ÅRSMELDING BARNEIDRETT 2005

Barneidretten i GIF, for øvrig en av distriktets eldste og største barneidrettskoler, opplever en
tilfreds tilstrømming av barn både på Slevik og på Gressvik., her deltar nå ca. 150 barn.
Hovedmålet er å skape en interesse for fysisk aktivitet og idrett, der allsidighet og variasjon
står sentralt. Et ”lekende” miljø som prøver seg innen forskjellige idretter.
At hovedvirksomhetene dreier seg om håndball og fotball får så være, det viktigste for alle er
at barna har det gøy og opplever at idrett er mer enn bare resultater. Alle er vinnere!

Ny leder, ambisiøse instruktører og spennende ideer skulle virkelig få fart på sakene.
Arbeidssituasjonen til vår nye leder medførte flere måneders fravær, var varslet, samt andre
interne småproblemer, har gjort at året ikke har fungert helt optimalt.
Tross enkelte problemer med etableringen av et fulltallig styre fungerer det meste greit, vi
følger opp og gjør det vi skal og barna har et sted å være med sine gode instruktører.

Aktivitetene foregår ukentlig i gymsalene på Slevik Skole og Gressvik Ungdomsskole.
Gruppene deltar ellers i forskjellige aktiviteter/turneringer rundt i distriktet, det være seg
fotball, håndball, islek og andre utfordringer og opplevelser.
Den årlige sommeravslutningen i Trondalen er et av de store høydepunktene, med forskjellige
aktiviteter som fotballkamp mot foreldrene, svampkasting på Tormod, samt noe å leske seg på
av is og drikke til slutt. Full fart og mye moro.
Her får også instruktørene sin heder for utmerket innsats gjennom semesteret.

Økonomien er under god kontroll da gruppen prinsipielt skal være selvfinansierende.
Utstyr slites og forsvinner, dette må derfor fornyes, samt at utøvere og instruktører må bekles
når de er ute å representerer for GIF.

Leder og fagansvarlig vil takke og gi honnør til alle instruktører, utøvere og foresatte for
innsatsen og ønsker alle impliserte lykke til med det videre arbeidet for en god
barneidrettsgruppe i Gresvik IF.
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