
For 13 gang arrangerte Klæbu Idrettslag sommeridrettsskole for utøvere mellom 
9 – 12 år. Også denne gang ble Oppsummering dag en Nidaros 
Sommeridrettsskole 2019 mandag 12. august 2019  

Mandag 12. august 2019, var første dag i Nidaros Sparebanks 
Sommeridrettsskole 2019 

Ca. 85 påmeldte deltakere møtte opp i Klæbuhallen, for «oppmøteregistrering» 
og åpningsseremoni, aerobic, mat, cheerleading, ski og «en dose» frukt.  

Pga. været ble alt inne i Klæbuhallen, fra 09:00 – 15:00, utenom maten da. Den 
ble servert i gymsalen på Sørborgen Skole.  

Vi beklager at det var litt lite Salami til enkelte.  

Under åpningsseremonien ble ALLE utøverne og medinstruktørene presentert, 
en og en, godt ledet av «maestro» Tore Langaas.  

Aerobic, ledet av Helle Lundereng, Klæbu Treningssenter fikk opp 
aktivitetsnivået hos deltakerne.  

Så kom Nidaros Nixies og ledet alle i en frisk økt, hvor deltakerne måtte hjelpe, 
støtte, hverandre. 

Klæbu IL Ski hadde en økt som ble avsluttet med stafetter, etter noe styrke -, 
koordinasjon- og bevegelighetsøvelser.  

Vi har aldri klart å arrangere Nidaros Sparebanks Sommeridrettsskole uten 
Frivillighetssentralen v/Lillian Waaden.  

Takk for innsatsen alle sammen.  

» åpningsseremonien var på høyde med OL og VM i fotball, men mye 
rimeligere… »  

» husk Klær etter vær i dag Tirsdag « 

 

Oppsummering av dag to i Nidaros Sparebanks Sommeridrettsskole 2019 er 
skrevet av medinstruktør Ingrid Venås.  

» Dagen i dag har vært litt blaut. Det ble mye styr med av og på kledning siden vi 
først var ut også skulle inn før lunsj også gjenta det etter lunsj også. Skulle 
heller ha vært en annen løsning der enten orientering før mat også dans eller 
badminton etter mat, men det kan bli litt mye i lengden.  

Dansing var veldig populært (spesielt for jentene). Der var de veldig flinke til å 
holde fokus og høre etter.  

Badminton var også kjempeartig. Noen syntes spesielt konkurranse delen av 
badminton var veldig artig og spennende.  

Orienteringen var veldig blaut og kunne bli kaldt til tider, men når det var 
stjerne orientering etter lunsj  så var det flere av deltagerne som tok fatt i beina 



og sprang fra post til post. Oppsummert så var dette en veldig fin dag, bare litt 
vått og smålig kaldt, med mye artige og spennende idretter.  

Deltagerne var mye flinkere i dag med å høre etter, men der e r så klart noen 
som ikke hører fult etter og det er litt med på å ødelegge for andre. Men alt i alt 
så var denne dagen en fin dag med artige og spennende aktiviteter som flere av 
deltagernee synes var storartet. 

Vi håper alle deltagere har hatt en fin dag og at de ser frem til morgendagen. 
Sporty hilsen Ingrid og i morgen er all organisert inne og kanskje teller 
skrittelleren mer enn 21.262 skritt.  

Ps. Orienteringsavdelingen savner et orienteringsflagg og en post, post nr. 62, 
som var plassert på et Garasjehjørne. Er det noen av deltakerne som ved en 
«feiltakelse» har puttet den i gymposen.  

 

Onsdag 14 august 2019 var innedag på Nidaros Sparebanks 
Sommeridrettsskole.  

Dagen i dag er det Sara Skram Hansen som har skrevet «resymeet»:  

» Dagen i dag har gått strålende! Barna kom opplagt med mye energi som kom 
godt i bruk ved dagens første økter. Fokuset har vært bedre og deltakerne har 
vært utrolig flinke til å høre etter i dag, mye grunnet det utrolig flinke 
instruktørene vi har fått.  

Oppvarmingen i kunstløp ble en stor suksess da lederne var med. Ellers var det 
fylt med en god det styrkeøvelser og kunstløp-relaterte øvelser som virkelig tok 
på. 

Litt vanskelig å få med seg det som ble sagt men med en god innsats fra 
deltakerens gikk det fint.  

Bryting var og en suksess da alle deltakerne deltok uten problem. Ble 
selvfølgelig noen småskader da kroppskontakt alltid kan være litt krevende men 
alt i alt så gikk det fint.  

Etter lunsj var det Innebandy og takewon-do som sto på planen. 

Innebandy gikk fint og instruktørene synes at lagspillet og innsatsen til 
deltakerne var fantastisk. Også deltakerne selv synes det var spennende da noen 
av de fikk prøve ordentlig keeperutstyr.  

Takket være de utrolig flinke instruktørene ble takewon -do en stor suksess da vi 
lederne aldri har sett de blitt så stille og hatt så stor respekt for instruktørene 
og beskjedene som ble gitt. Virkelig artig og se deltakerene prøve seg på 
forskjellige takewon-do øvelser 

Vi takker for en fin dag og håper på like god innsats og fokus i morgen;)) «  

Takk for at æ få vær me – Sara 



I morgen er det oppmøte på Golfbanen, hvor det skal «puttes» og kastes. Husk 
klær etter vær 

Fjerde dag er over og skolen venter om litt.  

Også i dag har Sara Skram Hansen «ført oppsummeringen i pennen»  

» Dagens utedag på Klæbu golfbane ble en fin og vel gjennomført dag da vi 
hadde været med oss denne gangen.  

Golf viste seg og vær en artig sport der fokus og teknikk var viktig. Deltakerne 
fikk prøve seg på forskjellige poster der de fikk prøve ulike golfkøller til ulike 
golf-relaterte øvelser. Det artigste var nok konkurransen og posten der 
deltakerne fikk slå så langt de kunne og virkelig fått brukt alle krefter.  

Frisbee var også en av aktivitetene som deltakerne fikk prøve seg på i dag. Dette 
var en ny sport for de fleste av deltakerne og det virket som de fleste synes 
dette var meget spennende. Med en god del forskjellige øvelser og stafetter ble 
dette også en fin aktivitet. Det ble muligens litt mye i lengden men da de fikk 
«leke fritt» ble det ingen problem med de spreke deltak erne. 

Dette ble alt i alt en fin utedag med mye nytt og spenne nde for deltakerne som 
var spente på og få dra hjem for å gjøre seg klar til discoen i kveld der alle 
deltakerne fikk danset av seg den siste del av energien og virkelig fått ristet ut 
det siste av oss lederne og;))  

Takker igjen for en fin dag med de fine deltakerne og ser frem til 
morgendagen:)) » 
Sara 

I morgen møtes vi på Sørborgen Kunstgress hvor Fredrik vil ta oss gjennom noen 
«vågale stunts» i Parkour – https://no.m.wikipedia.org/wiki/Parkour  

 

Femte og siste dag. 

Da er siste dag med Nidaros Sparebanks sommeridrettsskole 2019 ferdig og både 
vi ledere og deltakerne sitter igjen med gode minner og nye vennskap!  

I dag fikk deltakerne prøvd seg på parkour. Dette var en artig og litt kulere form 
for sport der de fikk lære seg forskjellige parkour -øvelser for å kulest mulig 
komme seg fra a til b.  

Vi har også hatt en del frilek i hallen med musikk og god stemning. Deltakerne 
var flinke til  å leke sammen og inkludere alle til å bli med!  

Etter lunsjen i dag fikk de lære seg litt om førstehjelp og hva man skal gjøre hvis 
man er hjemme alene og en brann oppstår for så å prøve seg på HLR på dukker 
og stabilt sideleie på hverandre for så å ut å p røve ordentlig 
brannslukningsapparat på ordentlig brann som var en god blanding av skummelt 
og meget spennende;))  

Så ble det litt lek arrangert av oss leder etterfulgt av en fin avslutning der 
deltakerne fikk diplom og is.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fno.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FParkour%3Ffbclid%3DIwAR2919tTLjAqIekfGl7rIE5seXprCgJ5mdxYOtP_FRbZSJB_wmkoFR_UAwA&h=AT1l2Enn8y3-vfhNU0CyG2Q-k6nwHpZ8WnfLK1G2ohJ8Cjg9B6dESqNyA5_wlygwb6vkFkayoNNo_DisUOdl8WKS63HYD_49NBhF7rfu3Dr_zutcXnEOowbA3mm0G8KEfZ30lQ


Vi takker for en fin uke med utrolig fine, aktive og energifulle deltakere. Det har 
vært hyggelig å ha fulgt alle gjennom de ulike aktivitetene som har stått på 
programmet og sett deltakerne testet ut de ulike sportene. Det er utrolig gøy og 
se når de virkelig setter fokus og prøver etter  beste evne og delta. Og slev om 
det av og til kan vær litt kjedelig for enkelte har vi hatt flotte ledere som virkelig 
har pushet på! 

Håper alle har hatt det gøy med de ulike aktivitetene, lederne og fellesskapet! 

Lykke til på skolestart » 

Sportslig hilsen Sara Skram Hansen, på vegne av instruktørene og 
Styringsgruppen. 

 

 


