
ÅRSMELDING 2009 
 

BARNEIDRETTEN - IL SKARPHEDIN 
 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 

PERIODEN 26. MARS 2009 TIL 18. MARS 2010 

 
På årsmøtet til Barneidrettsgruppa 26. mars 2009 fikk styret følgende sammensetning: 

Leder:  Helge Nymoen 

Kasserer: Sylvia Haugenes 

Styremedlem: Heidi Strand Paulsen, Bjørnar Nesje, Olav Kasland 

Valgkomité: Styret utgjør valgkomitéen 

 

Trenerkoordinator: Heidi Strand Paulsen 

 

ADMINISTRATIVT 
Styret har i perioden etter årsmøtet 26.mars 2009 hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker.  

 

ANSVARLIGE FOR ÅRSKULLA 
2000/01 Heidi Strand Paulsen 

2002  Bjørnar Nesje, Trond Barlaup, Turid O Gundersen 

2003  Jorunn Kolstad, Runar Elvestad, Kristin Momrak, Helge Holtan 

2004  Anita Hellestad, Aase H Gjerde, Kristin M Sundby, Brynjulv Eika 

2005  Lise Brekke, Rune Arnesen 

 

OM BARNEIDRETTEN I IL SKARPHEDIN 
Idéen bak barneidrettsgruppa er å tilby barn i Bø-samfunnet et bredt spekter av leik, aktivitet 

og idretter. I tillegg er det mulig for andre grupper i Skarphedin og andre idrettslag til å 

presentere sin idrett på en god måte. Dette kan igjen hjelpe til i rekruteringsarbeidet til 

idrettslagene i fremtiden. 

 

AKTIVITETSOVERSIKT 
Andre særgrupper i Skarphedin og andre klubber/lag har presentert sin idrett i barneidretten  

for ett eller flere årskull. Dette har vært friidrett, alpin, håndball, langrenn, orientering, 

ridning, skiskyting, golf. 

 

Årskullansvarlige har instruert i mange ulike aktiviteter: 

Ballbasis, basistrening, dans, skiskyting, friidrett, langrenn, friluftsliv, innebandy, leik, 

motorisk trening, rytmikk, skøyter, ski, alpint, svømming, fotball, turn, golf og ridning. 

 

Det har vært ca 120 aktive barn i Barneidretten i 2009 – en nedgang på på 10 fra året før – og 

en nedgang på 23 fra to år tilbake. Denne nedgangen er noe vi holder øye med og jobber for å 

stoppe (se avsnittene ”Barneidrett og allsidighet” samt ”Arbeidet fremover”). 

De ulike årskulla er ledet av foreldre med interesse av at aktiviteten skal være av høy og god 

kvalitet.  

 

Aktivitetstilbud for 4-åringer startet i 2007 og denne gruppen skiller seg ut fra de andre ved 

følgende: 

 Aktivitet annenhver uke i motsetning til ukentlig for de eldre gruppene. 

 Foreldre må selv være med og bidra under aktivitetene. 

 Foreldrebetaling på 150,- mot 250,- for de andre gruppene. 

I 2009 har det vært 12 stk på denne gruppen, som er noen færre enn tidligere år. 

 



Juleavslutningen ble i fast tradisjon gjennomført som tidligere år: felles fakkelmarsjen fra Bø 

barneskule rundt Grivimoen og Sanda.  

 
 

ØKONOMI 
Gruppa har solid økonomi, og sum egenkapital ved årets utløp (31.12.2009) var på kr 68.262,- 

en økning fra året før som var 49.228,-. 

De viktige inntektskildene er treningskontigent (ca kr 20.000,-), støtte fra KIM  

(kr 3.000), gave fra Bø Sparebank (kr 15.000,-) , gave fra Sparebank1 (kr 4.000,-), LAM - 

Lokale aktivitetsmidler (kr 25.000,-) 

Regnskapet for 2009 viser et positivt årsresultat (overskudd) på 18.518,-. Årsakene til dette er 

en reduksjon i kostnadene grunnet mindre utgifter til leie i Gullbring, mindre kjøp av utstyr, 

ikke dansing og mindre utgifter til gaver/premier enn busjettert. 

 

BARNEIDRETT OG ALLSIDIGHET 
Vi har i 2009 – som i 2008 – hatt noen diskusjoner omkring temaet tidlig spesialisering. 

Bakgrunnen er fotballgruppas- og håndballgruppas treningstilbud til 7-8 åringer som vi mener 

går på bekostning av mer allsidig aktivitet. Dette gjelder da i vintersesongen da vi skulle 

ønske at ski- og skøyteaktiviteter ble foretrukket fremfor innendørsaktiviteter.  

Konsekvensen av at særgrupper  - spesielt i ”populære” idretter som fotball og håndball – 

tilbyr trening for 7- og 8-åringer er en vesentlig reduksjon av aktive innenfor Barneidretten, 

som igjen fører til mindre inntekter, dårligere aktivitetstilbud og lavere interesse/”status” for 

Barneidretten. Vi mener det er uheldig at ikke 7-, 8- og 9-åringer får prøve seg på den 

allsidigheten som Barneidretten tilbyr, og konstaterer at det er de svakeste som taper mest på 

dette, siden de mest ressurssterke har kapasitet og anledning til å være med på flere aktiviteter 

som gir de den allsidigheten som vi mener er bra. 

Undersøkelser viser at av de som kun driver med én type aktivitet vil en stor del av disse ila 

tenårene slutte å være aktive fordi de etterhvert ikke syns de er gode nok. Samtidig syns de da 

at de er for gamle til å starte med en ny type aktivitet og blir dermed fysisk passive. 

 

VURDERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2009 
På årsmøtet i 2009 ble følgende punkter vedtatt: 

 Avklare Bø-idrettens holdning til særgruppetrening for dei yngste aldersbestemte 

gruppene. 

Kommentar: Barneidretten har informert dei to største gruppene - fotball og håndball - om 

problemstillingen rundt for tidlig spesialisering, og konkludert med at vi foreløpig ikke 

fremmer noe konkrete tiltak. Barneidrettsgruppa forsøker i første omgang å tilby 

aktiviteter som gjør det attraktivt for de eldste å fortsette i barneidretten. 

Vurdering: Utført. 

 Holde kontakt med de andre gruppene i IL Skarphedin og ta initiativ til at disse får 

presentert sin idrett for de ulike aldersgruppene i barneidretten. 

Vurdering: Utført. 

 Tilby kurs og kompetansehevende tiltak for trenere og aktivitetsledere knyttet til 

barneidretten. 

Vurdering: Utført. 

 

ARBEIDET FREMOVER 
Styret anser det som forsatt viktig å synliggjøre for politikere og andre i bygda hvilken viktig 

oppgave Barneidretten har for barn i Bø. 

For 2010 ønsker vi å se på muligheten for å sette inn litt ekstra ressurser på den eldste 

gruppen for om mulig å gjøre det enda mer attraktivt i være med på barneidretten. 

Se forøvrig handlingsplanen for 2010. 

 



TAKK 
Styret vil takke alle trenerne og andre som har bidratt til å gi barn og unge et godt 

aktivitetstilbud gjennom Barneidretten i 2009, og også takke for all støtte fra Bø Kommune,  

Bø Sparebank og Sparebank 1. 

 

Bø, 17. mars 2010 

 

 

 

Helge Nymoen  Sylvia Haugenes   Heidi S. Paulsen 

Leder    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

 Bjørnar Nesje     Olav Kasland 

 Styremedlem     Styremedlem 


