Årsmelding SIL FriSport 2016
1. Styret i perioden
Leder og kasserer:
Nestleder og sportslig ansvarlig ski og snowboard:
Sportslig ansvarlig parkour:
Sekretær:
PR-ansvarlig:
Varamedlem: --

Gudbrand Rødsrud
Thomas Navestad
Dominik Cieszynski
Per-Erik Hansen
William Rødsrud

2 . Møtevirksomhet:
Styret har ikke hatt fysiske styremøter i 2016 men en del kommunikasjon på mail,
sms og telefon.
3 . Medlemstall:
Pr 31.12.2016 hadde SIL FriSport totalt 21 medlemmer, 8 færre enn året før. Vi har
fått 4 nye medlemmer og 12 utmeldelser. 19 aktive (utøvere, trenere, ledere) og 2
passive medlemmer. Alle utøvende medlemmer er tilknyttet ski og snowboard
aktiviteter. I tillegg har vi hatt ett stort antall barn og unge som ikke er medlemmer
på gratis kurser i ski, snowboard, skating og parkour.
4 . Kontingenter og treningsavgifter:
Det ble ikke sendt ut krav om treningsavgift i 2016 siden utsendelsen med krav om
medlemsavgift kom etter at sesongen var over.
5 . Instruktører / trenere:
Kristian Dahl trener parkkjøring twintip.
Pål, Øyvind Eriksen trener parkkjøring twintip.
Per Micheal Hansen trener parkkjøring snowboard.
Thomas Navestad, instruktør nybegynnerkurs ski og snowboard.
Gudbrand Rødsrud, instruktør nybegynnerkurs ski og snowboard.
Alexander Kristiansen instruktør skating
Sindre Johnsen instruktør skating
Dominik Cieszynski instruktør parkour

6 . Dommere : -

7 . Representasjon i idrettskrets/andre organer. 8 . Trening
Skating.
Skatetreninger ble gjennomført i den nye skateparken ved stadion vår og sommer 2016 en
gang pr uke. Deltakelsen på faste treninger avtok og skaterne kom selv med forslag om at vi
sluttet med treninger siden skatemiljøet begynte å fungere slik det pleier de fleste steder
ved at de flinkere lærer de nye når de måtte finne på å møte opp. Ingen skatere har meldt
seg inn som medlem. De er 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.
Freestyle ski/snowboard:
Faste treninger i Kjerringåsen torsdager 18 – 21 så lenge det var forhold til det. Vinteren
2016 var nok en elendig vinter med dårlige forhold. Vi holdt både nybegynnerkurs på ski og
snowboard med totalt 20 deltakere, og introduksjonskurs til parkkjøring (4 deltakere). Den
siste smeltet etter hvert sammen med freestyle treningene, noe som var intensjonen.
Parkour:
Det mobile parkouranlegget ble mye benyttet og fikk en ny fast plass i Glengshølen der
Sarpssborg kommune spanderte et gummimatte underlag på 100 m2. Vi hadde faste
treninger 2 dager i uken. Ingen av de aktive meldte seg inn som medlemmer og betalte
treningsavgift, alle valgte heller å betale dobbel pris for drop-in.
9 . Stevner :10. Egne arrangementer:
I Feb 2016 hadde SIL Frisport offisiell åpning av plastskibakken «Særp dry-slope», med
konkurranser med gode premier, underholdning og gratis boller og brus og utdeling av luer
og buffer. Arrangementet ble støttet av Sparabankstiftelsen DnB med 101 800,- og var en
del av Sarpsborgfestivalen.
Juni 2016 holdt vi en parkour workshop med instruktører fra Brasil, Nederland og Polen og
deltakere fra hele Østlandet. Overnatting på Kurland skole.
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 også hjelmer og skatebrett til utlån, og 6 sett twin-tip ski og hjelmer til utlån.
17. Annet:
Særp Dry-slope er ferdigstilt. Trappen på siden gjenstår å bygge, men er ikke en del av den
opprinnelige planen. Prossjektregnskapet skal revisorgodkjennes og ferdigstilling av
byggemelding skal sendes Sarpsborg kommune. Da kan tippemidlene på 300 000 også
utbetales.
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 ikke til økning i medlemstallet. Året
2016 har vært et tilbakeslag ved at medlemstallet har gått ned.
Sarpsborg 12.3.2017
Gudbrand Rødsrud
Leder SIL FriSport

