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Styrets sammensetning i perioden 

Leder: Kyrre Holstad 

Nestleder: Olav J. Dahlen 

Styremedlemmer: 

Carsten Pieper (sekr), Merete Lønseth (kass), Jack Dinesen (kart+klubbhus+utleie), Mads Pettersen (web), 

Anna Hamre (barneidrettsansvarlig), Isabell Anine Hansen.  

Varamedlemmer: Siri Syversen og Martine Thoresen Mælum. 

Valgkomitéen har vært ledet av håndballgruppa, ved Jack Dinesen,  

Revisorer: Kjell Hatteland 

SIL representant i Nordre Follo Idrettråd har i 2019 vært Olav Dahlen som vararepresentant i valgkomite. 

Leder av SIL har deltatt som representant på vegne av SIL i idrettsrådets møter.   

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter hvor 44 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

Styret har i forrige periode jobbet med flere viktige saker 

Pumptrack, plasseringen på den gamle grusbanen kom som resultat av en god diskusjon mellom berørte 

grupper og hovedstyret. Sykkelgruppa har gjort en kjempejobb for barna på Siggerud på dugnad. Hovedlaget 

sikret asfaltering av banen ved å gi et lån utover stiftelsesmidler Sykkelgruppa fikk tilsagn om. Opprinnelig 

lånebeløpet på 135.000 ble gjort om til lån med forfall 31.12 og tilskudd  

 

Klubbhuset som eies av SIL har i 2019 gjennomgått kontroll av elektrisk anlegg inkl. etablering av  HMS 

håndbok. Storstua har fått oppgradert prosjektor og skjerm samt ny oppvaskmaskin til kjøkkenet. Året før ble 

tak og vegger malt av en iherdig dugnadsgjeng, tusen takk til dem.  

I 2020 vil dekketøy bli supplert og man vurderer å oppgradere kjøkkeninnredningen som er nedslitt.  

Styret besluttet i 2019 å begrense utleie til bare å gjelde medlemmer av SIL som er over 25 år. Dette skyldes 

at man har dårlig erfaring med leietakere som ikke er medlemmer/yngre aldersgruppen. Utleie av klubbhuset 

er et gode til medlemmene, ikke en  
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Idrettens dag er en tradisjonsrik dag som har til formål å skape idrettsglede og bidra til rekrutteringen blant i 

yngste barna på Siggerud. Dagen ble avholdt søndag 18.august fra 12-15. Alle grupper fra idretten var 

representert og hadde egne aktiviteter,  i tillegg var Siggerud Uten Mobbing (SUM) tilstede. Sykkelgruppa var 

ansvarlig for kiosksalg.  

Mitt Valg 

I 2019 ble SIL oppfordret av Ski Kommune å delta i programmet “mitt valg” som har til formål å styrke den 

sosiale og emosjonelle kompetansen blant trenere, lagledere, foreldre og spillere.   

 

SIL har i perioden støttet følgende formål: 

Hovedlaget har etter søknader støttet avdelingene med sentrale midler til oppgraderinger til oppgraderinger 

av lydanlegg og kiosk  i Siggerudhallen, pumptrack, drakter til lagene etc. Idrettslaget har også støttet 

aktiviteter rettet mot barn i lokalsamfunnet på Siggerud, herunder byggingen av gapahuker ved Lurvelegg 

(15.000,-). Vi har også bidratt til foredrag med Tore Pettersson for elever og foreldre på skolen, et godt 

initiativ fra SUM hvor også kirken og skolen bidro. 

Andre idrettslige møter 

SIL har deltatt på møter i idrettsrådet og fremmet lagets synspunkter på halltid, mangelfulle banefasiliteter, 

prosjekt Trolldalen bredde- og rekrutteringsanlegg. Avdelingen har deltatt i møter særskilt for sine respektive 

idretter og er nevnt i disse årsmeldinger. 

Aktiviteter 

For detaljerte beskrivelser av aktiviteter hos de forskjellige avdelingene, se de respektive årsmeldingene, 

vedlagt årsmeldingen. 

Status barneidrett i Siggerud Idrettslag 

Ifølge Norges Idrettsforbund blir barneidrett definert som idrettsaktivitet for barn til og med det året 
de fyller 12 år. Barneidrett er en svært viktig del av Siggerud Idrettslag. Et idrettslag som lykkes i å tilby 
et godt og variert tilbud for barn i alderen 5-12 år legger grunnlaget for inkludering av barn i et sosial, 
sunt og trygt fellesskap, gir barn mulighet til å samhandle, utvikle seg og lære, og legger grunnlaget for 
god folkehelse.  

I en liten bygd som Siggerud spiller idrettslaget en spesielt sterk rolle for barn og unge som et trygt og 
godt samlingspunkt, siden det ikke nødvendigvis finnes så mange andre tilbud. Dette gjør at det blir 
svært viktig for SIL å ha et bredt tilbud som flest mulig barn kan føle seg hjemme i, uansett 
ambisjonsnivå for idrettslige prestasjoner. SIL skal være et breddeidrettslag der alle som vil være med 
skal kunne delta.  

Det er i dag mange barn som er aktive i laget, og mange gode aktiviteter som finner sted. Det er likevel 
viktig å ta tak i de utfordringene vi ser, slik at vi sikrer at SIL kan spille en like viktig rolle i 
lokalsamfunnet i fremtiden som det har gjort til nå. Trenden med sviktende rekruttering i enkelte 
grupper, lite samarbeid mellom de ulike særgruppene for de aller yngste og utfordringer med å 
engasjere foreldre og andre pårørende i ulike verv, må jobbes med fremover.  
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I SIL fins det per dags dato fire ulike barneidrettsaktiviteter; fotball, håndball, sykkel og 
allidrett/idrettsskole.  

SIL fotball: Fotball er den nest største barneidretten i SIL og er særlig populær blant barn fra 6-12 år 
der det er 83 barn registrerte. Faktisk er det nå slik at det kun er i denne alderskategorien det er 
registrerte medlemmer i SIL’s fotballgruppe, bortsett fra i kategorien over 26, der det fins et oldboys 
lag. Det har i senere tid ikke vært mulig å stille lag for gutter eller jenter etter fylte 12 år. Grunnene til 
dette kan være mange, men sidene årskullene blir mindre er det mer utfordrende å klare å lage tilbud 
som treffer både de som vil være med først og fremst på grunn av det sosiale, og de som er med fordi de 
er mest opptatte av å utvikle seg sportslig.  

Håndball: Håndball er tradisjonelt sett den største og mest populære sporten blant både  barn og 
ungdom på Siggerud, og slik er det også i dag. I 2019 var 113 barn i aldergruppen 0-5 og 6-12 år. 
Håndball har klart å opprettholde høy nok rekruttering til at de stiller lag også på ungdomsskolenivå. 
Likevel fører også her små årskull og økt konkurransen til utfordringer, og det har vært vanskelig å 
skaffe nok barn og nok trenere til å ha kunne stille lag på alle alderstrinn.  

Sykkel: Sykkelgruppa har aktivitet for barn ned til 8 år, og det er i dag 9 barn med i gruppa mellom 6-
12. Sykkelgruppa er svært populær og er et positivt nytt tilbud fra idrettslaget til alle, også de som ikke 
har lyst til å være med på håndball eller fotball.  

Allidrett/Idrettsskole: Allidretten (mellom 3-5 år) og idrettsskolen (5-9 år) har mellom 35 og 45 
aktive medlemmer, flest blant de minste. Tilbudet og oppslutning blant allidretten er bra og variert, og 
styret i allidretten får gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre.  

Idrettsskolen har vært mer utfordrende å få til. Styret har gjort forsøk på å skille allidretten fra 
idrettskolen og ha ulike tilbud til de to gruppene, og dette har vært positivt for barna, siden behovene 
for barn på 3 og barn på 8 er svært ulike. Vi har også fått tilbakemelding fra foreldre og barn som 
ønsker et bredt og variert tilbud for barna sine så lenge som mulig, før de eventuelt bestemmer seg for 
hvilken idrett de vil satse på. Dette er også helt i tråd med anbefalinger fra NIF, som legger vekt på 
viktigheten av å tilby et bredt aktivitetstilbud til barn, ha fokus på lek og unngå spesialisering før de når 
en viss alder.  

Høsten 2019 gjorde idrettsskolestyret et forsøk på å satse på kondisjonsøvelser/friidrett på vår-
høsthalvåret og ski på vinteren. Dette viste seg å være utfordrende å få til både på grunn av dårlig vær 
og få barn som ville være ute, samt manglende snø som har ført til at vi ikke kunne gjennomføre 
planlagt skileik/skikarusell.  

I juni 2019 er det berammet et møte mellom leder for allidretten og representanter for alle 
særgruppene der målet er å få til et samarbeid mellom alle gruppene og idrettskolen. Dette samarbeidet 
kan ha som mål at et styre (idrettsskolen) organisere all idrett for barn fra 5 år og opp til en viss alder 
(7, 8 eller 9 år) i idrettsskolen. En kan for eksempel kan se for seg at ulike aktiviteter blir arrangert i 
ulike deler av året; sykling, fotball og terrengløp/orientering på vår og høsthalvåret, og at håndball 
(eventuelt andre hallaktiviteter) og ski blir arrangert i vinterhalvåret. 

Idrettsskolestyret blir da ansvarlig for å organisere aktivitet gjennom hele året og å stille med trenere, 
men kan delegere ansvaret i visse perioder til representanter fra de ulike særgruppene. En slik 
organisere vil sikre bredt tilbud til denne aldersgruppa, men det vil også hjelpe på de vanskelighetene 
enkelte av særgruppene har med å skaffe trenere som har mulighet til å sette av tid til trening hver uke 
et helt år eller lenger.  

Mitt valg:  
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SIL bestemte høsten 2019 at laget skal delta i “Mitt valg”, et initiativ drevet av Nordre Follo kommune og 
Lions. Mitt valg har både skoler, idrettslag og andre aktører som målgruppe, og handler om å øke sosial og 
emosjonell kompetanse hos barn og unge, og dermed styrke deres mulighet til å ta rette valg. I idretten er 
treneren ansvarlig for å legge til rette for et trygt miljø der barn skal kunne trives og utvikle seg. Prosjektet 
som skal pågå i 4 år og skal forskes på underveis. Dette for å se effekten av programmet på unges utvikling 
av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk. Et Mitt Valg-idrettslag inngår en avtale for hele 
perioden og forplikter seg til at styret, administrasjonen, trenere og lagledere deltar på opplæringskurs før 
det implementeres i klubben. Klubben skal selv legge en plan for hvordan dette skal gjøres, men blir fulgt 
opp fortløpende av prosjektet. Fremdriften i Mitt valg prosjektet har stoppet opp på grunn av 
koronarestriksjoner, men SIL følger opp og vil informere om neste steg så snart ny informasjon er 
tilgjengelig.  

Satsingsområder fremover 

• Økt samarbeid mellom særgruppene internt i idrettslaget; reetablering av idrettsskolen og oppstart 

skileik/skikarusell med ny utstyrspakke sesongen 2020-2021. 

• Økt fokus på hvordan vi skal klare å rekruttere barn og ungdom til idrettslaget, klare å holde på de 

som er der lenger enn i dag, samt hvordan vi kan lykkes med å engasjere foreldre og andre 

pårørende til trenere og andre verv i idrettslaget.  

• Økt samarbeid mellom idrettslaget og andre aktører på Siggerud for å fremme godt oppvekstmiljø 

for barn og ungdom på Siggerud. Dette kan følges opp blant annet via Mitt Valg prosjektet som tilbyr 

gode rammer for å diskutere tema som gjelder barns oppvekst på Siggerud. Et fellesforum 

bestående av skole, idrettslag, fritidsklubb, speideren og menighetsrådet bør gjenopprettes. 

• Støtte til familier med dårlig økonomi. Sikre god informasjon til familier som ikke har råd til å betale 

kontingenter/ delta på aktiviteter om mulighet for økonomisk støtte fra idrettslaget, samt andre 

relevante tilbud, så som Bua på Ski bibliotek som leier ut sports- og friluftsutstyr.  

 

Klubbhuset 

2019 hadde vi leie inntekter på ca. kr 40.000, 2019 blev et år med utskiftning av vaskemaskin og opp 

vaskemaskin som de stor poste samt vi hadde HMS kontroll av det elektrisk og utskifting av nøkler til 

klubbhuset. 

De store utgifter er strøm, forsikring og kommunale utgifter som løper opp i 82.000 kr ( 35.000kr, 35.000 kr 

og 12.000 kr). 2020 skal det jobbes med tegne ny forsikrings avtale og bedre strøm avtale. 

Klubbhuset er et viktig samlingspunkt for laget, og en betydelig arv etter tidligere medlemmer. Det 

langsiktige målet er at driften skal være selvfinansierende, klubbhusansvarlig jobber for at det skal være 

mulig på sikt. 

Prosjekt Trolldalen 

Det er fire av lagets medlemmer som jobber med prosjekt Trolldalen Bredde og rekrutteringsanlegg. Dette er 

et langsiktig arbeid og i 2019 har det vært flere møter mellom aktørene SIL, Skiforbundet, Ski Kommune og 

Veidekke ASA. Det jobbes i langs flere akser, sikre et godt økonomisk fundamentert prosjekt. Samarbeid 

politikere og administrasjon ift utviklingen av området. NIF ved Skiforbundet for å sikre at utformingen 

møter barnas fremtidige behov. Veidekke ASA ift å få et prosjekt som partene finner god øknomi i. Som 
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tidligere er målsetningen at et anlegg for idretten skal være selvfinansierende uten å belaste en tøff 

kommuneøkonomi og være til risiko for SIL. 

Arbeidet går fremover, om enn ikke i den hastigheten man kunne ønske, men det krever god forankring 

blant alle parter for å sikre en god prosess og endelige beslutninger. 

 

 

Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets 

totale medlemstall 2må også framkomme. 

SIL Avdelinger 

Kvinner 

  

Menn 

0 - 5 6-12 13-19 20-25 26- 0 - 5 6-12 13-19 20-25 26- 

Sykkel 0 2 1 1 2 0 7 14 0 11 

Ski 

         

5 

Håndball 14 53 35 0 12 15 31 36 12 11 

Beach Håndball 

      

9 

   
Allidrett 14 1 

   

16 

    
Fotball 0 15 0 0 9 0 68 0 0 26 

Futsal 

    

1 

 

16 

  

5 

SIL Hovedlag 21 88 70 3 102 25 92 71 13 120 

 

Medlemsutvikling 

 2009 2010 2011 2012 2019 

Kvinner      

Menn      

Totalt      

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 12 år som 

deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine forpliktelser overfor 

idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Hver person skal kun telles én 

gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende deltar i.  
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Årsregnskap  

Årsregnskap ligger som vedlegg, det har ikke vært noen store ekstraordinære utgifter for laget i perioden. 

Målsetningen er at man skal ha et buffer for dårlige tider for å sikre drift. Samtidig er det viktig å balansere 

dette ved å ha tilstrekkelig med investeringer som gjør idretten til et attraktivt valg for barn og unge som 

vokser opp på Siggerud. 

Revisors beretning er vedlagt årsberetningen. For regnskapsåret 2020 vil det ikke være ordinær revisjon, 

men et kontrollutvalg som gjennomgår regnskapet etter krav fra NIF. 

Styret takker 

Styret vil rette en takk til store og små sponsorer gjennom året og sist men ikke minst alle foreldre og 

frivillige som hver dag står på for at barn og ungdom skal kunne drive med idrett på Siggerud.  

Tusen takk! 

 

 

Styret i SIL, Siggerud  01.06.2020 

Sign. 

 


