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OPPSUMMERING 

Barneidretten og Idrettsskolen har i 2016 aktivisert rundt 140 barn mellom 5 og 9 år. Dette er 
en liten oppgang fra i fjor da det var 125 barn.  Gruppene fordeler seg på Drengsrud (to partier), 
Jansløkka (to partier) og Idrettsskolen (to partier). Alle gruppene har vært fulle eller neste fulle. 
Gledelig i 2016 var at vi fikk i gang et kurs på Rønningen skole etter et par år hvor det har vært 
for få påmeldte til å kunne gjennomføre. 

Den økonomiske situasjonen for barneidretten er solid. 
 
 
 

  

Allidrett for 5 og 6-åringer er populært. Her fra trening i gymsalen på Drengsrud. 
foto: Oddvar Schjøtt-Høiholt 



VARIERT TILBUD – ULIKE NIVÅER 

Barn mellom 5 og 6 år har deltatt på Allidrett  som er organisert lek/gym både ute og inne i 
gymsal. Om vinteren varieres tilbudet med ski-/skøyter når været tillater dette. Målsettingen 
med tilbudet til de aller minste er først og fremst å gi barna en første introduksjon til organiserte 
aktiviteter. Her kan barna bli kjent med barn de skal begynne på skole med i en trygg atmosfære 
som skal preges av struktur og forutsigbarhet.  

På Idrettsskolen, for de mellom 7 og 9 år, får barna prøve seg på mange ulike typer idretter og 
aktiviteter, slik som blant annet hopp, judo, klatring, bowling, langrenn, friidrett, seiling, 
orientering m.m. Gjennom økt fokus på variasjon ved å leie inn eksterne trenere har vi gjennom 
hele sesongen klart å holde et høyt nivå på Idrettsskolen. Vi mener det er viktig å gi de største 
barna et noe mer utfordrende opplegg enn det de minste barna får. Idrettsskolen skal gi den 
enkelte utøver et innblikk i andre og mer spesialiserte idretter. Erfaringene er gode og dette 
videreføres i 2017. Styret i Barneidretten vil få rette en takk til andre grupper/klubber som 
velvillig stiller opp for Barneidretten. 

 

AKTIVITETER FOR IDRETTSSKOLEN I 2016 

Bandy  – Asker Skiklubb, Bandy 
Orientering  – Asker Skiklubb, O-Gruppen 
Turn   – Asker Turn 
Idrettslek  – Asker Skiklubb, Barneidretten 
Seiling  – Asker Seilklubb 
Judo   – Asker Judoklubb 
Klatring  – Gekko Klatresenter, Holmen 
Tennis  – Asker Tennisklubb 
Hopp   – Asker Skiklubb, Hopp 
Ski  – Asker Skiklubb, Langrenn 
Bowling – Metro Bowling, Holmen 
Hundekjøring – Bergvang gård 
Golf  – Asker Golf 
Innebandy – Asker Skiklubb, Innebandy 

 

  



TRENINGSTIDER HØST /VINTER 2015-2016 

   
Tirsdag Onsdag 
Barneidrett 5 år 
(2010)Jansløkka Skole  
17.00-18.00 
  

 Barneidrett 5-6 år  
(2010/2011) Rønningen Skole 
17.00-18.00 

Barneidrett 6 år (2009) 
Jansløkka Skole  
18.00-19.00 
               

  
 
  

Idrettsskole 7 år 
(2008)Solvang Skole 
17.30-18.30 

Barneidrett 5 år 
(2010)Drengsrud Skole 
17.00-18.00 
  
 

Idrettsskole 8-9 år 
(2006/7)Solvang Skole 
18.30-19.30 

 Barneidrett 6 år 
(2009)Drengsrud Skole 
18.00-19.00 

  
  

IDRETTSLIGE- OG SOSIALE ARRANGEMENT 

Styret har i likhet med tidligere år arrangert flere arrangementer utover de ordinære 
treningene. 

Vestliadager: Hvert år er det tilbud om overnattingstur til Vestlia i april/mai. Det var det også i 
år for 6,7 og 8-åringene. For mange er dette første turen borte fra mor og far, og ganske 
spennende! For 5-åringene var det leke- og spisepølser dag på Vestlia. 

  



Friidrettsdag: Barneidretten gjennomførte friidrettsdag på Føyka torsdag 29. september.  Her 
fikk barna prøve seg på forskjellige friidrettsøvelser: 60 meter, kule, lengde, ballkast og 
høyde. Det ble satt mange personlige rekorder og mange som ville prøve øvelsene igjen og igjen. 
Vi var heldige med været og det kom i overkant av 50 barn. Barna som kom fikk diplom, kake og 
saft.  

Badedag ble arrangert 6.november i svømmehallen på Risenga med ca 60 glade barn og 60 
voksne. Vi får lov til å leie hallen etter stengetid, og da er det er fin og rolig stemning på Risenga.  

Skidag for Barneidretten ble i 2016 avlyst på grunn av dårlig vær og lite snø.  

Skiklubbens Dag ble arrangert for andre gang. Her var barneidretten representert med øvelser 
på gamle fotballstadion hvor barna fikk prøve seg på hinderløype.  

STYRETS ØVRIGE FOKUSOMRÅDER 

Styremøter 
Styret har hatt fem styremøter, inkludert årsmøte, og behandlet til sammen 30 saker. 

Trenerrollen 
Trenersituasjon: Alle partier har en hovedtrener og en hjelpetrener. På Idrettsskolen er det 
innleide spesialiserte trenere i tillegg til en hovedtrener og hjelpetrener.  

Det har vært stor variasjon i aktivitetene på idrettsskolen gjennom året, med en svært 
suksessfull gjennomføring med innleide instruktører fra mange av de andre undergruppene i 
ASK og enkelte eksterne klubber.  
 
Rekruttering 
Størsteparten av rekrutteringen skjer gjennom kjennskap til Barneidretten fra tidligere år.  Vi 
har satt inn ekstra tiltak for å rekruttere på blant annet Rønningen hvor det ikke har vært tilbud 
like lenge som på de andre skolene.  
 

ØKONOMI 

Solid økonomi 
Totalt er den økonomiske situasjonen for barneidretten solid. Inntektene til gruppen kommer 
hovedsakelig fra treningsavgifter. I tillegg fikk Barneidretten blant annet lokale aktivitetsmidler 
fra Akershus Idrettskrets.  
 
Planer for sesong 2017/2018 
Styret i Barneidretten har planer om å ha tilbud på de samme skolene i 2017-2018 sesongen. 
Styret satser på å få rekruttert enda flere barn til kursene på Rønningen slik at vi fra og med 
neste sesong har to kurs gående. Derfor vil styret også denne sesongen gjøre en offensiv mot 
barnehager og husstander på Borgenområdet for å få med seg foreldre og barn 
 
  



STYRET 

Styret for 2016 har bestått av følgende personer: 

Leder      Oddvar Schjøtt-Høiholt 
Kasserer     Maria Lian / Anne Karine Fuglerud 
Informasjons-/webansvarlig  Kjetil Larsen /Solfrid Harbu 
Treneransvarlig    Peter Christiansen 
Arrangementsansvarlig   Erik Mellem / Christian Jensen   

HØYERE ADMINISTRASJON 

Gruppen har vært representert i Asker Skiklubb’s hovedstyre ved leder.  

 

 

 

 

Asker, 28. februar 2017 

 

-----------------------------     -------------------------------------- 

Leder       Kasserer 

Oddvar Schjøtt-Høiholt     Anne Karine Fuglerud 

 

-----------------------------     --------------------------------------- 

Treneransvarlig     Informasjonsansvarlig  

Peter Christiansen     Solfrid Harbu 

 

-------------------------------     

Arrangementsansvarlig      

Christian Jensen       
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