
                      

 

 

  SILs Barneidrettsgruppe 

 

1.          Styret i perioden :  30.03.-2018 - 18.03.-2019 

       

             Leder    : Grete-Karin J. Bjørnerud                  

            Nestleder       : Grete-Karin J. Bjørnerud            

                 Sekretær         : Ole Johan Bjørnerud             

                 Kasserer        : Grete-Karin J. Bjørnerud            

       

2. Møtevirksomhet : 

   Det er avholdt  8 styremøter , samt hatt ukentlige kontakter på   våre 

treningsdager tirsdager med instruktørene og ellers via     telefon om noe er 

uklart 

        

3. Medlemstall  :   

         Aktive gutter :    24 stk. 

         Aktive jenter      :   15  stk. 

        Passive  :     4  stk. (leder, sekretær og 2 instruktører)  

                 

4.Kontingenter og treningsavgifter:  



       Idrettsskolen har kun treningsavgift. Vi har beholdt den samme   

 semesteravgiften på kr. 800.-   

  Leder og sekretær betaler selv lagets kontingent. 

          

 

 5.   Instruktører / trenere :  

        Våre instruktører i semesteret 2018 / 19 har vært de faste og  trofaste – 

Ellen Marie Johansen og Hilde Towsend Grasdalen ,  pluss at vi har hatt en 

step in - Jostein Johansen. 

 Ettersom vi har 4 treningsdager med vanntilvending må vi ha  godkjente 

instruktører med livredningskurs. Det er to unge flinke   damer fra SILs 

svømmegruppe som vi også hadde året før. En  stor hjelp for oss da det er 

svært vanskelig å hente inn slike  kappasiteter.  

 Vi har også hatt litt hjelp på vanskelige dager/ plutselig sykdom  etc. 

fra snille foreldre. En flott gjeng med velvillige personer.       

  Vi kjører to partier  : 5 - 7 og 8 – 12 år også dette semesteret er vi  på Kurland 

skoles gymsal hver tirsdag fra kl. 18.00 - 20.00. 

6.   Dommere :        

       Ingen  

 7.  Representasjon i idrettskrets/ idrettsråd / nasjonale org. 

          27.01.-2018 : Idrettsgallaen 

  30.01.-2018 : Ø.I.K- kurs Årsavslutning idrettslag 

  03.02.-2018 : Ø.I.K/Nif Konf.- Quality -Gode idrettsledere 

  15.03.-2018 : SIR årsmøte -Rådhuset 

  17.04.-2018 : Ø.I.K.  Ting Quality 

  07.07.-2018 : Cato Falkensten - Hilsen fra SIL -bukett 

  13.08.-2018 : Ø.I.K. Barneidrettskurs (ansvarlig) 

  24.08.-2018 : Stand SIL -Sarpsborgmarken 

  25.08.-2018 :       "      "                  " 



            18.09.-2018 : Frivillighetsseminar - Sarpsborg Scene 

8.  Trening  : 

 Våren 2018 var preget av ulike sal og vannaktiviteter. Synd at  bassenget 

på Kurlandskolen var stengt pga. av opppussing når vi  skulle ha våre 4 

tirsdager med vanntilvending som vi kaller det for  de fleste av våre yngste barn 

kan ikke svømme, og noen har ikke  vært i  basseng tidligere. Dette ble en lang 

og vanskelig kabal å få  til med erstatende basseng som var ledige i kommunen 

på det  tidspunktet. 

 Takke være vår leder med masse møter/tlf. med kommune og få  tak i ledige 

instruktører, endte vi opp med 2 dager på Lande  skole  og 2 ganger på 

Tindlund. Totalt 4 ganger i bassenget er  minimum  for at barna skal føle 

trygghet og glede i vannet og  stor honør  til våre flinke og dyktige instruktører 

fra SILs svømme-  gruppe ble  dette tilslutt svært vellykket. 

 Vi hadde en stabil barnegruppe gjennom hele vårparten. Glade og 

 engasjerte barn som var fulle av forventninger hver uke.  

  Høsten 2018 -vi skriver 4.sept. og ny oppstart for vår  barneidrettskole 

på Kurland skoles gymsal,hvor vår leder Grete- Karin Bjørnerud hadde en kort 

info til foreldre og spente gamle og  nye og gamle idrettsskolebarn. 

 Hva er en idrettsskole, hva er målet  og hva må vi forholde oss til       NIFs 

regelverk etc. 

 Vi legger lista opp mot dette, men vi legger også sterk vekt på at  det hele 

skal være lek som er gøy og moro. 

 Vår årsplan-uke oppsett hvor vi skal være og hva som er  aktivitetene  ute 

eller inne. 

 I mangel av vår nye webside som ikke er oppe og går ved  oppstart  i sept. 

og første halvdel av semesteret 2018 /2019,  orienterte vi foreldre og 

foresatte om at vi hadde opprettet en  facebookside som alle kunne følge 

uke for uke. Der kunne    deltagere på idrettsskolen komunisere  med 

oss.  Dette har  fungerte 100 % dette året og fram til skrivende stund. 

 Vi brukte høsten til å ta turer i lysløypa på Kurland, hvor vi gikk  ulike 

veier til utskikktårnet på "Appelsintoppen", hvor vi hadde lek  og moro. 

 Vi har vært inne i sal på dager med dårlig vær når værgudene  har  vært 

imot oss. Da har vi hatt ulike aktiviteter som stafetter, ball  leker,"sista" leker 

og lek med musikk. Vi legger vekt på mye  glede,bevegelse og ikke minst 

mestring. 



 I ukene før jul har vi tilbakelagt 4 tirsdager på kunstisen ved  

 Sarpsborg stadion og kost oss på skøyter og blank isflate. 

 Der blir det lagt vekt på at barna skal lære seg å bli trygge på  skøytene 

og føle mestring og glede over aktiviteten de utfører. 

 Vi ser at det er mindre erfaring blant barna nå kontra bare få år  tilbake. 

 Vi har med litt utstyr på isen f.eks. kjegler som vi setter opp slik at  de 

kan skøyte seg igjennom. De som har problemer med dette ,  der trår vi 

instruktører til for å gi en" hånd å holde" i slik at ingen  blir/føler seg som 

tapere. Dette fører til mer glede og videre iver. 

 Isaktiviteten på stadion avsluttes med tadisjonen tro - Julenisse  med sekk 

og poser til barna. Dette er et høydepunkt når første  halvdel av semesteret  

avrundes og det er juleferie. 

 Ny oppstart følger skolens datoer og vi er i et nytt år 2019 og det  er nye 

aktiviteter i sal med mye lek, musikk og gøy. 

 Så har snøen endelig falt og vi prøver oss i "Dumpa" ved stadion  med 

aking på brett, i plastsekker eller at noen har funnet fram  skiene og prøver 

dem. Mange av vår idrettsbarn har ikke ski, men  lederen vår  har fått 

ordnet fine brukte ski som de kan låne med  støvler og da får de utøve 

denne prøven og mange knekker denne  koden ganske fort. Herlig for oss 

instruktører å se og oppleve.  Mange har også brukt bakkene her nede til å stå 

utfor eller noen  finner de store snøhaugene til å boltre seg med hopp og 

fall. 

   Våren 2018 var preget av ulike aktiviteter, vann og uteaktiviteter.  Bare 

veldig synd at antall vannaktiviteter i bassenget ble halvert.  Vi er helt 

avhengig av å ha minst 4 ganger for å kunne tilby  trygghet og glede i 

vannet. 

 Vi hadde en stabil barnegruppe gjennom hele vårparten og fram  til 

slutten av mai mnd. Glade og engasjerte barn som var fulle av 

 forventninger hver uke. 

 Vi ser etter mange år  at barna ønsker seg lek og moro på  idrettsskolen. De 

elsker forskjellige stafetter, de ulike «sista»  lekene og ikke minst musikk 

lekene våre og ikke å forglemme  idrettsskolens egen «danske kanonball». 

 De liker ulike leker/aktiviteter  i rask rekkefølge  og at de ønsker  seg 

andre ting enn f.eks. fotball. Dette  fordi det gjør de masse av  andre 

steder. 



 Vi har ball-leker som går på lek, mestring og utvikling og så ulike 

 hinderløyper( både ute og inne). 

 

8. Forts: Trening 

      VÅR  VIKTIGSTE  INTENSJON ER AT ALLE SKAL FØLE GLEDE OG      

      MESTRINIG  IDRETTS- GLEDE  FOR  ALLE 

9.   Stevner :  

       Ingen slike deltagelser  iflg. NIFs barneidrettsbestemmelser. 

        Deltagelse antall og plasseringer i : Det samme her. 

          Krets                                                 : Det samme her 

            7Nasjonale mesterskap                    : Det samme her. 

10. Egne arrangementer : 

         I år ble byens store barne-arrangement flyttet fra Kulåsparken og  ned 

til Sarpsborg stadion "Dumpa" hvor vi var med og gjorde stor  stas på dette store 

arrangementet.   

         Vår stand var også i år meget populært . Vi hadde lagt opp til  aktiviteter 

og utfordringer som stylter, balanseplanker,  hopphinder ,kaste freesbee etc..  

 Det kan nevnes at vi hadde lange køer til alle våre aktiviteter hele 

 dagen. Dette var til stor glede for barna , men også for deres følge  og 

ikke minst oss i SILs barneidrettsgruppe.  

          

11.  Spesielle resultater / utmerkelser : 

        Ingen 

12.  Deltagelse på kurs:  

   

        Alle av:  Grete-Karin J. Bjørnerud 

        

13.  Representasjon: 



       Grete-Karin J.Bjørnerud: Nevnt under punkt 7 

14.   Samlinger :  

         Ingen   

 15.   Utmerkelser : 

  Ingen. 

16.    Spesielle eiendeler : 

          

         Idrettsskolen har forskjellige materiell / leker , baller, gamle 

 kjegler,freesbee, noe ødelagte stylter, balanseplanker/steiner, 

 rockeringer, noe godt brukt fallskjerm,godt brukte skumballer . 

      Fått brukter ski/staver og akebrett, skøyter. Dette har kommet godt  med 

da noen av våre barn ikke har dette utstyret selv. 

          Materiellet blir oppbevart for det meste i vårt  tildelte rom i  kjelleren 

på Kurland skoles gymsal.. 

          En » liten» jobb med det å holde dette vedlike og i brukelig i stand.  

          Derfor  har vi (instruktører og leder) jevnlige dugnader som må  gjøres ved 

å vaske, rengjøre og reparere dette. 

          Dette rekker vi ikke etter endt trening på våre faste tider i  gymsalen da det 

kommer nye partier etter oss.Må utføres på andre  dager. 

17.   Annet :  

Barneidretten i SIL organiseres gjennom SILs barneidrettsskole. 

18. Konklusjon :  

Vi vil kjøre kvalitet å stå for en idrettskole der det er et GODT og 

 variert tilbud, et GODT og TRYGT miljø og det gir et GODT sted å  være 

nettopp med mye tålmodighet,latter og glede. 

Vi bruker tid og energi ved å oppmuntre og gi ros, og opptatt av at 

 barna skal føle mestring og glede ved å være i bevegelse og lek. 

Vår barneidrettsskole er kjent for å gi barn med spesielle behov et  bra 

tilbud.Vi har sett gjennom mange år at vi "fanger" opp barn  som ikke kan 

tilpasse seg inn i lagidretter og spisset idrett. 



SIL har i sine barneidretts-instruktører nettopp disse egenskaper  og vi 

vet at de gir disse barna nettopp det de trenger for å lykkes i  sin hverdag. 

Etter denne konklusjon jobber vi fortsatt med å fornye tilbudet  vårt  og vi 

prøver å finne de beste og varierte aktivitetene innenfor  rammen av hva NIFs 

barneidrettsbestemmelser sier og står for og  hva barna trives med. 

Vi vil takke våre 2 faste instruktører , Ellen og Hilde for en flott  utført  jobb 

fylt av kvalitet og godt humør atter en gang. 

 

 

 

Takk til alle som bistår idrettsskolen og takk til barna og deres   

 foreldre. 

 

  Dato:     12.02.-2019      

   for SILs barneidrettsskole 

 Grete-Karin J. Bjørnerud/      

 sekretær og instruktører 

                  

          


