ÅRSMELDING BARNEIDRETTEN 2017
Styret

Styret for 2017 har bestått av følgende personer:
Annette Lynghjem
Terje Honningsvåg
Cathrin Osen Rabben
Sissel Agnete Storheim
Tommy Eide Andersen
Silje Lorgen

Leder
Kasserer
Drakter/utstyr
Arrangement
Sportslig utvalg
Sekretær

I denne årsmeldingen vil dere se evalueringer fra alle årstrinn i barneidretten. Det
er trenerne på de ulike trinnene som har skrevet si lille «årsmelding»
Økonomi Årsmelding økonomi IL Valder Barneidrett.
I sesongen 2017/2018 er det registrert 201 barn i barneidretten (mot 176 i fjor)
fordelt på følgende årskull:
- 2012: 42
- 2011: 57
- 2010: 53
- 2009: 53
Inntekter: For 2017 har vi totalt kr 48 680 i inntekter. Inntektene består
utelukkende av innbetalte aktivgebyrer. For sesongen 2017/2018 ble faktura
aktivgebyr sendt til foresatte 2011, 2010 og 2009 kullet medio desember. 2012
kullet mottok faktura først på trening i januar 2018. Det således noe etterslep mht
innbetaling av aktivgebyr inn i 2018. Når dette skrives 07.01.18 er ytterligere kr 6
850 i aktivgebyr for inneværende sesong betalt. Evt manglende innbetalinger
følges opp av både styret og trenere i løpet av vinteren.
Sats for aktivgebyr for sesongen 2017/2018 er kr 650 for 3 og 2 trinn og kr 350
for 1 trinn og 5 åringene. Aktivgebyret er uendret de siste årene. Styret vurderer
årlig hvorvidt det er nødvendig å justere beløpet.
Kostnader: Vi opplever en betydelig økning i kostnaden sammenlignet med
fjorår. Noe skyldes periodeforskyvninger ift hva som blir fakturert til
barneidretten. Blant annet er en av håndballturneringene som vi deltok på i 2016
først fakturert i 2017 og således belastet 2017 regnskapet. I tillegg har vi investert
betydelig i idrettsmateriell, spesielt fotball utstyr. Vi forventer betydelig lavere
innkjøp av idrettsmateriell i 2018. Vi legger til at barneidretten er ikke belastet
baneleie for Valdervoll i hverken 2017 og 2016.

ÅRSMELDING BARNEIDRETTEN 2017
Resultat: Underskudd på kr 6 409 for 2017 (mo overskudd på kr 13 439 i fjor)
Bankbeholdning: Per 31.12.17 har vi kr 84 155 90 563 (mot kr 77 124 per
31.12.15)
Styret vurderer at likviditeten til barneidretten er tilfredsstillende sett opp mot
aktivitetsnivå og forventet aktivitetsnivå fremover.
Gruppe:
5år
(2012)

Vi har trening tirsdager kl. 17.00 til 17:45 i gymsalen på Valderøy barneskole.
Vi har 42 aktive og kjekke barn med godt oppmøte og lite frafall på hver eneste
trening. Med så mange barn er det også behov for mange trenere. Heldigvis har vi
både mange og gode trenere. Vi er ni faste trenere og to foreldre som stiller som
hjelpere hver trening hvor vi rullerer.
Trenerne er: Stephanie Farstad, Annette Lynghjem, Pauline Urkedal Wiggen,
Elisabeth Thue, Eskild Blindheim, Gunn Elin Søbstad Olsen, Ingrid DybSandnes, Sissel Agnete Storheim, Sondre Rypdal.
Trenergruppa fungerer bra og blir bedre og bedre for hver trening som går etter
hvert som vi lærer barna og hverandre å kjenne. Vi har utarbeidet halvårsplaner
som vi følger og tilpasser oss etter.
Vi har valgt å samle barna for opprop og registrering på treningene. Dette tar
mellom 4 og 6 minutter av treninga. Barna står i ring og setter seg ned når navnet
deres blir oppropt, dette for at vi trenegere også skal lære å kjenne ansiktene og
navn på barna.
Vi har mange aktive og glade barn på treningene og vi ser idrettsgleden til barna
på hver trening. De aller fleste føler seg trygge i aktivitetene og er enkle å
engasjere, mens noen trenger litt mer støtte og veiledning fra voksne. Noen
foreldre er innom som støttespiller for sitt barn.
Vi kjører aktiviteter på to saler. I den ene salen kjører vi leker som f. eks stiv
heks, haien kommer etc, i den andre salen har vi stasjonstrening. Dette synes
barna er kjempemoro!

Gruppe:
1.klasse
(2011)

Vi har trening torsdag kl. 17.00 til 17:45 i gymsalen på Valderøy barneskole.
Ved oppstart 2017 hadde vi 55 påmeldte barn og godt oppmøte på treningene.
Nå, 1,5 år etter har vi det samme antallet registrerte barn. Noen barn har sluttet,
men nye har begynt. Trenersituasjonen er fremdeles god, med ti motiverte og
dyktige trenere som stiller på nær alle treninger. Samtidig er det ingen problemer
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med å engasjere foreldrene til å hjelpe oss dersom vi trenger det. Vi har fast to
foresatte på trening og det er sendt ut oversikt over hvem som møter når.
Trenerne er: Vegard Androsen, Tor Andre Eiken, Ole Christian Farstad, Norunn
Røsvik, Hege Jacobsen Synnes, Anne Marte Vang, Dag Espen Hauge, Angel
Madrigal, Anders Ytterland og Øyvind Blindheim.
Trenergruppa fungerer godt og vi møtes ved oppstart av hvert halvår for å legge
plan for treningene. Vi forsøker å legge en plan som legger til rette for variert og
god aktivitet, men ønsker at den er veiledende slik at trenere også kan føle seg fri
om de ønsker å prøve ut nye aktiviteter.
Vi har valgt å samle barna for opprop og registrering på treningene før, men nå
stiller de bare opp og blir fordelt på salene. Vi ønsker å bruke oppmøteoversikten
i Spond som oversikt over fremmøtte barn, men opplever at flere foresatte ikke
bruker appen. Vi fortsetter å oppfordre de til det, slik at vi både får god oversikt
og god statistikk for oppmøte.
Vi har mange aktive og glade barn på treningene. De aller fleste føler seg trygge i
aktivitetene og er enkle å engasjere, mens noen trenger litt mer støtte og
veiledning fra voksne. Det er noen barn vi følger litt ekstra med på slik at vi kan
hjelpe de om de trenger det. Dette fungerer fint og vi trenere får trene alene
sammen med barna.
Vi kjører aktiviteter på to saler og ofte stasjonstrening i sal 2, den salen med
klatrevegg. Vi mener salen er godt utstyrt, men har i det siste opplevd at
musikkanlegget har vært i ustand. Vi bruker ikke dette så ofte, men ønsker å
kjøre noen danseøkter framover.
Gruppe:
2.klasse
(2010)

Vi er 45 barn registrert hvor rundt 35 barn møter på hver trening.
Vi er 9 trenere, men grunnet jobb osv, så er det som oftest 4 - 6 som stiller på
trening.
Vi kjører med delt hall og en aktivitet på hver side og sidebytte halvveis.
Tidligere hadde vi mer stasjonstrening på den ene siden, men siden vi har færre
trenere, er dette blitt vanskeligere å gjennomføre, etter jul har det vært mer
ballspill, div leker og stafetter med & uten ball.
Plan og system har blitt litt dårligere etter at Hilde slutta, men det fungerer
fortsatt.
Jeg føler fortsatt at mesteparten av barna er fornøyd med trening, og gleder seg
når jeg møter dem i garderoben på skulen.

Gruppe:
3.klasse
(2009)

Vi trener torsdag fra kl. 18.00-19.00 på barneskolen.
Vi har 23 påmeldte barn. Vi er stort sikra 18 barn i snitt på hver trening. Trenere:
Elisabeth Fylling, Kjetil Brunstad, Inger Karin Roald, Gunn Elin Søbstad Olsen
og Reidun Heltne. Tor-André Ulla Eiken og Dag Espen Hauge hjelper til ved
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behov og mulighet. Det er oppsatt liste der vi har en forelder som hjelper på hver
trening. Dette skjer på omgang der vi legger ut liste på vår facebook side. Det er
generelt vanskelig å rekruttere nye trenere.
Vi kjører først oppvarming samlet, og i noen tilfeller så kjører vi også en øvelse
samlet etter dette.(f.eks. stafett). Deretter deler vi salen i to og danner to grupper.
Prøver å ha variert leik. Aktiviteter som vi holder på med er landhockey,
kanonball, basketball, friidrett med hinderløype, hoppe på bukk/tjukkas osv.
Stivheks, haien kommer osv. Avslutter 5 – 10 minutt før, der vi prøver å samle
barna i en ring, med forskjellige øvelser/uttøyning, mens noen trenere rydder til
neste gruppe kommer. Det er en kjekk gjeng med barn.
Barn har forskjellige interesser og vi kan se at det er stor variasjon på hva hver
enkelt liker å holde på med av øvelser. Dette kan gjør at det blir alltid noen som
ikke er med og vil heller sitte og se på. Derfor har vi prøvd noe nytt de siste
treningene som har fungert veldig bra. Vi deler salen i to etter felles
trening/oppvarming, så har vi friidrett på ene siden og ball idrett på den andre
siden, her får barnet selv velge hvilken av sidene dei vil være på. Dette har
medført at gruppene blir jevnt fordelt og stort sett alle er med hele treningen. Vi
tar drikkepause ved behov, men de får selvsagt gå og drikke når det er tørste
utenom pausene.

Håndball
(2009)

I handballgruppa til J/G 8 er vi 44 barn fordelt på 26 jenter og 18 gutar. Vi har eit
godt oppmøte med lite fråver på treningane.
Hovedtrenerne er Inger Anne Urkedal, Ellen Therese Jønsson, Malin Dyb-Giil,
Helen Bjørdal, Aino Tornes og Christina Hessen. I tillegg har vi nokre kjekke
mødre og fedre som stiller som vikar på treningene og lagledere på turneringer.
Vi bruker mye tid på planlegging av treningene for å gjennomføre disse på en
god måte. Med 44 kjekke og viltre 8 åringer inne på en hall trengs dette. Det er
viktig for oss at dette skal være håndballtrening, at handballen er i hovedfokus i
all aktivitet vi gjør. Vi deler stort sett barna inn i seks grupper og kjører ulike
håndball-relaterte øvelser. Dette kan blant anna være stafetter, småspill,
hinderløype med både styrke, utenholdenhet og ballkontroll, håndballkamp,
pasningsøvelser og skuddøvelser. Å bruke ball i dei fleste øvelsar er noko vi
fokuserer veldig på, om det so er berre å holde ballen i handa i ein stafett eller ei
hinderløype. Dette gir god grunnleggende ballkontroll.
I tillegg til handballfokus har vi mykje fokus på at alle borna skal ha det kjekt og
at dei skal ha det bra. Handballtreningane skal vere ein god og trygg plass å vere
og ein stad der borna føler mestring. Miniturneringane gir oss alltid ekstra
motivasjon då dette er ein arena der vi verkeleg får sjå handballglede,
mestringsfølelse og samhold hos barna.
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I sesongen 2017/2018 har vi til no deltatt på tre miniturneringar og skal delta på
ei eller to til før sesongen er slutt rundt mars/april. Det er stor interesse for
turneringane og so å sei alle barna er med, vi stiller som regel med tre guttelag og
fem jentelag på desse.
Dette er siste året vi høyrer til under barneidretten og neste år vert vi tilhøyrande
IL Valder handball og delt i J9 og G9. Dette blir kjekt! Jentene er so heldige at
dei har eit godt og sterkt trenerteam da dei noverandre trenerane alle er mødre til
jenter. Vi håper difor at gutane våre får trenere til neste år, for dette er ein gjeng
med gutar som vi ønsker å behalde i handballen i mange år framover.
Fotball
Gutter
2009

Trenere: Tommy Eide Andersen, Vebjørn Giske, Pål Eliassen og Dag Espen Hauge
Guttene har i 2017 hatt 1 trening i uken, i tråd med barneidrettens ønske om maks 1
trening i tillegg til allidrettstreningen.
Ved oppstart 2017 var vi ca 22 gutter, men vi «mistet» 4 eller 5 gutter i sommerferien, da
det startet taekwondo treninger, og disse falt på samme dag som våre fotballtreninger.
Jeg håper at 2018 vil vise at noen av disse kommer tilbake, i hvert fall om treningene
ikke faller på samme dag.
Treningene for guttene var i 2017 stort sett lagt opp med mye spill, og litt basisøvelser,
men alt av aktivitet var med ball.
Det vi ser for oss for 2018 er fortsatt mye lek og moro, med ball, men også litt flere
øvelser som vil utvikle ferdighetene deres. Øvelsene vil selvsagt være tilpasset
aldersgruppen, og vi vil nok bruke treningsokta.no som øvelsesbank.
Guttene var i 2017 påmeldt til 4 miniturneringer i regi av SFK, og i tillegg meldte vi oss
på Blindheim Tafjord Cup.
Regner med vi kommer til å kjøre samme opplegg i 2018.

Fotball
Jenter
2009

Trenere: Nils Skottner og Roar Valderhaug
Jentene har trent 1 gang i uken gjennom sensommeren og høsten. Vi har hatt 11 jenter i
troppen og oppmøtet har vært svært bra. Sent på høsten fikk vi tilsig av en jente til, så
troppen teller nå 12 spillere. På treningene har vi vektlagt mye basisteknikk gjennom lek
og «sjef over ballen». 3vs3 banene er brukt ved enkelte treninger, og dette ser vi er svært
effektfullt for jentene. Banene med vant gjør at alle får betydelig flere ballberøringer i
spesielt basisøkter. I tillegg har fokus i treningsarbeidet vært avslutningstrening og spill.
Jentene er ivrige og viser stor glede og fin progresjon.
Jentene spiller 5er fotball, og vi har i 2017 deltatt på 4 miniturneringer, samt Tafjord Cup
og Tare Jentefestival.
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Vi ønsker å starte opp igjen treningene rundt påsketider etter avtale med barneidretten. I
2018 har vi som mål å ta mer i bruk treningsøkta.no og følge NFFs skoleringsplaner. Vi
ønsker også å kjøre et kick-off for jentene før oppstart. Planene er ikke klare, men det
finnes løse planer om vinterbading, treningssamling og bollebaking en eller annen lørdag
i februar/mars om barneidretten tillater det. Målet er å rekruttere flere jenter inn til laget.

