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Foreningens art og lokalisering 
Narvik Turnforening er en lokal turnforening lokalisert i Narvik kommune. Narvik 

Turnforening ble stiftet i 1900 og har et godt forankret turnmiljø i kommunen.  

 

Aktivitet gjennom året 
Styret har i 2019 hatt mange arbeidsmøter og 7 styremøter. I tillegg har styrets medlemmer 

vært aktiv i flere arbeidsgrupper, foreldremøter, trenermøter og arrangementsarbeid.  

Grunnet sykdom har styreleder vært mer eller mindre ute av drift i store deler av 2019. 

Oppgavene har vært ivaretatt av styrets medlemmer.  

 

Styret er fornøyde med fremdriften for ny turnhall. Hjemmesiden til turnforeningen er såvidt 

oppe og går, grunnet mange forhold.  

NTF må kontinuerlig utvikle seg gjennom en god balanse mellom bredde, talentutvikling og 

avholdelse av arrangementer. Styret har bestemt at klubben tar en pause i store arrangement 

som KM og NNM til ny turnhall står ferdig. Det vil si at det blir 2021 som er første mulighet. 

 I 2020 søker vi å arrangere Julemønstringen og Pokalkonkurransen i ny flerbrukshall. 

 

Trenerstaben har i løpet av året vært rimelig stabil og vi har bra rekruttering.  

Vi søker å kunne gi alle trenerne kurs så ofte det lar seg gjøre, da gode trenere er avgjørende 

for å kunne møte den veksten vi tror kommer med ny turnhall.  

 

Julemønstringen 2019 ble en igjen flott fremvisning for våre utøvere. Det er svært krevende å 

arrangere på Idrettens Hus og transportere utstyr frem og tilbake mellom Framnes 

Turnhall/Tennishallen og Idrettens Hus. Vi ser enormt frem til å slippe dette i fremtiden.  

 

Våre utøvere har deltatt i mange konkurranser i 2019 på ulike nivåer, og de hevder seg i 

toppen i alle grener i Nordland - og de er også blant toppen i Nord-Norge.  

 For å bevare og utvikle dette har NTF ekstra fokus på trenerkurs/dommerkurs og å få 

treningssamlinger på hjemmebane. Det har vært flere treningssamlinger her hjemme dette 

året.  

 

Økonomi 
 
NTF hadde en omsetning på kr 1 371 846 i 2019 mot kr 1 544 143 i 2018. Det er en liten 
økning i antall medlemmer, mens det har vært en reduksjon i inntekter fra arrangementer. 
Det har i 2019 vært anskaffet utstyr for kr 112 318, hvorav kr 86 856 fremkommer som 

tilgang turnapparater og -utstyr og kr 25 462 er kostnadsført. Årsresultatet ble for 2019 et 

underskudd på kr 31.029 mot overskudd for 2018 med kr 132 591. Hovedårsaken til 

reduksjon i årsresultatet er reduksjon i inntekter. 

  

NTF hadde en arbeidskapital på kr 3 881 368,-, mens egenkapitalen var kr 1 472 140,- pr 

31.12.2019 og utgjorde 34 % av totalkapitalen. Den høye arbeidskapitalen skyldes at NTF har 

overtatt midler fra Stiftelsen som er øremerket til ny turnhall, samt har fått tilsagn på tilskudd 

fra Sparebank1 NN og Nordkraft AS. Midlene fremkommer også som langsiktig gjeld. 

Egenkapitalandelen anses forsvarlig i forhold til omfanget av foreningens virksomhet. 

 

Styret mener årsregnskapet med noter gir en rettvisende oversikt over utviklingen og 

resultatet av virksomheten i foreningen og av dens stilling. Styret mener det er riktig å legge 
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forutsetningen for fortsatt drift av foreningen til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet, og 

bekrefter at forutsetningen er lagt til grunn. 

 

Ytre miljø 
Foreningen har ingen drift som påfører skade på det ytre miljø. 

Ansatte - likestilling 
Foreningen fast ansatt trener/sportslig leder i 40% stilling og trenere forøvrig godtgjøres med 

honorar etter utført treningstimer. Styret består av 6 personer, 4 kvinner og 2 menn. 

Foreningen har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling 

grunnet kjønn. 

 

Utsikter fremover 
 

Følgende punkter er prioritert, i tillegg til generell drift av foreningen  

1. Få realisert ny hjemmeside 

2. Skaffe mer penger til ny hall - mangler 0,8 av egenandel på 3 mill, samt nytt utstyr 

3. Videreføre og skaffe nye sponsoravtaler 

4. Strukturere organisasjonen  

 

Når vi er inne i ny hall vil de direkte utgiftene til leie av hall våre gå kraftig ned, samt at det 

blir vesentlig enklere og mer lystig å arrangere konkurranser hvilket gir oss gode inntekter. 

Vi kan få høyere finansielle utgifter avhengig av hvordan vi klarer å finansiere utstyr i ny hall 

og  den siste delen av tingsinnskuddet i ny hall.  

 

 NTF ønsker videre å se på muligheter for tettere samarbeid med andre idretter i Narvik, ved å 

skape et tilbud med gode muligheter for alternativ trening i basis- og grunntrening på tvers av 

idretter. Vi tror idrettsfilosofien i Norge er på vei tilbake til fokus på bredde i 

treningsalternativer for sine utøvere, spesielt i ung alder, for å skape bedre grunnlag for 

utvikling av talenter i egen idrett på sikt. Blant annet pekes det på at turnrelaterte øvelser ofte 

gir utøverne bedre grunnlag for utvikling i egen idrett. Plassmangel er en utfordring for å 

starte dette, men i ny hall skal det være godt mulig, styret tror også at en slik satsing vil kunne 

dekkes med særskilte sponsormidler.  

 

Styret ønsker å styrke kursing av trenere i foreningen for å sikre kvalitet og kapasitet -  i så vel 

bredde som i talentutvikling. NTF bør også jobbe med å rekruttere medlemmer som ønsker å 

utdanne seg til dommere.  

 

Vi fortsetter leien av Tennishallen inntil ny hall står ferdig og vi kan samle ALL aktivitet 

under samme tak. 

 

NTF vil rette en stor takk til alle våre sponsorer gjennom 2019! 

 

 

 

 

Narvik, 19.04.2020 
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