
Oppdatering fra styret – mars 2020 

 

Det er utfordrende tider å drive en idrettsforening i. Coronaviruset setter et markant preg på hele 

samfunnet. Hammer Turn er hardt rammet. Det er nedlagt forbud mot all organisert trening, og 

idrettshallene landet over er stengt.  

Kjennhallen inngår sågar i kommunens beredskap. Dette i tilfelle Ahus skulle trenge avlastning i forhold 

til sengeplasser. Vi har som følge av dette pakket bort alle tingene våre i Kjennhallen. 

Som klubb støtter Hammer Turn helhjertet opp om den nasjonale dugnaden som er iverksatt. Vi må alle 

gjøre vårt for at hverdagen er tilbake til normalen igjen så fort som mulig. 

Her følger en enkel oppdatering om noe av det som har skjedd siden forrige informasjonsskriv 27. 

januar. 

   

 

Hva har blitt gjort? 

• Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 29. januar, og den eneste saken på agendaen var å 

velge styret på nytt. De fem som satt i styret fra før ble gjenvalgt, og to varamedlemmer - Inger 

Furmyr og Natali Kamilla Jorshery - ble valgt inn. 

• Outsourcingen av regnskapet til BDO har fungert bra, og en effektiv, strukturert og transparent 

samarbeidsmodell er på plass. 

• Det har blitt jobbet med å rekruttere nye trenere. Et intervju med en interessant kandidat til 

konkurranseturn ble spolert av koronautbruddet, men kontakten vil opprettholdes.  

• Ettersom forutsetningen for gjennomføring av tradisjonelle treninger har bortfalt, har styret 

dessverre måttet permittere mange ansatte. Dette er gjort etter drøfting med representanter 

fra arbeidstakerne. Beslutningen var tung å ta, men kommer som en direkte følge av 

usikkerheten knyttet til inntektsgrunnlaget til klubben. Forenklet sagt er alle ansatte opp til 



hovedtrener permittert i første omgang. Det vil være naturlig å justere dette grensesnittet etter 

hvert som de økonomiske konsekvensene ved stopp av tradisjonell drift blir klarere. 

• Ansatte som ikke er permittert har fått hjemmekontor.  

• Det er søkt om halltid hos kommunen for neste semester. 

• Styret har sendt inn søknader om stønad til prosjekter fra ulike ordninger. Prosjektene vi håper 

å få støtte til dreier seg om klubbens satsning innen paraturn, samt mulighet for stønad til 

familier med lav betalingsevne. 

• Trener Alexander Bernhus Fjellanger fikk innvilget dekning av avgift til et lederkurs i regi av 

Norges Idrettsforbund. Etter kurset har han tatt initiativ til, og startet arbeidet med å danne et 

ungdomsnettverk for trenere i Hammer Turn. Styret støtter gledelig opp om tiltaket, som har til 

formål å gjøre klubben enda bedre i fremtiden. 

 

 

Hva gjør vi, og hva planlegger vi å gjøre? 

• Noen trenere jobber med å lage treningsvideoer så gymnastene får et aktivitetstilbud 

hjemme. 

• Ansatte jobber også med å oppdatere prosedyrer, som klubben vil ha nytte av senere. 

• Nå som det ikke er mulighet for normal aktivitet, har også arbeidet med en ny hjemmeside 

så smått kommet ordentlig i gang. Leverandør er besluttet og utforming kan iverksettes. 

• Årsberetning for 2019 utarbeides. Denne skal presenteres i forbindelse med årsmøtet, som 

nå foreløpig er forskjøvet til 11. juni. 

• Ny virksomhetsplan er under utvikling. 

• Klubbhåndboken er fortsatt uferdig, og vil kreve en solid dose arbeid. Kanskje vil forholdene 

ligge til rette for å ta tak i denne nå. 

• Det er mange spørsmål knyttet til treningsavgiften for det nå avkortede semesteret. Styret 

følger saken fortløpende, og forholder seg til råd gitt av NIF. De økonomiske forpliktelsene 

til klubben må kunne overholdes. Hvorledes Hammer Turn kommer ut av krisen, rent 

økonomisk sett, er veldig vanskelig å forutse per i dag. Alt avhenger av omfang og hvor lenge 

situasjonen varer. Eventuelle svar kan dermed ikke gis før man har kommet ut i andre 

enden, og har økonomisk oversikt.  

 

 

Ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden, og prøv å holde både barn og voksne fysisk aktive. Det 

har vi alle godt av. 

 



Med vennlig hilsen 

Styret i Hammer Turn 

Stian Stav – styreleder 
Linda Amdam – nestleder 
Berit Rimstad – styremedlem 
Frode Jenssen – styremedlem 
Christian Egedius - styremedlem 


