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Deltakere 
Idrettsskolen hadde i avslutningen av skoleåret 2016/2017 ca. 60 barn i aktivitet, - fordelt på 3 
grupper for 1., 2. og 3.klasse. 

Ved høstens oppstart for skoleåret 2017/2018 på Bratsberg Idrettsplass deltok 74 barn fra 1.-3. 
klassetrinn. I løpet av høsten gikk antallet noe ned slik at Idrettsskolen hadde til sammen 50-60 barn i 
aktivitet fordelt på gruppene for 1.-3. klassetrinn. 

 

Aktiviteter 
Vinter- og vårprogrammet 2017 startet opp i uke 2 og ble avsluttet etter 14 aktivitetsdager i uke 17. 
Aktivitetene har i stor grad foregått utendørs med vinteraktiviteter som aking, ski (langrenn og 
slalåm) og skøyter til våraktiviteter som toppturer, sykkel og orientering. I tillegg har svømming i 
Fritidsparken vært en populær aktivitet med stor deltakelse på alle gruppene. 

Programmet for høsten 2017 startet i uke 42 med allsidig aktivitet med Friidrett på Bratsberg 
Idrettsplass og ble tradisjonen tro avsluttet med Nissemarsj 1. søndag i advent. De 8 aktivitetsdagene 
denne høsten ble i tillegg benyttet til svømming, klatring, skøyter og hodelykt-tur. 

Det har jevnt over vært god oppslutning i alle gruppene og tilbakemeldingene fra foreldre og barn 
har vært positive. Det er moro å være med på idrettsskolen! 

 

Ledere/Trenere 
Engasjerte ledere/trenere til gruppen for 1. årstrinn ble rekruttert både fra tidligere ledere på 
idrettsskolen og via foreldremøtet på Bratsbergkleiva skole. 

Det har ikke vært behov for å rekruttere nye ledere/trenere for de andre gruppene. 

For skoleåret 2017/201 8 har idrettsskolen 12 trenere/ledere som bidrar i planleggingen og 
gjennomføringen av de ulike aktivitetene. 

 

Økonomi 
Resultatregnskapet for Idrettsskolen viser også for 2017 at utgiftene overstiger inntektene, - som 
igjen medfører at egenkapitalen reduseres. Dette skyldes i hovedsak utstyrskjøp, kursvirksomhet 
(brattkort, livreddingskurs) og noen kostbare aktiviteter/hall-leie. Det oppleves noe varierende 
betalingsvilje av treningsavgiften samt at det nye systemet med påmelding/betaling via nettsidene 
ikke har fungert optimalt. Det er besluttet at treningsavgiften skal holdes på samme nivå som de 
senere år og at Idrettsskolen skal videreføre det samme aktivitetsomfanget fremover, - men noen 
grep for å sikre riktig inntektsnivå må gjennomføres.  

 

Takk til alle engasjerte barn, ledere/trener og foreldre på Idrettsskolen som bidrar til at IF Storms 
Idrettsskole er et allsidig og positivt tilbud i nærmiljøet! 

(sign.) 
Stig Korpelin 
Leder IF Storms Idrettsskole 
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