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Barneidrett
Vedtatt mars 1995, revidert februar 1998.
* Ny revisjon 27. august 2009.
Med barneidrett menes aktivitet for barn 5 – 12 år.
Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barns
fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi opplæring og innføring i flere idretter.
Barneidretten skal gi barn et variert tilbud av aktiviteter der bevegelsesgleden står i sentrum og
grunnleggende motoriske egenskaper som koordinasjon, rytme og balanse vektlegges. Barneidretten skal
også imøtekomme barns behov for trygghet, lek og samvær, og behov for mestring og spenning. (ref:
barneidrettsbestemmelsene NIF / barneidrettsplan for Nord Trøndelag ).
Organisering
Aktivitet for aldersgruppen 5 til og med 9 år organiseres i Idrettskolen. Tilbudet for alderen 10 – 12 skal
være innenfor de ulike særidrettsgruppene. Aldersgrensene er veiledende og både øvre og nedre grense
bør til en viss grad være fleksible.
* Styrevedtak 27. august 2009
Barneidrettens bestemmelser er blitt justert. Dette innebærer at alle gruppene innenfor alle særidretter
kan gi tilbud til aktivitet til barn under 12 år. Etter ønske fra gruppene vil det nå i Skogn IL bli gitt tilbud
til aktivitet for barna fra særidrettene. Det er viktig at de av gruppene som tilbyr aktivitet for barn under
10 år setter seg inn i reglementet for slik aktivitet og følger disse.
Idrettsskolen vil fortsette som før og de ulike særidrettsgruppene forplikter seg til å bidra til aktivitet.
Aktiviteten innenfor idrettsskolen skal ikke komme i tillegg til annen aktivitet innen idrettslaget, men
istedenfor og som samarbeid mellom gruppene.
Det skal være et styre for idrettsskolen med leder, kasserer og 2 styremedlemmer.
Barna skal innom forskjellige aktivitetene i løpet av året.
Svømming: ansvar: Idrettsskolen
Gym/ turnaktiviteter: ansvar: Idrettskolen
Ballaktiviteter: ansvar: Handball/fotball
Snø/ skiaktivitet: ansvar: Skigruppa
Ute/turaktiviteter: ansvar: Friidrettsgruppa
Fotballgruppas tilbud til denne aldersgruppen er en del av barneidretten, men organiseres selvstendig.
Fotballaktiviteten skal koordineres i tid med det øvrige tilbudet.
Minst en person fra styret i idrettsskolen skal følge gruppa gjennom året og ha et koordinerende ansvar.
Planlegging av aktiviteter må foregå i samarbeid med trenere fra de ulike særidrettene. Styret i
Idrettsskolen kaller inn til koordinerende møte i forkant av oppstart hver høst.
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De ulike særidrettene er ansvarlig for trener i de perioder barna har denne aktiviteten. De ulike styrene i
særidretten utpeker en kontaktperson mot Idrettsskolen.
Foreldrene bør ha ansvar som støttespillere.
Aktivitetene legges fortrinnsvis til tirsdager.
Medlemskap i Skogn IL, treningsavgifter og forsikring
For å unngå utelukke noen fra tilbudet som Skogn IL gir til barneidrett er det ingen krav om
medlemskap i Skogn IL for å delta på våre aktiviteter. Alle barn som deltar på aktiviteter i regi av
idrettskolen i et idrettslag er automatisk forsikret gjennom avtaler i Norges Idrettsforbund.
Det er likevel sterkt ønskelig at foresatte til barn som deltar på aktivitetene til Skogn IL bidrar med å
betale både medlemskontingent og eventuelle treningsavgifter slik at klubben dekker sine utgifter og kan
opprettholde sine tilbud.
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