
 
 
 
 

ÅRSMELDING 
 

                                           Barneidretten 

 

1. Styret i perioden :  30.03.-2017 - 18.03.-2018 

      Leder      : Grete-Karin J. Bjørnerud                  

      Nestleder      : Grete-Karin J. Bjørnerud            

      Sekretær                           : Ole Johan Bjørnerud             

      Kasserer                            : Grete-Karin J. Bjørnerud            

      Styremedlem                   : Tormod Skjøren    

 

2.   Møtevirksomhet : 
      Det er avholdt 6 styremøter ,samt hatt ukentlige kontakter med instruktørene 

      på trening eller via telefon.  

       

 

        

3.    Medlemstall  :   

       Aktive gutter : 18      stk. 

       Aktive jenter    : 14      stk. 

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

 

4.   Kontingenter og treningsavgifter:  
      Idrettsskolen har kun treningsavgift som dette semesteret har vært kr. 800.- for 

      hele perioden sept.-2017 – mai 2018. 

      Leder, styremedl. og sekretær betaler selv lagets kontingent. 

          

 

 5.   Instruktører / trenere :  
       Våre instruktører i semesteret 2017/18 har vært de faste og trofaste –Ellen             

        Marie Johansen og Hilde Townsend Grasdalen. Vi har også dette året hatt litt    

        hjelp fra velvillige foreldre f.eks ved  sykdom etc. 

        Vi kjører to partier  : 5 - 7 og 8 – 12 år. Dette året er våre treningsdager – 

         tirsdager. 
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6.   Dommere :        

      Ingen  

  

 

7.  Representasjon i idrettskrets/ idrettsråd / nasjonale org. 

      
    Grete-Karin J. Bjørnerud valgte å gå ut fra Sarpsborg idrettsråd som  

     nestleder i mars 2017 . 

     Grete-Karin J. Bjørnerud : Ø-I.K. ting-Quality hotell 

                                                    SIR årsmøte mars –bystyresalen S.borg 

                                                    SIR ledermøte  -SKF hytta –S.borg 

                                                    NIF-Oslo : Kurs Barneidrettsaktivitet/regelverk  

                                                    SIR – Seminar-helg/Fredrikstad for klubbledere. 

Kulturkomite : styremedl.+  utdeling av Kulturprisen                

til vår egen  ÅGE  RISØE. 

Ø.I.K/NIF seminar-Halden- Rekrutering av ungdom 

12-19 år + verve ungdomsstyrer i klubber/lag. 

 

 

8.  Trening  : 
 

Våren 2017 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). 
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8 Forts: Trening 
 

VÅR  VIKTIGSTE  INTENSJON ER AT ALLE SKAL FØLE GLEDE OG      

MESTRINIG  IDRETTS- GLEDE FOR ALLE 

 

Høsten førsøkte vi oss på turer i lysløypa og som endte oppe i utsiktstårnet   på  

Appelsintoppen hvor vi hadde lek og moro. Vår erfaring med dette fant vi fort                         

ut at det var nok lurt å arrangere på vårparten hvor det er lengre lyst utover 

sene ettermiddagen/kveld. 

      Vi var også i år 4 ganger på kunstisen på stadion hvor alle får teste sine  

ferdigheter og ikke minst sin tålmodighet på isen  med mye knall og fall, noe 

gråt men mest latter. De fleste trenger tid på isen og derfor legger vi vekt på at 

alle skal lære seg å bli trygge på skøyter og føle mestring. Barna er  flinke til å 

finne sitt eget tempo og føler nok sin begrensning på hva de kan prestere. 

 Vi støtter opp og tilbyr de som ønsker grundig  innføring i balanse, 

skøyteføring og holdning. Ikke alle våre idrettskolebarn har skøyter  og utstyr  

for denne aktiviteten, men vi har klart å tilegne oss noe som vi låner ut. 

Juleavslutningen er blitt en tradisjon med nisse, musikk og sang  og da dukker 

det også opp poser med  jule-gotterier til alle. Høydepunktet for både barna, 

deres søsken og ikke minst frossene foreldre/foresatte. 

Etter nyttår startet vi opp med ake ,ski  og fri lek  i dumpa ved stadion hvor det 

var masse snø å boltre seg i. 

Takker Gudbrand og alle de ansvarlig for dette fine stedet hvor alle kan kose 

seg og la fantasien løpe fritt for  GLEDE og MORO.   

 

          

         

                                     

9.   Stevner :  
      Ingen slike deltagelser (NIFs barneidrettsbestemmelser) 

      Deltagelse antall og plasseringer i : Det samme her. 

       Krets                                                     : Det samme her 

       Nasjonale mesterskap                       : Det samme her. 
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10. Egne arrangementer : 

         
         I år som tidligere år var vi med og gjorde stor stas på «Barnas allidrettsdag»     

         i  Kulås  9.sept.-2017.   

         Vår stand var også i år meget populær med masse 

         aktiviteter og utfordringer. Balanseplanker, hoppehinder, kaste frisbee etc.  

         Det kan nevnes at vi hadde lange køer til alt – hele dagen og det var stor       

         glede for barna, men også for deres følge og oss SIL ansvarlige.  

          

          

 

 

          

 11. Spesielle resultater / utmerkelser : 

       Ingen 

       

                                     

12.  Deltagelse på kurs:  

   
       Alle av:  Grete-Karin J. Bjørnerud 

        

 
        

 

13.  Representasjon: 
       Grete-Karin J.Bjørnerud: 

                                           Årsmøte Sarpsborg Idrettsråd-S.borg rådhus 

                                           Ledermøte Sarpsborg Idrettsråd- SFK hytta 

                                           Invitasjon/ avslutning Sarpsborg Idrettsråd- Roklubben 
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14.   Samlinger :  

        Ingen   

        

 

15.   Utmerkelser  

         Ingen. 
 

 

                        
 

16.    Spesielle eiendeler : 

          
         Idrettsskolen har forskjellige materiell/leker som baller, kjegler    

          frisbee, stylter, balanseplanker/steiner, rockeringer, fallskjermer, skumballer       

          etc. Innkjøpt 2 par ski/staver og akebrett, skøyter. Dette har kommet godt    

          med da noen av våre barn ikke har dette utstyret selv. 

          Materiellet vært oppbevares for det meste i vårt rom i kjelleren i Kurland           

          skoles gymsal.. 

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

          Derfor  har vi jevnlige dugnader som må gjøres ved å vaske, rengjøre og 

          reparere leker etc. 

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

          kommer nye partier etter oss. 
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17.   Annet :  
         Barneidretten i SIL organiseres gjennom SILs barneidrettsskole.  

          Vårt  faste tilholdssted i gymsalen ved Kurland skole når vi ikke holder på  

          med ute-aktivteter  i skog og mark. Om vinteren benytter vi skiløyper på 

          jordene ved Kurland sykehjem og i «dumpa» ved stadion hvor vi også har 

          ake-dager. 

  

           

          

 18.    Konklusjon : 
 Barneidrettsgruppa har blitt mindre de siste årene og det kan skyldes at 

            Sarpsborg har fått mange ulike aktivitets-tilbud til barn i vår aldersgruppe. 

Utfordringen vår blir å fange opp de barna som ikke deltar på ulike andre 

 tilbud. 

Vi har også i år som i fjor måttet tåle behandling fra kommunen og skolens 

ledelse ved at vi ikke får vår til-valgte tid i gymsalen som er leid gjennom 

utleierkontoret i kommunen. Tidligere år har vi ikke tatt «Affære» når de 

har utestengt oss  timer før vår aktivitet begynner. Da er det en umulighet 

for oss å få til aktiviteter på sparket og særlig om regnet øser ned.  

Dette har skjedd gjentatte ganger denne høsten og vi har sittet igjen med 

arge foreldre og skuffende barn. Nå har leder tatt dette opp i møter med  

kommunen, skolen og et møte med foreldre og håper på en bedring der. 

Også pga. dette har vi mistet noen barn. 

Da dette er skrevet og nevnt vil det også sies at vi har en meget god kontakt 

 og tone med våre trofaste foreldre og barn. 

Vi bruker masse tid og energi på oppmuntring og ros. Vi er opptatt av at 

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

  

Også i år har vi slitt med for få barn/rekrutering og dermed for lite inntekter 

på  treningsavgifter som igjen resulterer i  en negativ drift dette året. 

Vårt motto neste sesong blir en annen form for rekrutering og vi vil stå på 

 for å få noen sponsorer som ser formålet med barneidretten i SIL . 
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Vi tenker oss også en større innsats ved å gi barn 

med spesielle behov et 

bra tilbud. Vi har sett gjennom tidligere år at vi «fanger» opp barn som ikke 

« passer» inn i lagidretter og spisset idrett. Hos oss føler de at de mestrer, 

og viser det gjennom mye latter og glede. 

SIL har i sine barneidrettsinstruktører nettopp disse egenskaper og vet  at 

de gir disse barna nettopp det de trenger for å lykkes i hverdagen. 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

            

Dato:     6.2.-2018 

 for SILs barneidrettsskole 

Grete-Karin J. Bjørnerud 
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