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Foreningens art og lokalisering  

Narvik Turnforening er en lokal turnforening i Narvik kommune. Narvik Turnforening ble stiftet i 1900 og har et 

godt forankret turnmiljø i kommunen. 

Aktivitet i turnåret 2020 
Styret i Narvik Turnforening har hatt 7 styremøter og 21 saker til behandling jevnt fordelt gjennom året. 

Hovedoppgaven til styret er å legge til rette for gode treningsvilkår for både bredde- og konkurransepartier. 

Turnåret 2020 har vært et krevende år. Det har vært spesielt søkelys på treningssituasjonen under Covid-19, og 

NTF måtte innstille all turnaktivitet i flere måneder våren 2020. Smittevernreglene var i starten av turnåret i 

relativt hyppig endring, med stadig strengere krav til smitteverntiltak. For en foreldrestyrt turnforening, har 

anbefalingene og veiledningen fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund vært nyttig og helt nødvendig i den 

krevende situasjonen. 

I desember 2020 flyttet NTF inn i sin nye turnhall. Styret har frem til overtakelsen jobbet med å skaffe 

sponsormidler til finansiering av hallen. NTF sitt kontantinnskudd på 3 millioner kroner, skulle innbetales til 

Narvik kommune ved overtakelse av hallen. Covid-19 medførte utfordringer i arbeidet med å skaffe sponsorer. 

Styret søkte derfor Narvik kommune om ett års utsettelse på deler av beløpet. 1 million kroner ble betalt i 

januar 2021, og resterende 2 millioner kroner forfaller ved årsslutt 2021. Den nye turnhallen er en stor 

basishall, og er betydelig større enn den gamle hallen. Mye av utstyret som ble brukt i Framneshallen var 

gammelt og slitt, og det ble investert i nytt utstyr for omtrent 2,1 millioner kroner. 

Ved utgangen av 2020 hadde NTF 350 aktive medlemmer. I årsmøtet i 2020 ble styret utvidet med en person, 

og består av 7 personer. Styret har hatt en god og variert sammensetning når det gjelder alder, kompetanse og 

interesseområder. Foreldre til utøvere i både bredde- og konkurransepartier er representert. NTF har også 

representanter i Idrettsrådet i Narvik, som er idrettens talerør overfor byens politikere og et samarbeidsorgan 

for idrettslagene og for kommunen. 

Foreldregruppen er en meget viktig ressurs for NTF, spesielt i forbindelse med avholdelse av arrangementer og 

dugnader. I 2020 stilte veldig mange foreldre på inntektsgivende dugnadsarbeid og det ble nedlagt betydelig og 

kompetent dugnadsarbeid for å klargjøre den nye turnhallen. Foreldregruppens frivillige innsats utgjør et 

betydelig bidrag til NTF, og er hovedårsaken til at NTF klarer å holde treningsavgiften på et stabilt nivå. 

Sportslig aktivitet 
2020 har vært et utfordrende år også for våre gymnaster. Både lokale, regionale og nasjonale arrangementer 

og konkurranser har vært avlyst. Spesielt barn og unge ble rammet av de nasjonale retningslinjene knyttet til 

nedstenging av idrettsaktiviteter våren 2020. Høsten 2020 var treningstilbudet preget av nødvendig tilpasning 

til smittevern, noe som medførte reduserte treningstimer for noen partier. 

Narvik Turnforening tilbyr et bredt spekter av aktivitetstilbud, fra foreldrestyrte gymlekgrupper for de minste til 

tropps-, apparatturn og RG. Våre gymnaster kan vise til gode resultater i regionale konkurranser og stevner. 



NTF har som mål å nå ut til flest mulig med sitt treningstilbud. Som i tidligere år, har foreningens 

ungdomstrenere stilt velvillig opp for å avholde sommerturnskole i 2020. Et tilbud som er åpent for alle barn, 

og ikke bare turnforeningens medlemmer. 

NTF har 27 instruktører som trener 21 ulike partier, og tilbyr omtrent 70 treningstimer i løpet av ei uke. Ny 

turnhall gir også nye muligheter for en økning av aktivitetstilbudet. En slik ønsket økning i aktivitet krever også 

en økning av trenerkapasiteten. NTF har derfor ansatt daglig leder i en midlertidig stilling i et halvt år. 

Økonomi 
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 53.520 mot budsjett på kr 0. Total omsetning i 2020 var på kr 

940.092 mot kr 1.371.846 i 2019. Medlemsinntekter utgjorde kr 609.300 mot tilsvarende tall i 2019 på kr 

570.690. Avlyste konkurranser og stevner her medført bortfall av inntekter knyttet til varesalg og egenandeler. 

Det har i 2020 vært investert kr 2.324.113 i nytt turnutstyr, hvor kr 2.317.304 kommer frem som tilgang i note 

4 og inngår i balanseposten Turnapparater og -utstyr. Kr 6.809 inngår i resultatposten Annen driftskostnad. 

NTF hadde per 31.12.2020 en arbeidskapital på kr 3.501.882 og en egenkapital på 25 %. Den høye 

arbeidskapitalen består av midler bundet til finansiering av turnhallen på kr 2.129.983. Egenkapitalandelen og 

den likvide stillingen anses som forsvarlig for å ivareta løpende drift og de finansielle forpliktelser i tiden 

fremover. 

Styret mener årsregnskapet med noter gir en rettmessig oversikt over den finansielle utviklingen og stillingen til 

foreningen. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

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

Ansatt - likestilling 
NTF har fast ansatt trener/sportslig leder i 40 % stilling. Trener for øvrig godtgjøres med honorar etter 

gjennomførte treningstimer. Styret består av 7 personer, hvorav 5 kvinner og 2 menn. Foreningen har en policy 

som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. 

Mulighetene – veien videre 
NTF er Narvik sin største idrettsforening for barn og unge. Vi tilbyr trening til de som ønsker å satse på 

konkurranseturn og til de som ønsker å være tilknyttet en idrettsforening uten å konkurrere.  

Ny turnhall gir NTF nye muligheter. Det er med stor glede NTF ser frem til å arrangere konkurranser og stevner i 

den nye hallen. NTF ønsker at flere enn egne medlemmer skal ha glede av våre fantastiske fasiliteter og vil i 

vårsemesteret 2021 ta initiativ til samarbeid med andre idrettslag i Narvik. Planen er å tilby et treningsopplegg 

hvor det legges vekt på basistrening som grunnlag for å utvikle ferdigheter innen bevegelighet, stabiliserende 

styrke og koordinasjon. Første runde av tilbudet er finansiert gjennom medvindmidler og ble satt i gang i 

februar 2021 som et gratistilbud. 

NTF ønsker å ansette daglig leder på fast basis. På sikt vil økt inntektsbringende aktivitet finansiere stillingen. 

NTF har også forpliktelser overfor Narvik kommune og et behov for å investere i ytterligere turnutstyr. Det vil 

derfor være en prioritert oppgave å videreføre og skaffe nye sponsorer i årene fremover. 
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