Foreldremøte turngruppa, 11. september 2017
Generelt:
Til stede: Ca. 40 foreldre. Fra styret i turngruppa: Berit Bjerke Moen, Øyvind Grytbak, Monica
Knutsen og Berit Selboe-Coote
Møteledere: Marie Bakås – sportslig leder, Anne Lena Høsøien – trener.
Utdelt informasjonshefte og referat blir lagt på nettsida og Facebook.

Sak 1: Partier, trenersituasjon
Gymlek
Barn født i 2013 og 2014 har tilbud om å delta på gymlek. Ansvarlige er Bente Sandnes og Kristel
Aas.
Oppstart
Informasjon om treningstider og trenere finnes i informasjonsheftet. Alle partier, unntatt mix 13-18,
har oppstart i uke 38. Mix 13-18 har oppstart i uke 39.
Det er vanskelig å få treningstider til å passe for alle og at det ikke kolliderer med andre aktiviteter.
Ved spørsmål om treningstider og innhold, kan Marie Bakås kontaktes.
Trenere uten formelt godkjent sikringskurs
Den største utfordringen pr. i dag er at trenerne er unge. Trenerne har kompetanse på turn, og
kjenner turnmiljøet godt. Det er et krav fra kretsen at det må være en hovedtrener med sikringskurs
tilstede når enkelte øvelser skal utføres.
Mulig løsning
Sikringskurs vil kunne bli en mulighet når trenerne er over 16 år. Sesongens trenere vil kunne få
opplæring av Karoline Schjølberg Fæmundshytten og Åsmund Rise Haukø med elementer fra
sikringskurset. Under treninger i regi av turngruppa vil vi nå være ekstra strenge på at apparater ikke
tas i bruk forsvarlig.
Pr i dag er det noe uklart hvem som er ansvarlig om alvorlige ulykker skjer. Marie Bakås skal få
klarhet i dette så fort som mulig.
Foreldre er informert i møtet om holdningene og intensjonene som ligger til grunn for
gjennomføringen av treningene. Foreldre som er prinsipielt imot at vi løser dette problemet som
beskrevet over, altså at vi kurser trenerne internt (selv om de er for unge til å få formelt godkjent
sikringskurs) med Karoline og eventuelt Åsmund, bes ta kontakt med Marie Bakås.
Bistand fra foreldre under treningene
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For å kunne gjennomføre treninger på en best mulig måte for barna, er det et krav fra turngruppa at
foreldre bistår trenerne under treninger. Dette må være tilstedeværende, tydelige og trygge voksne.
Trenerne vil ha det faglige ansvaret.
Det er ønskelig med tre voksne pr. parti til og med jenter/ gutter 10-12. Foreldre som er medhjelpere
på partier vil slippe andre dugnader for turngruppa.
Det finnes sikringskurs for foreldre eller andre som vil ha muligheten til å sikre og bistå under
treninger, men som ikke har annen turnkompetanse.
Ytterligere kursing
Hjelpetrenerkurs er et kurs for trenere og foreldre med hovedfokus på å lede barneidrett. Trenerne
skal gjennomføre et slikt kurs så snart som mulig, og her vil vi svært gjerne også ha med så mange
som mulig av foreldrene som skal være hjelpetrenere.
Foreldre som vil være hjelpetrenere, kontakt Marie Bakås senest innen torsdag 14.09.17.

Sak 2: Påmelding og betaling. Minidrett/ Mysoft.
Minidrett er idrettslagets medlemsregistrering. Mysoft er Norges gymnastikk- og turnforbunds
medlemsregistrering. Alle aktive turnere må være registrert medlem i idrettslaget. Bruksanvisninger i
informasjonsheftet vil være til god hjelp ved påmelding.
Treningsavgifter er oppgitt i informasjonsheftet. Forsikring gjelder når påmelding er gjort i Mysoft.
Spørsmål om påmelding og betaling kan rettes til Øyvind Grytbak eller Monica Knutsen.

Sak 3: Aspirantparti. For barn i 3. og 4. trinn
Dette er et nytt parti i turngruppa, med bakgrunn i et ønske fra konkurransepartiet om en tidligere
rekruttering. Hovedlaget i idrettslaget er informert, har godkjent tilbudet, og ser aspirantpartiet som
et godt tilskudd for idrettslaget.
Dette partiet kommer i tillegg til breddepartiene. Holdninger, interesse, iver, mestring, ferdigheter og
evne til å ta instruksjon er sentrale motivasjonsområder. Det er ønskelig at hver enkelt forelder
vurderer eget barns interesse og ferdigheter med objektive øyne, og vurderer om dette passer for
familien.
Anne Lena Høsøien, Ela Høsøien Buraas og Vilde Nygaard-Kristiansen er trenere. Aspirantpartiet vil
ha et maksantall på 20 gymnaster. Det vil være to treninger i uka, og deltakerne på partiet må delta
på begge disse treningene. Ekstratreninger vil kunne bli arrangert. Aspirantpartiet vil ha samarbeid
med konkurransepartiet. Deltakelse på konkurranse til våren vil kunne bli aktuelt.
Det vil være fokus på terping av basisøvelser fremfor lek. Det vil bli gitt individuelle
tilbakemeldinger.
Barna som får tilbud om å delta på aspirantpartiet kan enten delta på bare aspirantpartiet, eller både
breddepartiet og aspirantpartiet.
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Foreldre som tenker at dette kan være et tilbud for sitt barn, må kontakte Marie Bakås eller Anne
Lena Høsøien for vurdering så snart som mulig. Turngruppa vil gi beskjed til de aktuelle foreldrene
når det er åpnet for påmelding i MySoft for aspirantpartiet.
Det kreves ikke ekstra kontingent for deltakelse på aspirantpartiet, ettersom deltakerne er i
idrettsskolealder. Deltakelse dekkes dermed gjennom aktivitetsavgiften som betales til idrettsskolen.
Foreldre til barn på aspirantpartiet oppfordres imidlertid til å ta en ekstra tørn på dugnader for
turngruppa, ettersom partiet faktisk koster turngruppa et par titusen kroner ekstra i året.
Berit Bjerke Moen
Sekretær turngruppa.
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