Årsmelding SIL FriSport 2014
1. Styret i perioden
Leder:
Gudbrand Rødsrud
Nestleder:
Thomas Navestad
Sekretær:
Anne Cathrine Hansen
Kasserer:
William Rødsrud
Styremedlem: Emil Samuelsen / Andreas Andersen
Varamedlem: -Emil Samuelsen var med en periode for å være kontakt mot skate-miljøet, men trakk
seg. Andreas Andersen har fungert som trener for skaterne og sittet siste del av
perioden.

2 . Møtevirksomhet:
Styret har hatt 2 fysiske styremøter, 2 foreldremøter og en utstrakt kommunikasjon
på mail, sms og telefon.
3 . Medlemstall:
Pr 31.12.2014 hadde SIL FriSport totalt 31 medlemmer, hvorav 24 hadde betalt
medlemskontingent; 18 aktive og 6 passive medlemmer. Alle aktive er tilknyttet ski
og snowboard aktiviteter. For 2015 har vi 32 personer vi skal sende kontingent til. I
tillegg har vi hatt 51 barn og unge på gratis kurser som er mulige nye medlemmer.
4 . Kontingenter og treningsavgifter:
13 medlemmer betalte medlemsavgift og treningsavgift.
11 medlemmer betalte bare medlemsavgift, flere av disse har verv og regnes derfor
likevel som aktive.
5 . Instruktører / trenere:
Kristian Dahl, trener parkkjøring twintip. Har fungert som trener i vintersesongen
14/15
Pål, Øyvind Eriksen, trener parkkjøring twintip. Fungert som trener i vintersesongen
14/15
Per Micheal Hansen, trener parkkjøring snowboard. Fungert som trener i
vintersesongen 14/15
William Rødsrud, reservetrener twintip og snowboard nybegynnerkurs. Fungert som
instruktør vintersesongen 14/15. Instruktør skateboard høst -14.

Ketil Billett, instruktør introduksjonskurs park kjøring twi tip sesongen 14/15.
Herman Billett, instruktør introduksjonskurs park kjøring twintip sesongen 14/15.
Thomas Navestad, instruktør nybegynnerkurs ski og snowboard sesongen 14/15
Gudbrand Rødsrud, instruktør nybegynnerkurs ski og snowboard sesongen 14/15 og
skating høsten -14.
Andreas Andersen, skatetrener høsten -14.
6 . Dommere : 7 . Representasjon i idrettskrets/andre organer. 8 . Trening
Skating.
Gratis skatekurs ble gjennomført i Glengshølen H -14. Etter kurset startet vi med regulære
treninger en gang pr uke. Har hatt 23 deltakere som har skrevet seg opp på
navnelista/kontaktlista og noen fler som ikke har skrevet seg opp. Ingen har meldt seg inn
som medlem ennå.
Freestyle ski/snowboard:
Faste treninger i Kjerringåsen torsdager 18 – 21 så lenge det er forhold til det. Jan – Mars
2014 var en elendig vinter med dårlige forhold. 2015 har vært noe bedre, men det ble også
en kort sesong.
Medlemmene har fått tilbud om å trene barmark sammen med Alpin gruppa. Ingen har
benyttet seg av det. Vi har også tilbudt innendørs trening i samarbeid med nedre Glomma
Turn, på eget initiativ og kostnad. Størrelsesorden 10 medlemmer har benyttet seg av dette.
Vi har lagt ut kunstgress tepper i dumpa ved stadion, satt opp railer og kjørt snø fra Sparta
stadion med tilhenger noen lørdager H-14. Både medlemmer og ikke-medlemmer benytter
seg av dette.
9 . Stevner :10. Egne arrangementer:
Skaterampa ble satt opp i sentrum i forbindelse med Overraskende Byfest.
11. Spesielle resultater / utmerkelser:I 2013 fikk SIL FriSport bestemannspremien under Allidrettsdagen, og i 2014 delte vi
bestemannspremien.

12. Deltakelse på kurs :
Følgende medlemmer har deltatt på Skiforbundets nye trenerkurs for fristyle-kjøring:
Kristian Dahl
William Rødsrud
Ketil Billet
Herman Billett
Thomas Navestad
Pål Øyvind Eriksen
Gudbrand Rødsrud
Følgende medlemmer har deltatt på lederkurs for ungdom i Mars 2014 i regi av Østfold
Idrettskrets:
Kristian Dahl
Pål Øyvind Eriksen
Ketil Billett
William Rødsrud

13 . Representasjon : 14. Samlinger :
15. Utmerkelser : 16. Spesielle eiendeler: Flyttbar skaterampe
17. Annet:
SIL FriSport har tatt på seg å være støttekontakt for en gutt på 14 år også i 2014 etter at
Sarpborg Barnevern tok kontakt og foreslo denne ordningen.

18. Konklusjon :
SIL FriSport ble etablert som gruppe i SIL på generalforsamlingen i 2013. 2014 har gruppen
vært under oppbygging og medlemstallet har dessverre knapt steget i løpet av året. Dette
skyldes hovedsakelig lite aktivitet høsten 2013 og våren 2014. Vinteren 2014 var katastrofalt
dårlig, med svært dårlige snøforhold i Kjerrringåsen. Vi fikk ikke gjennomført
nybegynnerkurs på ski/snowboard og heller ikke oppstartkurs for aspiranter til parkkjøring i
Jan./Feb. 2014 som planlagt.
Vi fikk innvilget 285 750,- av Gjensidigestiftelsen til å bygge snø-park i Kjerringåsen. Railer
ble innkjøpt Jan 2014, men det ble for lite snø, så bare et par av disse ble satt opp

midlertidig. Sommeren 2014 gjennomførte vi betydelige grunnarbeider i nybakken i
Kjerringåsen (sprengte og flyttet ca 1000 m3 masse). Midtre del av bakken er nå blitt
bredere og heller ikke sidelengs. En fin kul til hopp er laget. Den egner seg både til
ski/snowboard om vinteren og sykkel om sommeren. Total kontantutlegg for prosjektet ble
318 983,50. Mellomlegget ble dekket av Kjerringåsen Alpinsenter AS. I tillegg kommer en
anselig del dugnad/egeninnsats.
Høsten 2014 søkte vi Gjensidigestiftelsen om et større prosjekt for å gjøre grunnarbeider i
resten av bakken i Kjerringåsen og bygge et nytt snøproduksjonsanlgg. Dette ble ikke
innvilget.
I Des 2012 bevilget Sarpsborg kommune 4 mill til skatepark som skulle bygges sommeren
2014 i Glengshølen. Prosjekteringen viste at grunnforholdene var for dårlige. SIL FriSport har
vært involvert i planlegging av hvor parken skal ligge, design av parken og med å finne
brukere som skal sitte i en referansegruppe. Skateparken skal nå ligge på Valaskjold,
bortenfor fotballstadion. Der ligger det i dag midlertidige sosialboliger frem til høsten 2015.
Skateparken skal bygges sommeren 2015 og budsjettet er på 6 mill inklusive 2 mill
tippemidler.
I mellomtiden har vi fått Sarpborg kommune til å ruste opp det eksisterende skateanlegget i
Glengshølen for anslagsvis 100 000. De har asfaltert om hele plassen pluss den lille høyden
ved siden av slik at den kan benyttes til å ta fart. Videre har de kjøpt og plassert flere nye
elementer etter innspill fra SIL FriSport. Dette ble ferdig så sent høsten 2014 at
skatetreningene hadde sluttet. Vi gleder oss til å sette i gang treninger i det nyopprustede
anlegget. Den flyttbare rampa ble demontert og plassert på siden i påvente av
opprustingen. Dette tok lang tid, og rampa ble dessverre en god del ramponert under denne
tiden.
Høsten 2014 fikk vi kontakt med en gruppe som driver med parkour i Sarpsborg og
Fredrikstad og som ikke hadde noe sted å trene og heller ikke var organisert som et
idrettslag. Styret i SIL FriSport besluttet å ta opp parkour som aktivitet og få denne gruppen
organisert. Vi søkte om midler fra idrettsrådet til oppstart og vi har søkt Sparebankstiftelsen
om midler til en parkour park.

Sarpsborg 7.3.2015
Gudbrand Rødsrud
Leder SIL FriSport

