
Årsberetning for barneidrettsgruppa i 
Gresvik IF 2018 

                

Styret i barneidrettsgruppa har i 2018 bestått av: 

Leder Daniel Trandum 

Nestleder Trine Vehler Dahle 

Sekretær Thor Øyvind Stene 

Kasserer Eivind Pettersen 

Styremedlem 1 Espen Aabye 

Styremedlem 2 Elin Meyer 

Styremedlem 3 Magne Wiklund 

Styremedlem 4 Frode Hansen 

Fagansvarlig barneidrett Silje Lægreid 

 

Barneidretten i Gresvik IF har bestått av følgende grupper:  

 

 Gutter f. 2010 - Jenter f. 2010 

 Gutter f. 2011 - Jenter f. 2011 

 Gutter f. 2012 – Jenter f. 2012 

 Gutter f. 2013 – Jenter f. 2013 



Til sammen har Barneidrettsgruppa hatt 170 barn som har deltatt i aktivitetene i 2018. I tillegg er 

det foreldregrupper rundt de ulike lagene med mellom 5 og 8 voksne. (hovedtrener, lagledere og 

BIG styremedlem). 

Barneidrettsgruppa arrangerte «Barneidrettens dag» 1. September 2018, der alle barn som ønsket 

kunne få prøve seg på ulike aktiviteter. Dette var en vellykket dag med felles oppvarming, mange 

ivrige barn og voksne som boltret seg på gresset i Trondalen.  

 

Nye stasjoner av året var «skuddvegg» med ulike poeng på hvor man plasserer fotballen i målet, og 

en stasjon med måling av skuddhastighet. Dette var mildt sagt populære nye utfordringer! 

I tillegg hadde vi som tidligere ulike stasjoner med fokus på håndball og fotball, samt «60-meteren». 

 

Vi stilte i år med egne tekniske t-skjorter til alle deltagende barn, med klubbens nye motto «Klubben 

der alle skal trives» på ryggen. 

Dette var mulig grunnet sponsing (2. plass i konkurranse) fra Fredrikstad Energi.  

                

Antallet deltagere er økende fra år til år, noe som selvsagt er positivt. Vi ønsker likevel å involvere 

fotball-, håndball- og sykkelgruppa mer i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dette 

ønsker vi å gjøre for å sikre godt faglig innhold og god organisering og gjennomføring. 

 

BIG får støtte av Norges Idrettsforbund for å drive en idrettsskole. En idrettsskole er et variert 

aktivitetstilbud hvor barn får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer. Det legges vekt på å utvikle 

en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter, tilpasset barnas utviklingsnivå.  

Hovedmålet for BIG er å skape en interesse for fysisk aktivitet og idrett for alle, hvor allsidighet, 

glede, trygghet og variasjon står sentralt. Øvelser tilpasses til de ulike nivåer barna er på, slik at 

mestringsfølelsen bygges. 

BIG skal også skape fundamentet for senere håndball- og fotballinteresse for barna slik at 



rekrutteringen til GIF opprettholdes.  

For å oppnå dette har BIG innført følgende overordnede planer for de ulike alderstrinnene:  

Siste års barnehage/1.klasse: En treningsdag i uken med vekt på inkludering, trygghet, allsidighet, 

mestring, kroppsbeherskelse og lek med og uten ball. 

2. og 3. klasse: To treningsdager i uken. En dag med vekt på basistrening, allsidighet, mestring, 

kroppsbeherskelse, grunnmotorikk, glede og trygghet. Den andre dagen er det i tillegg til dette mer 

fokus på grunnleggende ballferdigheter på fotballbanen i Trondalen eller håndball i gymsal. 

Gruppene har deltatt på forskjellige håndball- og fotball-turneringer i distriktet (Loppetassen og 

Minirunder), som f.eks. Lervik Cup, Eat move sleep på Torp, Fredrikstad cup, Trosvik cup, 

Håndballcup i Kvernhushallen m.m. Turneringer er stas! 

J2011 var vertskap da GIF arrangerte Loppetassen runde i Gressvikhallen i november. 

G2010 og G2011 har i tillegg deltatt i seriespill i fotball. 

 

BIG har et fungerende styre som jobber kontinuerlig med barneidrettsbestemmelsene, verdier og 

holdninger for barneidretten.  

Det er avholdt trenerkurs i fotball for de trenerne som har behov for dette i BIG.  

Alle trenere og lagledere får tilbud om aktivitetslederkurs. 



Utstyrsrommet på Rød skole er velfylt med utstyr og det fylles kontinuerlig gjennom året, slik at 

trenere har det de trenger for å få til et velfungerende treningsopplegg.  

De lagene som trener utenfor Rød skole har fått noe utstyr som de har ansvar for. I 2017 skaffet vi 

oss en egen bod for utstyr i Trondalen for de lagene som driver fotballaktivitet.  

Trenerne er de viktigste ressursene for at barna har det gøy på trening og får de utfordringer de 

krever for sin alder. Vi jobber aktivt for å legge til rette for at de skal ha alle forutsetninger for god 

aktivitet med barna. 

Vi i styret arrangerer sommer- og juleavslutninger for alle trenere og lagledere der vi går gjennom 

halvåret som har gått gruppevis, deler erfaringer og har en sosial avslutning med mat og drikke som 

takk for innsatsen. 

Fagansvarlig Silje Lægreid har gjort en flott innsats ved oppstart av nye lag (2013) denne høsten. 

Hun har ledet treningene for begge gruppene i starten fram til foreldregruppene ble etablert, og har 

også deltatt på innledende foreldremøter. Hun har også deltatt som klubbens representant på FRIDs 

årlige arrangement på Hankø, sammen med bla. hovedleder. 

Deltagere fra BIG styret arrangerte sammen med hovedstyret natursti fra Trondalen til Sprinkelet 

under Gressvik-dagene i september. 

 

I 2018 har vi hatt særlig fokus på rekruttering og vi har startet vår egen Facebook-gruppe som har 

ukentlige innlegg fra aktiviteten ute i lagene. Denne siden har fått god oppmerksomhet så langt. Vi 

har i tillegg hatt våre «faste» utsendelser med infoplakater til barnehagene og skolene, ved årets 

oppstart og før Barneidrettsdagen. Jeg ønsker her å gi Magne Wiklund litt ekstra skryt når det 



gjelder sosiale medier og utsendelser, da han har vært en sterk pådriver for å gjennomføre det vi 

har ønsket å oppnå. 

Vi ønsker å forsterke samarbeidet med fotball- og håndballgruppa, for best mulig å forberede våre 

lag som går over på en ny hverdag i klubben. Dette krever mer av nøkkelpersonene rundt lagene i 

forhold til planlegging og ikke minst økonomi. Fotballeder har fremmet et forslag om å ha en egen 

«overgangsansvarlig» i fotballavdelingen som hjelper de nevnte lagene i oppstarten. Håndballeder 

synes også at dette er en god ide. Vi i BIG støtter dette forslaget fullt ut, en slik person vil være til 

stor hjelp. 

Til slutt vil jeg takke alle frivillige foreldre som har stilt opp som lagledere, styremedlemmer, 

trenerne og hjelpetrenere gjennom 2018. Vi gleder oss til dette nye året og er klare for å skape enda 

mer idrettsglede, ta imot et nytt kull med barn, samt å holde trykket oppe på fortsatt god 

rekruttering til GIF. 

 

For Barneidrettsavdelingen i Gresvik IF 

 

Daniel Trandum  
Leder 

 


