GRUPPE: Styret i Svalbard Turn
Antall medlemmer pr. 07.02.2019: 955
Den totale medlemsmassen har ligget jevnt. Men med en økning fra 2015. Noe av årsaken er
at det nå foreligger et digitalt medlemsregister, og vi har større kontroll på medlemsmassen
vår. I løpet av 2019 må alle idrettslag bruke samme medlemsregistrering. Så da gå vi over til
klubbadmin som er Norges Idrettsforbund sitt system. Det vil være en stor manuell jobb og
legge alle medlemmene over, men forhåpentligvis vil det nye systemet være enda enklere
med tanke på fakturering og innbetaling.
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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 for øvrig.
Prosjektleder for Aktiv i Friluft, Silje Hagen, er ansatt i 70% stilling med en varighet på 2 år.
Prosjektet startet 01.11.2014. Lønnsmidler kommer fra Svalbard Miljøvernfond. Prosjektet
leverer egen årsmelding. Videre fikk Silje utvidet stillingen sin med 20% gjennom mer støtte
fra Svalbard Miljøvernfond, varighet 1 år fra tiltredelsesdato 01.09.2015. Prosjektet Aktiv i
friluft fikk bevilget midler til videre drift i 70% stilling fra 01.07.2017. Med 2 års varighet. Det
er sendt ny søknad til Svalbards Miljøvernfond februar 2019 for to nye prosjektår for at Aktiv
i friluft skal kunne fortsette sitt gode arbeid.
I tillegg har Svalbard Turn ansatt person for føring av regnskapet basert på timer. I løpet av
februar 2019 overtar Pole Position Accounting regnskapet og lønnskjøring for Svalbard Turn.

Pole Position Accounting har gjort en kjempestor jobb for å rydde og digitalisere regnskapet
2017 og 2018 for Svalbard Turn.
Siden vi nå er over 5 millioner i omsetning faller vi inn under nye regnskapsregler fra Norges
idrettsforbund. «Alle idrettslag som har en årlig omsetning som overstiger 5 millioner
kroner, anses som store. Store organisasjonsledd skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge
regnskapslover og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge
revisorlover, samt velge en kontrollkomite».

I samråd med Norges Idrettsforbund og Troms idrettskrets er seneste årsmøte vedtak
gjeldende til nytt årsmøte. Det betyr at selv om vi i regnskapsåret 2018 oversteg 5 millioner i
omsetning gjelder årsmøtevedtaket fra 2018 der vi går ut ifra at vi vil være under 5 millioner.
Det betyr at de to valgte revisorene fra årsmøte 2018 gjør den jobben de er valgt til, også må
vi hensynta at vi er blitt et stort idrettslag etter idrettsforbundet sine regler slik at på
førstkommende årsmøte, 2019, blir det fulgt de riktige formaliene til et slikt bytte.

Handlingsplan
Svalbard Turn vedtok ny handlingsplan i 2017, handlingsplan 2017-2022, og denne har vært
styrende i forhold til all aktivitet også i 2018. 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 fokus på aktiviteter for barn og unge.

Grupper
Ved inngangen til 2019 var det 24 aktive grupper i Svalbard Turn. Den nye gruppen
bordtennis som ble startet i 2017 er nå blitt medlem av Norges bordtennisforbund. I tillegg
til alle idrettene kommer også arrangementskomiteene for Svalbard Skimaraton, Spitsbergen
Marathon og Topptrimmen.

Aktiviteter
Antall styremøter: 9
Antall saker: 60
Aktuelle saker:
• Behandling av ulike søknader fra undergruppene
• Forberedelser og innkjøp til start av utleie av Grøndalshytta. Fikk avtale med LJFF at
de kan leie ut hytten gjennom deres utleieportal.
• Jobber for å få til en tilsvarende løsning for Nordenskioldhytta som Grøndalshytta.
• Arbeid inn mot Lokalstyre for å få avtaleskrevet tjenester til arrangement. Utkast til
avtale fra Longyearbyen lokalstyre om bistand/ytelser til våre arrangementer var så
dårlig at styret ikke ønsket å signere den.
• Jobbet med å få i gang prosessen «flytte alpinbakke». Søkte korkpenger og fikk det
høsten 2018, som gjorde at prosjektet starte opp med prosjektleder fra LL.
• Jobbe for festeleieavtale på Motorcrossbanen. Denne ligger fortsatt hos
departementet.
• Jobbe for ny idrettshall – møte med administrasjonen i
• Ekstraordinært årsmøte for å få inn 2 nye i styret.
• Vedtatt handlingsplan for prosjektet Aktiv i friluft.
• 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.

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.

Topptrimutfordringen 2018

Svalbard Skimaraton er fortsatt det desidert største enkeltarrangementet i Svalbard Turn.
Det 26.året skimaraton ble arrangert (2018) ble det igjen satt ny deltakerrekord. For første
gang tippet vi 1000 påmeldte, og endte til slutt med 1021 påmeldte skiløpere. Med så
mange glade skiløpere ble arrangementet en stor festdag selv om ikke værgudene heller ikke
i år var med oss.
Arrangementet hadde for første gang FIS-godkjenning i 2013, og merker med dette en større
interesse for skirennet. Økonomisk overskudd fra Skimaraton bidrar vesentlig til Svalbard
Turn sine øvrige aktiviteter. Svalbard Skimaraton utformer sin egne årsmelding.
Svalbard Skimaraton er en vesentlig bidragsyter til Svalbard Turn sin økonomi og bidro i 2018
med et overskudd på kr.439.306,Det blir levert en egen årsmelding for Svalbard Skimaraton.

Spitsbergen Marathon hadde i 2018 446 påmeldte deltakere, og satte nok en gang ny
deltakerrekord. Spitsbergen Marathon hadde i 2017 et overskudd på kr.77.253.
Spitsbergen Marathon utformer sin egen årsmelding.

Svalbard Spacerun, motbakkeløp, ble for første gang arrangert i 2016. Noe høyere antall
deltaker i 2018 med 58 påmeldte mot 44 stk. i 2017, og 73 påmeldte i 2016. Det ble
gjennomført et godt arrangement, og alle deltakerne var svært fornøyde. Etter en evaluering
har arrangementskomiteen bestemt seg for å ta et pauseår fra Spacerun i 2019.

Øvrige arrangement
•

Idrettsutvekslinger: 2 i Longyearbyen og 2 i Barentsburg. En flott tradisjon vi setter
stor pris på. Ca. 70 deltakere totalt på hver utveksling. Konkurrert i følgende idretter:
fotball, innebandy, bordtennis, sjakk, badminton, volleyball, basketball. Idrettsgleden
og konkurranselysten har vært stor, og det er en viktig møteplass mellom
Longyearbyen og Barentsburg.

• Telenorkarusell: 5 skirenn ble arrangert fra slutten av februar til slutten av april. Stor
deltakelse, med ca. 130 barn. Mulighet for tidtaking og konkurranse blant de eldre
barna. 3 renn måtte avlyses pga. manglende snø.
• Barnas Skifestival: ca. 100 deltakere. Hvor Simen Hegstad Krüger og Johanne Hauge
Harviken, profiler fra Skimaraton, bidro i arrangementet og delte ut medaljer til alle
deltakere. De profilerte løperne hadde også trening for skigruppen i forkant av
konkurransen. Arrangementet ble arrangert utenfor Svalbardhallen. Skigruppen stod
ansvarlig for arrangementet. Det ble en fin dag for små og store.

• Labb og Line løpet: ble arrangert i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge i
tilknytning til Spitsbergen Marathon. Nærmere 100 barn løp stolte ut av startfeltet
med startnummer på magen og fikk medalje i mål.
• O-løp: Arrangerte 2 løp i 2018. På sokkelesten inne på UNIS 21.02. Et veldig artig og
barnevennlig o-løp som vekte interesse nasjonalt i o-verdenen. I tillegg ble det
arrangert o-løp 25.09 i Longyearbyen.
• Aktivitetsuka: Aktivitetsuka hadde ??? deltakere, veldig god stemning og
ungdommene koste seg.

• 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» søndag 16.september hvor alle penger går
til barnekreftforeningen. En laber forhåndspåmelding gjorde at vi ikke fikk tilsendt så
mange medaljer etc. Men Longyearbyens innbyggere stilte opp, og 111 startnummer
ble solgt. Noe som gjorde at vi samlet inn over 30.000, - til barnekreftforeningen.

• TV-aksjonsstafetten: 14 lag var påmeldte i år. Dette er Svalbard Turn sitt bidrag til TVaksjonen, hvor alle inntektene går uavkortet til TV-aksjonen. I 2018 samlet vi inn
kr. 36.000, -.

• Brann-samling: 12. - 14. oktober ble det arrangert fotballskole for alle barn i
Longyearbyen. De kjente spillere fra Brann var med og gav god inspirasjon til både
trenere og barn.

• Julemila: Lørdag 1.desember ble Julemila arrangert. Som de to siste årene hadde vi
også en egen liten byrunde for barna. Vi hadde også egne ungdomsklasser for gutter
og jenter. Det var ca. 40 små og store løpere.
• Nissemarsjen, 2.juledag: 64 registrerte deltakere. Men i tillegg var det mange voksne
som var med som ikke registrerte seg og fikk startnummer. Et veldig populært
arrangement. Enkel refleksorientering og skattekiste i mål, bidrar til å gjøre det enda
mer spennende for barna å delta. Åpen hall etter arrangementet.

Økonomi
Svalbard Turn sin økonomi fremgår av regnskapet.
Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 235.242, I regnskapet for 2018 er det gjort endringer for å korrigere for feil periodisering i tidligere år.
Standardtilskuddet på korkpenger for 2018 var tatt til inntekt i 2017 og derfor er ikke det
inntektsførts kr. 700.000, - i korkpenger for 2018. Korrigering av periodiseringene er gjort
mot konto 7790 slik at korrigeringene er samlet og regnskapet for gruppene gir et riktig
bilde.
Vi fortsetter i regnskapet for 2018 å gjøre avskrivninger på orienteringskart med 10%,
samband med 20%, toalettbygg 20%.
Det ble gjort et innkjøp av en tråkkemaskin i 2016. Svalbard Turn overfører denne maskinen
til Lokalstyre over 5 år. Tråkkemaskinen blir kostnadsført over 5 år (nå 3 av 5) og den finner
man på 6620 i årets regnskap.
Sum salgs- og driftsinntekter økte med kr. 601.979,- 2018 i forhold til 2017. Dette skyldes i
hovedsak: Startkontingent, egenandel, salg materiell/utstyr og tilskudd.
Kostnadene økte med kr. 709.481,- fra 2017 regnskapet. Største grunnen her er konto 7790
som er beskrevet over.
Poster det ellers var store endringer på: Stevneutgifter fastland/utland (mange grupper på
stevner, høye flypriser), Utgifter frivillige (flinkere til å synliggjøre hva vi bruker, de ligger ikke

inne under bankett som tidligere), Utgifter bankett (høyt antall deltakere både på ski og løp),
innkjøp av premier til arrangement (innkjøp av premier til både 2018 og 2019), innkjøp av
varer for videresalg (stort varelager som skal selges under ski og løpemaraton i 2019), Lønn
til ansatte ( prosjekt Isfjorden hadde en ekstra stilling i 2018 + regnskapsfører tok ut lønn for
2017 og 2018).

Styret sier seg fornøyd med årets resultat.
Støtte fra det private næringsliv er en kjærkommen inntekt for gruppene. Svalbard Turn
verdsetter høyt den velvilligheten næringslivet i Longyearbyen viser. Vi takker samtlige
bedrifter, etater og organisasjoner for all den hjelp og støtte vi har fått.
Svalbard Turn vil spesielt gi en takk til Telenor, Hurtigruten Svalbard og KSAT som var
generalsponsorer for hovedlaget i 2018.
Styret i Svalbard Turn takker alle medlemmene i laget for en felles innsats gjennom året!

