Til Alta IF v/daglig leder og hovedstyrets leder m/kopi representanter i prosjektgruppen Alta IF
Barneidrett
Viser til vedtak fra hovedstyremøte 19. januar 2015 - Sak 13/2015 Barneidrett (1).
Prosjektgruppen for barneidrett har diskutert ulike momenter og modeller for gjennomføring av
barneidretten i Alta IF mht. organisering i egen gruppe, i særidrettene, i et allianseidrettslag, i
nærmiljøet, sentraliserte fellesaktiviteter i sentral Alta (dvs. alle barna får tilbudet et sted vs. i nærmiljøet
eller tilbudet gis i en kombinasjon av fellesaktiviteter og i nærmiljøet), aldersgrupper, aktiviteter,
oppstart, foreldremedvirkning, anlegg, markedsføring, økonomi, medlemskap/-kontingent/trenings/aktivitetsavgift m.m.
På bakgrunn av gruppenes synspunkter har vi utarbeidet følgende forslag til modell for gjennomføring av
barneidrett i Alta IF:
1. Idrettslaget oppretter en ny undergruppe "Alta IF Barneidrett" som er direkte underlagt hovedstyret i
klubben.
2. Idrettslaget oppnevner en ansvarlig - tillitsvalgt eller ansatt - for barneidretten (2).
3. Alta IF Barneidrett skal bygge på og følge «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om
barneidrett» (2).
4. For å ivareta barneidretten, settes det sammen et utvalg/styre som skal ha ulike ansvarsområder for
de forskjellige aktivitetene som skal inngå i barneidretten.
5. Aktivitetene følger skoleruten med et årshjul fra august/september til mai/juni der organiseringen og
aktiviteten er tilpasset årstiden.
6. Barneidretten tilbys alle barn mellom 5-10 år (1.-4. klasse), med oppstart høsten 2016 for barn født i
2009 og 2010 (1.-2. klasse) og tilbudet gis en gang i uken.
7. Trenings-/aktivitetsavgift kr. 600 for hele året.
8. Utarbeide en brosjyre for barneidretten med oppstart 2016.
9. Videreutvikle og lage et informasjonshefte for barneidretten.
Kommentarer til punktene ovenfor:
1. Sak 13/2015 Barneidrett (1) følges opp og behandles videre i Alta IF hovedstyre, opprettelse av Alta IF
Barneidrett meldes inn som sak til årsmøte.
1. Meldes inn som sak til Alta IF hovedstyre og/eller årsmøte.
3. Se vår visjon nedenfor.
4. Leder, nestleder, sekretær/informasjonsansvarlig, kasserer/leder økonomiutvalg, medlem/leder
aktivitetsutvalg, medlem/leder markedsutvalget, medlem/leder dugnad- og arrangementsutvalg.
Utvalget/styret er ansvarlig for barneidretten mht. planlegging, markedsføring, samarbeidspartnere,
søke om timer m.m. Foreldre skal være med å gjennomføre aktivitetene, men utvalget/styret må også se
på mulig samarbeid med UiT Idrettshøgskolen og Alta videregående skole mht. å skaffe instruktører.
5. Høst: orientering, friidrett, klatring, trampoline, svømming, turn, basis, naturlekeplass, ballteknikker
(håndball, volleyball, fotball), høsttur, førjulsfest med avslutning; vinter: salaktiviteter (rytmikk, lek og
turn), skileik, skicup, ski, hopp, skøyter; vår/sommer: fotball, friidrett, sykkel, klatring, trampoline, tur
med kanopadling og bålkos med sommeravslutning. Aktivitetene tilbys på skolenes inne- og uteområder,
Alta Idrettspark, Finnmarkshallen, Altahallen/Gnisten, UiT Idrettshall, Nordlysbadet, Sandfallet m.m.
Aktivitetene foregår i nærmiljøet/skolekrets/aktivitetsgrupper, samt fellesaktiviteter for alle barna i
oppstarten/ulike deler av barneidrettsåret og hver 4-6 uke samles alle aktivitetsgruppene til idrett og
sosialt samvær. Aktivitetene gjelder hele barneidrettsgruppen 5-10 år, men alle aldersgruppene skal ikke

ha alt vært år, det skal være en progresjon og noen nye aktiviteter som barna kan se frem til i de årene
de er med på Barneidretten. Type aktiviteter som legges til de forskjellige alderstrinnene tilpasses barnas
utvikling/aktivitetsgruppene og vedtas av Barneidrettsutvalget/styret.
6. Høsten 2016 oppstart for barn født i 2009 og 2010, videreutvikling av barneidretten og utvide høsten
2017 med barn født i 2009-2011 og høsten 2018 barn født i 2009-2012, dvs. f.o.m. 2018 vil tilbudet være
for alle barn mellom 5-10 år (1.-4. klasse). Tilbudet gis hver tirsdag kl. 17:30-18:30.
7. Trenings-/aktivitetsavgift vedtas av Barneidrettsutvalget/styret.
8. Brosjyren skal gi informasjon om Alta IF og barneidretten generelt, hva vi skal drive med i løpet av
barneidrettsåret, samt info om medlemskap, medlemskontingent og aktivitetsbidrag. A5-brosjyre på 4
sider med følgende innhold: mål for barneidretten, treningsplan, treningsavgift, kontaktinformasjon og
påmeldingsslipp. Brosjyren legges ut på Alta IF sin hjemmeside og deles ut til skolene i sentral Alta/ Alta
IFs "kjerneområder" (Aronnes, Elvebakken, Kaiskuru og Komsa).
9. Utarbeide et 16-20 siders "Barneidrett hefte" for hvert nye barneidrettsår (2017/2018, 2018/2019
osv.): Forside; Innhold: Velkomsthilsen fra Barneidretten; Litt fakta om Alta IF; Kontaktinformasjon om
barneidretten; Aktivitetskalender; Treningstider; Dugnadsinformasjon; Allergi; Nyheter og bilder;
Kostnader; Medlemsfordeler; Lokale støttespillere; evt. annet.
Vår visjon om hva barneidretten skal være:
Barneidretten skal være et allsidig tilbud til barn mellom 5‐10 år som varierer i takt med årstiden. Om
høsten skal barna få holde på med ute- og hallaktiviteter, om vinteren, når snøen har lagt seg og
skøyteisen er på plass, skal de få gå på ski og skøyter, mens i vår- og sommersesongen er det fotball,
friidrett, sykkel, klatring, trampoline. Sosiale aktiviteter som kveldsmat, turer, kanopadling, bålkos,
førjulsfest og sommeravslutning skal også være med.
Barna skal oppnå allsidig bevegelseserfaring, men samtidig også utvikle idrettsspesifikke egenskaper. Vi
vil skape et godt idrettstilbud som gir barna varig motivasjon for å drive idrett. Vi vil benytte oss av de
muligheter som er i nærmiljøet til å drive allsidig idrett - og ikke minst lære barna til å bli glad i å være i
aktivitet utendørs.
Tilbudet skal ha stor grad av foreldremedvirkning, og for å gjennomføre aktivitetene vil vi være helt
avhengige av at foreldre stiller opp og tar i et tak på ulike områder.
Barneidretten skal foregå på barnas premisser, og alle barn skal inkluderes i idrettslaget uavhengig av
ambisjonsnivå og behov. Vi vil at barna skal oppleve trygghet, trivsel, vennskap, samhold, mestring og
idrettsglede. Sammen skal vi skape gode oppvekstsvilkår i Alta og nærmiljøet vårt!
Representant(er) i prosjektgruppen Alta IF Barneidrett møter gjerne på et styremøte for utfyllende
kommentarer og innspill.

Med vennlig hilsen
Petter Oseberg og Therese Munkvold (Fotball) Odd-Egil Olsen (Langrenn) Yngve Engkvist (Friidrett) Gro
A. Olaussen (Håndball) Inga Maren Erke (Volleyball) Ann Kjellmann Pedersen (Boccia) Turid Hammari
1 Opprinnelig vedtak fra hovedstyremøte 19.01.2015:
Sak 13/2015 Barneidrett
På fellesmøtet ble det også tatt opp forslag om å prøve å få i stand et samarbeid mellom gruppene om å
opprette en prosjektgruppe for barneidrett. Jeg foreslår at hovedstyret ber gruppene diskutere dette og
at man etter dette innkaller til et fellesmøte med sikte på gjennomføring.

Vedtak: Hovedstyret er enig i at man prøver å få etablert en prosjektgruppe for barneidrett som får som
formål å lage en modell for gjennomføring. Hovedstyret ber om gruppenes synspunkter.
2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité:
Barneidrett. Hentet 17.12.2015 fra https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig. Hentet 17.12.2015 fra
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-idrettslag-ma-oppnevne-en-barneidrettsansvarlig/

TILBAKEMELDINGER FRA GRUPPENE;
Langrenn – årsmøte 2015
Årsmøtet stiller seg bak forslagene til prosjektgruppa for barneidrett.
Fotball – styremøte 10. mars 2016
Fotballstyret ønsker ikke en løsning der barneidrett blir en ren erstatning for spesifikk idrett. Man er
derimot åpen for barneidrett som et tillegg til fotball, håndball osv.
Man er redd for de økonomiske endringene og de store organisatoriske endringene dette vil få. Alta IF
har også en geografisk utforming som gjør det vanskelig å gjennomføre.

