
BARNEIDRETTEN I GIF 
 

Retningslinjer for drift av barneidretten i GIF: 
 
GIF skal primært drive idrettsskole for barn, etter de kriterier NIF har utarbeidet. 
Variert aktivitetstilbud, ulike idretter i flere miljøer (sal-skog-løkka-snø-is),  
utvikle grunnmotorikk tilpasset barnets nivå, årsplaner i alle årsklasser. 
Alle aktivitetsledere skal minimum ha aktivitetsleder kurs barneidrett.  
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal gjelde. 
Skal ledes av et styre: leder - nestleder - sekretær - styremedlemmer (oppstart og utdanning)  
Fagansvarlig (ansatt av klubb) tiltrer styret, ansvar for aktiviteten, kursing etc. 
Styret skal bestå av repr. fra gruppene g/j i 1-2-3 klasse, rekrutteringsansvarlig HB/FB. 
I tillegg vil DL/oppstartsansvarlig bistå. 
Alle grupper må ha en lagleder og en hoved aktivitetsleder. (klubbens kontaktpersoner) 
 
Foreldremøter på skolene om våren (skolestart høsten), delta med info. 
 
Det skal være fellesutstyr på skolene, draktsett håndteres av styret. 
 
Det arrangeres barneidrettens dag i Trondalen tidlig høst. 
Siste års barn i barnehage (5år) innbys, samt barn i 1-2-3 klasse på skolene. 
Deretter oppstart av grupper fra 5 år på skolene. 
 
5 åringer: 
En time pr uke i sal (skole) 
Arrangere LEK med BALL et par ganger i Trondalen, høst/vår (lørdager) 
Varierte aktiviteter, grunnmotorikk, mestring, lek og moro  
Ingen spesifikk fotball/håndballaktivitet, deltar ikke på turneringer. (kun i regi av GIF) 
 
6 åringer, 1. kl: 
En time pr uke i sal (skole), + gjerne en ute 
Varierte aktiviteter, grunnmotorikk, osv 
Deltar på to fotballcuper og to håndballcuper, samt et sosialt arr 
Lagstyrt økonomi, overføring av treningsavgift  
 
7 åringer, 2. kl: 
En time pr uke i sal (skole) + en time ute (Trondalen) 
Fortsatt variert, men mer fokus håndball/fotball 
Seriespill fotball, loppetass håndball 
Ikke mer enn tre cuper pr gruppe 
Lagstyrt økonomi, overføring av treningsavgift 
 
8 åringer, 3 kl: 
Siste år i barneidretten, tilrettelegge for overgang HB/FB 
Fotballserien starter opp på våren, håndball har loppetass og ikke serie 
 
Klubbens rekrutteringsplan bør da justerer iht dette. 


