
ÅRSMELDING 2012 

BARNEIDRETTEN - IL SKARPHEDIN 
STYRETS ÅRSMELDING FOR 

PERIODEN 22. MARS 2012 – 22. MARS 2013 

 
På årsmøtet til Barneidrettsgruppa 22. mars 2012 fikk styret følgende sammensetning: 

Leder:   Bjørnar Nesje  

Kasserer:  Unni Eek 

Styremedlem:  Aud Elin Lio, Øystein Sisjord, Anita Hellestad 

Valgkomité:  Styret utgjør valgkomitéen 

Trenerkoordinator:  Anita Hellestad 

 

ADMINISTRATIVT 
Styret har i perioden etter årsmøtet 22.mars 2012 hatt 4 styremøter.   

 

ANSVARLIGE FOR ÅRSKULLA  
2002/2003/2004 Marianne Strandberg, Rune Mathisen 

2005   Peter van der Ende, Ruth Astrid Myhra, Halvor Hvilen, Ivar Sund  

2006   Øystein Heggelund, Frode Tvinde, Vigdis Lund, Maria Forberg 

2007   Runar D. Elvestad, Nina Rinde Kåsa, Anette Winkelmann, Nina Espedalen  

2008:    Wenche Merethe Kåsa, Birgitte Broshaug, Anita Hellestad  

 

 

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 å presentere sin idrett på en god måte. 

Dette kan igjen hjelpe til i rekrutteringsarbeidet 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 og 

skyting. 

 

Årskullansvarlige har instruert i mange ulike aktiviteter: 

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

rytmikk, skøyter, ski, alpint, snowboard, svømming, fotball, turn, golf og ridning. De ulike årskulla er ledet 

av foreldre med interesse av at aktiviteten skal være av høy og god kvalitet.  

 

Det har vært ca 160 aktive barn i Barneidretten i 2012 – et tilnærmet likt antall som året før.  

Styret i Barneidretten har fortsatt å prioritere de eldste årskullene, som i år er slått sammen til en gruppe med 

tre årskull.  

 

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 300,- for de andre gruppene. 

 

I 2012 har det vært 28 barn registrert på denne gruppen, en nedgang fra 39. 

 

Juleavslutningen for alle Barneidrettens barn ble i 2012 arrangert som fakkelløype fra skøytebanen i 

Gullbring opp gjennom skogen til parkeringsplassen ved Bø kyrkje. Styret stod servering, og 

tilbakemeldingene på arrangementet var veldig gode.  



ØKONOMI  
 

Barneidretten har tilfredsstillende økonomi. Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 11998, mot et 

overskudd på kr. 8528 for 2011. Pr. 31.12.2012 var egenkapital på kr. 54928.  

 

De viktige inntektskildene har vært treningskontigent kr 34775, tilskudd fra NIF kr 32000,- og avtaler med 

lokale sponsorer kr 8000.  

 

Barneidretten har i 2012 vært mindre aktiv enn tidligere hva gjelder søknader om støtte fra ulike instanser. 

Dette gjenspeiles i resultatet for 2012, og gir klare føringer for hvor innsatsen i 2013 må ligge.  

 

VURDERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2012 
På Barneidrettens årsmøte 2011 ble følgende handlingsplan vedtatt:  

 

 Fortsatt yte ekstra innsats for de eldste gruppene for å beholde majoriteten av de som er med 

sesongen 2011-2012. Utført i 2012. 

 

 Aktivt oppsøke andre særgrupper i IL Skarphedin og sørge for at disse får presentert sin idrett for de 

ulike aldersgruppene i barneidretten. Styret ønsker å tenke nye aktiviteter og nye målgrupper denne 

perioden. Styret vil i enda sterkere grad markedsføre aktivitetene våre mot alle årskull på begge 

barneskolene i Bø, samt barnehagene. Delvis utført i 2012.  

 

 Tilby kurs og kompetansehevende tiltak for trenere og aktivitetsledere knyttet til barneidretten. 

Avtalt utført i 2013.  

 

 

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 2013 ønsker styret fortsatt å prioritere de eldste årskullene, og på samme tid gi et best mulig tilbud til de 

andre gruppene. Barneidretten ønsker fortsatt å gi et spennende, variert og konkurransedyktig tilbud til barn 

som ønsker allsidig aktivitet framfor spesialisering. Til dette trenger vi engasjerte foreldre med klart blikk 

for variert og sunn aktivitet innenfor gode rammer. Rekruttering og oppfølging av trenere til våre aktiviteter 

må være høyt prioritert. Styret fortsetter også arbeidet med å søke støtte i det lokale næringsliv for å styrke 

de økonomiske mulighetene til fritt å velge aktivitetstilbud. En klar prioritering for 2013 må ligge i å søke 

støtte fra flest mulig instanser for å sikre økonomien videre.  

 

TAKK 
Styret vil takke alle trenerne, ledere og foreldre generelt som har valgt å delta i Barneidrettens arbeid i 2012. 

Spesielt vil styret takke Bjørnar Nesje som på årsmøtet avslutter sitt verv som leder. Takk for engasjement 

og dyktighet til Barneidrettens beste. Sist men ikke minst vil vi også takke for all støtte fra Bø Kommune, 

Bø Sparebank, Sparebanken Sør og øvrig lokalt næringsliv som til sammen muliggjør sunne, allsidige 

aktiviteter gjennom Barneidretten. 

 

Bø, 21. mars 2013 

 

Bjørnar Nesje    Anita Hellestad   Øystein Sisjord 

   Leder   Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

 

   Unni Eek     Aud Elin Lio 

Styremedlem     Styremedlem 


