
Hensikten 
med Idrettsskolen er å gi deltakerne et godt grunnlag for videre idrettslig 

utvikling samt å gi dem en positiv opplevelse av idrett som gjør at de har lyst til 

å fortsette med fysisk aktivitet. 

Treningen skal gi en basis for et positivt forhold til fysisk aktivitet og stimulere 

barnas fysiske og sosiale utvikling. 

Det viktigste for barna er imidlertid å ha det GØY, og dette har vi klart å få til 

gjennom alle årene vi har holdt på. Over 220 barn er med hvert år og har det 

gøy sammen med 20 voksne som bidrar som instruktører og ledere.  

Foreldre eller eldre søsken som ønsker å være med på moroa som instruktører 

eller organisatorer oppfordres også til å ta kontakt. 

 

Hva tilbyr vi 
IL Jutul Idrettsskole for barn arrangeres i år for 25. gang. I alle disse årene har 

tusenvis av barn deltatt på allsidige aktiviteter—både vinter, vår og høst. 

 

Vi tar sikte på å gi barna et aktivitetstilbud som er tilpasset 

barnas egne forutsetninger og behov. Dette gjøres ved å 

aktivisere barna gjennom lek og allsidig bevegelsestrening. 

 

For 5 og 6 åringene er det inne og ute aktiviteter med ski og 

skøyter i vinterhalvåret. 

Fra og med 7 år omfatter Idrettsskolen blant annet grunnleggende innføring i 

friidrett, turn, orientering, sykling, friluftsliv, klatring, bowling, skyting, 

bueskyting, snøbrett, ski og skøyter. Vi benytter aktivt det flotte området i Skui 

Idrettspark og den nære tilknytningen til skogen og marka. For 9-11 åringene 

har vi i tillegg slalåm og squash, og overnattingstur med kano. 

 

Idrettsskolen har også et nært samarbeid med Skui skole og arrangerer 

Idrettsskole for barna i SFO tiden. 

 

 

Treningsform 

Treningen legges opp i en form som er gøyal med leken i fokus. Ingen 

særidrett blir prioritert og Idrettsskolen skal ikke være et konkurrerende 

tilbud til særidrettene — heller et verdifullt supplement som gir allsidig og 

variert trening. 

Gjennomføring 

Vi har mange dyktige instruktører som har vært med oss i mange år. 

Instruktørene arbeider sammen etter et felles opplegg. Hver gruppe blir ledet 

av minst 2 instruktører som har utdannelse innen barneidrett. 

Treningsopplegget vektlegger allsidighet og følger Norges Idrettsforbunds 

bestemmelser om barneidrett.  

Andre aktiviteter 

I tillegg til sport og idrett legger vi 

vekt på sosiale sammenkomster som 

omfatter høsttreff med lommelykttur, 

romperacerrenn, skisportens dag, 

jule– og sommeravslutning. 

 

Idrettsskolen på Internett 

Detaljert program blir delt ut til deltakerne foran hver sesong. I tillegg vil all 

relevant informasjon om Idrettsskolen som for eksempel. treningstider, 

kontaktpersoner, beskrivelse av treningsopplegg etc. bli gjort tilgjengelig på 

Idrettsskolens egen internettside. 

Den får du tilgang til via Jutuls internettportal http://www.jutul.net 

 

 

 



 

 

Påmelding til Idrettsskolen : www.jutul.net 

Påmeldingen må inneholde følgende: 

Barnets navn, fødselsdato og adresse 

Foresattes navn, mobiltelefon, e-mail adresse 

Ved ønske om informasjon fra Idrettsskolen til to foresatte, gis 

samme opplysninger for begge. 

Ved spørsmål send epost til malin@jutul.net 

Ønsket treningstidspunkt 
  5-6 år, tirsdager Kl. 17-18            Oppstart: 2. sept. 

 5- år,   torsdager Kl. 17-18            Oppstart: 4. sept. 

 6-år,    torsdager Kl. 18-19            Oppstart: 4. sept. 

 7-8 år, tirsdager Kl. 18-19            Oppstart: 2. sept. 

 9-11 år tirsdager Kl. 19-20           Oppstart: 2. sept. 

 

Oppmøte første dag ved boden i Skileiken 

(i bunnen av Skuibakken) 

 

1300,- for 5-6, 1500,- for 7-8 og 1700,- for eldre 
Søskenmoderasjon 100 kr. Deltakere må være fylt 5 år innen 

utgangen av 2014. Idrettsskolen kan ta imot ca. 250 deltakere. 

Vi tar forbehold om at det kan bli fullt! 

 

Idrettsskolen er basert på dugnadsarbeide og det 

forutsettes at foreldrene kan stille opp på forskjellige 

dugnadsaktiviter ifm. arrangementer og dugnad i 

skileiken, parkeringsvakt på Vestmarkssetra, salg av 

Vestmarkkalender m. m i løpet av året. 

 

Dersom barnet lider av astma, allergi eller annen sykdom ber vi  

om at dette varsles skriftlig ved første fremmøte. 

 

 

 
 

 
 

Invitasjon til Idrettsskole 

for barn 

i alderen 5-11 år 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gjennom trivsel og glede skapes resultater 

Sesongen 2014-2015 
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