ÅRSMELDING

Barneidretten
1. Styret i perioden : 01.03.-2015-15.02.-2016
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

:
:
:
:
:
:

Grete-Karin J. Bjørnerud
Samme
Samme
Samme
Tormod Skjøren
Ingen

2. Møtevirksomhet :
Det har vært avholdt 6 møter og nesten ukentlig tlf.
kontakter med leder og instruktørene -3 stk.

3. Medlemstall
Aktive gutter/herrer : 28 gutter
Aktive jenter/kvinner : 14 jenter
Passive
: 4 passive: leder og 3 faste instruktører

4. Kontingenter og treningsavgifter
Aktive kontingent
Passive kontingent
Treneravgifter

:
:
:

5. Instruktører / trenere :

Idrettsskolen har kun trener/ deltager avgift.
Avgiften er kr.700,-for et semester , eller kr. 400,for alle som begynner etter jul.
Semesteret går fra 01.09.-31.12-2015 til -30.05.-2016.
Våre instruktører i semesteret 2015/2016 er følgende:
Ellen Marie Johansen – Kathrine SchankeRubensson og Hilde Grasdalen Townsen. Har litt
hjelp fra snille foreldre.
Vi har to partier : 5-7 år og 8-12 år.

6. Dommere :

Ingen.
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7. Representasjon i idrettskrets/ råd /nasjonalt :
Grete-Karin J. Bjørnerud : medl. valgkomiteen i Ø.I.K.
«
«
: nestleder i Sarpsborg Idrettsråd
«
«
: medl. Kulturpriskomiteen –Sarpsborg kommune

8. Trening :
Ukentlige treninger hovedsakelig bestående av ulik
bevegelse/koordinasjonsteknikk som er satt sammen som leker i alle former.
Vi starter alltid opp med lett oppvarming som løp og hopp, og ender opp i en
felles ring slik at alle barna kan skifte på å holde hverandre i hender og derved
bli kjent med hverandre.
Ulike «sisten- leker», stafetter, mye ball og balansetrening.
Vi bruker mye musikk og får derved et høyt og variert aktivitetsnivå.
Vi er i løpet av et semester innom skøyter-ski-ake dager (når været tillater det).
Vi har også leker i vannet/vanntilvenning, men er da avhengig av godkjente
svømme/ livredningsinstruktører.
Ellers vil vi helst være ute med «uteaktiviteter», og da rundt Kurland skole og
marka i nærheten.
Vi er opptatt av at alle som deltar hos oss skal føle mestring, og legger dermed
opp til barns medvirkning i aktivitetene.
Vi avslutter hver trening med et klapp på skulderen for bra gjennomført time,
hvilket ungene synes er stas, og dette motiverer dem ytterligere.

9. Stevner : Ingen slik deltagelse (NIFs barneidrettsbestemmelser)
Deltagelse antall og plasseringer i :
Krets
Nasjonale
Mesterskap

10. Egne arrangementer :
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Våre arrangementer består først og fremst i en juleavslutning med
skikkelig nisse med sekk og poser til alle barna på kunstisen på
stadion med julemusikk og fin stemning.
Sommeravslutningen har vært lagt til Tunevannet og Landeparken med
aktiviteter som turorientering med foreldre /foresatte og øvrige
familiemedlemmer. Her griller vi og serverer boller og kaker til alle.
I år var barneidrettsbarna med på Åpning av plastbakken ved stadion
6.febr.2016, med et forferdelig regn, men gøy og alle koset seg.
En fin SIL dag for barn og voksne.
Boller, drikke og flotte luer, pannebånd og halser ble delt ut gratis fra
vår alltid aktive GUDBRAND & Co.

11.

Spesielle resultater / utmerkelser : Ingen

12.

Deltagelse på kurs:
Alle av Grete-Karin J. Bjørnerud
Ø.F.K./Ø.I.K. Mysen :Aktivitetskurs ungdom: Aug.-2015
Lovdata- seminar : Ullevål - NIF
Seminar : Sogn: Barneidrettsbestemmelser (Ny lov)
Visma kurs regnskap/ intergrering Klubbadm.-NIF
Sarpsborg kommune/ iSarpsborg : Få idrettslag/klubber med i byen 2016
arrangementer på Quality Hotel
Intergrerings seminar/ mot klubber og lag :Wegner brakka.

13. Representasjon:
Grete-Karin J. Bjørnerud:
Ledermøte Ø.I.K –Quality –Sarpsborg
Årsmøte SIR –april 2015
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14. Samlinger :

Ingen

15. Utmerkelser :

Ingen

16. Spesielle eiendeler :
Idrettsskolen har forskjellige materiell/ leker som baller, kjegler,
fallskjermer, matter, plastkøller, skumpucker, tau etc. til div.
miljøer/aktiviteter.
Dette får vi oppbevare på eget lager i kjelleren i gymsalen ved
Kurland skole.

17. Annet :
Barneidretten i SIL organiseres gjennom SILs
barneidrettsskole. Vi har vårt faste tilholdssted i gymsalen ved
Kurland skole når vi ikke driver uteaktiviteter.
Vi har et godt samarbeid med skolen, noe vi setter stor pris på.

18. Konklusjon :
Dette året vært et tungt år for idrettsskole. Etableringen av nye
instruktører gjorde at vi kom litt sent i gang, og vi har dermed
hatt stor nedgang av barn i forhold til i fjor.
Men de som er hos oss er storfornøyd, og vi får masse fine og
gode tilbakemeldinger på våre instruktører som også synes
deres oppgaver med barna gir dem flotte og gode opplevelser.
Vi har i år fått mange flere «intergreringsbarn» enn tidligere,
og det synes vi er bra både for våre norske barn og oss andre,
men dessverre blir betalingsevnen svært dårlig.
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Det går ut over vår økonomi, og vi sliter derfor litt med
gruppas resultat. Det positive med idrettsskolen er at vi
merker oss at vi fanger opp de barna som har spesielle behov, og
som ikke finner sin plass i ulike lagidretter.
Derfor mener vi at idrettsskolen er et BRA og GODT tilbud.
Selv om antall barn har sunket, håper vi ikke at det skal påvirke
det positive idretten står for, og vi ser også at noen av barna vi
har tilbake er de som trenger idrettsskolen aller mest.
Alle de positive tilbakemeldingene fra foreldre / foresatte om at
vi utøver en bra jobb med meget variert opplegg. Dette forteller
oss at vi har dyktige og kvalitetsorienterte instruktører i vår
barneidrettsskole.
Etter denne konklusjon jobber vi videre hele tiden med¨ og
Fornye konseptet, og prøver å finne attraktive tilbud/aktiviteter
innenfor rammen av hva barneidrettsbestemmelsene står for og
hva barna trives med.

Dato:

15 /2-2016

Grete-Karin J. Bjørnerud

