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ÅRSBERETNING 
FOR 

ALLSIDIG BARNEIDRETT 2019 

ABI Styret 
Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder John-Arne Skolbekken 

Nestleder Anita Skylstad 

Kasserer Kristine Brevik 

Utstyrsansvarlig Ørjan Strømme 

Fotballkontakt Stig Trekkvold 

Håndballkontakt Ubesatt 

Innebandykontakt Bartosz Gajda 

Ski- og friidrettskontakt Elisabeth Asla Melhus 

 

Styrets sammensetning viser at vi har en god blanding av folk som har vært med en 
stund, samtidig som vi har fått inn nye styremedlemmer som vil ha barn i ABI-
systemet i flere år framover. Vi har også en god balanse mellom folk bosatt i 
henholdsvis Okstad og Sjetne skolekrets. At rollen som håndballkontakt fortsatt er 
ubesatt er imidlertid svært beklagelig. 

Sjetne er i henhold til NIFs bestemmelser pålagt å ha en barneidrettsansvarlig, og 
inntil denne rollen formaliseres i klubbens egne statutter har ABIs leder fylt denne 
funksjonen.  

Det er blitt holdt 6 styremøter i inneværende årsmøteperiode. Ut over drifting av 
avdelingen, har styret i 2018 arbeidet med å legge forholdene til rette for avdelingens 
bruk av den nye Sjetnehallen. Vi identifiserte tidlig det planlagte aktivitetsrommet i 
hallens andre etasje som et mulig basisrom med gode muligheter for ABI-gruppene. 
Med oppmuntring fra hovedstyret utforsket vi i første halvår muligheter for innredning 
av rommet som en liten basishall. I dette arbeid fikk vi hjelp av både idrettskretsen og 
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turnforeningen. Etter besøk i turnforeningens hall i Granåsen utarbeidet vi et konkret 
forslag til innredning av et basisrom med tilhørende budsjett i begynnelsen av august. 
Dette forslaget er ikke blitt behandlet i Sjetnes hovedstyre. Hovedstyret har imidlertid 
opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide nærmere forslag til bruk av rommet, 
og vi er representert i arbeidsgruppen. 

Styret utarbeidet på høsten et arbeidsnotat hvor vi reiste en rekke spørsmål rundt 
organiseringen av ABI. Notatet er blitt drøftet i hovedstyret og vi arbeider videre med 
et forslag til retningslinjer for aktiviteten vår. Målet er å få retningslinjene vedtatt på 
årsmøtet 2019. 

Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse i foreldregruppene våre. 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. desember til 16. desember og 
foreldre av deltakere i ABI-gruppene ble invitert til å svare. Dette inkluderer de fleste 
av klubbens medlemmer født 2009-2014. Vi mottok 122 svar som tilsvarer ca. 40% 
av mulige svar. Svarene er jevnt fordelt over alle de seks årskullene, blant både 
gutter og jenter, og begge skolekretsene Sjetne og Okstad. Dette gir et godt grunnlag 
for videre utvikling av tilbudet i ABI. Blant annet ser vi at mer enn 55 % av barna liker 
mer enn bare en idrett. Dette bør tas hensyn til når vi skal organisere 
barneidrettstilbudet fremover i idrettslaget generelt. 

 

 

 

Gruppene våre 
Ved årsskiftet 2018/19 er det registrert 307 barn som deltar på tilbudene i ABI, hvilket 
er en nedgang fra fjoråret. Nedgangen har to hovedforklaringer – kullet som gikk ut 
av ABI var betydelig større en kullet som kom inn og vi har hatt et bekymringsfullt 
frafall på 2010-kullet vårt. Trenden over tid viser imidlertid at vi har stabile tall for 
deltakelse i ABI. Det er over 100 voksne som har engasjert seg som enten oppmann 
eller aktivitetsleder i en av våre 12 treningsgrupper, hvilket betyr forholdstallet mellom 
barn og voksne i vår avdeling er forbilledlig høyt. Samtidig rapporteres det fra 
gruppene at det til tider kan være utfordrende å få oppslutning fra foreldregruppene 
om aktiviteter som krever at flere enn de som bidrar i rollene nevnt over deltar.  
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GRUPPE ANTALL BARN 

 2017 2018 

Gutter 2008 23  

Jenter 2008 31  

Gutter 2009 30 27 

Jenter 2009 31 26 

Sjetne 2010 32 G 34 

Okstad 2010 31 J 22 

Sjetne 2011 28 G 24 

Okstad 2011 19 J 24 

Sjetne 2012 41 43 

Okstad 2012 23 22 

Sjetne 2013 21 20 

Okstad 2013 19 22 

Sjetne 2014  28 

Okstad 2014  15 

Totalt 329 307 

 

I 2018 har innetreningen foregått i storsalen på Sjetne grendehus og i gymsalen på 
Okstad skole. På slutten av året fikk vi anledning til å prøve ut treninger i 
Sjetnehallen, et tilbud alle takket ja til med unntak av de yngste Okstadkullene. 

 

Som tidligere år har gruppene våre bidratt med solid dugnadsinnsats ved 
julegrantenninga, på poengrenn og ved å drive fotballkafe, og for de eldste 
jentelagene å bidra til avviklingen av Sigdal cup. 

Opplæring 
Vi er nå kommet inn i en god rutine hvor vi har god deltakelse på Idrettskretsens 
aktivitetslederkurs vår og høst, og på Fotballkretsens trenerkurs på høsten. Dette gir 
oss et godt tilsig av foreldretrenere med basisopplæring, men vi noterer at vi har en 
jobb å gjøre for å få på plass skolerte håndballtrenere i vår avdeling. Treneropplæring 
er blitt en godt synlig post i budsjettet vårt, noe vi anser som vel anvendte penger. 

Kommunikasjon 
Vi har i løpet av året opprettet Facebookgrupper for både ABI-styret og oppmennene, 
for å lette den interne kommunikasjonen. Antallet medlemmer på ABIs åpne 
Facebookside har ikke hatt vekst av betydning det siste året og antallet foreldre som 
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kjenner hjemmesiden vår er nok fortsatt for lavt. Konklusjonen er derfor at vi har et 
betydelig forbedringspotensiale på kommunikasjonsfronten. For å bedre kontakten 
med foreldregruppene er det også lagt inn i oppmannsinstruksen at styret skal 
inviteres til foreldremøter i regi av gruppene, men erfaringene så langt viser at dette 
kun har skjedd i unntakstilfeller. 

Utstyr  
I løpet av 2018 er det kjøpt inn en god del utstyr. Det er supplert med fotballer på de 

øverste alderskull. I tillegg har det også vært behov for å få større vester i de samme 

kullene.  

I løpet av november fikk 2012-kullet utlevert drakter, 70 stk ble bestilt til dette kullet. I 

tillegg har 2008-kullet levert inn sine drakter, samt utstyr. Det er i dag et godt 

overskudd av drakter til videre utlevering eller til bytte av størrelser.  Størsteparten av 

draktene har blitt utlevert i løpet av allidrettsøkter, der foresatte kvitterer ut drakt 

mens barna har allidrett. Dette har fungert godt, samtidig har noen drakter blitt 

utlevert hjemme hos utstyrsansvarlig. 

Etter en opptelling mangler det en god del innebandyutstyr, her må styret vurdere om 

det skal kjøpes inn nytt eller om man skal se på en annen ordning med utstyr i 

Sjetnehallen. 

Alt ABI-utstyr som tidligere har vær t plassert i containeren ble i desember flyttet 

innendørs til kjelleren i Sjetnehallen. Dette utstyret som er av både nyere og eldre 

dato må gjennomgås for å se hva som kan brukes i hallen og hva som eventuelt ikke 

kan brukes.  

Med ny hall må det også vurderes nye rutiner rundt utstyrsoppbevaring. ABI har 

etablert et samarbeid med Sjetne skole om bruk av felles utstyr, det gjenstår litt 

arbeid rundt en avtale her. I tillegg vil det nye basisrommet i hallen ta over en del 

aktivitet som tidligere har vært kjørt på Okstad skole og Sjetne bydelshus. Det 

gjenstår også noe arbeid rundt innkjøp på dette prosjektet.  

Økonomi 
Økonomien i ABI er totalt sett god. Anleggsfondet med midler til Sjetnehallen og 
skianlegget består, og styret har bestemt at ytterligere midler skal avsettes til utstyr til 
basishalldelen av Sjetnehallen. Arbeidet med innkreving av aktivitetsavgiften for 
2017/18 ble noe forsinket, og vi venter i skrivende stund fortsatt på mulige 
overføringer av disse pengene.  

Ordningen med egne lagskasser fungerer fint som tidligere. I 2018 ble det innlevert 
regnskap (pr.1.12.18) elektronisk i første halvdel av desember. Dette for å få 
regnskapet klart til årsmøtet. Det som eventuelt er av bilag i desember leveres inn i 
starten av januar. For de som fører regnskapet underveis i løpet av året, er det ikke 
mye jobb å gjøre når regnskapet skal inn. De yngste kullene som ikke har startet med 
lagidrett har ikke hatt behov for egne lagskasser. Det ble opprettet en egen 
Facebokgruppe for kasserere i Sjetne IL der det legges ut informasjon, diverse 
skjemaer og det gis mulighet for spørre om ting kassererne lurer på.  
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Regnskapsskjemaene for Fotballkafeen er blitt redigert. Etter at vårens sonekvelder 
var ferdige så vi behov for en lettere og mer oversiktlig rutine. Det er nå laget et 
forenklet skjema som de med ansvar for fotballkafeen skal fylle ut og levere til 
kasserer etter hver sonekveld, sammen med kvitteringene på utgifter. Kasserer fører 
disse tallene inn i et regneark og sender til regnskapsfører. På høstens sonekvelder 
ble dette prøvd ut, og det fungerte veldig greit. Fotballkafeen endte med et overskudd 
på 30 600 kr, det ble da 2550 kr i lagskassene for hver arrangerte sonekveld. De 
fleste gruppene arrangerte en kveld, noen to. 

Fakkeltoget ble i 2018 arrangert både i Sjetnemarka og på Okstad slik som året før. 
Det var godt oppmøte begge plassene fra de yngste kullene, mens oppmøtet blant 
de eldste er litt dårligere. Overskuddet av fakkelsalget ble donert til Adresseavisas 
Juleinnsamling, som fikk 3510 kr fra Sjetne ABI. 

ABI – Fotball 
Siden fotballtrening startet ute i vår har det vært god aktivitet og alle aktuelle årstrinn 

hadde tildelt tid på banene våre. Det ble avholdt til sammen 12 sonekvelder i vår og 

høstsesongen. Nytt av året var at også 6 åringer hadde 2 sonekvelder på høsten. Det 

har ikke vært gjort evaluering av disse i kretsen, men lokal tilbakemelding er blandet. 

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra evaluering av våre 

sonekveldarrangement. Parkering var på forhånd sett på som en utfordring grunnet 

stor byggeaktivitet rundt Sjetnebanen, men det ble gjort en formidabel innsats som 

ga gode løsninger gjennom sesongen. 

I henhold til fotballkretsens anbefaling har jenter og gutter vært delt på trening og 

kamp. 

Flere har deltatt på grasrotrenerkurs i løpet av 2018 og tilsig av trenere oppleves som 

greit, men det kan alltid rom for flere. 

Sjetne gjorde innkjøp av 3 3v3er baner med faste vant. Dette var en stor suksess på 

sonekvelder. Det ble satt opp 1 vant bane fast, som et forsøk. Slitasje på denne 

banen viste seg å bli stor og banen ble derfor tatt ned etter noen uker. 

Utstyrssituasjonen oppleves som bra. Det virker ikke å være mangel på hverken 

fotballer, vester eller drakter. 

ABI – Friidrett 
ABI arrangerte 2 friidrettsstevner for 2012- og 2013-kullet i ABI våren 2018. Dette 
foregikk på friidrettsbanen under veiledning av Arne Follestad. Foreldregruppen i 
2012-kullet stilte som dugnadshjelp ved disse arrangementene. 

Ellers var det et åpent tilbud til alle i Sjetne IL om deltakelse i løpekarusell, med 4 stk. 
terreng- og gateløp i nærområdet. Selv om dette er tilpasset litt eldre barn, er det 
likevel en del ABI barn som er med på disse arrangementene. Premiering skjer etter 
hvert løp.  
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Det er også et åpent tilbud til alle i Sjetne IL om deltakelse på månedlige 
Trimbingoer. Dette er ulike løyper, ca. 3 km rundt i nærområdet, hvor det henges ut 
bingoposter. Bingo medfører premiering. Mange barn i ABI alder deltar på dette 
sammen med sine foreldre. Det samme gjelder for høstens «Markaposter», som 
også er et åpent tilbud for alle. Her får deltakerne fine turforslag i nærområdet, og 
målet er å komme seg ut på flest mulig turer, samle flest mulig poster, og være med i 
trekningen av premier. Begge disse arrangementene er populære familieaktiviteter 
for barn i ABI.  

ABI – Håndball 
Vi registrerer at vi i år har hatt en nedgang i antall påmeldte lag i miniserien i forhold 
til fjoråret. For øyeblikket er håndballen vår svakeste aktivitet og vi trenger sårt 
voksne som kan drive fram denne idretten igjen. Med åpningen av Sjetnehallen ligger 
forholdene godt til rette for de som vil gjøre denne jobben. 

ABI – Innebandy 
Nå er 4 av 7 minirunder gjennomført denne sesongen og Sjetne er representert med 

5-10 lag hver gang. Det yngste kullet (2012) stiller stort sett mixlag mens 2011 og 

2009 kullene stiller vanligvis rene gutte/jentelag. Det er ganske liten interesse for 

innebandy i 2010 kullet der guttene stort sett har trukket seg, mens jentene har spilt 

sammen med J-2009. 2012-kullet kom tidlig i gang og har vært med på alle 

sesongens minirunder (med mange lag). All påmeldingsavgift for minirunder dekkes 

av ABI. Det ser ut til at innebandymiljøet i ABI fortsatt er ganske sterkt. 

Også i år har innebandyavdelingen avgitt egen halltid i Rostenhallen til ABI hver 

torsdag og alle ABI barn født 2012 og tidligere har fått tilbud om dette. Hvert årskull 

stiller med egne trenere og det ser ut til å fungere bedre enn forrige sesong. Grunnen 

er muligens at det ble sagt i begynnelsen av 2018/2019 sesongen at 

Innebandyavdelingen ikke skulle stille med noen trenere i det hele tatt og derfor har 

det ikke vært noen forventinger. Etter at Sjetnehallen ble tilgjengelig ble treningene til 

2011 og 2012 flyttet dit, noe som gjør at alle kullene har bedre plass nå enn da alle 

kjørte treningene sine samtidig på Rostenhallen. 

Når det gjelder utstyr har vi en del til utlån. Hvert kull tok en bag med utstyr som de 

bruker både på minirundene og på treninger. Innebandykontakt har god oversikt over 

hvilket kull som har hvilket utstyr. En inventarliste ble laget før begynnelsen av denne 

sesongen. Det har likevel vært en del utfordringer med utstyr på minirunder og 

treninger (gjelder køller og keeperutstyr), f.eks. ift til å dele utstyr mellom gutte- og 

jentelag fra samme kull på minirunder. Innebandykontakt har laget en liste med utstyr 

som har blitt etterspurt av kullene. Listen ble levert til utstyrsansvarlig for ABI i januar. 

Tradisjonen tro ble det også denne sesongen arrangert innebandyskole en helg i 

høsten, med mat og fruktservering.  
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ABI – Ski 
Det ble arrangert hele 6 poengrenn vinteren 2018. Det ble en flott vinter med gode 
snøforhold på Hallsteinjordet. Telenorkarusellen (med sponsede premier fra Telenor) 
var først ut med nærmere 250 deltakende barn i alderen 4 til 15 år. Deretter ble det 
arrangert 5 ordinære poengrenn. Poengrennene har stor oppslutning i ABI-kullene.  

Premieutdeling etter poengrennene ble, på tradisjonelt vis, gjennomført på slutten av 
sesongen for alle barn som har deltatt på ordinære poengrenn. Premiering skjer etter 
antall deltakelser, jo flere poengrenn, jo større premie. Dette er en stor 
motivasjonsfaktor for ABI-barna, da det ofte er viktig å få den aller største premien 
ved premieutdelingen. Dette er således en viktig motivasjonsfaktor for å opprettholde 
stor deltakelse ved poengrennene utover i sesongen.  

Skisportens dag ble dessverre ikke gjennomført i 2018. 

 


