ÅRSMELDING FOR BARNEIDRETTSGRUPPA I
ØRNES IDRETTSLAG

Årsmøte på klubbhuset, 12. februar 2017 kl 19.00
Barneidrettsgruppa i Ørnes IL tilbyr ulike aktiviteter for alle barn opp til og med 6. klasse.
I 2016 har vi valgt å utvide allidretten tom. 7. klasse. Om vinteren er fokus rettet mot
«allidrett», der formålet er å gi ungene en time fysisk aktivitet per uke, preget av allsidighet
og lek. Sesongen 2016 har vi samarbeidet med ulike klubber og foreninger i nærmiljøet for å
kunne optimalisere tilbudet vårt. Samarbeidsklubbene har stilt med egnede instruktører. Til
gjengjeld har de mottatt en økonomisk kompensasjon, samt hatt rekrutteringsmuligheter
med nye medlemmer. Samarbeidet har vært spennende og lærerikt både for barn og
voksne.

Styrets arbeid
Styret i barneidrettsgruppa har i år bestått av Ida-Kristin Olsen (leder), Therese Moen
(nestleder) , Eirik Bones (medlem), Kim Aronsen (medlem), Aud Olsen (medlem) og Veronica
Rasmussen (medlem).
Ida-Kristin, Therese, Eirik, Kim og Aud har valgt å gå ut av styret i februar 2017. Vi har
jobbet med å få nye medlemmer. Vi har vært heldige å få Maren Støre Rangvaldsen (Valgt
for 2 år) og Anita Sannes (Valgt for 2 år) med i styret fra Februar 2017.
Det har vært avviklet jevnlige styremøter ved behov, noe som har fungert veldig bra.
«Åpen hall» for barn i aldersgruppen 0-6 år
Barn i alderen 0-6 år har fått tilbud om “åpen hall”, en time pr uke hvor foreldre og barn
samles til frilek i hallen. To foreldre har ansvar for å låse opp hallen.
Allidrett for barn i aldersgruppen 6-12 år

I 2016 har Erik Bjørnstad og Lene-Marie Olsen vært trenere for 1. & 2. klasse. Rikke
Johansen, Petter Dybvik og Marianne Johansen har vært trenere for 3. & 4. klasse. Marianne
Johansen har også vært trener for 5., 6. og 7. klasse
I løpet av året har ungene i Ørnes IL fått prøvd seg på idretter som hall aktivitet, innebandy,
håndball, klatring, friidrett, orientering, skøyter og ski. Dette har gitt stor glede både for
liten og stor. Ørnes IL sitt formål med organiseringen er å skulle kunne gi alle barn i ØIL en
mulighet til å oppleve mestring.
I midten av november 2016 ble det organisert minihåndballturnering i regi av ØIL. Denne
holdt sted i Ørneshallen. Alle idrettslag i Meløy kommune, Tjongsfjord, Jektvik, Splint og
Nygårdsjøen ble invitert. Det var over 100 deltakere, en dag med full fart og mye moro fra
morgen til kveld.

Fotball i aldersgruppen 6-12 år
I sommerhalvåret er det fotball som er hovedaktivitet for ungene i ØIL. Med treninger og
kamper er dette noe som er veldig attraktivt utover sesongen. Vi har deltatt på de
tradisjonelle turneringene i nærområdet på Neverdal, Reipå og Halsa. Sesongen 2016 stilte vi
med 10 lag i serien, både gutte og jentelag.
Det har vært stor aktivitet og mye moro for barna å delta på dette og dugnadsånden blant
foreldrene har absolutt vært til stede.
Vi har i 2016 fortsatt med fotball på vinterhalvåret for 4-6 klasse. Denne treningen har holdt
sted i Reipåhallen på tirsdager.
Vi har investert i nye fotballdrakter. Draktene ble utlevert/innlevert med signatur fra
foresatte. Dette synes vi har fungert bra.

Dugnad og økonomi
I 2016 var kontingent og treningsavgifter for ØIL:
• Medlemskontigent ØIL:
300,- for enkeltmedlem
600,- for familiemedlemskap
• Treningsavgift fotball vår/høst:
250,- pr deltaker
• Treningsavgift allidrett vår/høst:
375,- pr deltaker
• Treningsavgift åpen hall:
200,- pr deltaker (deltakere trenger ikke betale
medlemskap)

Dugnader har vært kafèsalg på klubbhuset og under “åpent hus” i regi av Meløy kommune
samt et kakeboks salg i November 2016.
Evaluering
Det virker som at ungene har et tilfredsstillende tilbud å gå til og at dem koser seg under
treningene. Vi har brukt en del tid på å få trenere til allidretten. Vi er veldig fornøyd med at
samarbeidsklubbene stiller med instruktører og dette gir et variert tilbud til barna som da får
prøvd seg i flere grener. Styret i barneidretten vil påpeke at dugnadsjobbing er den viktigste
inntektskilden vår, og uten den vil aktivitetstilbud og treningsavgifter påvirkes.
Ørnes IL har egen hjemmeside på www.ørnesil.no, samt egen side på facebook der
informasjon legges ut fortløpende. I tillegg har styret i barneidretten egen e-postadresse:
barneidrettenoil@gmail.no . Styret har også opprettet en egen facebookside for
fotballtrenerne. Bruk vår hjemmeside aktivt og lik oss på facebook og ikke glem å sette
grasrotandelen på Ørnes Idrettslag!
Februar 2017
Styret i Barneidrettsgruppa Ørnes IL

