Årsrapport fra Young Active
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Om Young Active
Young Active er Nordland idrettskrets store ungdomssatsing. Idéen er å motivere idrettslag og
utvalgte ungdommer til å starte opp treningsgrupper (kalt YouAct-grupper) med variert
aktivitet, der fokus er mestringsopplevelser framfor konkurranse.
Young Active er tenkt som et tilbud til de som har droppet ut av idretten eller aldri begynte
men også de som aktivt driver på med idretten. Forhåpentligvis kan tilbudet hjelpe til å holde
på ungdom lengre og hjelpe dem inn i idretten igjen.
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Young Active legger ikke press på å bli best, og det er utøverne selv som bestemmer hva
målet med økta er. Det er ingen utstyrspress eller krav til prestasjoner og ungdommen velger
selv hvor ofte de ønsker å komme på trening. Tilbudet er ment for ungdom mellom 13-19 år,
og er gratis for alle som er medlemmer i idrettslaget.
Tanken er at ungdom selv skal bestemme hva de vil trene og hvordan, og for å kunne trene og
lede jevnaldrende kurses ungdom gjennom Lederkurs for ung og Aktivitetslederkurset i regi
av Nordland idrettskrets.
Young Active ble startet opp på Ørnes Høsten 2015, etter at 7 ungdommer fra klubben hadde
deltatt på aktivitetslederkurs i Bodø under idrettskonferansen 2015.

Trenere og Kursing
Fra oppstart 2015 var det 7 trenere i Young Active. Før oppstart Høst 2016 hadde 4 av disse
trappet ned sitt engasjert i Young Active på bakgrunn av flytting og skole. Sommeren 2016
deltok 2 trener på Aktivitetslederkurs for ungdom i 3-5 Juni i Saltstraumen, hvorav 1 var ny i
trenerrollen. I løpet av høsten ble det på nytt satset på å kurse nye ungdommer, med stor
suksess. 6 Ungdommer deltok på ungdommens idrettshelg, under idrettskonferansen 2016 og
4 på i Lederkurs for Ungdom i Bodø 18-20 november.

I løpet av Høsten 2016 ble de 3 gjenværende trenerne fra året 2015 supplert med 6 nye
ungdommer slik at tallet for antall trenere var 9 ved utgangen av 2016. Noen trenere ønsker
ikke å delta på flere kurs, mens de resterende nye trenerne trolig vil ta flere kurs i 2017.
Enkelte trenere har gitt signaler om at de ikke ønsker å ha treninger oftere enn hver 3 uke og
dette er det tatt hensyn til i fordeling av treninger. Young Active ønsker alle trenerne
velkomne på trening hver gang men delegerer ansvaret for å planlegge og gjennomføre økten
til 2-4 ungdommer, og det er viktig at ingen må lede treningen alene men at man alltid har
noen å støtte seg på.
Planleggingen av selve øktene ble i 2016 gjort på forskjellige måter. Mens man i starten av
2016 valgte å la treningen bli til ettersom den utspilte seg og/eller planlegge muntlig 15 min
før, valgte man ved oppstart Høst 2016 å bruke øktplan som et verktøy. I starten ble de nye
trenerne alltid paret opp med en erfaren trener som ofte hadde en øktplan klar før treningen,
som de gjennomgikk ca. 15 minutter før terningen startet. Etter hvert møttes de som skulle ha
treningen 15-30 min før for å sammen planlegge aktiviteten. Ved utgangen av 2016 hadde de
nye trenerne tilegnet seg mye kunnskap og erfaring og planla og gjennomførte treningsøkter
selvstendige.

Trenerne har en egen gruppe på facebook som de bruker for å kommunisere hvilken idrett
som skal trenes og hvem som er ansvarlige for treningen hver gang, samt eventuelle annen
kommunikasjon (kurs, oppdrag, nye sipper).

Det ble også arrangert fysiske møter mellom trenerne i 2016 utenom vanlig planleggingstid
før treningen. Her ble utfordringer, verv, kurs og aktiviteter gjennom året, innkjøp av utstyr
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og markedsføring diskutert og bestemt. Det var et ønske å avholde en felles sosial kveld for
trenerne ved utgang 2016, men arrangementet ble forflyttet til start 2017.

Promotering
Young Active opprettet en facebook side utad Høst 2015 som ble brukt til å reklamere for
tilbudet. Det ble også i 2016 hengt opp plakater på ungdomsskolen. Man opprettet i løpet av
2016 en egen favebook side for deltakerne på Young Active for de av deltagerne som hadde
facebook.

Aktiviteter og deltagere
Young Active skriver aktivitetsplaner som følger skoleåret, og derfor følger aktivitetsplan for
både 2015-2016 og 2016-2017. Young Active hadde vår 2016 treningstider 19.00-20.00
Tirsdag og Høst 2016 trening 19.00-20.00 Mandag i Ørneshallen.
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Noen av terningene var planlagt på forhånd, mens andre sto åpne og ble planlagt på
bakgrunn av hva ungdommene som møtte opp vill gjøre. Det å ha planlagt all aktivitet i
god tid samt ha en øktplan klar før trening er en fordel: men det tar vekk ungdommene
som kommer på trening sin mulighet til å velge hva de vil trene. For å kompensere for
dette prøver trenerne og spørre ungdom på treninger og planlegge lignende økte nest gang.
Oppmøtet på treningene har vært varierte i 2016. De sank ved inngangen av 2016 og det
henger trolig sammen med at Young Active spilte handball, vi så og at interessen for å
komme på trening sank mot sommerferien og det var da de siste treningene bare 5-7
stykker på treningen.
Ved oppstart igjen høst 2016 startet det med dårlig oppmøte de 2-3 første gangene før
mellom 20 og 30 ungdommer deltok på treningen. Antall aktive ungdommer har gikk litt
ned mot Jul, og stabiliserte seg på rundt 20 stk hver trening. Det har vært en utfordring
som Young Active måtte ta tak i at ikke alle ungdommene som kom på trening var
medlem i idrettslaget. Retningslinjene ble fra høsten av at ungdom som ikke var
medlemmer kunne få komme på trening og prøve mellom 1 og 3 ganger før man ga
beskjed om at de måtte melde seg inn i ØIL. Dette resulterte i at noen ungdommer ikke
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returnerte til trening, og ikke meldte seg inn. Særlig gjaldt dette ungdom som allerede var
medlem i andre idrettslag som Neverdal IL og Reipå IL.

Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg
Sammen med Runa Møller Tangstad (Young Active Brønnøysund) holdt Sirianna Stormo
Pettersen innlegg om Young Active, hvor ØIL ble brukt som suksess eksempel på og støtte i
klubb og resultat blant ungdom, foredrag på både idrettskonferansen i Nordland 2016 og
Ungdommens idrettshelg 2016 i Trondheim.

Trenerne i Young Active har i løpet av 2016 påtatt seg oppdrag på vegne av kommunen under
blant annet åpent hall med ansvar for allidrett eller ungdom.

Young Active Ørnes ble brukt som materiale til en reklamefilm om Young Active som dere
kan se her: https://www.youtube.com/watch?v=ALMsRPF7d8U

Utfordringer og veien videre
Young Active skal fortsette å videreutdanne unge ledere i 2017, og det er forventet at
prosjektet Young Active vil videreføres som et nasjonalt prosjekt basert på samarbeid mellom
alle idrettskretsene i Norge.
En annen utfordring er det store aldersspennet blant deltagerne, og en hovedstamme bestående
av 13-14 og delvis 15 åringer. Dette er og tilfellet hos blant annet IL Vega, hvor det og
rapporteres om at de ungdommene som er på trening er de som ikke trener andre sporter. Vi
har i Young Active Ørnes en jobb å gjøre for å skape et bedre sosialt miljø for deltakerne 1619 og få disse på treningen, men dette menes det å skape en stamme som stiller opp på trening
for hverandre. En mulighet er å dele treningstider eller dele hallen og kjøre to treninger
parallelt.
Young Active Ørnes må også vurdere om de skal ha en mere fastsatt plan for hvilke
aktiviteter de skal drive gjennom året og har flere ideer for aktiviteter som kan gjennomføres i
helgene for å styrke det sosiale fellesskapet blant de som allerede er på trening samt rekruttere
nye gjerne litt eldre ungdommer. Sistnevnte håper vi å gjøre gjennom å øke kompetansen
blant trenerne slik at vi kan drive med idretter som turn og friidrett som i mye større grad er
individuelle idretter og derfor kanskje kan appellere til litt eldre ungdommer.
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Young Active må også diskutere hvordan man kan holde på de ungdommene man har,
gjennom å skape et godt trenignsmiljø og sosialt miljø blant deltagerne samt følge de opp
tettere.
Young Active planlegger også å kjøpe inn nytt utstyr, i tillegg til å forhåpentligvis tillegne seg
nye kompetanse som følger at vi fikk innvilget søknaden vår om midler fra idrettskretsen.

Prosjektet Young Active fikk i 2016 et godt fotfeste blant ungdom, og har i dag en solid gjeng
trenere som sammen kan lede prosjektet videre i 2017.
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Sammendrag Årsrapport Young Active
Young Active er Nordland idrettskrets store ungdomssatsing. Idéen er å motivere idrettslag og
utvalgte ungdommer til å starte opp treningsgrupper (kalt YouAct-grupper) med variert
aktivitet, der fokus er mestringsopplevelser framfor konkurranse.Young Active er tenkt som
et tilbud til de som har droppet ut av idretten eller aldri begynte men også de som aktivt driver
på med idretten. Forhåpentligvis kan tilbudet hjelpe til å holde på ungdom lengre og hjelpe
dem inn i idretten igjen. Young Active legger ikke press på å bli best, og det er utøverne selv
som bestemmer hva målet med økta er. Det er ingen utstyrspress eller krav til prestasjoner og
ungdommen velger selv hvor ofte de ønsker å komme på trening. Tilbudet er ment for
ungdom mellom 13-19 år, og er gratis for alle som er medlemmer i idrettslaget. Tanken er at
ungdom selv skal bestemme hva de vil trene og hvordan, og for å kunne trene og lede
jevnaldrende kurses ungdom gjennom Lederkurs for ung og Aktivitetslederkurset i regi av
Nordland idrettskrets. Young Active ble startet opp på Ørnes Høsten 2015, etter at 7
ungdommer fra klubben hadde deltatt på aktivitetslederkurs i Bodø under idrettskonferansen
2015.
Fra oppstart 2015 var det 7 trenere i Young Active, 4 sluttet og 6 nye kom til.
Sommeren 2016 deltok 2 trener på Aktivitetslederkurs for ungdom i 3-5 Juni i Saltstraumen, 6
Ungdommer deltok på ungdommens idrettshelg i oktober under idrettskonferansen 2016 og 4
på i Lederkurs for Ungdom i Bodø 18-20 november. Trenere i 2016 har vært David Braseth,
Kristin Svendsgård, Annie Engen, Emilie Knudsen, Kim Andre Andersen, Sirianna Stormo
Pettersen, Celine Drevland, Petter Dypvik, Helmine Stormo Pettersen, Mina Flaat Hansen,
Serine-Marie Blomstereng Tangstad og Rune Heitmann. Trenerne planla treningsøktene etter
ønske eller sammen med ungdommene på trening, og som regel i par på 2 eller 3 trenere.
Både facebook, plakater og ØIL hjemmeside ble brukt til promotering. Young Active skriver
aktivitetsplaner som følger skoleåret, og derfor følger aktivitetsplan for både 2015-2016 og
2016-2017. Young Active hadde vår 2016 treningstider 19.00-20.00 Tirsdag og Høst 2016
trening 19.00-20.00 Mandag i Ørneshallen.

Det
har
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Oppmøte på treningene har variert i 2016, og stabiliserte seg på rundt 20 ungdommer hver
trening. Medlemskap har vært en utfordring for Young Active i 2016, hvor særlig ungdom
som allerede var medlem i andre idrettslag som Neverdal IL og Reipå IL ikke ønsket å melde
seg inn. Sammen med Runa Møller Tangstad (Young Active Brønnøysund) holdt Sirianna
Stormo Pettersen innlegg om Young Active, hvor ØIL ble brukt som suksess eksempel på og
støtte i klubb og resultat blant ungdom, foredrag på både idrettskonferansen i Nordland 2016
og Ungdommens idrettshelg 2016 i Trondheim. Trenerne i Young Active har i løpet av 2016
påtatt seg oppdrag på vegne av kommunen under blant annet åpent hall med ansvar for
allidrett eller ungdom. Young Active Ørnes ble brukt som materiale til en reklamefilm om
Young Active som dere kan se her: https://www.youtube.com/watch?v=ALMsRPF7d8U
I 2017 skal Young Active fortsette å videreutdanne trenere. Etter å ha fått innvilget
søknaden hos Nordland Idrettsrets om støter planlegger også Young Active å kjøpe inn mye
nytt utstyr. Prosjektet Young Active fikk i 2016 et godt fotfeste blant ungdom, og har i dag en
solid gjeng trenere som sammen kan lede prosjektet videre i 2017.

Sirianna Stormo Pettersen
Ørnes 03.03.2017
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