
ARSMELDING IDRETTSSKULEN 2012. 

Vi starta 2012 med siste gangane med sV0mming 3.jan og 10 jan. Det 

var 30 barn pameldte til denne aktiviteten, Torje Bj0rneseth var 

instrukt0r. Stor forskjell pa SV0mme ferdigheten til barna. 

SKYTING OG INNELEIK! 

Etter sV0mminga starta vi med skyting fra 5.kl til 7. kl. Det var Kruger 

som var instrukt0r. Det krevde ogsa att vi fra styret samt foreldre 

stilte OPP som vakter! Denne aktjvjteten faIt j god jord med bade 
jentene og guttene. 21 stk var pameldte. 

For den yngste aldersgruppa (2.kl-4.kl ), og dei som ikke ville VCEre 

med pa skyting, hadde vi inneleik. Det var forskjellige aktiviteter og 

leikar, som Kristin Grebstad hadde ansvar for. 13 stk var med pa 

dette. 

Vi hadde skyting og inneleik 6 tirsdager. Fra 18.januar og til 

vinterferien. 

SKI/SLALOM/SNOWBOARD. 

Etter vinterferien og fram til paske hadde vi tilbud om ski, slalom og 

snowboa"rd. Dette hadde vi pa fjellsCEtra. 

Skileiken var en tilbud til dem yngste fra 2.kl -4 .kl, Det var veldig fa 
pameldte fra 4.kJasse. Etter tilbakemeldinger fra foreldre, var barna i 

den aldersgruppa begynt a ga litt lei av dette. Dei fikk derfor til bud 



om slalom eller snowboard. I alt pa ski-Ieik var det 9 stk pameldte fra 

2.kl og 3.kl. Som i ar som i fjor har det veert sveert vanskelig og fa 

instrukt(Z)rer til denne vinter sporten. Men vi var heldige og fikk med 

flere ungdommer. Robin J(Z)rgensen var instrukt(Z)r pa skileik. 

Slik vi tr(Z)bla i begynnelsen fikk vi ikke begynne med ski da vi hadde 

plan1agt, og starta en uke etter vinterferien. 01e Hobert Str(2jmme tok 

pa seg instrukt0r for dem som var pameldte til snowboard, var i 

utgangspunktet 2 stk pameldte. Det vart slik att han sammarbeidet 

med instrukt0ren for slalom, Syver Torsvik. Slalom gruppa var mest 

og antall barn var 15 stk. Sa det blei en samla idrettsskule gjeng pa 

26 . Tross ung alder pa vare instrukt0rer i ar gikk dette helt fint. Fikk 

gode tilbakemeldinger fra "gutta" pa slalom og snowboard . 
.; 

TROLLSKOGEN 1 

Di to siste onsdagene i April og f{l)rste i Mai hadde vi base i 

TroHskogen i Straumgjerde. Her var det 21 stk sam varmed. Ego, 

Julie, hadde ansvaret oppi skogen. Den f0rste gangen fikk vi med oss 

2 damer fra R{l)de kors, som hadde med seg flere "anne"dukker og 

forskjellig utstyr. Vi hadde nemlig f{l)rstehjelp. Her var faktisk aile 

uredde og ville pnl)ve HLR pa dukkene, t{l)ffinger. Det ble kort og greit 

litt teori om hva vi gj{l)r om vi ser noen bevistl{l)se. Dette var veldig 

greit for bade barna og dei voksne som var med. Vi hadde ogsa om 
; 

sar/kuttskader der barna fikk pr{l)ve a bandasjere hverandre. Ivrige og 

leerevillige. Den andre onsdagen fikk barna lage til bal plasser og sette 

opp di lavvoene som var {l)delagte. Og klargj(Z)re skogen til avslutninga 

for idrettsskule aret til uka etterpa. Den siste onsdagen var foreldre 

og s{l)sken invitert til a veere med pa grill kveld. Hver familie hadde 

med p{l)lser og det di ville spise. Vi i styret hadde med deig til a ha pa 
... 

p(Z)lsene eller steke de som boiler. Vi hadde kaffe og saft. Vi hadde 4 



bal rundt i skogen. Det var reint koselig og kjekt. Etter dette tok vi 

ferie og avslutta idrettskule aret. 

DANS! 

Etter h0stferien 2012 starta vi pa att med ett nytt idrettsskule are Vi 

begynnte med dans 24 okt. Her flkk vl Anne Brltt Hjortdal og Henrik 

Smith fra frilynde til aV(Ere instrukt0rer. Vi har holdt til pa 
grendahuset i Velledalen. Dette har vi hatt onsdager og her var heile 

26 stk ! pameldte, 9 t0ffe gutter. Den siste gangen med dans er 5 

.desember. Da bHr det ei lita oppvisning elV barna og vi skal servere 

gl0gg og saft. Foreldre og s0sken er inviterte. 

Lin FRA ARET 2012. 

Fra a ga fra 6 stk i styret til a vcere 4, har vcert noe hardt. Vi fikk inn 

Veronica Ulriksen som ny i styret. Fra f0r var Julie, Mette Ulvestad og 

Janne Drabf0s. Det har vcert vanskeHg og fa til ett styrem0te. Og 

derfor har mye vcert opp til leder, og info har gatt over tlf og mail. Vi 

har hatt 2 styrem0te i are Sist 30 sept -12. Da gikk vi gjennom hva 

slags aktiviteter vi skal ha det kommende aret. Detblir som tradisjon 

tru sV0mming etter nyttar. J0rgen Grebstad har tatt pa seg instrukt0r 

jobben her. Vi har ogsa fatt kj0pt inn 2 lavvoer og 3 vaffeljern til a ha 

pa ba1. Dette gter vi oss tit a bruke, og har derfor setta opp aktivitet tit 

dette til varen. Som leder har jeg setta inn i lokalavisa, 

Sykkylvsbladet, bilder og pnz)vd a skrive om hva vi har gjort pa ulike 
," 

aktiviteter. Pr0ve a kaste !itt Iys over den eneste idrettsskulen i 

bygda, og reklamere for foreldre og barn i Velledalen og 

Straumgjerde. Fatt gode og kjekke tilbakemeldinger. Ogsa telefoner 

om foresp0rsler om pamelding fra andre plasser i bygda. Har ogsa 



sent info fortl(z)pande til Atle som han kan legge ut pa velledalen.net 

sida. Kan og skal bli litt flinkere til det. Alt i alt har det vcert ett kjekt 

og positivt idrettsskule ar! 

Julie Brochmann, leder for idrettsskulen. 

.'-' 
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