Årsmelding
Uvdal Turn
2021
Styret har bestå av
Leder: Gro Rudi
Kasserer: Terese Bjørnsrud
Styremedlemmer: Monica Bekkeseth, Lisbeth Grøterud og Linda Edvardsen

Trenere 2021
Siri Prestegården
Guro Haga
Juli Anne Bergan
Ida Bekkeseth
Linnea Svendsen Halland
Nora Bekkeseth
Frida Halland Simensen
Emilie Nørstebø Jensen
Marita Kirkevollen Bergan
Vilde Eriksen Heiberg
Nora Rudi Hansen
Maja Stenbek
Sindre Sevlejordet
Tord Sevlejordet

tt

Jo Snarheim

Gymleik
Det har vært god oppslutning på gymleik, siste del av våren 2021 ble delt i to par er. Trenere på
gymleik har vært Nora, Frida og Emilie (vår) og Marita, Vilde, Nora og Maja (høst). Det har vært
mange inke «gymleikere» og på det meste var det 18 barn på gymleik.
Turn 6-12 år
Par et 6-12 år har ha 15 ak ve turnere, med Guro og Juli Anne som trener på vår par et, og Siri,
Linnea og Ida på høst par et.
Turn 13-18 år
Par et 13-18 år har ha 9 ak ve turnere og Siri har vært trener
Trampet
Trampe en startet opp igjen våren 2021, med trenerne Sindre, Tord og Jo. Det har vært rundt 10
ak ve medlemmer, og interessen er s gende.

Det har i løpet av 2021 bli gjennomført 4 styremøter, 2 av disse med trenere.
Det har også bli gjennomført fellesmøter med ROV, RIF og SIL angående julekalendere, samt
planleggingsmøter med RIF i forhold l arrangering av kommunestevne.

Kommunestevne
På grunn av korona var det ikke mulig å gjennomføre et tradisjonelt Numedalsstevne i 2021. Det ble
derfor arrangert et utendørs Kommunestevnet i samarbeid med RIF. Kommunestevnet ble avholdt
utenfor Numedalshallen 12.06.21. Med i underkant av 100 turnere og et fantas sk show ble det en
o dag.
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Turnjulekalender
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Turngruppa har ha følgende par er i 2021

Det ble også i 2021 laget og solgt turnjulekalendere i hele Numedal. De e er et godt etablert
samarbeid mellom turngruppene i Uvdal, Rødberg, Rollag og Veggli, og Svene.

Førjulsfest og julegrantenning
Vi var heldige og kk arrangere førjulsfest mellom korona nedstenging periodene. Førjulsfesten ble
arrangert 28.11.21, med et o turnshow, kiosk, loddsalg, julegrantenning og julenisser.

De e året har også vært spesielt med tanke på covid-19 pandemien. Styret og trenerne har
samarbeidet te i forhold l smi evern ltak og periodevis nedstenging av turn lbudet
Leder vil takke medlemmer, foreldre, trenere og styret for en o innsats i nok e spesielt år.

Leder i Uvdal IL Turn
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Gro Rudi

