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Årsberetning 2017 
1. Tilittsvalgte 

Hovedlederene dette året har vært Silje C. Engelberg, Espen Bjørk, Frida J. Grønvold. I tillegg var Aron 
med under leiren som kioskansvarlig og altmuligmann.  
 
Som kontaktperson i AU har sommerleiren Svein Hageselle. I år har det vært 58 ungdomsledere ansatt 
på sommerleiren. Totalt 4 flere ungdomsledere sammenlignet med 2016 og fire hovedledere. 
 

2. Møtevirksomhet 
Hovedlederne har hatt mye kontakt via mail og telefon, og møttes etter behov. De har hatt møter på 
følgende dager, samt mye arbeid sammen og hver for seg de siste ukene før leiren.  
 
22.12.16 Planleggingsmøte 
07.04.17 Planleggingsmøte 
26.05.17 Planleggingsmøte 
29.06.17 Evalueringsmøte 
 
I tillegg til morgenmøte hver leirdag har vi hatt møter med ungdomslederne på følgende dager:  
 
27.04.17 Signering av arbeidskontrakt 
20.06.17 Infomøte før leirstart 
24.06.17 Rigging til leirstart 

 
3. Medlemsutvikling 

Sommerleiren er åpen for alle barn mellom 5 og 12 år og har ingen krav om medlemskap i GIF. Dette 
gjør at vi også har deltagere utenfor «GIF-området» .  
 
I år var det 487 barn som deltok på sommerleiren. Det er 55 færre enn i 2016.  
 

4. Generelt 
Sommerleiren 2017 var en stor suksess. Vi hadde 2 uker med varierende vær, men flinke og positive 
ungdomsledere løste dette bra.  
 
Samarbeidet med AU og GIFs ledelse har vært problemfritt og vi takker for all støtte vi har fått. Vi har 
fått god hjelp fra Oddleif, Jorolv og Svein.  
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Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen og eiendom, og det gikk fint med både lån av 
svømmehall, idrettshall og Li aula. I tillegg bruker vi GIFs anlegg på Li som tilbyr det vi trenger av 
idrettsbaner. I år fikk vi låne utstyr til selvforsvar av Mudo Lørenskog. Vi hadde problemer med 
matteheisen i Lihallen. 
 
Samarbeidet med Norgesbuss gikk fint i år, og vi hadde dialoger både i forkant og underveis slik at vi 
fikk tilbudt gode bussruter for alle barna. Vi hadde for første gang sitteplasser til alle barna. Ingen 
klager på transporten i år. 
 
Vi håper å kunne fortsette det gode arbeidet med GIF, kommunen, Nettbuss og sponsorer også neste år.  
 

5. Verdier, profilering og kommunikasjon 
Vi har fortsatt satsingen på sosiale medier og har nådd over 1000 følgere på Facebook. Sammen med 
hjemmesiden til GIF har dette vært viktig i arbeidet med å dele informasjon med foreldrene, foresatte og 
andre interesserte. Vi kommer til å fortsette med det også neste år.  
 
Sommerleiren er et unikt prosjekt blant annet fordi vi bruker lokale motiverte ungdommer som 
aktivitetsledere. De rekrutteres blant annet fra GIFs egne idretter, YouMe og fra andre miljøer (for 
eksempel dans og selvforsvar) i Nittedal. Det er viktig for oss at vi blir sett på som en leir med kvalitet, 
dyktige ledere og sunne verdier. Derfor ønsker vi å fortsette med denne rekrutteringen.  
 

6. Gruppens aktiviteter 
Sommerleiren ble i 2017 arrangert i uke 26 og 27. 
Dagene varte fra kl. 10-14 hver dag, der de har en økt før og en økt etter lunsj.  
Til sammen var det 12 aktivitetsgrupper for barn som er 8-12 år og 10 barnegrupper for barn som er 
5-8år.  
Vi tilbyr busstransport fra hele bygda både til og fra sommerleiren.  
I hovedsak er leiren finansiert av deltakeravgift.  
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