to «annerledes år», være retningsgivende for 
foreningens videre drift.

Redusert aktivitet i to år har gått mest utover vårt 
breddetilbud. I tillegg til manglende kontinuitet er 
gruppestørrelsene redusert noe som har resultert 
i nedgang i medlemstallet som først og fremst har 
rammet de fra 13-18 år. Vi må igjen sette fokus på 
ungdomsgruppene og jobbe aktivt for å medlemmer 
tilbake til foreningen. 

Vi ønsker å tilby breddeaktivitet som bære preg av 
kvalitet og at den gjennomføres i tråd med våre verdier; 
glede, nyskapende, inkluderende, stolthet, tillit og 
ambisiøs. 

Målet er å være representert med flere utøvere på 
nasjonale og internasjonale stevner for ungdom og 

voksne. I løpet av 2022 vil foreningen være representert 
på Landsturnstevnet og Golden Age. Vi håper også at 
vi vil delta med mange utøvere på kretsturnstevne, 
(gymnastikkfestival) i regi av Viken og Oslo Gymnastikk 
og turnkrets.

Når vi ser på resultatene til våre konkurransegrener, ser 
vi at vi har klart å gi tilbud til flere grupper på ulike nivå 
både i turn kvinner, turn menn og troppegymnastikk. 
Vi kan også vise til gode resultater i alle tre grenene. 
Det som er viktig her er at vi er våkne når det gjelder 
rekruttering av nye aldersgrupper.

Det å ha toppidrettsutøvere er krevende både for 
administrasjon, trenere, utøvere og foreldre. Her er 
det viktig at det er god kommunikasjon både internt i 
foreningen, med andre foreninger og med ansvarlige 
landslagssjefer og forbundet.

Flere av områdene som ble nevnt i årsberetning for 2020 
er fremdeles aktuell og vil bli fulgt opp. Vi vil fortsatt tilby 
paraturn. I tillegg til å følge opp våre konkurranseutøvere 
i paraturn, ønsker vi om mulig å etablere nye tilbud for 
flere aldersgrupper.

Oslo Turnforening eier og drifter egne anlegg. I begge 
anleggene gir vi et bredt idrettstilbud til barn, ungdom og 
voksne. I St. Olavsgate har vi et moderne treningssenter 
samt basseng og to saler. På Hasle har i gode arenaer for 
bredde- og konkurranseaktivitetene vi tilbyr. 

Styrene i Oslo Turn AS og Haslehallen AS har ansvar 
for at anleggene til enhver tid tilfredsstiller det behovet 
foreningen har. Fremdeles står planene om å bygge 
ut på Hasle på vent. I løpet av 2022 vil de gamle 
kontorlokalene i Haslehallen bli pusset opp og innredet 
slik at de kan fungere som arbeidsplass for timetrenere. 
Det er også et ønske at lokalene blir en møteplass 
for utøvere, trenere, foreldre, nåværende og tidligere 
medlemmer av foreningen. 

Dette arbeidet er igangsatt og vil bli ivaretatt 
av administrasjon på Hasle i samarbeid med 
Forturnerskapene, historie og miljøutvalget. Utvalget 
ønsker også at lokalene kan benyttes til å synliggjøring 
noen av foreningens historiske verdier. Videre vi vil også 
vurdere om vi skal sette bort noe av foreningens historie 
til Riksarkivet eller lignende.

2022 er Frivillighetens år. Til daglig skryter idretten at  
de er drevet av frivillige. Den største frivillige gruppen 
i OTF er foreldrene som sørger for at barna deltar i 
foreningens aktiviteter. De mest ivrig foreldrene er med i 
FAU for turn og FAU for troppsgymnastikk. Utover dette 
er det foreningens styre, kontrollkomitee, valgkomitee 
og Fortunerskapene, historie og miljøutvalget samt 
styret for Oslo Turn AS og Haslehallen AS som er blant 
de frivillige. 
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Daglig driftes klubben av ansatte. Når foreningens 
sportslige utvalg ble lagt ned i 2016, vedtok styret 
at det etter behov kunne opprette arrangements- og 
prosjektgrupper. Styret bør derfor i samarbeid med 
administrasjonen se på om det er aktuelt å involvere 
medlemmer til oppgaver som gjør at de kan bidra 
til å påvirke den videre utviklingen av foreningen, 
for eksempel ved opprettelse av Ungdomsutvalg, 
Paraturnutvalg, FAU for breddeaktivitetene, Lovutvalg  
og Hedersutvalg.

Foreningen er stolt av at vi fremdeles kan drive et topp 
moderne treningssenter i Oslo sentrum. Etter flere 
perioder med nedstenging, vil det være utfordringer med 
å komme tilbake til normalen igjen. Vi konkurrerer i et 
marked med store kjeder, men vi satser på at vi har gode 
fasiliteter, kvalitet i tilbudet og en hyggelig atmosfære. 
Vårt ønske er at våre tidligere medlemmer finner tilbake 
til oss når samfunnet normaliseres igjen. All honnør til de 
ansatte ved TT som står på.

Turnkurs for barn vil fortsatt ha sin plass i Oslo sentrum. 
Vi har et variert tilbud til barn fra tre til 14 år. Det legges 
nå opp til et tettere samarbeid med aktivitetsansvarlige 
i TH. Tilbudet turn for voksne, ønsker vi også å opprett-
holde.

TurnAkademiet som tilbys både på TT og TH fungerer bra 
og følges opp i 2022.

Foreningen har mange dyktige trenere med god 
kompetanse, men det vil alltid være en utfordring å 
ha dyktige trenere på plass til enhver tid. Vi jobber 
kontinuerlig med at det skal være gode trenerteam for 
alle gruppene. 

Idrettens regelverk er omfattende. Vi er en viktig 
samfunnsaktør og må også ta inn over oss at vi i 
vårt miljø møter samfunnsproblemer. Som aktør på 
tilrettelegging av idrett må vi blant annet ta del i ulike 
kampanjer som NIF oppfordrer oss til. Stikkord her er 
ALLEMED (økonomisk barriere for idrettsdeltakelse),  
# STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle 
former for diskriminering, mobbing, Sunn idrett 
(spisevegring), Ren idrett (doping), politiattester, barns 
rettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Vi har mange ansatte, hele 42,7 årsverk i 2021. Som 
arbeidsgiver har vi ansvar for å tilrettelegge for et 
godt arbeidsmiljø til alle som velger å jobbe hos oss. 
Utfordringen her er å få alle til å trives slik at de kan 
bedre sin kompetanse i tråd med de oppgavene de  
må løse. 

Utfordringen i løpet av 2022 er å komme tilbake til 
normal drift. Så langt har samfunnet åpnet igjen og lettet 
på smitteverntiltak. Vi håper derfor at tidligere og nye 
medlemmer finner veien til vår forening og finner tilbake 
til gleden ved å få boltre seg i våre flotte lokaler med 
dyktige ansatte. 

Strategisk plan 2020-2024, har et perspektiv på fire år. Vi 
ser det derfor som naturlig at planen igjen blir et aktivt 
styringsdokument for driften av foreningen. 

Avslutningsvis ønsker styret å takke alle utøvere, trenere, 
foreldre og administrasjonen for felles innsats med god 
aktivitet og resultater i 2021 – tross alle utfordringene 
pandemien har gitt oss. 

Oslo, 15. februar 2022

Kjetil Folkvord
Styremedlem

Annicken Repshus
Styremedlem

Ann-Mari Steinsland
Styrets leder

Odin Kristoffer Bjerkan Horne
Styremedlem

Marianne F. Furuseth
Nestleder

Anne Barbo
Styremedlem

Kristin B. Axberg
Styremedlem
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Årsberetning 2021 – Breddeavdelingen og TurnAkademiet

Administrasjon og trenerteam
Administrasjonsteamet på Bredde består av en sportslig 
leder og to koordinatorer. I dag er det Marte Gylvik som 
er sportslig leder, Christer Lie og Erica Gulliksen som er 
koordinatorer. Sommeren 2021 sa Karina Heggeli opp sin 
stilling som sportslig leder. Lederansvaret var midlertidig 
delt mellom Marte Gylvik og Christer Lie, Erica Gulliksen 
ble ansatt i et vikariat ut høstsemesteret for å bistå med 
arbeidsmengden på bredde. Marte Gylvik ble i november 
konstituert som sportslig leder for breddeavdelingen 
frem til sommeren 2022. Erica Gulliksen har signert fast 
kontrakt i desember 2022, vi ønsker henne velkommen 
og er ivrige med å fortsette arbeidet i nye roller og med 
godt samarbeid fremover.

I trenerteamet for fastlønnede trenere avsluttet Jamie 
Berg sin trenerjobb i juni, og Agnes Kilarska gikk ut i 
svangerskapspermisjon i desember. Det er ansatt 2 
trenere i 80% stilling, som vil være hennes vikariat fra 
januar 2022. Marijana Bodruzic er nyansatt fastlønnet 
trener på avdelingen fra høsten 2021 i 50% stilling, 
hovedsakelig på våre gymlekpartier. Nicholas Jørgensen 
og Eirik Thingstad Lundstein har også bistått på 
Treningshuset høsten 2021. Jim McKay har fortsatt i sin 
stilling på avdelingen.

Det har til sammen i 2021 jobbet 98 timetrenere på 
avdelingen. Våren 2021 var det nærmere 59 trenere, 
på høsten 2021 hadde vi 74 trenere, hvor 39 trenere er 

nyansatte fra juni til desember. Den store forskjellen i antall 
ansatte kommer av et generasjonsskifte, og vi ønsker 
alle våre 39 nye trenere hjertelig velkommen til teamet.

Vi har to dyktige resepsjonister som ønsker alle 
medlemmer velkommen til trening. Iqbal Arooj hadde 
siste arbeidsdag før sommeren 2021, og Emilie K. 
Kristiansen ble ansatt. Sander Krossen fortsatte i sin 
stilling, noe vi er veldig glad for. 

Det var få arrangement og kompetansehevende tiltak for 
trenerne våre i 2021, men i januar arrangerte vi et flott 
digitalt Kick-off, mens i august fikk vi gjennomført et fysisk 
Kick-off i Haslehallen. Her viste alle stort engasjement for 
workshopene som ble holdt, og det var veldig oppløftende 
å få samlet alle trenerne igjen. Vi har også avholdt 
interne trenerkurs på huset i løpet av høsten for å øke 
kompetansen hos våre trenere og lære av hverandre.

Korona
Oppslutningen rundt breddepartiene våre har vært jevn 
hele året og vi har merket pågang på de aller fleste 
partiene våre til tross for smittefaren i samfunnet og 
strenge tiltak. Høsten 2021 hadde vi omtrent 1667 
medlemmer på breddeavdelingen sammenlignet med 
våren 2021 1 342 medlemmer. Vi har fortsatt hatt 
venteliste på de mest populære treningstilbudene våre. 
Sammenlignet med 2020 har medlemstallet stort sett 
vært det samme.

Her er bilde av alle de flotte trenerne våre som deltok på Kick-off høsten 2021! Fotograf: Marte Gylvik  
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TurnAkademiet
TurnAkademiet har også blitt enda mer populært etter 
strukturendringen høsten 2020. Vi ser spesielt at to 
dager i uken partiene på TurnAkademiet er meget 
populært. Fire dyktige trenere har totalt ansvaret 
for aktiviteten på TurnAkademiet og vi gleder oss til 
å fortsette å jobbe med å utvikle tilbudet fremover. 
Oslo turn har mottatt gode tilbakemeldinger om 
treningskonseptet og ønsker å nå ut til enda fler. 

Online trening og digital trening
Oslo turn hadde mange challenges på instagram 
og vi forsøkte å bidra til å spre idrettsglede og 
treningsmotivasjon til alle – også de som ikke turner 
i foreningen. Alle heltidsansatte trenere hadde online 
trening for mange av gymnastene. Etter hvert ble det 
mer og mer trening utendørs, der småapparater ble 
brukt. Gymnastene viste stor glede over dette.

Sommertrening og aktivitetsuker
Gjennom året 2021 har vi hatt muligheten til å 
gjennomføre hele 6 aktivitetsuker i feriene for barn 
i 1.-8. klasse. Oslo turnforening har hatt hele 207 
gymnaster som har deltatt på aktivitetsuker i løpet av 
året 2021. Koronapandemien resulterte i tapt treningstid 
for medlemmer på bredde. “Breddesommer” var en 
kompensasjonsordning for barn og unge som mistet 
trening i løpet av semesteret. Treningen var gratis og vi 
fikk 713 påmeldinger i løpet av 5 uker. Responsen fra 
gymnaster og foresatte var meget positiv.

Høstsemesteret 2021
Høsten 2021 kunne vi starte med vanlig aktivitet igjen. Vi 
startet opp som planlagt og har kunnet gjennomføre alle 
semesterukene slik som planlagt, noe vi er veldig glade 
for. Vi avholdt også «Halloween-uke» slik som vi gjorde 
i 2020, dette med stor suksess. Hallen ble pyntet med 
skumle og morsomme dekorasjoner, både trenere og 
utøvere ble oppfordret til å kle seg ut.

Vi fikk endelig til et stort arrangement igjen også, noe 
alle satt stor pris på. Vi fikk avholdt et høstarrangement, 
og dette på en litt annen måte enn tidligere. Arrange-
mentet ble kalt «Hele familien turner», vi inviterte både 
store og små, gymnaster med foresatte, besteforeldre 
og søsken inn i hallen for å turne. Dette er noe vi håper å 
kunne fortsette med, da både ansatte og gymnaster var 
veldig fornøyd med dette arrangemente

Voksenaktivitet
Voksenaktiviteten i 2021 har vært utfordrende å 
gjennomføre, ettersom samfunnets strengeste tiltak 
har gått hardt utover breddeaktivitet for voksne over 20 
år. Samfunnet har prioritert barn og unge så langt det 
har vært mulig. Vi har hatt lite aktivitet for voksne på 
vårsemesteret dessverre.

Høsten 2021 fikk vi gjennomført vanlig trening for alle våre 
voksenpartier, noe vi opplevde som veldig positivt og 
etterlengtet. Alle voksne som var påmeldt vårsemesteret 
fikk overført sitt medlemskap til høsten, og betaling for 
våren ble overført til høsten, slik at de kun betalte for 
den faktiske aktiviteten vi fikk gjennomført på høsten.

Trener Jim i aksjon. Fotograf: Marthe Gylvik Trening for TurnAkademiet 5.-8. klasse. Trener: Nicholas Jørgensen.
Fotograf: Erica Gulliksen

Basishallen er full av fornøyde 
foresatte og gymnaster da vi endelig 
kunne ha arrangement igjen! 
Fotograf: Erica Gulliksen

Masse aktivitet under arrangementet 
Hele familien turner høsten 2021.
Fotograf: Marte Gylvik
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Oslo Mix-Team, turnveteranene og trenertroppen har 
også hatt et utfordrende år og fått avlyst mye trening 
og store planlagte arrangement som Gym for Life. Vi 
krysser fingrene for at troppene kan delta nasjonalt og 
internasjonalt i årene fremover.

Special Olympics
Som alle andre breddepartier har Special Olympics måtte 
brukt store deler av vårsemesteret på online trening for 
å holde seg aktiv. Det var derfor stor glede da de endelig 
fikk trene som normalt denne høsten.

Special Olympics har i løpet av høstsemesteret fått 
deltatt på to konkurranser og en treningssamling.

Første konkurransen kom allerede i september, da 
guttene fikk delta på Unni&Haralds i Haslehallen. Idretts-
gleden var lett synlig blant guttene, og det var stor jubel 
og applaus blant alle oppmøtte tilskuere denne dagen.

I oktober ble det arrangert en Halloween samling for 
Special Olympics, hvor nærliggende klubber også ble 
invitert. Totalt 12 deltakere møtte opp tidlig lørdag morgen 
for trening, og senere på kvelden ble det ordnet med pizza 
og disco som en sosial avslutning på samlingen.

Andre konkurransen ble arrangert av Sotra i november. 
Her stilte 5 av guttene opp og leverte høy kvalitet i sine 
apparater. Både utøvere og trenere kunne være stolte 
over prestasjonene.

Årsavslutning
Årets siste semesteruke var første uken i desember, 
og semesteret ble holdt med vanlig semesterlengde og 
vanlige gruppestørrelser, som vi gledet oss stort over. Vi 
besluttet dessverre å ikke avholde vanlig juleshow i år, 
da smitten i samfunnet gikk opp utover høsten, og det 
hadde vært en del endringer av personal i foreningen, slik 
at vi så det som at arbeidskapasiteten ikke strakk til ved 
organisering av et såpass stort arrangement i denne usikre 
tiden. Vi fikk pyntet hallen, hatt julemusikk og invitert alle 
foreldre inn til å se på trening i løpet av de siste 2 ukene 
i semesteret, da fikk også alle foresatte som ønsket 
sett barna sine turne i løpet av semesteret. Vi er veldig 
takknemlige for et år med mer aktivitet enn i 2020 og 
gleder oss til 2022 som forhåpentligvis igjen kan by på 
enda flere arrangement, mye turnglede og aktivitet for alle.

Oppvarming for Turn for voksne. Trener: Jim Mckay. Fotograf: Eirik Thingstad 
Lundstein (fast trener bredde)

Gymnastene fikk prøve seg i apparater og ble kjent med hverandre. De bestilte pizza og hadde både 
trening og en sosial dag. Fotograf: Christer Skogstad Lie

Special Olympics hadde halloweensamling med 
flere klubber halloweenhelgen, klubbene som deltok 
var Oslo Turnforening, Fredrikstad Turnforening, 
Stabæk Turnforening og Skjeberg Turnforening.  
Fotograf: Christer Skogstad Lie

Special Olympics deltok på Unni og Haralds pokaler 
i 2021. Fotograf: Sander Krossen (resepsjonist)
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Innledning
Året 2021 ble for konkurranseavdelingen igjen et 
annerledes, men også veldig begivenhetsrikt år. Første 
del av året og vårsemesteret, var uten konkurranser og 
strenge restriksjoner pga Covid-19, sommeren kom med 
deltakelse og store høydepunkt fra OL og VM, og videre 
til et høstsemester fylt med konkurranser og svært gode 
resultater. 

Det ble et rolig vårsemester med svært få konkurranser, 
dette på grunn av strenge restriksjoner på grunn av Covid- 
19. Konkurransegruppene brukte tiden godt til å trene, 
og trenerteamene var dyktige til å motivere og være 
kreative for å holde utøverne i gang. Det ble arrangert 
flere interne arrangement, alt fra gjennomkjøringer til 
digitale konkurranser. Dette ble viktig for å fortsette å 
holde motivasjonen oppe å ha noe å trene mot. 

Mot sommeren åpnet det opp, og man fikk igjen delta 
på konkurranser. Oslo Turnforening kan se tilbake 
på en sommer med historisk mangekampfinale i 
VM og deltakelse i OL. En høst fylt med fantastiske 
resultater i NM i alle tre grenene, samt gode nasjonale 
og internasjonale prestasjoner. I Norge regjerer Oslo 
Turnforening på topp i alle sine tre konkurransegrener. 

Oslo Turnforening skulle ha arrangert NM Teamgym 
senior i slutten av juni 2021, men denne konkurransen 
ble igjen dessverre utsatt på grunn av usikkerhet rundt 
Covid-19. 

I september arrangerte Oslo Turnforening igjen Unni&-
Haralds Pokal i 2021, og det var ekstra gøy etter så langt 
opphold å igjen kunne samle utøvere, publikum, Foreldre-
arbeidsutvalget og sammen arrangere en konkurranse i 
egen hall. På grunn av Covid- 19 ble det i år ikke inter-
nasjonal deltakelse, men kun norske deltakere. Det ble 
nok en gang et vel gjennomført arrangement av Oslo 
Turnforening og med svært gode resultater for våre egne.

Fra høsten 2021 ble det endringer i vårt administrative 
team. Vetle Svarstad sluttet i sin stilling som koordinator 
og Stian Skjerahaug ble ansatt i stillingen. Sportslig leder 
Mari Eliassen gikk i november ut i fødselspermisjon. 
Maren Kavli er fortsatt koordinator for konkurranse 
grenene. Pia Dangel ble ansatt i november, og jobber i 
det administrative teamet i vikarstilling. 

Foreldrearbeidsutvalg (FAU)
Oslo Turnforening er glade for og setter pris på 
engasjementet, samarbeidet og god dialog med 
representantene i FAU.

Med fravær av dugnadsarbeid i nesten 1,5 år på grunn av 
Covid-19, fikk vi i 2021 endelig igjen ha noen dugnader i 

tilknytning til arrangement. FAU er viktige og avgjørende 
bidragsytere når vi står som arrangører av konkurranser, 
samlinger og arrangementer.

Foreldrearbeidsutvalget har også under året fungert 
som et bindeledd mellom gymnaster og foreldre, 
administrasjon og foreningen, de har vært ett 
kontaktpunkt for foreldregruppen og har under året 
bistått med samarbeid og formidling av informasjon fra 
foreningen.

FAU for Turn Kvinner og Turn Menn bestod av:  
Siw Svendsen (leder), Claire Bjerkeli, Anne Børresen, 
Silja Skogstad Tuv, Rune Nilsen og Knut Olsen.

FAU for Tropp bestod av: Tuva Katrine Nielsen (leder), 
Bente Skogsrud, Peter Magnus Prestesæter og Line 
Haugen-Eriksen.

Dommere
Oslo Turnforening er stolte over at flere av våre trenere, 
utøvere og medlemmer er sertifiserte dommere. Vi 
jobber kontinuerlig for, og har som mål, å rekruttere 
utøvere og trenere til å bli dommere. Dette blant annet 
for å utvikle og heve kompetanse, samt at det skaper 
tilhørighet, styrker forståelsen for idretten, og at det 
er bra at foreningen kan stille med gode dommere til 
mesterskap.

Dommere på Turn Menn: Henrik Thoresen, Nikolai Nilsen 
Rønbeck, Sofus Heggemsnes, Marius Wester Reistad, 
Stig Therkelsen, Andreas Stangeby Nilsen, Jevgenijs 
Mihlukovs, Jacob Gudim Karlsen og Theodor Roald 
Gadderud. 

Dommere på Turn Kvinner: Joanna Uracz, Anette 
Johannessen, Mira Neurauter, Victoria Langås,  
Ella Hegna Eggen, Karoline Odseid Bjerk, Kristine 
Odseid Bjerk, Katarina Rønbeck, Vilde Amblie, Amalie 
Vike, Mathea Sætre Land, Maria Tronrud, Selma Gudim 
Karlsen, Selma Andrea Halvorsen, Sarah Victoria 
Halvorsen og Amelie Junge Wold. 

Dommere på Troppsgymnastikk: Kjetil Folkvord,  
Siw Zunder, Mari Eliassen, Nina Regine Stien,  
Joakim Grøvdal og Andrea Thunem. 

Turn kvinner
I utgangen av 2021 var det totalt 41 gymnaster på Turn 
Kvinner. På trenersiden har vi hatt seks faste ansatte 
trenere; hovedtrener Antonio Egri, Joanna Uracz, Cosmin 
Mican, Delia Mican. Mathea Sætre Land  jobbet våren 
som ansvarlig på nasjonal linje. Pia Dangel kom høsten 
inn og tok over for Mathea, og Mira Neurauter tok igjen 
over denne stillingen fra november da Pia gikk inn i 

Årsberetning Konkurransegrenene 2021
Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk.
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100% vikariat i administrasjonen. I tillegg har vi hatt ni 
timetrenere på Turn Kvinner som også har ansvar for egne 
grupper. Gruppene vi hadde på Turn Kvinner 2021 var 
aspirant (9-10 år), rekrutt (12 år), stige (13-17år), FIG junior 
og senior. Totalt har Oslo Turnforening hatt ni seniorer og 
seks juniorer på landslaget Turn Kvinner i 2021.

Konkurranser
Med en vår preget av restriksjoner og usikkerhet rundt 
arrangementer på grunn av korona situasjonen, ble det 
først ut i april at den første konkurransen ble avholdt, og 
dette var EM.

EM ble arrangert i Sveits og Oslo Turnforening hadde 
med tre jenter som reiste og representerte Norge, Edel 
Eiken Fosse, Mali Neurauter og Julie Søderstrøm. Beste 
norske utøver ble Mali Neurauter som leverte en solid 
prestasjon. Julie Søderstrøm og Edel E. Fosse leverte 
også sterke prestasjoner, men hadde dessverre et par fall.

Etter en lengre periode uten konkurranser på grunn 
av koronasituasjonen, var det spennende når seks av 
jentene i juni reiste for å delta i «Flanders International 
Team Challenge» i Belgia. Senior jentene som deltok 
var Mali Neurauter, Julie Madsø og Marie Rønbeck. 
Seniorene presterte godt og flere var nære å komme i 
finaler. Marie Rønbeck ble beste norske senior utøver. 
Junior jentene, Olivia Laszlo Bergem, Madelen K. Leitner 
og Keisha Lockert var også med, og dette ble deres 
første gang på internasjonal konkurranse. Også de var 
nære å komme i finaler. Det å delta på internasjonal 
konkurranse var nyttig erfaring å ta med seg, og det 
skaper motivasjon for videre satsning.  

Under FIG konkurransen som ble arrangert av 
Nordstrand Turn hadde Oslo Turnforening hele 22 jenter 
påmeldt. Jentene kjørte gode øvelser og det var en fin 
gjennomkjøring og gode resultater. 

Det var stor spenning og glede i å endelig igjen skulle 
få arrangere Unni & Haralds Pokal i Haslehallen. Det 
ble ikke internasjonal deltakelse dette året, på grunn 
av korona restriksjoner, men ekstra gøy at Oslo 
Turnforening stilte med hele fjorten utøvere for Turn 
Kvinner. Det var fantastisk stemning i hallen, med 
publikum og utøvere som heiet på hverandre. Selma 
Andrea Halvorsen turnet nydelig i alle apparater og vant 
Unnis Pokal. Oslo Turnforenings jenter tok de seks første 
plassene i senior klassen, med Edel E.Fosse på andre 
pallplassering og Marie Nilsen Rønbeck på tredje. For 
junior jentene var det Keisha Abdullah Lockert fra Oslo 
som vant. Lagene tok gull og sølv i lagkonkurransen. 
Det ble også medaljefangst i finalene for jentene. For 
klubben var det spennende, og veldig gøy å igjen få lov 
å arrangere konkurranse i egen hall, og nok en gang ble 
det et svært vel gjennomført arrangement. 

Rekrutt jentene turnet fredag før U&H da youth 
konkurransen ble arrangert. Her kom  Oslo jentene Siri 
Nilsen på en flott 2.plass etterfulgt av Nora Hermansen 
Jordøy på 3.plass.

Vinnerne av Unni & Haralds Pokaler, Sofus Heggemsnes og Selma Halvorsen 
sammen med selveste Unni Holmen og Harald Wigaard. Foto:privat OTF

Den norske delegasjonen under VM. Foto: NGTF

Edel Charlotte Eiken Fosse i bom under EM. Foto: Charlotte Mæland, NGTF
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Oslo Turnforening er utrolig stolte over at hele tre 
gymnaster fra oss representerer Norge under VM 2021, 
dette var Selma Andrea Halvorsen, Maria Tronrud og 
Marie Rønbeck for Turn Kvinner. Maria Tronrud ble beste 
norske kvinnelige utøver. Oslo Turnforening hadde også 
to trenere for Turn Kvinner med til VM, Antonio Egri og 
Joanna Uracz.

NM junior ble arrangert på Sotra i oktober. Oslo 
Turnforening reiste med ti jenter og to lag for å kjempe 
om NM medaljer. Jentene presterte når det gjaldt, 
og det ble fantastiske resultater med gull og bronsje 
i lagkonkurransen, og Keisha Abdullah Lockert vant 
mangekampen og ble Norgesmester for junior. Det ble 
også hele åtte medaljer i finalene fordelt på jentene.

NM senior gikk av stabelen i Tromsø, og våre senior 
jenter gjorde en flott konkurranse. Oslo Turnforening 
deltok med åtte senior jenter og vant lagkonkurransen. 
Det ble veldig spennende hvem som skulle ta gullet i 
mangekamp finalen, og Maria Tronrud kjempet til det 
siste apparat, dessverre holdt det ikke til gull, men en 
flott 3. plass. Jentene kvalifiserte seg også til mange 
finaler og det ble hele tre gull, to sølv og to bronsje 
fordelt på Oslo jentene. 

I Norges Cup arrangert i oktober stilte Oslo Turnforening 
med sine utøvere fra stigegruppene, som konkurrer 
regionalt og nasjonalt. Jentene gjennomførte gode 
øvelser, og presterte sitt aller beste som resulterte i at 
de vant lagkonkurransen. Juliet Wivelstad vant klasse 
2 i mangekampen. Dette er en stor prestasjon og viser 

at vi som klubb har bredde og høyt nivå på hele vår 
konkurranseavdeling Turn Kvinner.

Også under Norgesfinalen, hvor det er uttak fra kretsen 
for å komme med på laget, fikk Oslo Turnforening med 
tre jenter fra stigegruppene, Juliet Wivelstad, Adelen 
L. Almløv, Lise Zimmer, samt trener Victoria Langås 
representerte vår krets. Dette var stort for både utøvere 
og klubben. Laget kom på en flott 2.plass i finalen. 

I midten av november var det klart for Nord Europeisk 
Mesterskap som ble arrangert i Cardiff. Oslo 
Turnforening fikk med fire jenter for å representere 
Norge i mesterskapet, Selma Gudim Karlsen, Selma 
Andrea Halvorsen, Mali Neurauter og Edel E.Fosse, 
samt Antonio Egri og Joanna Uracz som trenere for 
Turn Kvinner. Selma Andrea Halvorsen leverte en sterk 
prestasjon og ble beste norske kvinnelige utøver med 
en 4. plass i mangekampen. I apparatfinalene tok Edel 
E. Fosse bronsje i skranke og Selma Andrea Halvorsen 
bronse i bom.  

Stige- og rekruttjentene reiste i november for å delta på 
Lofoten Open. Dette var en opplevelse både sportslig, 
men også sosialt. De hadde en god konkurranse med 
mange flotte resultater. I rekruttklassen kom Siri Nilsen 
på førsteplass med Stella Constanse Sollie rett bak på 
andreplass. Adelen Linnes Almløv kom på tredjeplass i 
klasse 1. Juliet Wivelstad vant klasse 2. og Lise Zimmer 
tok tredjeplassen i samme klasse. I finalene ble det syv 
gull, et sølv og en bronse på jentene. De fikk også opplevd 
litt av Lofoten og den spektakulære naturen i nord.

Oslo Turnforening junior jentene som tok gull og bronsje i lagkonkurransen. Norgesmester 2002 Turn Kvinner junior, Keisa Abdullah Lockert, Oslo Turnforening

Fornøyde Oslo 
Turnforenings 
Turn Kvinner 
seniorutøvere, 
med stolte 
trenerne Antonio 
Egri og Joanna 
Uracz i front. 
Foto: Christian 
Thomassen. 

Fornøyde jenter 
etter flotte 
resultat i  
Norges Cup.  
Foto : Privat
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Det var spente rekrutter som skulle delta i sin første 
nasjonale rekrutt konkurranse arrangert i Stavanger i 
oktober. Oslo Turnforening stilte med fem rekrutter i 
klasse 12 år. Jentene kjørte fine øvelser og presterte 
så godt at de vant lagkonkurransen. Nora Hermansen 
Jordøy kom også på en sterk 2. plass i mangekampen.

For aspirantene var det flere regionale oppvisnings-
konkurranser på høsten, hvor de fikk kjenne på det å 
skulle vise frem øvelsene sine foran publikum. Dette 
er god erfaring å ta med seg når de nærmer seg 
konkurransealder. Jentene viste motivasjon og stor 
idrettsglede, samtidig med stilfulle øvelser.

På tampen av året ble to av landslagsutøverne våre på 
junior, Madelen Kringstad Leitner og Keisha Abdullah 
Lockert tatt ut til å representere Norge på nok en 
internasjonal konkurranse, arrangert i Polen. Jentene hadde 
gode gjennomkjøringer, og fikk god erfaring med å kjøre 
konkurranse på podiet og konkurrere mot andre gode turn 
nasjoner. Madelen K. Leitner kom på 2. plass sammenlagt.
Trenerne Delia og Cosmin Mican reiste med jentene.

Turn Menn
På Turn menn-gruppene var det i utgangen i 2021 totalt 
37 utøvere, fordelt på gruppene aspirant, rekrutt, stige, 

junior og senior. Trenerteamet ble noe endret i løpet av 
2021. Hovedtrener Valentyn Skrypin, Lucian Fratiloiu 
fortsatte, Georgi Kamburov sluttet til sommeren, og 
Simen Uriansrud og Ruslan Kulaksizov ble ansatt i faste 
stillinger. Med fire faste stillinger har det ikke vært noen 
timetrenere på Turn Menn fra høsten 2021. 

Konkurranser

Med vårsemesteret preget av korona restriksjoner  
kom dessverre ikke konkurransesesongen i gang før ut i 
april måned. 

To av seniorgutta ble klar for EM i Sveits, og konkurransen 
i april var også kvalifiseringskonkurranse til VM. Theodor 
Gadderud ble beste norske på herresiden, han var tredje 
reserve til mangekampfinalen, og svært nærme til en 
finale i frittstående. Dette er en veldig sterk prestasjon 
i hans første senior europamesterskap. Ikke langt 
bak kom Jacob Gudim Karlsen, som også leverte en 
veldig sterk konkurranse og kjørte stilrent gjennom alle 
apparater. Sofus skadet seg på treningen før avreise, og 
måtte dessverre bli hjemme. Kun Sofus Heggemsnes 
kvalifiserte seg til VM, dette pga tidligere resultater.

Med opphold i konkurranser under mai måned ble det i 
juni klart for Theodor Gadderud og Sofus Heggemsnes 
å reise for å delta i under World Cup i Osijek, Kroatia. 
Theodor Gadderud ble reserve til frittstående finale med 
13,800 i poeng. Sofus Heggemsnes var tilbake fra skade 
og gjennomførte sine apparater etter planen og forsetter 
god progresjon mot OL.  

Det store målet om Olympisk 
deltakelse for Sofus 
Heggemsnes og trener 
Valentyn Skrypin ble realitet 
i juli 2021, da OL i Tokyo 
ble arrangert. Ambisjonene 
var mangekampfinale, men 
dessverre fikk ikke Sofus 
kjøre alle apparater på 
grunn av skaden han pådro 
seg tidligere på året. Tross 
dette var det å delta og 
representere Norge under 

Valentyn Skrypin og Sofus 
Heggemsnes. Foto: Charlotte 
Mæland, NGTF

Glade aspiranter 
etter deltakelse 
på MiniStars i 
Holmen.  
Foto: Privat

Jacob Gudim Karlsen i sin ringøvelse. Foto: Charlotte Mæland, NGTF

Medaljefangst 
for rekruttene 
og stigejentene i 
Lofoten.  
Foto: privat

Både jentene og 
guttene fra Oslo 
Turnforening 
tok gull i lag-
konkurransen. 
Foto privat 
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de Olympiske Leker en fantastisk opplevelse og Sofus 
presterte godt i apparatene han deltok i. Opplevelsen 
skapte motivasjon til videre satsning til neste OL.

Tre av senior guttene til Oslo Turnforening, Jacob Gudim 
Karlsen, Sofus Heggemsnes og Theodor Gadderud reiste 
i august sammen med trener Valentyn til Slovenia for å 
delta i nok en World Cup. Guttene kjørte gode øvelser 
og både Jacob Gudim Karlsen og Sofus Heggemsnes 
var svært nære, bare 0.1 og 0.3 poeng bak, for å komme 
til finaler. Dette er sterkt og viser at de har noe å gjøre i 
dette selskapet.

I september var det klart for å arrangere Unni&Haralds 
Pokal i vår egen hall. Oslo Turnforening stilte med totalt 
fjorten utøvere fra Turn Menn på deltakerlisten. Ekstra 
gøy var det på hjemmebane at Sofus Heggemsnes 
vant Haralds Pokal, og Jacob Gudim Karlsen tok 
bronsjen i seniorklassen. Laurits V. Hegbom tok sølv 
i juniorklassen etterfulgt av Petter Steinsvik med 
bronsje. I lagkonkurransen tok Oslo Turnforening alle 
pallplasseringene med sine tre lag. Det ble også mange 
gode finale plasseringer for Oslo gutta.

Fredagen før U&H ble det arrangert konkurranse for 
rekrutt og stigeutøvere, og der tok fra Oslo Milian L. 
Mathisen en flott 1.plass og Simen Eliassen 3. plass i 
youth klassen 13 år.

I slutten på september reiste hele 20 utøvere fra Turn 
Menn til Kristiansand for å delta på Unisport Norges Cup. 
I mangekampen for senior tok Sofus Heggemsnes gull, 
etterfulgt av Peder Skogvang på tredjeplass, og Kasper 
Sjøthun på fjerdeplass, alle for Oslo Turnforening. Petter 
Steinsvik-Nilsen kom på andreplass i juniorklassen. 
rekruttene tok fjerde,femte og sjetteplassen med 
Emil K. Axberg, Milian l. Mathisen og Sondre Barbo i 
mangekampen. Oslo Turnforening vant lag. 

Hele turn-Norge fulgte spent med når Sofus 
Heggemsnes og trener Valentyn Skrypin representerte 
Norge under VM i Japan i oktober. Her tok Sofus 
Heggemsnes seg til en historisk mangekampfinale og 
endte på 21. plass i verdensmesterskapet sammenlagt, 
og det med beste norske plassering noensinne. Det er 
kun to norske turnere som tidligere har kvalifisert seg 
til en mangekampfinale, så dette var stort. I finalen fikk 
Sofus 79,299 poeng og falt to plasser på resultatlista fra 
kvalifiseringen hvor han fikk 80,498 poeng.

For rekruttene var det spennende med den nasjonale 
rekruttkonkurransen, som ble arrangert i Stavanger i 
oktober. Guttene tok et sterkt gull i lagkonkurransen, og 
i mangekampen kom Emil Kristensen Axberg på en flott 
2. plass og Milian Lillebergen Mathisen på 3 .plass. Med 
hjem ble viktige erfaringer og motivasjon, i tillegg til de 
gode resultatene!

I oktober var det duket for NM senior arrangert i Tromsø. 
Oslo Turnforening stilte sterkt med ni seniorutøvere 
og to lag. Guttene presterte godt, og det var spenning 
helt frem til siste apparat om hvem som skulle ta 
kongepokalen. Det var Sofus Heggemsnes som tok nok 
en gullmedalje i mangekampen. Peder Skogvang tok 
tredjeplassen, etterfulgt av Nore Stene på fjerdeplass, 

Oslo Turnforenings Turn Menn utøvere etter endt U&H Pokaler. Foto: privat.

Simen Eliassen, trener Simen Uriansrud og Milian L. Mathisen etter youth 
konkurransen før U&H. Foto: privat

Sofus Heggemsnes fornøyd med historisk mangekampfinale i VM. Foto: Geir 
Owe Fredheim, Team Norway
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begge de også for Oslo Turnforening. I lagkonkurransen 
tok Oslo Turnforening både 1. plassen og 3. plassen. Det 
ble også mange finaler og pallplasseringer for guttene.

Under NM junior arrangert på Sola gjorde guttene 
en flott konkurranse og junior guttene tok gull i lag-
konkurransen også her. Petter Steinsvik-Nilsen tok 
bronsje i mangekampfinalen. Guttene tok også med seg 
seks medaljer fra apparatfinalene under mesterskapet. 
Dette viser at det lover godt for fremtiden og videre 
utvikling for Turn Menn. 

Det ble også en internasjonal konkurranse for noen 
av de yngre utøverne på slutten av året. Seks utøvere 
reiste til Stockholm for å delta på MälarCupen. Dette 
var kjempegod erfaring å ta med seg, samtidig som det 
også ble gode resultater. Emil Kristensen Axberg og Ivan 
Maltsev tok 2.plasser i mangekampen i sine klasser, og 
det ble også flere finaleplasser og pallplasseringer. 

Fornøyde gutter i 
Stockholm under 
MälarCupen. Foto: 
Privat

Aspirantene på 
turn menn etter 
endt oppvisnings-
konkurranse. 
Fornøyd og  
glad gjeng! 
 Foto: OTF privat.

Den norske delegasjonen under Nord Europeisk Mesterskap. Foto: NGTF

Junior guttene på toppen av pallen under NM junior. Foto: privat
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I midten av november var det Nord Europeisk 
Mesterskap i Cardiff. Oslo Turnforening deltok med fire 
utøvere fra Turn Menn for å representere Norge, Jacob 
Gudim Karlsen, Sofus Heggemsnes, Nore Stene, Peder 
Skoglund, samt trener Valentyn Skrypin. I mangekampen 
ble Peder Skogvang beste norske plassering med en 16. 
plass. Sofus Heggemsnes deltok ikke i mangekampen, 
men tok et sterkt gull i svingstang, og bronse i ringer. 

Aspirantene på Turn Menn deltok på regionale 
oppvisningskonkurranser og dette er nyttige erfaringer 
for de å ha med seg når flere av de går over til rekrutt 
alder og de skal starte med å konkurrere for fullt. Det var 
mye liv og stor idrettsglede med aspirantene på tur!

Samlinger
Sommersamlingene i 2021 ble avholdt i egen hall på 
grunn av restriksjoner grunnet korona. Trenerne var 
flinke og skapte innholdsrike, morsomme og sosiale 
treningssamlinger for utøverne i egen hall.

Troppsgymnastikk
På Troppsgymnastikk-gruppene var det i utgangen i 2021 
totalt 130 utøvere. På trenersiden har vi hatt fem faste 
trenere; Mike Andersen, Henrik Moum, Atle Kristiansen, 
Morten Ormstrup (ansatt januar 2021) og Runar Leirvik 
(ansatt februar 2021). De faste har i tillegg fått god hjelp 
fra elleve timetrenere. Oslo Turnforening har hatt hele 
femti landslagsutøvere i 2021. Seks av våre trenere er 
også involvert i landslagene i Troppsgymnastikk.

Konkurranser
I mangel på konkurranser, og NM utsatt på grunn av 
korona, arrangerte Oslo Turnforening “Oslo Digital 
Masters”, en digital konkurranse for senior. Dette ble 
positivt mottatt og hele 8 klubber og 26 lag deltok. Det 
skapte motivasjon og engasjement for utøvere og trenere 
i en periode med lite å trene mot under vårsemesteret. 

Norges Gymnastikk og Turnforbund arrangerte også 
en digital konkurranse for junior. Her deltok både junior 
jenter og gutter fra Oslo Turnforening og lagene gjorde 
det veldig bra, Oslo junior jenter 1 vant alt utenom 
frittstående. 

På høstsemesteret åpnet det igjen for gjennomføring 
av konkurranser. Dette til stor glede for både utøvere, 
trenere og klubben.

Juniorene reiste og deltok på NM nasjonale klasser 
som ble arrangert i Sola i september. Guttene gjorde 
en fantastisk konkurranse og tok med seg hele tre av 
tre gullmedaljer hjem. Dette lover godt for utvikling og 
fremtiden. 

På grunn av koronasmitte ble det dessverre et redusert 
lag som reiste for å delta i NM  nasjonale klasser for 
jenter arrangert i Stavern samme måned. Jentene hadde 

en fin gjennomkjøring i konkurransen. Men med hele ni 
av troppens utøvere ute, ble det ingen topplasseringer 
eller finaler, som de på forhånd hadde ambisjoner om.

For seniorene ble årets NM TeamGym og nasjonale 
klasser, også arrangert i Stavern i september. Her 
gjennomførte både herrene og damene en fantastisk 
konkurranse og det ble en medaljefest. I Nasjonale 
klasser tok herrene alle gullmedaljene, og damene 
tok ett gull i tumbling og ett sølv i frittstående. Under 
TeamGym konkurransen var herrene vinnere fjerde gang 
på rad, mens damene tok sin tredje strake seier, denne 
gangen med en delt førsteplass. 

Rekruttene deltok på den nasjonale rekrutt konkurransen 
arrangert i Ros i oktober. Rekruttene turnet til flotte 
resultater, hvor to sølvmedaljer fikk bli med hjem. Dette i 
tillegg til god erfaring fra sin første nasjonale konkurranse.

Glade utøvere og trenere etter nok en gang ha prestert og gjennomført et 
fantastisk NM. Foto: OTF, Henrik Moum.

Junior tropp herrer Foto: H. Moum
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NM TeamGym junior ble arrangert i Arendal i november. 
Oslo Turnforening reiste med to jentelag og et guttelag, 
totalt 39 utøvere. Våre unge og lovende juniorer turnet 
til gull i både jente- og gutteklassen, samt at andrelaget 
til jentene tok en sterk fjerdeplass. Hva juniorene her 
presterte lover godt for fremtiden. 

Oslo Rekrutten ble arrangert av Oslo Turnforening i 
Haslehallen i november. Her ble det fullsatt hall med over 
300 publikum, stemning til taket og stor idrettsglede. 
Våre rekrutter gjorde her også en fin konkurranse og 
tok fire av tre gullmedaljer på grunn av delt første plass. 
Aspirantene til Oslo Turnforening hadde også en fin 
oppvisning. Våre seniorutøvere på tropp hadde dugnad 
og bidro til arrangementet. 

Samlinger
I 2021 var det avholdt to landslagssamlinger på høsten, 
både for junior og for seniorutøvere. 

Sommersamlingene i 2021 ble avholdt i egen hall 
på grunn av restriksjoner av korona. Trenerne var 
flinke og skapte innholdsrike, morsomme og sosiale 
treningssamlinger for utøverne i egen hall.

For junior- og seniorutøverne ble det også arrangert en 
Bootcamp uka før semesterstart, her var det variert 
innhold med både alternativ trening, testing, kurs i 
styrketrening og taiping, kosthold, og troppsutøverne fikk 
prøve seg på en apparatturn økt. Dette var en vellykket 
uke som kickstartet sesongen. 

Fornøyde rekrutter etter vel gjennomført nasjonal rekruttkonkurranse i Troppsgymnastikk. Foto: OTF, Morten Ormstrup

Alle juniortroppene til Oslo Turn under NM  Foto: H. Moum
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Administrasjon
Teamet består av senterleder Ingrid Dahl og assisterende 
senterleder Martin Ormberg. 

Treningshuset hadde en krevende start på året, hvor 
senteret var nedstengt fra 1. januar til 25. mai grunnet 
Covid-19. Turnaktivitet for barn pågikk til midten av mars, 
men måtte flytte ut og foregå på Teams for å kunne holde 
aktiviteten i gang, da man ikke lenger kunne ha aktivitet 
innendørs. Basseng og trening i studio åpnet 26. mai. 

Turn
2021 ble på samme måte som 2020 et spesielt år for 
turnaktiviteten vår. Vi startet året med uvissheten om 
tidspunktet vi fikk lov til å holde turnkursene våre. Vi fikk 
heldigvis fortsette med turnkurs fra begynnelsen av året 
for barn og unge, men i mars fikk vi dessverre andre 
nyheter og måtte stenge senteret helt. Dermed hadde 
verken våre gymnaster og turntrenere noe forutsigbarhet 
for når vi kunne begynne med turn igjen. Vi kompenserte 
dermed med turn utendørs for de eldre gymnastene våre, 
og turn via digitale løsningene for de yngre gymnastene 
våre. Turn for voksne måtte vente og startet opp igjen  
i august. 

Fra 26. mai ble restriksjonene opphevet, og vi fikk 
muligheten til å legge ut kurs for både barn og voksne 
med oppstart i august igjen. Etter sommeren startet vi 
opp igjen med nye kurs for våre gymnaster hvor ivrige 
turntrenere og rundt 300 gymnaster var ordentlig tilbake 
igjen i aktivitet etter et langt avbrekk grunnet Covid-19. 

Dyktige trenere tok smittevern og hygienerutiner på 
alvor da høstsemesteret startet opp igjen, slik at man 
skulle unngå store smitteutbrudd knyttet til turnaktivitet 
på Treningshuset. Med unntak av et par gymnaster og 
trenere som ble satt i karantene og isolasjon, klarte vi å 
holde turnkursene gående hele semesteret uten store 
smitteutbrudd tilknyttet turnaktiviteter.

Pandemien har i likhet med 2020 satt begrensninger på 
kursene i 2021. Derfor ble det ingen tradisjonell jule-
oppvisning, men grunnet lettelser i smitteverntiltakene 
fikk to personer per barn komme å se på siste treningsøkt 
før jul. 

TurnAkademiet
Året startet med åtte gymnaster på TurnAkademiet to 
dager i uken hvor hver trening varte i 105 minutter. Kurset 
var tydelig påvirket av usikkerhet rundt nedstenging, 
som følge av pandemien, og kurset tok en brå slutt 
innendørs da dette kurset også måtte flyttes ut. Når alle 
restriksjoner ble fjernet i mai fikk vi til slutt 11 gymnaster 
på TurnAkademiet på høstpartiet.

Basseng
I likhet med de andre kursene hadde vi heller ikke lov til å 
gjennomføre kurs i bassenget før 26 mai. Men vi hadde 
god dekning på kursene når vi startet opp igjen i august. 
Vi hadde god deltakelse på vannaerobic for voksne 
med 79 deltakere og svært god dekning på kursene i 
baby og barnesvømming med 150 deltakere. Spesielt 
babysvømming har vært svært populært og vi har stort 
sett hatt fulle kurs, også med flere kursplasser enn det vi 
har hatt tidligere under pandemien. 

Gruppetrening
På gruppetimene har vi et variert tilbud med blant annet 
Spinning, Zumba, Yoga, Pilates, TRX og Senior fordelt på 
22 partier. Til tross for usikkerhet rundt pandemien har det 
vært god oppslutning på seniorpartiene våre med mange 
trofaste medlemmer på mellom 70 og 90 år. Zumba har i 
likhet med tidligere år vist seg å være den mest populære 
timen, men også senior har hatt god oppslutningen 
på timene. TRX har også hatt god fremgang med flere 
deltakere enn tidligere. 

Grunnet smittevern valgte vi å fortsette med booking 
av gruppetime via min side på våre nettsider. Dette 
har fungert veldig bra og har blitt en vane for våre 
medlemmer. 

I første perioden av året hvor vi var nedstengt brukte vi 
sosiale medier til å ha live gruppetimer og legge ut ferdige 
treningsøkter som våre medlemmer kan gjøre hjemme.  

Personlig Trening:
2021 har i likhet med 2020 blitt preget av pandemien. 
Vi har fortsatt med PT gruppe, selv om det har vært 
noe færre deltakere her enn tidligere. Fra oktober har 
senterleder og assisterende senterleder delt på ansvaret 
som PT ansvarlig. 

Treningshuset Turnhallen
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Forturnerskap, Historie og miljøutvalgetForturnerskapene og Historie og miljøutvalget

Oslo Turnforening ønsker å ta vare på historiske verdier 

og synliggjøre disse for dagens medlemmer. Dette er 

en oppgave som Forturnerskapene og Historie og miljø  

utvalget har ansvar for. Det er utarbeidet retningslinjer for 

utvalget. Harald Wigaard er leder for utvalget, medlem  

mer er Jan Olsen, Unni Holmen, Turid Hemer og Thor 

Christiansen. Ann -Mari Steinsland er styrets 

representant i utvalget. Videre har Ann Cecilie Joa Dahl 

og Christian Thomassen fra administrasjonen på         

Hasle, deltatt på møter i utvalget.

Siden planen om utbygging av Haslehallen ble satt på 

vent, har styret oppfordret administrasjonen til å se på 

fremtidig bruk av de gamle kontorlokalene, kjøkkenet og 

miljørommet. Styret ønsker at dette arealet skal kunne 

benyttes av medlemmene; både trenere, utøvere og 

foreldre. I tillegg til at det skal tilrettelegges for arbeids  

plasser og sosiale arena primært for timetrenere, ønsker 

en at «ting» som synliggjør foreningens historie skal få 

plass i lokalene.

Utvalget har sammen med administrasjonen startet dette 

arbeidet og vært på befaring i lokalene og sett på hvordan 

en kan få til en fornuftig endring av lokalene uten for 

store inngrep og kostnader. Dette jobbes det videre med 

dette.

Videre har utvalget drøftet hvordan de kan synliggjøre 

foreningens historie med utsmykking over gangbroen i 

hallen.

Siden det ikke er tilgjengelig lager rom på Hasle står 

kassene med bøker, bilder kartotek kort med mer i kasser 

i St. Olavs gt.

Vi hadde håpet at det i 2021 hadde vært større aktivitet 

i utvalget, men slik situasjonen i samfunnet har vært har 

det også påvirket framdriften av de tiltakene utvalget 

ønsker å bidra med. Ser fram til større aktivitet i 2022.

Wilhelm von Hannos akvarell fra interiøret og treningen i landets første turnhall.
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Protokoll fra årsmøtet i Oslo Turnforening 2020

-
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Resultatregnskap for 2021
Oslo Turnforening

2021 2020Note

104 701 207 047Diverse salgsinntekt
205 468 211 530Diverse sponsorinntekter

2 069 526 2 345 005Medlemskontingent
15 489 574 18 399 854Treningsavgifter
1 257 429 774 230Stevneinntekter (inkl.egenandeler)

43 537 94 383Bingo / lotteri ol.
2 558 6361 3 094 130Tilskudd - generelt

154 5191 91 368Tilskudd øremerket
2 229 5851 2 083 063Momskompensasjon
1 751 3041 1 520 384Diverse inntekter

25 864 280 28 820 993Sum driftsinntekter

(76 762) (126 759)Varekostnad
(259 622) (122 862)Stevneutgifter
(150 737)2 (142 067)Idrettsmateriell
(56 830) (25 387)Kurs, møter idrettsaktiviteter

(20 853 905)3, 4, 5 (18 933 703)Lønnskostnad
(923 847)6 (1 115 280)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

(6 650) 86 442Endring i avsetning tap på fordringer
(9 814 979)7 (10 538 844)Kostnader lokaler

(614 576) (800 143)Vedlikehold, inventar og IT.
(1 066 723)8 (1 381 491)Fremmede tjenester

(290 108) (286 997)Kontorkostnader
(909 773) (606 120)Reisekostnader
(743 250) (859 050)Kontingent NGTF
(549 820) (658 591)Reklame, kontingent og forsikring
(728 358) (839 171)Annen driftskostnad

(37 045 940) (36 350 022)Sum driftskostnader

(11 181 660) (7 529 029)Driftsresultat

1 675 5627 1 758 797Renteinntekt fra Oslo Turn AS
523 9007 491 400Renteinntekt fra Haslehallen AS

7 500 0007 5 172 000Festeavgift Oslo Turn AS
10 712 15 496Annen renteinntekt
20 121 16 374Annen finansinntekt

9 730 295 7 454 067Sum finansinntekter

(30 333) 0Rentekostnad til foretak i samme konsern
(401) (2 268)Rentekostnad

(30 734) (2 268)Sum finanskostnader

9 699 560 7 451 799Netto finans

(1 482 100) (77 230)Årsresultat

Overføringer
(1 482 100) (77 230)Annen egenkapital
(1 482 100) (77 230)Sum

Oslo Turnforening – Årsregnskap 2021
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Balanse pr. 31. desember 2021
Oslo Turnforening

2021 2020Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

179 0996 179 099Tomter, bygninger og annen fast eiendom
100 8396 188 960Maskiner og anlegg

1 178 2836 1 559 590Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.
1 458 221 1 927 649Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
10 000 0007 10 000 000Investering i datterselskap
81 219 7007 85 719 700Lån til foretak i samme konsern

410 320 431 720Andre fordringer
91 630 020 96 151 419Sum finansielle anleggsmidler

93 088 241 98 079 068Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
106 0319 122 845Varer
106 031 122 845Sum varer

Fordringer
84 37510 40 938Kundefordringer

147 414 650 852Andre fordringer
615 2927 74 310Andre konsernfordringer
847 081 766 100Sum fordringer

15 917 419 10 519 068Bankinnskudd, kontanter og lignende
15 917 41911 10 519 068Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

16 870 531 11 408 014Sum omløpsmidler

109 958 772 109 487 082Sum eiendeler
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Balanse pr. 31. desember 2021
Oslo Turnforening

2021 2020Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

99 113 54012 100 595 640Annen egenkapital
99 113 540 100 595 640Sum opptjent egenkapital

99 113 540 100 595 640Sum egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld

294 734 294 734Øremerkede fond
294 734 294 734Sum annen langsiktig gjeld

294 734 294 734Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
359 626 189 710Leverandørgjeld

1 768 434 1 712 413Skyldige offentlige avgifter
300 0007 453 000Kortsiktig konserngjeld

2 648 487 2 287 611Annen kortsiktig gjeld
5 473 95213 3 953 975Forskuddsbetalt inntekter

10 550 498 8 596 708Sum kortsiktig gjeld

10 845 232 8 891 442Sum gjeld

109 958 772 109 487 082Sum egenkapital og gjeld

Oslo, ___/___ 2022

Ann-Mari Steinsland
Styrets leder

Marianne Frisvold Furuseth
Nestleder

Kjetil Folkvord
Styremedlem

Kristin Bjerkli Axberg
Styremedlem

Anne Barbo
Styremedlem

Liss Annicken Repshus
Styremedlem

Odin Kristoffer Bjerkan Horne
Styremedlem

Arne Fredrik Schøyen
Daglig leder

Oslo, 15. februar 2022

Kjetil Folkvord
Styremedlem

Annicken Repshus
Styremedlem

Ann-Mari Steinsland
Styrets leder

Odin Kristoffer Bjerkan Horne
Styremedlem

Marianne F. Furuseth
Nestleder

Anne Barbo
Styremedlem

Kristin B. Axberg
Styremedlem
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Noter 2021
Oslo Turnforening

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving
for påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Note 1 - Offentlig tilskudd

Tilskudd 2021 2020
Norges GTF - Utstyrsmidler 154 519 91 368
NIF - Lokale Aktivitetsmidler (LAM) 940 386 805 157
Oslo Idrettskrets - Administrasjon-og driftstilskudd 841 250 1 523 973
Oslo idrettskrets - Refusjon anleggs og lokalleie 777 000 765 000
Momskompensasjon 2 229 585 2 083 063
Offentlig kompensasjon ifbm Covid-19 1 476 001 1 173 459
Andre tilskudd 191 852 340 799
Sum 6 610 593 6 782 819
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Note 2 - Idrettsmateriell

Senter 2021 2020
Hasle 3 292 21 856
Treningshuset 147 445 120 211
Sum 150 737 142 067

Note 3 - Lønnskostnader etc
2021 2020

Lønn 17 318 945 15 684 778
Arbeidsgiveravgift 2 789 866 2 422 304
Pensjonskostnader 496 436 501 003
Andre ytelser / Refusjoner 248 659 325 618
Sum 20 853 906 18 933 703

Mer om lønn
Foretaket har sysselsatt 42,7 årsverk i regnskapsåret

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 5 - Ytelser til ledende personer
Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse

Ytelser til daglig leder 1 190 071 0 151 367

Mer om ytelser til ledende personer
Daglig leders personalkostnader er viderefakturert til datterselskapene Haslehallen AS og Oslo Turn AS
med hhv 20 % og 40 %.   Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.                           

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Tomter Inventar Idretts-  utstyr Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021 179 099 457 688 5 785 933 6 422 720
Tilgang i året 0 0 454 419 454 419
Avgang i året 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.2021 179 099 457 688 6 240 352 6 877 139

Akk. av- og nedskr. 01.01.2021 (268 728) (4 226 344) (4 495 072)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021 (356 849) (5 062 069) (5 418 919)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021 179 099 100 839 1 178 283 1 458 220

Årets avskrivninger (88 121) (835 726) (923 847)
Økonomisk levetid 5 år 4 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær 20 % 20 - 25 %
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Note 7 - Investering i datterselskap

Foretaksnavn Foretakssted
Eierandel/

stemmeandel
Selskapets egenkapital

31. desember 2021
Selskapets resultat

for 2021
Oslo Turn AS Oslo 100 % 21 985 721 827 516
Haslehallen AS Oslo 100 % 3 917 214 913 017

Følgende interne transaksjoner har funnet sted med og mellom datterselskaper 2021:
2021 2020

Oslo Turn AS
Husleiekostnad 193 706 1 317 516
Renteinntekt 1 675 562 1 758 797
Festeavgift inntekt 7 500 000 5 172 000
Langsiktig fordring 57 319 700 66 819 700
Kortsiktig fordring 0 499
Kortsiktig gjeld 300 000 453 000
Haslehallen AS
Husleiekostnad 3 953 319 4 181 670
Renteinntekt 523 900 491 400
Langsiktig fordring 23 900 000 18 900 000
Kortsiktig fordring 615 292 73 811
Det anses å foreligge betryggende sikkerhet for lånene.
Utleie av gymhaller og kontorer er foretatt på markedsmessige vilkår. Utleie av gymhaller er redusert ifbm
nedstenging pga covid-19
Lån betjenes med rentefot fra Finansdepartementes normrente for beskatning av rimelig interne lån med 2,6%.

Note 8 - Revisjon
2021 2020

Revisjon 93 750 93 750
Andre tjenester 24 250 32 063
Sum godtgjørelse til revisor 118 000 125 813

Mer om ytelser til revisjon
Beløpene er vist inklusive mva

Note 9 - Varer
2021 2020

Lager av innkjøpte varer  106 031  122 845
Sum  106 031  122 845

Note 10 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 

2021 2020
Kundefordringer til pålydende  91 025  40 938
Avsatt til dekning av usikre fordringer  (6 650)
Netto oppførte kundefordringer  84 375  40 938

Note 11 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 801 299. Skyldig skattetrekk er
kr 758 348. 
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Note 12 - Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2021 100 595
640 100 595 640

Årets resultat (1 482 100) (1 482 100)
Egenkapital 31.12.2021 99 113 540 99 113 540

Note 13 - Forskuddsbetalte inntekter
Type inntekt 2021 2020
Periodisering WebOrg (3 894 250) (3 636 410)
Periodisering kurs TT (949 090) (317 565)
Periodisering treningsavgift TT (280 612) 0
Periodisering Para 400 (350 000) 0
Sum (5 473 952) (3 953 975)
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Oslo Turnforening – Revisors beretning

 

Munkedamsveien 45 

Postboks 1704 Vika 

0121 Oslo 

www.bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 1 

Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøte i Oslo Turnforening 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Oslo Turnforening. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap for 2021 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 
og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2021 og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonens slik det 
kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), 
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er 
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes 
å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Kjetil André Ardem 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Oslo Turn AS – Årsregnskap 2021
 

 

Resultatregnskap for 2021 
OSLO TURN AS 
 
 
 Note 2021  2020 
Leieinntekter 1 18 095 385  17 291 461 

Sum driftsinntekter  18 095 385  17 291 461 

     
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 (4 574 771)  (3 958 722) 

Annen driftskostnad 1, 3, 
4, 5 (10 978 730)  (8 590 534) 

Sum driftskostnader  (15 553 501)  (12 549 256) 

     
Driftsresultat  2 541 884  4 742 205 

     
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 1 178 252  245 571 
Annen renteinntekt  0  397 
Annen finansinntekt  18 600  18 216 

Sum finansinntekter  196 852  264 184 

     
Rentekostnad konsernselskap 1 (1 675 562)  (1 758 797) 
Annen rentekostnad  (2 256)  0 

Sum finanskostnader  (1 677 818)  (1 758 797) 

     
Netto finans  (1 480 966)  (1 494 613) 

     
Ordinært resultat før skattekostnad  1 060 918  3 247 592 

     
Skattekostnad på ordinært resultat 6 (233 402)  (714 470) 

Ordinært resultat  827 516  2 533 122 

     
Årsresultat  827 516  2 533 122 

     
Overføringer     
     
Annen egenkapital  827 516  2 533 122 

Sum  827 516  2 533 122 
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Balanse pr. 31. desember 2021 
OSLO TURN AS 
 
 
 Note 2021  2020 

EIENDELER     
     
Anleggsmidler     
     
Varige driftsmidler     
     
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 64 644 064  64 730 403 
Tekniske installasjoner fast eiendom 2 3 048 028  3 946 213 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 2 13 051 699  14 365 303 

Sum varige driftsmidler  80 743 792  83 041 918 

     
Finansielle anleggsmidler     
     
Lån til foretak i samme konsern 1 0  8 357 000 

Sum finansielle anleggsmidler  0  8 357 000 

     
Sum anleggsmidler  80 743 792  91 398 918 

     
Omløpsmidler     

     
Fordringer     
     
Kundefordringer  1 857  0 
Andre fordringer  182 584  8 287 
Konsernfordringer 1 300 000  453 000 

Sum fordringer  484 441  461 287 

     
Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 2 722 266  1 656 985 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  2 722 266  1 656 985 

     
Sum omløpsmidler  3 206 707  2 118 272 

     
Sum eiendeler  83 950 499  93 517 191 
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Balanse pr. 31. desember 2021 
OSLO TURN AS 
 
 Note 2021  2020 
EGENKAPITAL OG GJELD     
     
Egenkapital     
     
Innskutt egenkapital     
     
Aksjekapital (9 256 aksjer à kr 1 000,00) 8, 9 9 256 000  9 256 000 
Sum innskutt egenkapital  9 256 000  9 256 000 
     Opptjent egenkapital     
     
Annen egenkapital 9 12 729 721  11 902 206 
Sum opptjent egenkapital  12 729 721  11 902 206 
     Sum egenkapital 9 21 985 721  21 158 206 
     Gjeld     
     
Avsetning for forpliktelser     
     
Utsatt skatt 10 4 007 545  3 774 143 
Sum avsetning for forpliktelser  4 007 545  3 774 143 
     Annen langsiktig gjeld     
     
Langsiktig konserngjeld 1 57 319 700  66 819 700 
Sum annen langsiktig gjeld  57 319 700  66 819 700 
     Sum langsiktig gjeld  61 327 245  70 593 843 
     Kortsiktig gjeld     
     
Leverandørgjeld  321 962  1 541 603 
Skyldige offentlige avgifter  0  3 852 
Kortsiktig konserngjeld 1 0  499 
Annen kortsiktig gjeld  315 570  219 189 
Sum kortsiktig gjeld  637 532  1 765 142 
     Sum gjeld  61 964 777  72 358 985 
     Sum egenkapital og gjeld  83 950 499  93 517 191 

  
 

Oslo, 3. februar 2022 
 

 
 

Balanse pr. 31. desember 2021 
OSLO TURN AS 
 
 Note 2021  2020 
EGENKAPITAL OG GJELD     
     
Egenkapital     
     
Innskutt egenkapital     
     
Aksjekapital (9 256 aksjer à kr 1 000,00) 8, 9 9 256 000  9 256 000 
Sum innskutt egenkapital  9 256 000  9 256 000 
     Opptjent egenkapital     
     
Annen egenkapital 9 12 729 721  11 902 206 
Sum opptjent egenkapital  12 729 721  11 902 206 
     Sum egenkapital 9 21 985 721  21 158 206 
     Gjeld     
     
Avsetning for forpliktelser     
     
Utsatt skatt 10 4 007 545  3 774 143 
Sum avsetning for forpliktelser  4 007 545  3 774 143 
     Annen langsiktig gjeld     
     
Langsiktig konserngjeld 1 57 319 700  66 819 700 
Sum annen langsiktig gjeld  57 319 700  66 819 700 
     Sum langsiktig gjeld  61 327 245  70 593 843 
     Kortsiktig gjeld     
     
Leverandørgjeld  321 962  1 541 603 
Skyldige offentlige avgifter  0  3 852 
Kortsiktig konserngjeld 1 0  499 
Annen kortsiktig gjeld  315 570  219 189 
Sum kortsiktig gjeld  637 532  1 765 142 
     Sum gjeld  61 964 777  72 358 985 
     Sum egenkapital og gjeld  83 950 499  93 517 191 

  
 

Oslo, 3. februar 2022 
 

 
 

Oslo, 3. februar 2022



Årbok 2021 Oslo Turnforening

43

29. mars 2022

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
 
Leieinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er 
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter 
transaksjonsdagen.  
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 

Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 
er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og 
skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. 
 
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Selskapet er ikke vesentlig påvirket av Covid-19. 
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Note 1 - Konserntransaksjoner 
 2021 2020 
Oslo Turnforening   
Husleieinntekt 185 660 1 303 944 
Rentekostnad 1 675 562 1 758 797 
Festeavgift 7 500 000 5 172 000 
Langsiktig gjeld 57 319 700 66 819 700 
Kortsiktig gjeld 0 499 
Kortsiktig fordring 300 000 453 000 
Haslehallen AS   
Renteinntekt 147 919 245 571 
Langsikrig fordring 0 8 357 000 
Kundefordring 1 857 0 

 
Utleie av gymhaller og kontorer er foretatt på markedsmessige vilkår. Utleie av gymhaller er redusert ifmb 
nedstenging pga covid-19. 
Lån betjenes med rentefot fra Finansdepartementets normrente for beskatning av reimelige interne lån med 2,6 %. 
Det er utstedt urådelighetserklæring på eiendommen i St. Olavs gate som sikkerhet for lån fra Oslo Turnforening. 
 

Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler 
 Bygning og annen 

fast eiendom 
Driftsløsøre, 
inventar o.l 

 
Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2021 100 156 834 22 314 809 122 471 643 
Tilgang i året 786 706 1 489 938 2 276 644 
Avgang i året 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12.2021 100 943 540 23 804 747 124 748 286 
    
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021 (31 480 218) (7 949 506) (39 429 724) 
Akkumulerte avskr. 31.12.2021 (33 251 447) (10 753 047) (44 004 495) 
Balanseført verdi pr. 31.12.2021 67 692 092 13 051 699 80 743 792 
    
Årets avskrivninger (1 771 230) (2 803 541) (4 574 771) 
Økonomisk levetid 5 - 100 år 3 - 10 år  
Avskrivningsplan: Lineær 1 - 20 % 10 - 33,33 %  
 

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
 
 

Note 4 - Ytelser til ledende personer  
Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.      
 

Note 5 - Revisjon  
 2021 2020 
Revisjon 74 367 39 429 
Andre tjenester 0 20 779 
Sum godtgjørelse til revisor 74 367 60 208 
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Note 6 - Skatt 
 2021 2020 
Ordinært resultat før skattekostnad 1 060 918 3 247 592 
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller (247 861) (466 857) 
 -  Fremførbart underskudd  / korreksjonsinntekt (813 057) (2 780 735) 
Årets skattegrunnlag 0 0 
    
+/- Endring i utsatt skatt 233 402 714 470 
Skattekostnad i resultatregnskapet 233 402 714 470 
   
Betalbar skatt i balansen 0 0 
 
 

Note 7 - Bankinnskudd 
Posten inneholder kun frie midler. 
 
 

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærer 
Aksjeklasse Antall aksjer Pålydende Bokført verdi 
Ordinære aksjer 9 256 1 000,00 9 256 000,00 
Sum 9 256  9 256 000,00 
 

Aksjeeier Antall aksjer Eierandel Aksjeklasse 
Oslo Turnforening 9 256 100,00% Ordinære aksjer 
Totalt antall aksjer 9 256 100,00%  
 

 
 

Note 9 - Egenkapital 
 Aksjekapital Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01.2021 9 256 000 11 902 206 21 158 206 
Årets resultat  827 516 827 516 
Egenkapital 31.12.2021 9 256 000 12 729 721 21 985 721 
 
 

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel 
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og 
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. 
Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2021 31.12.2021 Endring 
Anleggsmidler 21 582 366 21 830 214 (247 847) 
Omløpsmidler 0 14 (14) 
Skattemessig fremførbart underskudd (4 427 171) (3 614 115) (813 057) 
Sum midlertidige forskjeller 17 155 195 18 216 113 (1 060 918) 
Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22%  3 774 143 4 007 545 (233 402) 
 
 

Note 11 - Ansatte 
Selskapet har ingen ansatte, det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret. Det er ikke gitt lån eller 
sikkerhetsstillelse til ledende personer. 
Selskapets daglige ledelse ivaretas av morselskapets administrasjon, og 40 % av daglig leders personalkostnader i 
morselskapet blir viderefakturert Oslo Turn AS. 
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Oslo Turn AS – Revisors beretning
 

Munkedamsveien 45 

Postboks 1704 Vika 

0121 Oslo 

www.bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 1 

Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Oslo Turn AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Oslo Turn AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap for 2021 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 
og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. 
desember 2021 og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i 
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), 
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er 
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes 
å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Kjetil André Ardem 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Haslehallen AS – Årsregnskap 2021
 

 

Resultatregnskap for 2021 
HASLEHALLEN AS 
 
 
 Note 2021  2020 
Leieinntekter 1 4 285 366  4 647 917 

Sum driftsinntekter  4 285 366  4 647 917 

     
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 (1 909 287)  (2 948 139) 

Annen driftskostnad 3, 4, 
5, 6 (546 697)  (499 125) 

Sum driftskostnader  (2 455 984)  (3 447 264) 

     
Driftsresultat  1 829 382  1 200 653 

     
Annen renteinntekt  0  1 405 
Annen finansinntekt  12 972  13 408 

Sum finansinntekter  12 972  14 813 

     
Rentekostnad til foretak i samme konsern 1 (671 819)  (736 971) 
Annen rentekostnad  0  (21) 

Sum finanskostnader  (671 819)  (736 992) 

     
Netto finans  (658 847)  (722 179) 

     
Ordinært resultat før skattekostnad  1 170 535  478 474 

     
Skattekostnad på ordinært resultat 7 (257 518)  (105 264) 

Ordinært resultat  913 017  373 210 

     
Årsresultat  913 017  373 210 

     
Overføringer     
     
Annen egenkapital  913 017  373 210 

Sum  913 017  373 210 
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Balanse pr. 31. desember 2021 
HASLEHALLEN AS 
 
 
 Note 2021  2020 

EIENDELER     

     
Anleggsmidler     

     
Varige driftsmidler     
     
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 21 443 366  21 713 970 
Tekniske installasjoner fast eiendom 2 5 453 939  6 401 336 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 2 1 848 746  2 238 217 

Sum varige driftsmidler  28 746 051  30 353 524 

     
Sum anleggsmidler  28 746 051  30 353 524 

     
Omløpsmidler     
     
Fordringer     

     
Kundefordringer 8 96 721  61 973 
Andre fordringer  79 690  2 500 

Sum fordringer  176 411  64 473 

     
Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 482 512  305 600 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  482 512  305 600 

     
Sum omløpsmidler  658 923  370 073 

     
Sum eiendeler  29 404 975  30 723 596 
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Balanse pr. 31. desember 2021 
HASLEHALLEN AS 
 
 Note 2021  2020 
EGENKAPITAL OG GJELD     
     
Egenkapital     
     
Innskutt egenkapital     
     
Aksjekapital (744 aksjer à kr 1 000,00) 10, 

12 
744 000  744 000 

Sum innskutt egenkapital  744 000  744 000 
     Opptjent egenkapital     
     
Annen egenkapital 12 3 173 214  2 260 197 
Sum opptjent egenkapital  3 173 214  2 260 197 
     Sum egenkapital 12 3 917 214  3 004 197 
     Gjeld     
     
Avsetning for forpliktelser     
     
Utsatt skatt 11 501 178  243 660 
Sum avsetning for forpliktelser  501 178  243 660 
     Annen langsiktig gjeld     
     
Langsiktig konserngjeld 1 23 900 000  27 257 000 
Sum annen langsiktig gjeld  23 900 000  27 257 000 
     Sum langsiktig gjeld  24 401 178  27 500 660 
     Kortsiktig gjeld     
     
Leverandørgjeld  377 184  129 066 
Leverandørgjeld konsern 1 1 857  0 
Kortsiktig konserngjeld 1 615 292  73 811 
Annen kortsiktig gjeld  92 250  15 863 
Sum kortsiktig gjeld  1 086 583  218 740 
     Sum gjeld  25 487 761  27 719 400 
     
Sum egenkapital og gjeld  29 404 975  30 723 596 

  
Oslo, 3. februar 2022 

 

  

Balanse pr. 31. desember 2021 
HASLEHALLEN AS 
 
 Note 2021  2020 
EGENKAPITAL OG GJELD     
     
Egenkapital     
     
Innskutt egenkapital     
     
Aksjekapital (744 aksjer à kr 1 000,00) 10, 

12 
744 000  744 000 

Sum innskutt egenkapital  744 000  744 000 
     Opptjent egenkapital     
     
Annen egenkapital 12 3 173 214  2 260 197 
Sum opptjent egenkapital  3 173 214  2 260 197 
     Sum egenkapital 12 3 917 214  3 004 197 
     Gjeld     
     
Avsetning for forpliktelser     
     
Utsatt skatt 11 501 178  243 660 
Sum avsetning for forpliktelser  501 178  243 660 
     Annen langsiktig gjeld     
     
Langsiktig konserngjeld 1 23 900 000  27 257 000 
Sum annen langsiktig gjeld  23 900 000  27 257 000 
     Sum langsiktig gjeld  24 401 178  27 500 660 
     Kortsiktig gjeld     
     
Leverandørgjeld  377 184  129 066 
Leverandørgjeld konsern 1 1 857  0 
Kortsiktig konserngjeld 1 615 292  73 811 
Annen kortsiktig gjeld  92 250  15 863 
Sum kortsiktig gjeld  1 086 583  218 740 
     Sum gjeld  25 487 761  27 719 400 
     
Sum egenkapital og gjeld  29 404 975  30 723 596 

  
Oslo, 3. februar 2022 

 

  

Oslo, 3. februar 2022
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Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er 
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter 
transaksjonsdagen.  
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 
 
Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 
er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og 
skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. 
 
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet er ikke vesentlig påvirket av Covid-19. 
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Note 1 - Konserntransaksjoner 
 
Oslo Turnforening 2021 2020 
Leieinntekt 3 953 319 4 181 670 
Rentekostnader 523 900 491 400 
Langsiktig gjeld 23 900 000  18 900 000 
Gjeld 615 292 73 811 
Oslo Turn AS   
Rentekostnader 147 919 245 571 
Langsiktig gjeld 0 8 357 000 
Leverandørgjeld 1 857 0 

 
Utleie av gymhaller og kontorer er foretatt på markedsmessige vilkår. Utleie av gymhaller er redusert ifbm 
nedstenging pga covid-19 
Lån betjenes med rentefot fra Finansdepartementes normrente for beskatning av rimelig interne lån 2,6 %. 
 

Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler 
 Bygning og annen 

fast eiendom 
Driftsløsøre, 
inventar o.l 

 
Sum 

Anskaffelseskost 01.01.2021 49 024 962 3 844 151 52 869 114 
Tilgang i året 301 815 0 301 815 
Avgang i året 0 0 0 
Anskaffelseskost 31.12.2021 49 326 777 3 844 151 53 170 928 
    
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021 (20 909 656) (1 605 934) (22 515 590) 
Akkumulerte avskr. 31.12.2021 (22 429 472) (1 995 405) (24 424 877) 
Balanseført verdi pr. 31.12.2021 26 897 305 1 848 746 28 746 051 
    
Årets avskrivninger (1 519 816) (389 471) (1 909 287) 
Økonomisk levetid 5 - 100 år 3 - 10 år  
Avskrivningsplan: Lineær 1 - 20 % 10 - 33,33 %  
 

Note 3 - Ansatte mv 
Selskapet har ingen ansatte, det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret. Det er ikke gitt lån eller 
sikkerhetsstillelse til ledende personer. 
 
Selskapets daglige ledelse ivaretas av morselskapets administrasjon, og 20 % av daglig leders personalkostnader 
blir viderefakturert Haslehallen AS: 
 

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
 
 

Note 5 - Ytelser til ledende personer  
Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.      
 

Note 6 - Revisjon  
 2021 2020 
Revisjon 70 250 38 750 
Andre tjenester 0 18 375 
Sum godtgjørelse til revisor 70 250 57 125 
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Note 7 - Skatt 
 2021 2020 
Ordinært resultat før skattekostnad 1 170 535 478 474 
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller (172 920) 655 429 
 -  Fremførbart underskudd  / korreksjonsinntekt (997 615) (1 133 902) 
Årets skattegrunnlag 0 0 
    
+/- Endring i utsatt skatt 257 518 105 264 
Skattekostnad i resultatregnskapet 257 518 105 264 
   
Betalbar skatt i balansen 0 0 
 
 

Note 8 - Kundefordringer 
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført 
kundefordringer i løpet av 2021. 
 2021 2020 
Kundefordringer til pålydende  96 721  61 973 
Avsatt til dekning av usikre fordringer     
Netto oppførte kundefordringer  96 721  61 973 
 
 

Note 9 - Bankinnskudd 
Posten inneholder kun frie midler. 
 
 

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer 
Aksjeklasse Antall aksjer Pålydende Bokført verdi 
Ordinære aksjer 744 1 000,00 744 000,00 
Sum 744  744 000,00 
 

Aksjeeier Antall aksjer Eierandel Aksjeklasse 
OSLO TURNFORENING 744 100,00% Ordinære aksjer 
Totalt antall aksjer 744 100,00%  
 

 
 

Note 11 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel 
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og 
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. 
Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2021 31.12.2021 Endring 
Anleggsmidler 4 021 464 4 194 384 (172 920) 
Skattemessig fremførbart underskudd (2 913 919) (1 916 304) (997 615) 
Sum midlertidige forskjeller 1 107 545 2 278 080 (1 170 535) 
Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22%  243 660 501 178 (257 518) 
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Note 12 - Egenkapital 
 Aksjekapital Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01.2021 744 000 2 260 197 3 004 197 
Årets resultat  913 017 913 017 
Egenkapital 31.12.2021 744 000 3 173 214 3 917 214 
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Haslehallen AS – Revisors beretning
 

Munkedamsveien 45 

Postboks 1704 Vika 

0121 Oslo 

www.bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 1 

Uavhengig revisors beretning 

Til generalforsamlingen i Haslehallen AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Haslehallen AS. 

Årsregnskapet består av:  

• Balanse per 31. desember 2021 
• Resultatregnskap for 2021 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 
og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. 
desember 2021 og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i 
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), 
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er 
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes 
å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Kjetil André Ardem 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Rapport fra kontrollkomiteen for året 2021

Anders Eckbo Lars Skar Anne Grethe Sandin Mai-Karin Midttun
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SAK 6 INNKOMNE FORSLAG

6.1 Bærekraft

Forslagstiller Sindre Kavli

Forslaget til årsmøte i Oslo Turnforening er å vedta en 
strategisk retning mot en mer bærekraftig forening. 
Foreningen bør ta sitt ansvar ved å ha en tydelig 
bærekraftstrategi, en klar klima- og miljøpolicy og legge 
til rette for ressurser på bærekraft i foreningen.

Norges idrettsforbund (NIF) oppfordrer hele idretten til å 
ta ansvar:

FN har 17 bærekrafts mål og 169 delmål som utgjør 
verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
For å nå disse målene må alle delta og for å skape en 
bærekraftig utvikling må vi jobbe innen tre områder: 
klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte 
kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det 
er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som 
avgjør om noe er bærekraftig.

Det er 10 år til bærekrafts målene skal være innfridd. 
Idretten vil være med på laget for å skape en bærekraftig 
idrett og en bærekraftig framtid.

Idretten jobber for en inkluderende idrett, en 
ansvarlig idrett og en grønn idrett. Idrettsbevegelsen 
representerer en særdeles viktig bærekraftdimensjon i 
seg selv, fordi den fremmer god folkehelse.

Menneskeskapte miljø- og klimaendringer er en av vår 
tids største utfordringer. Idrettstinget 2015 vedtok en 
programerklæring hvor det heter «Norsk idrett vil ta 
hensyn til naturen, klimaet og miljøet.»

Norges idrettsforbund har ambisjoner om at idretten på 
alle nivåer – i særforbund, idrettskretser og idrettslag 
– skal ta ansvar for sin miljø- og klimapåvirkning. 
Miljøhåndboka til NIF skal være til hjelp for alle idrettslag 
som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet.

Innstilling fra Styret
Foreningens hovedfokus er aktivitet og vi har allerede 
tatt med FN’s bærekraftmål nr 3 – God helse og 
livskvalitet, i vår strategiske plan for 2020 - 2024.

Videre arbeider vi med å installere et solcelleanlegg 
på taket på Haslehallen, opprinnelsesgaranti på 
strøminnkjøp, tilrettelegging for folk med utfordrende 
privat økonomi samt integrering av utøvere.

Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har i 
sitt utkast til ny strategisk plan som skal vedtas på 
forbundstinget i mai 2022, synliggjort at de ønsker å 
arbeide aktivt for å implementere bærekraftige løsninger 
og ta bevisste valg. Bærekraftmålene tydeliggjøres i 
NGTFs handlingsplaner.

Forslag til vedtak:

6.1 Bærekraft

a) Oslo Turnforening følger opp de bærekraft - 
 målene som blir vedtatt i NGTFs handlingsplaner.
b)  Ved utarbeidelse av strategisk plan for Oslo  
 Turnforening for 2024 -2028 vil vi innarbeide  
 NIFs og NGTFs planer for FNs bærekraftmål,  
 som er aktuelle for foreningens aktivitetstilbud  
 og drift av foreningens anlegg.

6.2 Endringer i Oslo Turnforenings lover i samsvar 
med Norges Idrettsforbunds(NIF’s) lovendringer 
pr 01.01.22.

Forslag til vedtak:
 
6.2 Oslo Turnforenings lov endres i samsvar med NIF’s 
lover.

SAK 7 FASTSETTE KONTINGENT 

Det foreslås at kontingenten for 2023 opprettholdes med 
kr 475,-.

Forslag til vedtak:
Medlemskontingenten for 2023 settes til kr 475,-.

SAK 8 OSLO TURNFORENINGS BUDSJETT  
 FOR 2022
Styret presenterer budsjett for 2022 for Oslo 
Turnforening – se side 58

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar Oslo Turnforenings budsjett for 2022.

Saksliste 6–16
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SAK 9 BESTEMME FORENINGENS  
 ORGANISASJON 

Forslag til vedtak:
Foreningens organisasjon vedtas.

SAK 10 TILSETTE STATSAUTORISERT REVISOR

Forslag til vedtak:
Firmaet BDO engasjeres som revisor for Oslo 
Turnforening. Styret får fullmakt til å fastsette honorar.

SAK 11  VALG AV NYTT STYRE

Sammensetning av styret i Oslo Turnforening  
før valget:
Leder Ann-Mari Steinsland

Nestleder Marianne Frisvold Furuseth

Styremedlem Odin Horne

Styremedlem Kjetil Folkvord

Styremedlem Anne Barbo

Styremedlem Annicken Repshus

Styremedlem Kristin B. Axberg

Varamedlem Bente Christensen

Forslag til nytt styre:
Oslo Turnforenings styre:

Leder Ann-Mari Steinsland på valg for 2 år 

Nestleder Marianne Frisvold Furuseth ikke på valg 

Styremedlem Kjetil Folkvord på valg for 2 år

Styremedlem Annicken Repshus på valg for 2 år

Styremedlem Anne Barbo ikke på valg 

Styremedlem Odin Horne ikke på valg

Styremedlem Kristin B. Axberg ikke på valg 

Varamedlem Bente Christensen på valg for 1 år

Forslag til vedtak:
Nytt styre for Oslo Turnforening vedtas.

SAK 12 VALG AV KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteens medlemmer skal velges for 2 år  
av gangen.

Kontrollkomité:
Medlem Anne-Grethe Sandin

Medlem Anders Eckbo

Varamedlem Lars Skar

Varamedlem Mai-Karin Midttun

Forslag til ny kontrollkomité:
Medlem Anders Eckbo ikke på valg

Medlem Ingar Hval på valg for 2 år

Varamedlem Lars Skar på valg for 2 år

Varamedlem Mai-Karin Midttun ikke på valg

Forslag til vedtak:
Ny kontrollkomité for Oslo Turnforening vedtas.

SAK 13 VALG TIL DE ORGANISASJONSLEDD  
 FORENINGEN ER TILSLUTTET

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge/oppnevne 
representanter til årsmøter/ting eller andre møter der 
foreningen skal være representert.

SAK 14 VALG AV NY VALGKOMITÉ

Valgkomiteens styre har bestått av:
Leder Hein Gulbrandsen

Medlem Elisabeth Ruud

Medlem Harald Jørgensen

Varamedlem Åsne Ø. Danielsen

Forslag til ny valgkomité:
Leder Hein Gulbrandsen på valg for 2 år

Medlem Elisabeth Ruud ikke på valg

Medlem Harald Jørgensen på valg for 2 år

Varamedlem Åsne Ø. Danielsen på valg for 1 år

Forslag til vedtak:
Ny valgkomité for Oslo Turnforening vedtas.

SAK 15 UTDELING AV ÆRESBEVISNINGER

SAK 16 AVSLUTNING

Årsmøte

Styret

Historie- og 
miljøutvalget

Arrangements- og 
prosjektutvalg

Daglig leder

Treningshuset 
Haslehallen

Treningshuset 
Turnhallen
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Beløp i MNOK 2021 2022

Diverse salgsinntekter - dugnad 280 460

Diverse sponsorinntekter 270 220

Medlemskontingent 2 047 1 995

Treningsavgifter 20 362 20 890

Stevneinntekter (inkl egenandeler) 3 700 4 847

Tilskudd eksterne 2 030 3 175

Momskompensasjon 2 100 2 300

Diverse inntekter 20 15

Driftsinntekter totalt 30 809 33 902

Varekostnad 80 55

Stevneutgifter 2 945 4 438

Idrettsmateriell 255 242

Kurs, møter, idrettsaktiviteter 100 190

Lønnskostnad 24 257 24 178

Avskrivninger 930 602

Kostnader lokaler 10 282 10 898

Vedlikehold, inventar og IT 803 832

Fremmede tjenester 1 810 1 573

Kontorkostnader 235 271

Reisekostnader 245 310

Reklame, kontingent og forsikring 1 113 1 731

Annen driftskostnad 351 371

Stipend 550 450

Driftskostnader totalt 43 956 46 142

Driftsresultat -13 147 -12 240

Renteinntekt fra Oslo Turn AS og Haslehallen AS 2 255 2 200

Festeavgift 7 500 7 500

Annen rente 25

Finansinntekter totalt 9 755 9 725

Resultat -3 392 -2 514

Oslo Turnforenings Budsjett 2022
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Stiftet i 13.april 1855 
Sist endret 02.03.2020 i henhold til ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23.oktober 2019

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Foreningens formål er å drive idrett organisert i 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 
og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Foreningen er selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer. 

(2) Foreningen er medlem av Norge Gymnastikk og 
Turnforbund. 

(3) Foreningen er medlem av NIF gjennom 
Oslo idrettskrets og er tilsluttet Idrettens 
samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Grünerløkka,  
Oslo kommune. 

(4) Foreningen skal overholde overordnede 
organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 
regelverk gjelder for foreningen uavhengig av hva 
som måtte stå i foreningens egen lov. 

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i foreningen må 

vedkommende:

a) Akseptere å overholde foreningens og 
overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak.

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser 
til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF.  

(2) Styret i foreningen kan i særlige tilfeller nekte 
en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken 
og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket 
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen 
innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal 
sendes til foreningens styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

(3) Medlemskap i foreningen er først gyldig fra den dag 
kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde foreningen og 
overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er 
mottatt.

(6) Foreningen kan frata medlemskap fra medlem 
som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder 
kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets 
medlemsliste. 

(7) 

a) Styret i foreningen kan i særlige tilfeller frata et 
medlem medlemskapet for en periode på inntil 
ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende 
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis 
en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal 
være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken 
gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/
ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være 
til stede ved årsmøtets behandling av saken. 
Kravet må fremsettes innen én uke etter at 
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter 
avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan foreningens 
vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes 
til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre 
vedtaket dersom det er fattet av styret selv. 
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen 
til idrettskretsen innen to uker. Foreningens 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, 
eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Foreningen skal føre elektroniske medlemslister 
i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med 
forskrift gitt av Idrettsstyret.

Lov for Oslo Turnforening
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II. TILLITSVALGTE 

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Foreningen skal arbeide for lik kjønnsfordeling 
ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. 
og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/
oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og 
ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning 
av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes 
minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité 
mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 
én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til 
ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. 
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. 
er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge foreningen å oppfylle 
bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte 
eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, 
gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/
oppnevning. 

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, 
forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/

tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 
kalenderåret, vært medlem av foreningen i minst én 
måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 
til foreningen. 

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et 
av følgende verv i foreningen: medlem av styret, 
valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg 
som ilegger sanksjoner. 

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag 
som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende 
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet 
over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller 
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel. 

(4) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i 
foreningen. 

b) Styret i foreningen har forslagsrett til og på 
årsmøtet i foreningen. 

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett 
til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde, og dets representant(er) har 
forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/
utvalgets arbeidsområde. 

(5) Møte- og talerett: 

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd 
har møte- og talerett på årsmøtet i foreningen.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker 
som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett 
for arbeidstaker
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes 

person som: 

a) utfører lønnet arbeid for foreningen tilsvarende 
en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra 
foreningen i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i foreningen har ikke stemmerett 
på foreningens årsmøte, og er ikke valgbar til 
styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller 
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får 
relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved 
tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 
ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det 
kan heller ikke velges eller oppnevnes representant 
som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at foreningen gir 
de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til 
foreningens styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med 
bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.  

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, 
gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/
oppnevning.



Årbok 2021 Oslo Turnforening

61

29. mars 2022

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre 
personer med tilknytning til foreningen
(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse 

i driften av foreningen som overstiger 1 G i løpet 
av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, 
ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en 
juridisk person som har slik økonomisk særinteresse 
som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder 
ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, 
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å 
fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan 
heller ikke velges eller oppnevnes som representant 
til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til 
det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med 
bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, 
gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/
oppnevning. 

§ 8 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i 

foreningen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken, 

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap 
med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken, 

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller 
er forlovet eller samboer med en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling 
i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd 
eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre 
særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; 
blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller 
ikke treffes av direkte underordnet i foreningen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom 
det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken 
eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes 
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, 
herunder juridisk person, som en avgjørelse retter 
seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av 
organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål 
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av 
dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke 
ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør 
eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder 
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom 
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om 
vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, 
eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen. 

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i foreningen er 

vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller 
ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene 
gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling 
sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte 
skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med 
hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene 
skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer, 
med mindre styret bestemmer noe annet i den 
enkelte sak.
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§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, 

faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt 
arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart 
fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
(1) Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal 

utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. 
Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 
styremedlemmer. Dersom foreningen har daglig 
leder, skal også daglig leder undertegne.  

(2) Foreningen skal følge alminnelig lovgivning for 
regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag 
med en årlig omsetning på fem millioner kroner 
eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig 
lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke 
er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. 
For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over 
inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 
omfatte hele foreningens aktivitet. Dersom 
foreningen er inndelt i flere grupper/avdelinger, 
skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter 
også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en 
måte som viser deres berettigelse.  

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte 
som opplysningenes karakter og foreningens art 
og omfang tilsier.  

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte 
opplysninger og underdokumentasjon skal 
oppbevares på en trygg måte i minimum fem år 
etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til foreningen, 
og skal disponeres av minimum to personer 
i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner 
skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap. 

(3) Foreningen skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett 
(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som 

inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid 
skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke 
vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 
egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen 
kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti
 Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for 

lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note 
til årsoppgjøret. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14 Årsmøtet
(1) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og 

avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds 
varsel direkte til medlemmene eventuelt på 
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring 
i pressen, eventuelt på foreningens internettside. 
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene 
gjøres tilgjengelig på foreningens internettside eller 
på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå 
at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én 
uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være 
gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør 
årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig 
innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(4) Alle foreningens medlemmer har adgang til 
årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer 
og/eller media kan være til stede, eventuelt at 
årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med 
møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et 
antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges 
av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 
kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse.
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(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring 
i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den 
saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av 
saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent 
eller protokollfører behøver å være medlem. 

§ 16 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive 
protokollen.

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle foreningens årsberetning.

9. Behandle foreningens regnskap, styrets 
økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
beretning [og revisors beretning]. 

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, 
og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter.

12. Vedta foreningens budsjett.

13. Behandle foreningens organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a. Styre med leder, nestleder, [antall, (minst 
ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] 
varamedlem(mer).

b. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] 
medlemmer og [antall, (minst ett)] 
varamedlem(mer). 

c. Representanter til ting og møter i 
de organisasjonsledd foreningen har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til 
å oppnevne representantene.

d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett 
varamedlem.  

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til 
foreningens organisasjonsplan.

  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige  
 medlemmer velges samlet. Deretter velges  
 varamedlemmene samlet. Der det velges flere  
 varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem,  
 2. varamedlem osv.

[(15)  Engasjere revisor til å revidere foreningens 
regnskap.]

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et 

vedtak, for å være gyldig, være truffet med almin-
nelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen represen-
tant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller 
avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett 
forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal 
være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal 
stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som 
ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat 
oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som 
har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en 
avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer 
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis 

1. Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte,  
men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

2. Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de 
stemmeberettigede på årsmøtet.

3. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 

4. Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.
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ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd 
dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas 
så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 
denne avstemning anses de valgt som har fått flest 
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte 
(1) Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av 

foreningens styre med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av foreningens styre eller årsmøte, 

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av foreningens 
stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal 
vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på 
forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det 
møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne 
lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten 
krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare 
behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære 
årsmøtet. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det 
ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning 
av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det 
er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, 
ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær 

karakter eller betydelig omfang i forhold til 
foreningens størrelse eller virksomhet, kan kun 
vedtas av årsmøtet.

§ 20 Foreningens styre
(1) Foreningen ledes og forpliktes av styret som 

representerer foreningen utad. Styret er foreningens 
høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede 
organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at foreningens midler brukes og forvaltes 
på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnede 
organisasjonsledd, og sørge for at foreningen har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 
og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/
instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen 
og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i 
overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 
ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med 
krav fastsatt av Idrettsstyret. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer 
det eller minst to av styrets medlemmer forlanger 
det.

§ 21 Kontrollutvalg
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at foreningens virksomhet drives i 
samsvar med foreningens og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at foreningen har 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal 
behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning 
til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med 
mindre foreningen har engasjert revisor. I så fall 
skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, 
og kan ved behov engasjere revisor for å utføre 
de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt 
instruks.] 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, 
redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 
nødvendig for å utføre sine oppgaver. 
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§ 22 Valgkomité
 Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, 

etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som 
skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité 
som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 
valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig 
meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 
vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper
(1) Foreningens årsmøte kan beslutte å opprette og 

nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres 
og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig 
behandling av foreningens organisasjonsplan, jf. § 16 
pkt. 13.

(2) Dersom foreningens årsmøte ved behandlingen av 
organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper 
med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre 
medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. 
Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret 
til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi 
hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer 
etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet 
i foreningen. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet 
innkalles av gruppestyret med minst én ukes 
frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens 
regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret 
om blant annet foreningens regnskap, 
årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre 
annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig 
treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt 
av årsmøtet. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan 
ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 
foreningen uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med 

eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 
endringene kjent for foreningens medlemmer så 
snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært 
eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, 
med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom 
årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen 
til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
foreningens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å 
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av 
foreningen selv med mindre endringene følger av 
NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og 
annet opphør
(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall 

på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende 
årsmøte må avholdes minimum tre måneder og 
maksimum 6 måneder senere. Dersom foreningens 
årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, 
er foreningen oppløst uten påfølgende årsmøte. 
Foreningen skal skriftlig varsle idrettskrets og 
særforbund senest 14 dager før foreningens årsmøte 
behandler forslag om oppløsning. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses 
ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om 
sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/
eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendring, jf. § 24.

(3) Ved utmelding tilfaller foreningens eiendeler NIF 
eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er 
ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
Ved oppløsning eller annet opphør av foreningen 
tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling 
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning 
om at foreningen skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før foreningen holder sitt 
ordinære årsmøte for behandling av saken. 
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Medlemsstatistikk 1980–2021
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Foreningens formenn/ledere

1855– J. Stockinger & Fr. Knutsen

1855–1857 J. Wilson

1857–1863 O. Von Hanno

1863–1864 B. Roggen

1864 Ole Johannesen

1865 E. Juul

1866–1867 J. Fischer

1868 Robsam

1868–1871 C. O. Lutzow

1868 C. Linthoe

1868–1871 Ivar S. Young

1871–1873 Fr. Backer

1873–1875 L. Young

1875–1877 M. Gulberg

1877–1887 J. Fischer

1887–1888 Marius Lund

1888–1890 C. Jensen

1890–1905 A. Frisch

1905–1906 Emil Pettersen

1907–1912 Johan Sverre

1912 J. Rieck

1912 Gurstad

1913–1915 C. Gulbrandsen

1915–1918 Oskar W. Bye

1919–1921 J. Rieck

1922–1923 Oskar W. Bye

1924–1938 Torleif Torkildsen

1938–1941 Dr. Cato Aall

Under okkupasjonen fungerte foreningen under bridgeklubben Fortuna, v/ Einar Ween

1946 Dr. Cato Aall

1947–1948 R. Bækken

1949 Dr. Cato Aall

1950–1955 Karl Ottersen

1955–1957 R. Bækken

1957–1959 Ivar Storsveen

1959–1960 Karl Ottersen

1960–1968 Thor Barve

1968–1976 Arne Sandvold

1976–1977 Kjell Hill

1977–1984 Inger Hektoen

1984–1988 Rudolf Jenssen

1988–1990 Odd Evans Nilsen

1990–1994 Inger Lise Wilhelmsen

1994–1996 Alf Teigen

1996–1998 Sverre Grimstad

1998–2004 Harald Wigaard

2004–2006 Erik Gran

2006–2008 Tore Klevenberg

2008– Ann-Mari Steinsland
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Foreningens medaljeliste

Æresmedlemmer

James Wilson 1855

Johan Sverre 1912

Emil Petersen 1917

Oscar W. Bye 1924

A. Frisch 1926

Einar S. Ween 1938

T. Torkildsen 1938

Elisa Platou 1945

Otto Authén 1961

Lorentz Gulli 1965

Henry R. Bækken 1974

Inger Hektoen (post mortem) 1988

Inger-Lise Wilhelmsen 2002

Unni Holmen 2005

Harald Wigaard 2005

Turid Hemer 2019

Jan Olsen 2019

Erik Gran 2020

Alf Tor Teigen 2020

Utdelte fortjenestemedaljer i Gull

J. Fischer, forstander 1894

Johan Martens, skibsmegler 1915

Emil Pettersen, konsul 1917

J. G. Thulin, major, Sverige 1922

Oscar W. Bye, dekorasjonsmaler 1924

E. Nermann, obertsløytnant, Sverige 1930

K. Knudsen, generalmajor, Danmark 1930

Johan Sverre, oberstløytnant 1932

Elisa Platou, gymnastikkinspektør 1935

K. E. Levälahti, obertsløytnant, Finland 1935

Camillo M. Holm, direktør 1935

Axel Berg von Linde, kaptein 1938

Torleif Torkildsen 1938

Einar S. Ween, driftsbestyrer 1938

Andrea V. Thue, oberstløytnant 1938

Benedikt Waage, grosserer, Island 1938

Axel Andresen, vekselmegler 1939

Guri Haffner 1946

Kirsten Stamsø 1946

Carl Alfred Pedersen, intendant 1946

Lorentz Gulli, forvalter 1946

Reidar Tønsberg, ingeniør 1946

Cato Aall, doktor 1946

Otto Authén, agent 1946

Agne Holmstrøm, direktør, Sverige 1949

Ths. Fearnley, hoffjegermester 1955

Sverre Iversen, direktør 1955

Realf Robach, sekretær 1955

Henry R. Bækken, abonnementssjef 1959

C. A. Carlsen, kontorsjef 1959

Carl Ottersen, o.r.sakfører 1959

Edith Evjenth 1962

Brynjulf Gard 1962

Lilly Bølling, lærerinne 1963

Ellen Grande 1963

Rolf W. Johansen 1964

Erling Hagen, brannsjef 1966

Haakon Endreson 1968

Normann Husebye, disponent 1968

Gudbrand Stenberg, verksmester 1969

Thor Barve 1969

Ivar Storsveen, disponent 1970

Gunnar Sverre Pettersen 1973

Aksel Kvam 1977

Arne Sandvold 1977

Justus Knudsen 1978

Aage S. Knudsen 1978

Rosa Werner 1978

Paul Lorch 1979

Inger Hektoen 1984

Randi Paulsen 1985

Bergljot Borge 1986

Jens Borge 1986

Unni Holmen 1987

Arne S. Horn 1987

Harald Wigaard 1996

Turid Hemer 2000

Sverre Grimstad 2005

Jan Olsen 2006

Erik Gran 2011

Alf Teigen 2011

Odd Eide 2016

Ann-Mari Steinsland 2018

Harald Jørgensen 2019
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Utdelte medaljer i Sølv

1. Etter statuttenes § 2 a

For dyktighet i aktiv idrett

Olaf Bernick, instrumentmaker 1886

C.A. Andersen, ekspeditør 1906

Peter Hol, kjemigraf 1909

Reidar Tønsberg, ingeniør 1922

Torleif Torkildsen, o.r. sakfører 1922

Helge Svarstad, revisor 1931

Sverre Andersen, snekkermester 1931

Birger Andersen, elektriker 1936

Odd Bye-Nilsen 1939

Rolf W. Johansen 1940

Georg Johansen 1948

Ulf Stockinger 1948

Hein Torstensen 1948

Liv Finsen Hagen 1952

Marit Johnsen 1958

Bergljot Sandvik Johansen 1961

Arvid Haakensen 1965

Harald Wigaard 1965

Sven-Erik Lilja 1968

Unni Holmen 1970

Trine Andresen 1980

Espen Jansen 1993

Anders Gran 1993

Linda E. Ruud 1993

Anita Tomulevski 1994

Kim Holmen 2000

Senior dametropp 2011

Sofie Bråten 2016

Marcus Conradi 2016

Nicolai H. B. Meredith 2018

Jacob Gudim Karlsen 2019

Sofus Heggemsnes 2020

Joachim Hylland 2020

Amund K. Sæther 2020

Senior herretropp 2020

Julie Charlotte Søderstrøm 2021

Utdelte medaljer i Sølv

2. Etter statuttenes § 2 b

Hans Brodtkorp, leg 1883

Joh. Eenberg, konditor 1884

Hartvig Nissen, turnlærer 1884

J. Stockinger, Arendal, bokbinder 1886

E. Sem, Halden 1886

Otto E. Olsen, bokholder 1886

St. O. Gram, kontorfullmektig 1888

Ragnv. Heide, Paris, professor 1889

Henry Ernest, Paris 1889

I. Sansboeuf, Paris 1889

G. N. Balck, Stockholm, kaptein 1891

Emil Pettersen, kontorfullmektig 1893

A Frisch, gullsmed 1895

Fredrikke Lange, frøken 1896

Oscar W. Bye, dekorasjonsmaler 1903

Louis Berntzen, oberstløytnant 1904

Axel Gude-Smith, papirhandler 1906

D. Koren, stiftsamtmann 1907

O. T. Klingenberg, kaptein 1909

F. Goetz, Dr.med. Geh. Sanitätsrat, Leipzig 1910

Axel Andresen, vekselmegler 1914

Reidar Fabritius, kaptein 1915

Helga Winsnes, lærerinne 1915

Anton Christoffersen, turnlærer 1915

Otto Authén, agent 1915

Artur Amundsen, kjøbmann 1916

Chr. Evensen, bestyrer 1916

Eugene Ingebretsen, bokholder 1916

Realf Robach, sekretær 1916

Hjalmar Welhaven, arkitekt 1916

Einar S. Ween, driftsbestyrer 1916

Fred. Egeberg, kabinettskammerherre 1919

Ths. Fearnley, hoffjegermester 1919

Sven Hermelin, friherre, Stockholm 1920

Sixten Anderson, kamrer 1920

Carl Alfred Pedersen, intendant 1922

Theodora Melbye, frue 1922

Thv. P. Rehn, agent 1922

Elisa Platou, gymnastikkinspektør 1923

Guri Haffner 1923

F. G. Gundersen, murermester 1924

Thor Jensen, kalkulatør 1926

Henry Bucher, arkitekt 1926

Normann Husebye, disponent 1928

Kirsten Samsø 1928

Thea Eilertsen 1928

Bergljot Solberg-Jacobsen 1928

J. Weidemann, grosserer, Danmark 1930

Georg Löfgren, direktør, Sverige 1930

Benedict Waage, grosserer, Island 1930

K.E. Levälahti, oberstløytnant, Finland 1930

I. W. Luth, agent 1930

Andrea V. Thue, oberstløytnant 1930

Sverre Stormoen, arkivar 1932

Sigurd Engebretsen, gullsmed 1932

Agnar Hagen 1932

Th. Semb, reklamesjef 1933

Edith Evjenth 1933

Marit de Paolis 1933

Sigurd Nielsen, reiseinspektør 1933

Laura Stabell, lærerinne 1934

Henri Boddaert, grosserer, Belgia 1935

R. Nordstrøm, fullm., Danmark 1935

Lazzlo Relle, dr., Ungarn 1935

Alb. von Hanno, dr. 1935

Ole Gulli, assurandør 1935

Gustav Annerløv, lagersjef 1936

Lorentz Gulli, forvalter 1936

S. Cederholm, hovedkasserer 1936

Arthur C. Haug, typograf 1936

C. A. Carlsen, kontorsjef 1937

Trygve Lunde, ekspeditør 1937

Frieda Jansen, Dalen 1938

Aagot Hansen 1938

Ingeborg Rasmussen, Nyland 1938

Helge Løvland, kaptein 1939

Henry Hansen, brannkonstabel 1939
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Utdelte medaljer i Sølv, forts.

Harald Wergeland 1941

Bergljot Coch 1941

Erling Hagen, brannsjef 1946

Lilly Bølling, lærerinne 1946

Ellen Grande 1946

Carl Ottersen, o.r.sakfører 1946

Ulrich Bjurstrøm, hovedbokholder 1946

Ivar Storsveen, disponent 1947

Herman Bowim, avdelingssjef 1948

Randi Paulsen 1948

Gudbrand Stenberg, verksmester 1948

Arthur Paulsen, frisørmester 1948

Henry R. Bækken, ab.m.sjef 1948

Harry Næss, disponent 1949

Aagot Synnestvedt 1950

Jenny Haug 1950

Rosa Werner 1952

Ingrid Pedersen 1953

Arnfinn Johansen, arkivar 1953

Astri Dahl 1953

Margit Haagensen 1953

Ingolf Sundfør, h.r.advokat 1953

Ragna Ottersen 1955

Helge Svarstad 1955

Eugen Pettersen 1955

Hans Halvorsen 1955

Odd Larsen 1955

Einar Helland 1955

Marit Carstensen 1955

Sigrid Engebretsen 1955

Angelette Strand 1955

Hjørdis Wilberg 1956

Reidar Lindé-Kjelsen 1956

Gunnar Sverre Pettersen 1957

Einar Sand 1958

Helga Dahl 1959

Ragnar Kristiansen 1959

Haakon Endreson 1959

Therese Waldrop 1960

Trygve Stokstad 1960

Arne Album 1960

Jens Riege 1960

Kaare Holtskog 1961

Grete Ness 1961

Kirsten Pettersen 1961

Gudrun Hexeberg 1962

Camilla Bjerkeseth 1962

Dag Torp 1963

Aslaug Kvernbo 1963

Aage Knudsen 1963

Bjarne Bergan 1963

Kjell Nordsveen 1963

Åse Ingolfsrud 1964

Aksel Kvam 1964

Fredrik Schiorn 1964

Johan Chr. Evandt 1964

Egil Stein Johansen 1965

Justus Knudsen 1967

Arne Ruud 1967

Jens Borge 1967

Bergljot Borge 1967

Karin Jacobsen 1967

Olav Ingolfsrud 1968

Paul Lorck 1968

Ivar Bruun 1968

Kaare Jørgensen 1968

Synnøve Velvang 1968

Bjørg Avnskog 1968

Rolf Lycke 1969

Åse Skarpaas Berg 1969

Karl K. Abrahamsen 1970

Inger Lorck 1971

Signe Christiansen 1972

Vera Ingvaldsen 1976

Gunnar J. Olsen 1976

Inger Hektoen 1977

Thelma Tesager 1978

Leif Gulbrandsen 1979

Aagot Frøymer 1980

Margit Hårvåg 1980

Ester Strand 1980

Helene Aarthun 1980

Liv Spolén Nilsen 1980

Arnfinn Johannesen 1980

Ola Haugen 1980

Arne Kristiansen 1980

Egil Schjelderup 1980

Aud Lüttichau 1981

Inger-Johanne Røhmer 1981

Elly Krade 1981

Jack Warren Larsen 1982

Jan Olsen 1982

Kaare Haslestad 1982

Elsa Baanerud 1987

Haakon Nyhuus 1987

Finn Baggerånås 1988

Inger-Lise Wilhelmsen 1983

Niels Aas 1985

Hilda Tohje 1985

Ragnhild Haug 1989

Turid Hemer 1991

Ingeborg Brunæs 1994

Rudolf Jenssen 1994

Erik Gran 1995

Olga Enger 1995

Sverre Grimstad 1999

Kari Amundsen 1999

Alf Teigen 1999

Gyda Skogstad 2000

Gro Gjerstad Hansen 2002

Odd Eide 2002

Eigil Flaathen 2003

Harald Jørgensen 2007

Per Ove Asbjørnsen 2007

Britt Lao 2008

Ingar Lilleåsen 2009

Marianne Frisvold Furuseth 2016

Kjetil Folkvord 2018
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Utdelte tinnfat for 50 års medlemskap

Tradisjonen startet første gang i 1999

Madel Eriksen 1999

Mally Tronderud 1999

Iver Dahl Tomter 1999

Leif Gulbrandsen 1999

Odd Bjargo 1999

Astrid Karlsson 1999

Unni Ottesen 1999

Per Krog 1999

Kjell Hillås 1999

Bergljot Borge 2000

Per Ove Asbjørnsen 2000

Ellinor Figenschou Saksil 2000

Solveig Andresen 2000

Marit Johnsen 2000

Anne Syversen 2000

Turid Hemer 2000

Liv Spolén Nilsen 2000

Arne Ruud 2000

Gunvor ’Teddy’ Hoftvedt 2000

Inger-Lise Wilhelmsen 2000

Jens Borge 2000

Vesla Enge Hansen 2000

Aslaug Kvernbo 2000

Karen Thürmer 2000

Per Arnt Pettersen 2001

Harald Wigaard 2001

Roald Gundsby 2002

Arne Saugstad 2002

Jan Olsen 2002

Harald Jørgensen 2002

Gerd Løkken 2002

Lillian Bohnhorst Johansen 2002

Elly Krade 2002

Rolf Nikolaisen 2003

Ivar Wigaard 2003

Kristian Skrettingland 2003

Mebel Bråten 2003

Rolf Berggren 2003

Arne Sandvold 2003

Kjell Sivertsen 2004

Ingeborg Brunæs 2005

Marie Steen 2005

Arne Årle 2005

Rudolf Jenssen 2005

Wilhelm Wilhelmsen 2005

Gro Gjerstad Hansen 2006

Karin S. Nilsen 2006

Rolf Gunnar Skjellebekk 2006

Ingar Lilleåsen 2009

Erik Krognes 2011

Wenche Johansen 2012

Trygve Moe 2014

Anne Johanne Sundby 2015

Else Marie Aasgaard 2015

Just Sivertsen 2017

Rolf Eric Toverud 2017

Berit Berg 2019
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