Årsmelding Hovedlaget 2021
Antall medlemmer pr. 01.02.2022: 1048 mot 860 på samme tid i 2021
I løpet av 2021 ble alle medlemmer fakturert fra klubbadmin som er det alle idrettslag NIF godkjent
Overgangen til Klubbadmin har vært en stor jobb og omleggingen til oppdatert system, det er også noe
utfordringer med fakturering.
Administrasjonen har innført rutiner som gruppelederne i hver idrett nå gjennomføre for å ivareta lagets
medlemsmasse og sikre at alle er godkjente medlemmer samt dekket av lagets forsikring.
Hovedstyret pr. 31.12.2021
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Styremedlem vara
Daglig leder

Per Nilssen
Ørjan Olsen
Trude Holmsen
Martin Andre Sand
Trude Hohle
Frank Jakobsen
Sigrid Andersen
Karianne Kvalheim
Elisabeth L. Johannessen

Antall styremøter: 8
Antall saker: 63
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Aktuelle saker:
•
•

•
•
•

Behandling av ulike søknader fra undergruppene
Generell oppfølging av alle de hovedsatsningsområdene som er omhandlet i gjeldende
handlingsplan for Svalbard turn. Her kan nevnes oppfølging av de ulike aktivitetene innenfor barne-,
ungdoms, - og voksenidrett. Oppfølging av anlegg og utstyr som Svalbard turn benytter. Oppfølging
av prosjektet Aktiv i friluft.
Medlemskontingent tilpasset nytt system.
IZettle alt av varelager ligger inne og vi har bedre kontroll på det vi har på lager. Vi har et varelager
på 572 282,- dette gjelder hovedsakelig Svalbard Skimaraton og Spitsbergen marathon
Pole Position Accounting har utført kontroll av varetelling for revisor

De fleste undergruppene i laget har levert egne årsmeldinger for sin gruppe som er å finne hos daglig
leder.

Julemila 2019. Foto: Knut Selmer
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Daglig ledelse og øvrig ansatte
Daglig leder jobber i 100% stilling for Svalbard Turn, hvor 40% av arbeidet er knyttet til Svalbard
Skimaraton, mens 60% går til daglig ledelse av Svalbard Turn.
Prosjektleder for Aktiv i Friluft, Merethe Stiberg, fratrådte sin stilling 30.juni Stillingen har også en 30%
stilling for Svalbard Turn som sikrer oppfølging og videreutvikling av Spitsbergen Marathon og andre
administrative oppgaver som lønnes av Svalbard Turn. Aktiv i friluft hadde oppstart 01.11.2014 og startet
ny prosjektperiode fra 01.01.2020 som vil vare frem til 31.12.2021. Ny Prosjektleder ansatt 1.september er
Lene Jeanette Dyngeland
Handlingsplan
Svalbard Turn vedtok ny handlingsplan i 2017, handlingsplan 2017-2022, og denne har vært styrende i
forhold til all aktivitet også i 2021. Av hovedaktivitetene som det sittende styre har prioritert i det siste
året, kan nevnes spesielt utdanning av trenere for blant annet polarpuls, turn, pistol, og fotball. I tillegg har
det vært prioritert aktiviteter for barn og unge.
Grupper
Ved inngangen til 2021 var det 23 aktive grupper i Svalbard Turn. I tillegg til alle idrettene kommer også
arrangementskomiteene for Svalbard Skimaraton, Spitsbergen Marathon og Topptrimmen.
Hovedarrangement
I Svalbard Turn gjennomføres det hvert år ca. 50 arrangement utover de faste aktivitetene, dette i regi av
blant annet de enkelte gruppene og egne arrangementskomiteer.
Svalbard Skimaraton
Svalbard skimaraton er fortsatt det største enkeltarrangementet i Svalbard Turn. Det 29.året skimaraton
skulle vært arrangert (2021) ble det innstilt pga. covid-19. Denne avgjørelsen ble tatt ved lock down i
februar 2021
Arrangementet hadde for første gang FIS-godkjenning i 2013.
Det blir levert en egen årsmelding for Svalbard Skimaraton.
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Spitsbergen Marathon
Spitsbergen marathon 2021 ble avlyst tidlig, ingen påmeldinger.
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Øvrige arrangement
• Idrettsutvekslinger: 2 i Longyearbyen og 2 i Barentsburg. En flott tradisjon vi setter stor pris på. Pga.
covid-19 ble begge utvekslingene avlyst våren 2021, men vi har arrangert 2 utvekslinger høsten
2021
• Telenorkarusell: Ble arrangert fra slutten av februar til slutten av april. Stor deltakelse. Mulighet for
tidtaking og konkurranse blant de eldre barna.
• Longyearbyen skifestival ble en suksess, mye glade folk i løypa. Espen Johansen, Heidi Harviken,
Tove Lundberg og Elisabeth Johannessen sto for serveringen på Hiorthamn.
• Spitsbergen Mini Marathon: ble arrangert i samarbeid med Turngruppa i tilknytning til Løpefesten
• Aktivitetsuka: Aktivitetsuka hadde en fin gruppe deltakere, veldig god stemning og ungdommene
koste seg.
• Tine fotballskole arrangert i juni.
• Aktivitetsmessa: alle lag og foreninger i Longyearbyen blir invitert av Svalbard Turn for å vise fram
sitt tilbud til Longyearbyens befolkning. Svalbard Turn presenterer sine aktiviteter og arrangement.
• «løpformeg»: Svalbard Turn sammen med engasjerte enkeltpersoner arrangerte
Barnekreftforeningen sitt løp «løpformeg» 08.september hvor alle penger går til
barnekreftforeningen.
• TV-aksjonsstafetten: 21 lag var påmeldte i år. Dette er Svalbard Turn sitt bidrag til TV-aksjonen,
hvor alle inntektene går uavkortet til TV-aksjonen.
• Fotballgruppa arrangerte årlig sin interne fotballturnering, mye barn som deltok og mange voksne
frivillige
• Turn: hadde trampett og sikringskurs i oktober, veldig positivt og motiverende kurs.
• Turngruppa hadde helgesamling for turnerne
• Julemila: Lørdag 27. november ble Julemila arrangert. Som de tre siste årene hadde vi også en egen
liten byrunde for barna. Vi hadde også egne ungdomsklasser for gutter og jenter. Det var ca. 25 små
og store løpere som stilte i -10 grader og frisk bris fra sørvest.
• Nissemarsjen, 2.juledag: Et veldig populært arrangement. Enkel refleksorientering og skattekiste i
mål, bidrar til å gjøre det enda mer spennende for barna å delta. Det var ikke åpen hall etter
arrangementet pga. covid-19
Korona og Smitteverntiltak
Januar var halle stengt til 25. januar. Det ble det lock down i Norge ca. 3. januar og alle aktiviteter i
Svalbard Turn sin regi ble stanset med øyeblikkelig virkning.
I februar ble noen av aktivitetene åpnet opp igjen, men maks antall per trening og under
retningslinjer fra Norges Idrettsforbund og FHI. Smittevernregler har blitt tett oppfulgt av
gruppeledere og trener gjennom hele 2021
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TV aksjonsstafetten. Laget fra Longyearbyen sykehus gjorde sitt ytterste for en god sak!
Svalbard Turn sin økonomi kommer frem av vedlagte regnskap.
Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 778 749 totalt for alle grupper og marathon.
Inntekter
Kontingentbetalingen er endret fra å følge skoleåret til å følge kalenderåret fra 01.01.2020. Total ble det innbetalt
666 449,43 i medlemsavgift og kontingent.
Sponsorinntektene er stabile med kr 100 000 fra både K-SAT, Hurtigruten Svalbard og Telenor. Svalbard Turn fikk
totalt kr 555 000 i korkpenger og kr 300 000 fra Miljøvernfondet er utbetalt.

Utgifter
Det er brukt kr 29 915,- på stevneutgifter på fastlandet.

Vi fortsetter i regnskapet for 2021 å gjøre avskrivninger på orienteringskart med 10% og toalettbygg 33% og
skilt til skimaraton 20%.
Svalbard Turn passerte omsetning på 5 mil i 2020 og kom derfor inn underreglene for revisjon.
Regnskapsføringen er hos Pole Position Accounting. Store Norske har her gått inn med en sponsoravtale på
2/3 av regnkapskontander. Regnskapskostnader inkludert søknadskostnader og andre støttefunksjoner for
2020 var på kr 114 009. Av dette har Store Norske betalt kr 77 724.

Balanse
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Det er et varelager på kr 572 282 på dresser og reklameartikler til Svalbard skimaraton/Spitsbergen
marathon og hovedlaget..
I banken er det kr 8 796 075.- Kr 31 677 av dette er bundne skattetrekks midler.
Kr 1 055 118 er betalt inn på forskudd for maraton i 2021.

På vegne av styret i Svalbard Turn
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