
 

                                 Årsmelding SIL FriSport 2018 

                  

1.  Styret i perioden  
 

Leder og kasserer:       Gudbrand Rødsrud 

Nestleder:       Aage Gade Halvorsen 

Sportslig ansvarlig parkour:      Dominik Cieszynski 

Sportslig ansvarlig capoeira     Maciej Wojciechowski 

Sportslig ansvarlig freestyle ski/snowboard  Jonas Theslo   

Sportslig asnvarlig skating     Sindre Johnsen 

 

 2 .    Møtevirksomhet:  

Styret har ikke hatt fysiske styremøter i 2018 men en del kommunikasjon på mail, sms og 

telefon.   

 

3 .    Medlemstall:    

Pr 1.1.2018 hadde SIL FriSport totalt 31 medlemmer.  Alle aktive medlemmer er tilknyttet 

parkour.    Freestyle gruppen har ligget nede i 2018 grunnet mangel på trenere. Sportslig 

ansvarlig freestyle har vært skadet hele sesongen, .    

 

4 .   Kontingenter og treningsavgifter: 

Vi har ikke fått medlemesregisteret til å fungere i 2018 etter at vi skiftet over til ny 

leverandør av medlemsregister og hjemmeside og har ikke sendt ut krav om kontingent. 

Skategruppen har vært aktiv både sommer og vinter, men har ingen betalende medlemmer.     

 

5 .  Instruktører / trenere:  

Kristian Dahl  trener parkkjøring  twintip. 

Jonas Theslo trener parkkjøring twintip.   

Alexander Kristiansen instruktør skating 

Sindre Johnsen instruktør skating 

Dominik Cieszynski instruktør parkour 

Henrik Oskam instruktør parkour 

Maciej Wojciechowski instruktør capoeira 

Krystian Glab instruktør capoeira 

 

6 .   Dommere : - 

 

7 .   Representasjon i idrettskrets/andre organer. - 

Gudbrand Rødsrud har sittet i valgkomiteen til Idrettsrådet 2018/2019 

 



 

8 . Trening  

Skating.  

Skatetreninger ble gjennomført i den nye skateparken ved stadion vår og sommer 2018 en 

gang pr uke, og etter hvert også 2 ganger pr uke, der gruppen utforsket andre steder å skate 

som innendørs hallen på Rolvsøy og gatemiljøer (street skating).  Ingen skatere har meldt seg 

inn som medlem.  De er fortsatt svært interessert i at vi skal søke om midler og bygge en 

skaterampe (half pipe), men vi er foreløpig avholdende siden det er vanskelig å få 

oppslutning om dugnader i skatemiljøet.   Vi fungerer som et bindeledd mellom skaterne og 

instanser som Sarpborg kommune etc.  Vi betaler fortsatt 2 trenere og spanderer kurs på 

dem.   

 

Freestyle ski/snowboard:   

Ingen treninger i 2018.  Gruppen har vært innaktiv pga mangel på trenere.  Dette skyldes 

skader, skolegang og militærtjeneste.  2 trenere er tilbake og klare for vintersesongen 2019.  

Vi har gjort betydelig vedlikeholdsarbeid på plastskibakken i dumpa ved stadion.  Den har 

helt siden starten vært plaget av ugress som kommer opp og at skruer har kommet opp.  

Hele bakken har vært demontert og ny tettere ugressduk har blitt lagt, for så å legge 

plastbelegget på plass igjen med nye skruer som ikke kommer opp.  Arbeidet har blitt utført 

av løypekommiteene i SIL.   

 

Parkour: 

Det mobile parkouranlegget har blitt mye benyttet.   I år søkte vi om halltid og da har 

interessen økt betydelig.  Pr Feb 2018 har vi 31 aktive parkourutøvere.  Dette til tross for at 

vi ikke har noe annet utstyr enn ribbevegg, noen benker, en kasse og noen matter.  Trener 

Dominik gjør en kjempejobb.   

 

Vi har bygget et fast parkouranlegg i Glengshølen med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og 

Tippemidler, ferdigstilt våren 2018.  Dette er mye i bruk i sommerhalvåret, både av våre 

egne utøvere, skoleklasser og tilfeldige brukere.    

 

Vi har fått midler fra Sparebankstiftelsen ( 

 

Capoeira: 

Capoeira har også fått halltid, men har hatt dårlig oppslutning.  Maciej og Krystian har også 

treninger i Moss (ikke for SIL) og der har de hatt god oppslutning frem til sommeren 2018.  

Fra høsten 2018 har parkour aktiviteten ligget nede fordi 1 trener har flyttet og den andre 

har sluttet.   

 

9 . Stevner :- 

 

10.  Egne arrangementer:  



 

 

11.  Spesielle resultater / utmerkelser:- 

 

12.  Deltakelse på kurs : 

 

13 . Representasjon : - 

 

14.   Samlinger : 

 

15.   Utmerkelser : - 

 

16. Spesielle eiendeler: - 

SIL FriSport eier railene i Kjerringåsen 

SIL FriSport eier Særp Dry Slope, helårs plastskibakke i dumpa ved stadion. 

SIL FriSport eier et mobilt parkouranlegg med rørstativ og bokser. 

SIL FriSport eier det stasjonære parkouranlegget i Glengshølen. 

SIL Frisport eier innendørs parkouranlegg ved Sandesundsveien skole  

SIL Frisport eier en del utstyr til idrettsskole ved Sandesundsveien skole  

 

17.  Annet:  

  

18.  Konklusjon :  

SIL FriSport har siden starten 2013 arbeidet for å tilrettelegge for aktiviteter som ikke er så 

etablerte (egenorganisert).  Vi har i stor grad lagt til rette for aktivitet både for medlemmer 

og ikke medlemmer og satset på å få med utøvere som medlemmer etter hvert.  Dette har 

ført til gode tilbud til mange i og utenfor Sarpsborg, men lite økning i medlemstallet. Parkour 

kan se ut til å bli en aktivitet som trekker mye medlemmer.   

 

Sarpsborg 4.3.2019 

 

Gudbrand Rødsrud 

Leder SIL FriSport 


