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AKTIVITET FOR ALLE BARN OG UNGE 

Kartlegging av aktiviteter for barn og unge i Bø kommune, og 

aktørens tiltak for å sikre at barn fra familier med manglende 

økonomiske ressurser får delta. 

1. FORMÅL MED KARTLEGGING 
Som en del av kommunens arbeid mot barnefattigdom, og som et ledd i 

kommunens handlingsplan om at «alle barn skal ha tilbud om minst ett 

organisert fritidstilbud i året», foretas det en kartlegging av ulike aktører som 

tilbyr barneaktiviteter i kommunen (Arkivsak 19/9252 Handlingsplan mot 

barnefattigdom i Midt-Telemark). 

 

Hensikten med kartleggingen er å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for 

utvikling av riktige og treffsikre tilbud i samarbeid mellom kommunen og 

frivillige lag og organisasjoner ved å: 

1) Innhente oversikt over situasjonen i dag - er det allerede tilbud og 

eventuelt hvilke?  

2) Få avklart lag og foreningers holdninger til å gi særtilbud - og 

eventuelt hva som må til for at de vil gå inn på det  

3) Vurdere hvor det er støtet bør settes inn? Hvor oppnår vi mest - 

hvilke tiltak, hvilke aktiviteter? 

Kartleggingen er foretatt ved samtaler med lag- og aktivitetsledere, og 

innhenting av opplysninger fra aktørens hjemmeside og Facebook-side. 

Det er en rekke aktører som ikke har oppdatert sine hjemmesider og 

Facebook-sider, noe som resulterer i at rapportens tall- og kontaktinformasjon 

ikke nødvendigvis vil stemme overens med aktørens hjemmeside. 

2. PRESENTASJON AV AKTØRER  
Bø kommune har et rikt kulturliv med en rekke aktører som tilbyr regelmessige 

aktiviteter for barn og unge. Gjennom kartleggingen er det registrert 26 

aktører som tilsammen tilbyr over 35 ulike aktiviteter for barn og unge mellom 

0 -18 år. Nedenfor vil disse presenteres med: 

- hvem aktørene er 

- deres målgruppe 

- hvilken kostnad aktiviteten har 

- hvilke tiltak aktørene har for å sikre at barn og unge fra familier med lav 

inntekt kan delta, samt deres holdning til tilrettelagte tiltak. 
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SKARPHEDIN IL 
Skarphedin er et idrettslag med åtte undergrupper: alpint, barneidrett, 

fotball, friidrett, håndball, langrenn, svømming og sykkel. Alle gruppene, 

bortsett fra sykkel, tilbyr aktiviteter for barn og unge under 18 år. Alle 

alderstrinn i alle særgruppene betaler medlemskontingent til Skarphedin IL for 

å kunne delta på organisert trening og konkurranser. Kontingenten gjelder et 

kalenderår, og er på kr.100,- pr medlem 

 

 

Alpint 
Skarphedins alpingruppe ønsker å gi muligheter til å drive alpin skiidrett for 

barn, unge og voksne i Bø og omegn. Renn 

og treninger er tilpasset den enkeltes nivå, slik 

at alle har mulighet for sportslig utvikling og 

utfordring. 

Medlemskap og medlemmer 

Alpint, sammen med Telemarksgruppa, har 

ca. 50 medlemmer mellom 6-18 år. 

Alpingruppa er i teorien åpen for alle, men dessverre er dette en meget 

kostbar idrett som gjør at mange ikke har anledning å delta.  

 

Utgifter og utstyr 

Alpint forsøker å organisere aktivitetene slik at kostnadene holdes på lavest 

mulig nivå. Blant annet sponser Skarphedin alpin rennavgift for løpere som 

deltar på renn utenfor egen klubb, og i noen tilfeller også heiskort. 

 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltaker-/treningsavgift Kr.100,- Kr.300,- 

Utstyr 

Barn opptil ca.10 år kan benytte ordinært alpinutstyr, men når man blir eldre 
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og ønsker å satse litt ekstra, trenger man spesielt utstyr. Her har enkelte 

deltakere opp til 3 ulike konkurranseski. Det er også behov for fartsdress og 

vintertøy. 

Annet 

- Sesongkort på Lifjell - spesialpris for betalende medlemmer.  

Kr. 2600,- for barn/ungdom (7-15år) og kr. 2.800,- for voksen. Sesongkort på 

Lifjell gir også 50% rabatt ved andre skisenter i Telemark. Gratis heiskort for de 

under 7år. 

 

- Felles overnatting i forbindelse med renn – kr.150,- pr person/døgn 

 

- Treningsleir - Etter fylte 12år kan man delta på treningsleir. Dette kan være 

svært kostbart. 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det ingen spesielle tiltak rettet mot barn som kommer fra familier med 

manglende økonomiske ressurser. Men for at flest mulig skal få prøve alpint, 

arrangeres nybegynnerkurs 3-4 dager i februar måned. På den måten kan 

alle få prøvd ut aktiviteten. Kurset vil koste litt, men langt i fra så mye som det 

ville kostet å være medlem. 

Alpingruppen vil gjerne se på tiltak som kan minske utgiftene, men 

erfaringsmessig er sporten i seg selv såpass kostbar at det kun er barn fra 

ressurssterke familier som fortsetter i aktiviteten. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Øystein Wendelborg.  

Tlf.: 35958128 / 93005847 

Mail: oawen@online.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Alpin 

Facebook: «IL Skarphedin Alpin» 

https://www.facebook.com/SkarphedinAlpin/ 
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Telemarksgruppa  

– undergruppe av Alpint 
Telemarksgruppa er et lavterskeltilbud til alle 

som ønsker å stå på ski. 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle. Pr i dag er det omlag 60 

aktive barn og unge i alderen 6 år og 

oppover. De som ikke klarer å stå ned bakken selv eller ta heisen, må ha 

med foresatte. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltaker-/treningsavgift 

via Skarphedin Alpint 

Kr.100,- Kr. 300,- 

Utstyr 

Har man ikke egne ski og støvler, kan man leie dette av Telemarksgruppa.  

Pris pr sesong på ski og støvler kr. 400,-, ski kr. 200,- og støvler kr. 200,-. I tillegg 

må alle ha egne staver og hjelm. 

 

Annet 

- Sesongkort på Lifjell - spesialpris for betalende medlemmer.  

Kr. 2600,- for barn/ungdom (7-15år) og kr. 2.800,- for voksen. Sesongkort på 

Lifjell gir også 50% rabatt ved andre skisenter i Telemark. Gratis heiskort for de 

under 7år. 

 

- Renn/konkurranseutgifter – Utgifter til renn kommer i tillegg, men det er ingen 

krav å delta på dette. Ca. 15-20 av totalt 60 deltakere pleier delta på renn. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det ingen spesielle tiltak pr i dag, men Telemarkgruppa kan se på 

alternativet å låne ut utstyr i stede for å leie ut. De kan også se om det lar 

seg gjøre med støtte til startkontingent på renn i tillegg til å arrangere 

skyssordninger til og fra trening og renn. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Arnstein Sunde  

Tlf.: 35952793 / 95080164 

Mail: Arnstein.Sunde@usn.no 
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Barneidrett 
Barneidretten driver med allsidig fysisk 

aktivitet. I småbarmsgruppene er det stor 

fokus på lek, mens de eldre 

barnegruppene får variert aktivitetstilbud 

som blant annet ski, alpint, skøyter, 

svømming, skyting, ridning, golf, sykkel og orientering. Barneidretten holder til 

på Bø skule og er drevet av engasjerte foreldre. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Lavterskel breddetilbud, åpent for alle barn mellom 4 -10 år. Om lag 160 

deltakende barn i 2016 fordelt i fem aldersbaserte grupper. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Aktivitetsavgift Kr.300,- / Kr.150,- for de 

yngste 

Kr. 200,- pr søsken 

Utstyr 

De fleste aktiviteter krever ikke spesielt utstyr. Der det er behov, som skøyter, 

sykkel og ski, må man ha dette selv eller man kan låne via Bø frivilligsentral. 

Om noen trenger hjelp til å finne utstyr kan dem ta kontakt med lederne i 

gruppen. 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 
Barneidretten opplever seg selv som en lavterskel arena som er fin for 

integrering, men pr i dag har de ingen spesielle tiltak som sikrer aktivitet for 

barn som kommer fra familier med manglende økonomiske ressurser. I noen 

tilfeller har de valgt å stryke aktivitetsavgiften på enkelte medlemmer som 

viser seg og ikke ha betalt etter sendte purringer. Det har også vært tatt i 

bruk frikort fra NAV tidligere, men det nye styret, fra 2016, vet ikke hvordan 

dette fungerer eller om det fortsatt er aktivt.  Lederen, Ingebjørg Momrak, 

påpeker at barneidretten er villig å strekke seg langt for å inkludere alle barn. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ingebjørg Momrak  

Tlf.: 97586990 

Mail: minni_momrak@hotmail.com / barneidretten@live.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Barneidrett 

Facebook: «Skarphedin barneidrett, etterfulgt av årstallet på barnets kull». 
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Friidrett 
Friidrettsgruppa i Skarpehedin er et lavterskel 

tilbud for alle. Her får medlemmene prøve 

seg på lengde, kule- og spydkast, hekkeløp, 

stafett og høydehopp. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Friidrett er åpen for alle, og det er pr i dag omlag 55 medlemmer i alderen 5-

18 år.(Barn i 4 års alder får delta i følge med eldre søsken). 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltakeravgift Ingen deltakeravgift 

(sponset) 

 

Utstyr 

Alle deltakere må selv stå for gode joggesko. Det er også mulig å kjøpe 

klubbdrakt bestående av singlet/t-skjorte, treningsbukse og jakke, men det er 

ingen krav. Dette koster om lag kr.1600,- 

 

Annet 

Som medlem dekker klubben utgifter på stevner 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Siden det ikke forekommer treningsavgift, har det heller ikke vært behov for 

tiltak for barn og unge.. Så fremt sponsorene stiller opp like mye som tidligere 

år vil det heller ikke kreves treningsavgift i årene fremover. Flyktningene har 

vært med på noen treninger for å prøve ut friidrett i løpet av 2016 uten å 

måtte betale medlemskontingent til Skarphedin IL. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Rune Romnes 

Tlf.: 92480005 / 35952711 

Mail: rune.romnes@hit.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Friidrett 

Facebook: «Skarphedin Friidrett» 

https://www.facebook.com/groups/196741633788845/?fref=ts 
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Håndball 
Håndballgruppa holder til på Gullbring 

kulturanlegg og driver stor aktivitet. De 

ønsker å legge forholdene til rette for de 

lokale talentene. De er også arrangør av 

Bø Sommarland Håndballcup. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Håndballen har ca.130 medlemmer fordelt på 12 lag. Utav disse er ca. 115 

spillere mellom alderen 8 – 18 år. 

 

I utgangspunktet er det åpent for alle, men etter hvert blir det vanskeligere å 

starte opp med tanke på ferdighetsnivå. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 500 - 1100,- avhengig 

av alder 

 

Utstyr 

Alle må ha gode sko og egen ball. Klubbdrakt står klubben for. 

 

Annet 

Felles cup en gang i året på kr. 800 -1000,- og lisens til forbundet fra fylte 12 år 

på kr. 600 -1500,- pr sesong. 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Pr i dag har håndballen 3 – 4 spillere under tiltak, der deltakere får fritak fra 

treningsavgift. De er åpen for flere tilrettelegginger ved behov. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ingunn Espesett Vreim 

Tlf.: 95076931 

Mail: ingunn.espesett.vreim@bo.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Handball 

Facebook: «I.L Skarphedin Håndball» 

https://www.facebook.com/skarphedinhandball/?fref=ts 

 

 

http://www.skarphedin.no/null
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Langrenn 
Langrennsgruppas mål er å gi et tilbud 

innenfor masseidrett og legge til rette for 

talentutvikling i langrennssporten med 

trening og renn fra barn til junior. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpnet for alle i alderen 8 -15 år. Pr i dag 

har de om lag 55 medlemmer i denne 

aldersgruppen 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr.500,- under 13år 

kr.1000,- over 13år 

Kr.250/500,- for søsken 

Utstyr 

Det er viktig med godt utstyr for en god opplevelse. Skarphedin langrenn har 

derfor kjøpt inn ski, sko og staver, sponset av Brukås Sport, som lånes ut 

gjennom frivilligsentralen i Bø. 

 

Annet 

- Cup dekkes av klubben 

- Onsdagskarusell (7 renn jan-mars) koster kr.300,- pr enkeltmedlem og kr.500,- 

for familie. For å delta på kun enkeltrenn koster dette kr. 100,- 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tilrettelegging utenom innkjøpt utstyr til utleie. Langrenn har 

ledig kapasitet for eventuelle andre tilrettelegginger, men det forutsetter god 

oppfølging fra foresatte. 
  

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Andre Horgen og Sylvia Elvestad 

Tlf.: Andre 45059614 

Mail: langrenn@skarphedin.no / Andre.Horgen@usn.no / 

andre.horgen@hit.no / sylvia@ldsp.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Langrenn 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/707511972713263/ 

og https://www.facebook.com/onsdagskarusellskarphedin2017/ 



 01.02.2017 

 11  

Svømming 
Svømmegruppas mål er å gjøre barn og 

voksne trygge i vannet. De holder til i 

Gullbring og i bassenget på Gvarv 

Samfunnshus. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Svømmegruppa er lavterskel tilbud som passer til alle. I januar 2016 registrerte 

svømmegruppa 35 svømmere som deltok på treningsaktivitetene og ca. 40 

svømmere som deltok på ulike kurs. Her var det svømmere fra Bø, Gvarv, 

Nome og Kviteseid. Det tilbys svømmetrening og kurs for barn i alderen 6-20 

år, i tillegg til babysvømming. 

 
Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr.1000 - 1500,- 

Babysvømming 1300-

2300,- 

Kr. 800 - 1200,- for søsken 

Utstyr 

Alle må ha badetøy og badehette. Hette kr.100,- 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er inngått avtale med flyktningetjenesten i Bø, der svømmegruppa gir 

svømmekurs for flyktningjenter i alderen 12 -17 år. Ellers ingen tilrettelegging, 

men de ønsker å finne løsninger ved behov. Svømmegruppa oppfordrer 

kommunene til å gi gavemidler/subsidier – øremerka til lag og foreninger 

med tiltak rettet mot barn og fattigdom.  

NAV foreslås som riktig instans til å sette familier i kontakt med de lag og 

foreninger som har - eller ønsker tiltak for barn fra familier med manglende 

økonomisk resurs. Det anbefales at foreldre betaler en egenandel for å 

skape eierskap til ungenes friplass. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Renate Øien 

Tlf.: 40452948 

Mail: svomming@skarphedin.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Svoemming 

Facebook: «I.L Skarphedin Svømming» 

https://www.facebook.com/SkarphedinSvomming/?fref=ts 
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Fotball 
Skarphedin fotball holder til på 

Sandvoll stadion og i Telemarkshallen. 

De er en viktig integreringsarena og 

ønsker derfor å legge til rette for at 

alle som ønsker kan delta på fotball. 

Medlemskap og medlemmer 

Fotball er åpent for alle. I 2015 var det omlag 400 medlemmer fra 7-18 år 

fordelt på 39 lag. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltakeravgift Kr.600 - 2500,- avhengig 

av alder 

Ingen familierabatt 

Utstyr 

Alle spillere må selv stå for innkjøp av sko, leggbeskyttere og sokker. De yngste bør 

også ha med egen ball på trening. 

 

Annet 

Deltakeravgiften dekker organisert trening, kamper og lagets fotballdrakt. Enkelte 

fotballgrupper deltar på overnattingscuper (fra 13 år). Her kommer noen 

tilleggsutgifter på rundt kr.2000-2500,-. 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Fotballen har en hovedregel på å fakturere deltakeravgift til alle, men de 

siste par årene har det hendt at de snakker med laglederne først for å se om 

noen trenger fritak. Ellers har fotballgruppa en praksis på at dersom 

deltakeravgiften ikke er betalt etter 1-2 purringer, så slettes kravet. 

Erfaringsmessig er det alt for mange som slik sett slipper unna på den måten, 

uten at de dermed er «fattige», påpeker Eika. 

Fotballgruppen kan godt tenke seg å gi friplasser, men de kan ikke stå for 

kartleggingen av fattige familier. Det er derfor viktig med en god ordning der 

NAV kontakter fotballederne med ønske om å vurdere redusert- eller fritak 

på avgift til enkelte barn som de mener har behov for dette. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Brynjulv Eika 

Tlf.: 91178309 

Mail: eika@tmforsk.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Fotball  
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Facebook: «I.L Skarphedin Fotball» https://www.facebook.com/IL-

Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts 

 

 

Skiskyttarlaget i Bø 

Skiskyttarlaget trener skiskyting, og 

gjennom samarbeid med 

langrennsgruppa i Bø, tilbyr de også 

langrennstrening for de som ønsker å 

øke skiferdighetene sine. Skiskyttarlaget 

har sine treninger på Nordbøåsen 

skianlegg. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Skiskyttarlaget er pr i dag en relativt liten klubb med om lag 25 aktive utøvere 

i alderen 10 år og opp til senior. Av disse er ca. 19 stk. barn og unge i alderen 

10 -18 år. I prinsippet er skiskyttarlaget åpent for alle, men det lar seg 

dessverre ikke gjennomføre i praksis, da det krever en del egeninnsats fra 

barnet og hjemmet for å få mest ut av deltakelsen. Blant annet: 

1. Barn under 16 år må alltid ha en foresatt til stede under trening og 

konkurranser på grunn av våpensikkerhet. 

2. Det er behov for godt skiutstyr og bekledning for å kunne prestere best 

mulig både på trening og i konkurranser.  

3. Det forventes stor innsats fra foresatte med rullerende skyssordning og 

deltakelse på dugnader. 

4. Både barn og foresatte må sette av tid i helger til konkurransereiser. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr.400,- 

+ 200,- våpenleie 

 

Utstyr 

Det anbefales å kjøpe godt utstyr, men for de som ikke har den muligheten er 

det mulig å låne skiutstyr av Bø frivilligsentralens utstyrsbank. Her kan kvaliteten 

på utstyret variere stort. Alle medlemmer får låne rulleski av langrennsgruppen 

i Bø om sommeren. 

 

https://www.facebook.com/IL-Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts
https://www.facebook.com/IL-Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts
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Annet 

- Alle under 13 år får sponset ammunisjon, mens øvrige medlemmer må regne 

med en liten utgift til dette. 

 

- Klubben sponser startkontingent på konkurranser. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Skiskyttarlaget er i teorien åpen for alle, men da denne sporten krever noe 

ekstra innsats fra både barn og foresatte, så er det mange som ikke har 

kapasitet til å delta. For likevel å inkludere flest mulig, har skiskytterlaget et 

samarbeid med barneidretten hvor barn i 3. - 5. klasse kan delta på 3 - 4 

økter à 2 timer, der barna kan få en smakebit av skiskyting uten å måtte 

forplikte seg over lengre tid. 

Ingen andre tiltak pr i dag, men om noen ønsker å være med skal de 

selvfølgelig være behjelpelig med å sponse deltakeravgiften. De kan også 

se på muligheten for å ha 1-2 åpne dager i året hvor alle kan få prøve seg 

på skiskyting. Det har dem kapasitet til. Men med tanke på at de allerede 

samarbeider med barneidretten, vet de ikke hvor mange nye barn de vil nå 

gjennom et slikt tiltak. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Catrine Dagsland.  

Tlf.: 99726965 

Mail: catrinedagsland@hotmail.com 

Hjemmeside: boskiskytterlag.no 

Facebook: «Bø skiskyttarlag» 

https://www.facebook.com/groups/192636127413975/?fref=ts 

 

 

 

  

mailto:catrinedagsland@hotmail.com
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BØ JU JITSU 

Bø Ju Jitsu er en relativt liten klubb med høy kvalitet og 

godt miljø. Målet er å tilby god Ju Jitsu med allsidig 

trening hvor alle i klubben skal trives og utvikle seg som 

utøver og menneske. Det er mulig å konkurrere for de 

som ønsker dette, men det er ingen krav for 

deltakelsen 

 

Medlemskap og medlemmer 

Rundt 15 - 20 medlemmer i alderen 10 -18 år 

Åpent for alle så lenge det er ledige plasser 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Norges 

kampsportforbund 

Kr.130 - 210,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 500,- Pr termin  

Utstyr 

Drakt til om lag kr.1000,-. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Klubben har ingen tiltak pr i dag, da det ikke har vært aktuelt. De gangene 

folk har vanskelig for å betale har klubben utsatt betalingen eller tilpasset på 

andre måter. De er åpne for å se hvilke andre løsninger de kan iverksette for 

å inkludere flere. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Torgeir Fredly 

Tlf.: 95708640 

Mail: torgeir.fredly@online.no 

Hjemmeside: www.bojujitsu.com 

Facebook: «Bø Ju Jitsu klubb» https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-

Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts 

 

 

 

  

mailto:torgeir.fredly@online.no
http://www.bojujitsu.com/
https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts
https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts
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Bø volleyballklubb 
Bø volleyballklubb er åpen for alle uansett 

ferdigheter, og er drevet av engasjerte 

studenter ved Høgskolen i Sørøst- Norge. De 

har lenge vært en liten klubb for spesielt 

interesserte, men i 2016 gikk de fra 

underskudd til overskudd, samt fra 15 

medlemmer til om lag 60 - 70medlemmer. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Pr i dag har klubben om lag 45 stk. spillere i alderen 6 – 18 år. Disse er fordelt 

på lagene mini-volleyball for barn i alderen 6 -14 år, U15-laget (unge under 

15 år) og U17-laget jenter (jenter under 17 år). I tillegg har de et par stk. 

under 18 år på herrelaget da disse ikke har et eget juniorlag. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 200,- mini-volleyball 

375,- U15 laget* 

1100,- - U17 laget* 

 

Utstyr 

Alle som ønsker delta må ha joggesko og treningstøy. Klubben står for 

resterende utstyr som ball, nett og klubbdrakt. 

*U15-laget = 1 trening i uken og ingen seriespill / U17-laget = 2 treninger i 

uken og seriespill. 

  

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Volleyballklubben jobber med å integrere flyktninger gjennom 

volleyballsporten, og har dialog med Rjukan flyktningmottak, Bø 

flyktningmottak og leksehjelpen på Gvarv. 

Ingen andre tiltak for barn pr i dag, da det ikke har vært behov. Skulle de få 

forespørsel om aktivitet for barn og unge uten betalingsevne, vil de finne en 

løsning. De kan blant annet se på muligheten i å søke fattigdomsmidler eller 

andre støtteordninger, slik at barna kan delta på volleyball kostnadsfritt. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Styreleder, Marius Norli  

Tlf.:94868183 

Mail: post@bovbk.no eller marius_norli@hotmail.com 

Hjemmeside: Ingen hjemmeside pr i dag 

Facebook: «Bø volleyballklubb» https://www.facebook.com/bovolleyball/ 
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 Klatregruppa i Bø 

Klatregruppa i Bø er drevet av studenter 

med interesse for klatring, og der 

arrangering av barneklatring er et frivillig 

engasjement hvor studentene ønsker å 

videreføre klatregleden til yngre 

generasjoner. 

 

Klatring inne befinner seg i buldrerommet i kjelleren på treningssenteret på 

Grivimoen, mens uteklatringen foregår i klatreveggen i Uvdal. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Barneklatring er åpent for alle barn i alderen 6 år og oppover. Barna blir delt 

inn i to grupper. Gruppe1 består av barn fra 6 - 8 år hvor klatringen er fri med 

fokus på lek og moro. Gruppe 2 med barn fra 8 år og oppover får i tillegg 

innføring i klatreteknikker.  

Klatregruppen har ingen ungdomsgruppe pr i dag, men dette ønsker de å 

igangsette. 

 

Antall barn som deltar varierer stort. Det er derfor ønskelig at deltakere gir 

beskjed til lederne når de tenker delta, slik at klatregruppa kan sikre nok 

plass, sko og instruktører. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Deltakeravgift Kr.50,- inne 

Gratis uteklatring 

Ingen familierabatt 

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men det anbefales å ha på tøy som gjør at man 

kan bevege seg fritt. Klatresko og pulver til hendene får man låne av 

klatregruppa. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak pr i dag, men skulle det være behov finner de sikkert en 

løsning. Dette må klatregruppa drøfte med treningssenteret som er innkrever 

av treningsavgiften på kr. 50,-. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Leder, Robin Bülow 

Tlf.: 46433199 

Mail: Robin.bulow.berntzen@hotmail.com 

Facebook: «barneklatring i Bø» 

https://www.facebook.com/groups/1525531647776410/?fref=ts 

mailto:Robin.bulow.berntzen@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/1525531647776410/?fref=ts
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Bø Frivilligsentral 
Bø frivilligsentral er en lokal møteplass, 

åpen for alle, og med aktiviteter for store 

og små. «Etter skoletid» tilbyr lek og moro, 

gratis frukt og kiosksalg. 

Under «Småbarnstreff» åpner man 

gymsalen med lekematter med mer til 

glede for familiens minste barn. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Etter skoletid for barn i 5. - 7.klasse har i dag om lag 65 deltakende barn. 

Småbarnstreff er for de minste barna fra spedbarnsalder til 5/6år, og her 

deltar 15 familier. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Etter skoletid Kr. 100,- pr skoleår 

Småbarnstreff Kr. 30,- pr familie 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Bø frivilligsentral jobber stadig med å sikre aktivitet for alle i alle 

aldersgrupper. For å kunne drifte sine tilbud er de avhengig av støtte, noe de 

får fra ulike instanser som kommune, tilskuddsordninger og sponsorer. Et av 

frivilligsentralens tiltak for å sikre at flest mulig kan delta i ulike aktiviteter er 

utstyrsbanken. Her kan alle låne tur- og fritidsutstyr helt gratis. Pr i dag er det 

registrert 250 utlån i året. 

 

Bø frivilligsentral har også, i samarbeid med Bø Sommarland og næringslivet, 

ansvaret med å dele ut 50 stk. sesongkort til barn/unge med dårlig råd. Dette 

gjøres i samråd med sosialkontoret.  

Frivilligsentralen stiller seg positiv til videre arbeid for å sikre at barn og unge 

fra familier med manglende økonomiske ressurser kan delta på ulike 

aktiviteter, også de som foregår på frivilligsentralen. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Elisabeth Haugen 

Tlf.: 35953200 

Mail: bo.frivillig@redcross.no 

Hjemmeside: http://bofrivillig.no/ 

Facebook: «Bø frivilligsentral» 

https://www.facebook.com/frivilligsentralen/?fref=ts 

mailto:bo.frivillig@redcross.no
mailto:bo.frivillig@redcross.no
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BARNAS TURLAG BØ  

Barnas turlag arrangerer turer i nærområdet, én til to 

ganger i måneden, hvor det er mulighet å treffe 

andre barnefamilier. Arrangeres av frivillige 

aktivitetsledere. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle barn fra 0 -12 år. Foresatte har selv ansvar for sine egne unger 

på turene. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Gratis 

Ingen behov for utstyr 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak da aktivitetene er gratis. Men de ønsker å organisere en bedre 

skyssordning slik at flere kan delta.  

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ingvil Olsen Djuvik 

Tlf.: 97522219 

Mail: ingvil_d@yahoo.com  

Hjemmeside: https://telemark.dnt.no/barnas-turlag-bo/ 

Facebook: «Barnas turlag Bø» https://www.facebook.com/Barnas-Turlag-

B%C3%B8-294008460766305/?ref=ts&fref=ts 

 

TRILLEGRUPPA (BØ TURLAG)  

Bø turlag arrangerer lavterskel trilletur hver 

tirsdag, etterfulgt med kafebesøk.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Gratis og åpent for alle med små barn som 

benytter barnevogn. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ingvild Katrin Ørstavik 

Tlf.: 92822514 

Hjemmeside: http://boturlag.no/ 

Facebook: «Trillegruppa (Bø turlag)» 

https://www.facebook.com/groups/458780250976530/?fref=ts 
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FLATIN- OG VALEN 

GRENDEHUS - KLUBB 
Klubb siste torsdagen i måneden 

for barn fra Ulefoss, Gvarv, Lunde, 

Hørte og Bø. Her tilbys ulike 

aktiviteter som innebandy, 

kanonball, bordtennis, biljard, 

dart, tjukkas, airhockey, fotball, 

brettspill, disco/dansing, 

tegnekrok og mye mer. 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle i 1.- 4. klasse (juniorklubb), samt 5. - 10. klasse (ungdomsklubb).  

Pr i dag deltar om lag 50 -70 unger i alder 1. - 4. klasse og ca. 20 - 30 unger i 

alder 5. - 10. klasse. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Inngang Kr. 30,- 

Det er muligheter å handle i kiosk. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak, men klubben ønsker å se på muligheten å gi fri inngang til barn 

med behov. Eneste utfordring er å avgjøre hvem som oppfyller kriteriene. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ingebjørg Bø 

Tlf.: 90121216 

Mail: flatinvalen@gmail.com / ingebjorgbo@hotmail.com   

Hjemmeside: ingen hjemmeside 

Facebook: «Klubb valen junior og ungdomsklubb» 

https://www.facebook.com/Klubb-Valen-junior-ungdomsklubb-

1596112163955216/ 
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Bø orienteringslag 

Bø orienteringslag er åpen for alle som ønsker 

å delta, selv uten medlemskap. Deres motto er 

«idrett for alle». 

 

Orienteringslagets løyper er inntil 5 km fra Bø 

sentrum. Eks. i Breisås, Bø sommarland og 

lysløypa. I tillegg arrangeres frivillige 

helgeutflukter til andre steder i Telemark, Vestfold og Buskerud. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Bø orienteringslag har om lag 50 medlemmer pr i dag. De fleste medlemmer 

er veteraner, men de har også mange familier og barn som deltar, spesielt 

ved sesongstart om våren. På et orienteringsløp med 50 - 60deltakere, regner 

de med at om lag 20 av disse er barn og unge. 

Orienteringslaget praktiserer åpen deltakelse som innebærer at alle kan 

delta når de måtte ønske. I starten av sesongen arrangeres rekruttløp der 

veiledning gis i kart og kompass. Gjennom resten av sesongen arrangeres 

lavterskel treningsløp en gang i uken, og med jevne mellomrom arrangeres 

konkurranseløp for spesielt interesserte, samt turorientering som passer 

spesielt godt for familier. 

 

For de minste barna må man ha en foresatt til stede under 

orienteringstreningene. Mens de større barna kan delta alene, da alle 

treningene foretas gruppevis med minst en voksen tilstede i hver gruppe.  

 

Utgifter og utstyr 

Orienteringslaget ønsker å være inkluderende for alle og har derfor frivillig 

medlemskontingent. Dette dekker kart, treningsløp og startkontingent på 

stafetter og andre løp. For de som kun ønsker å delta på enkelttreninger, er 

det en liten avgift som dekker kart. Laget låner ut tidtaker og kompass til alle 

deltakere. 

 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Frivillig 

medlemskontingent 

Kr. 200,- over 17år 

kr.100,- under 17år 

Kr. 350,- 

Enkelttreninger/ et løp Kr. 20,- pr pers Kr. 50,-  

Utstyr 

Av utstyr bør alle ha godt fottøy og bekledning. For spesielt interesserte er det 

også mulighet å kjøpe klubbdrakt. Denne koster mellom kr. 400,- - 1000,-. 
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Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men de ønsker å se på tilrettelegging ved behov. 

Eksempelvis å bistå med gratis løp og eventuell organisere skyss. 

Det er ingen faste skyssordninger på treninger i Bø, men ved behov kan man 

kontakte ledere eller andre medlemmer i gruppen for samkjøring. På 

orienteringsløp utenfor Bø arrangeres samkjøring der alle deltakere er med 

på å spleise på bensinutgiftene. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Styreleder, Steinar Lande.  

Tlf.: 97526351 

Mail: steinarlande@hotmail.com 

Hjemmeside: aktiv.hit.no/bo/olag 

Facebook: «Bø orienteringslag» https://www.facebook.com/orienteringbo/ 

 

  

mailto:steinarlande@hotmail.com
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Bø har tre registrerte kirkesamfunn, Bø kyrkjelyd, Bø pinsemenighet og Bø 

Normisjon. Selv om de har ulike ståsteder teologisk, fokuserer de på en felles 

tro på Gud og Jesus som de løfter frem på ulike måter og gjør dem i stand til 

og samarbeider på flere områder, blant annet med aktiviteter for barn og 

unge. 

 

Den Norske Kirke – Bø kyrkjelyd 

 

Søndagsskule 
Søndagsskoletilbud enkelte 

søndager. Her fortelles det 

bibelhistorier, synges og utføres 

hobbyaktiviteter.  

Medlemskap og medlemmer 

Bibelskulen er i hovedsak lagt opp for de minste, men enkelte søndager har 

de egne grupper for barn i 1. - 3.klasse og for de mellom 9 -12 år. Pr i dag er 

det registrert 40 - 50stk barn med om lag 10 stk. pr gruppe. 

Foresatte må følge ungene til gudstjenesten, men trenger ikke selv delta. Det 

serveres kirkekaffe etter søndagsskulen/gudstjenesten. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemsavgift Kr. 50,- pr år 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak, men åpen for å la barn fra familier med manglende økonomiske 

ressurser delta gratis 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Hanne Gudveig Stærk 

Tlf.: 91605986 

Mail: hgstae@gmail.com  

Hjemmeside: http://www.bokyrkje.no/Barn/søndagsskulen 
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Bø KFUK/KFUM speidere 
KFUK-KFUM-speiderne, i regi av den norske kirke, 

ønsker å gi medlemmene et møte med kristen tro, og 

bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 

samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig 

forståelse og respekt for naturens verdi. De ønsker å 

utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og 

engasjerte medmennesker.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Speideren er åpen for alle. Pr dags dato har de om lag 40 deltakere og 

dermed god kapasitet til enda flere barn og unge. Medlemmene er fordelt 

på tre grupper. Stifinnergruppen (4. - 5. klasse), Vandrergruppen (6. -10. 

klasse) og Rovere (de som er ferdig med grunnskolen). Deltakere kan delta 

uten foresatte og har de behov for skyss kan dette ordnes med en av 

lederne.  

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Deltakeravgift Kr.450,- Ingen familierabatt 

Utstyr 

- Drakt. Speiderskjorte til kr.355 - 396,-. Komplett sett med merker er på kr.75,-. 

 

- Tilleggskostnad på turer og speiderleir. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak pr i dag, men de er selvfølgelig behjelpelig om noen 

ønsker delta med ikke har penger til det. Speideren har god økonomi, så de 

kan godt tenke seg og i bort 3 - 5 friplasser. Det forutsetter instanser som NAV 

eller barnevernet peker ut hvilke barn som har dette behovet. 

 

Om barnet har andre spesielle behov som krever tilrettelegging, eksempelvis 

rullestolbruk, autisme eller lignende, må vedkommende ha med ledsager 

som kan følge opp barnet. 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Martin Stærk 

Tlf.: 915 77 038 

Mail: Solvang188@gmail.com 

Hjemmeside: kmspeider.no/bo/ 

Facebook: «Bø speidergruppe» 

https://www.facebook.com/bospeiderguppe/?fref=ts 

mailto:Solvang188@gmail.com
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GIVE ME FIVE  
Trosopplæring for 5. klassinger, også 

kalt mini-konfirmasjon, med felles måltid 

og lek/turer etter samlingene. 

Alle som står som tilhører og medlem 

av den norske kirke får invitasjon til å 

delta, men det er åpent for alle, slik at 

de som ikke er medlem må melde seg 

selv på dette tilbudet. Holder til på Bø bedehus 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle 5. klassinger. Pr i dag er det 24 deltakende medlemmer på 

dette tilbudet. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemsavgift Kr. 250,- pr semester + kr. 

50 pr familie for middag 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, men Bø kyrkjelyd ønsker å tilby tilrettelegging eller gratis 

plasser for barn som kommer fra familier med manglende økonomiske 

ressurser, om det er behov for det. Dette gjelder alle deres aktiviteter for barn 

og unge. Pr i dag har soknerådet unnlatt å kreve betaling om familier ikke 

har betalt medlemskontingent etter utsendt purring. For å kunne innføre tiltak 

om friplasser er det behov for en ordning som kan peke ut hvilke barn og 

unge som har dette behovet. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Signe Vreim Østtveit 

Tlf.: 97182146 

Mail: signesi@nenett.no 

Hjemmeside: http://www.bokyrkje.no/barn/Give-me-five 
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BARNEKORA I BØ  
Holder til i Bø bedehus. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpen for alle fra 3 år og oppover til fylte 

15 år. Deretter kan en bli med i 

Kyrkjekoret. Pr i dag har de 36 medlemmer mellom 3 -18 år, fordelt på fire 

alderstrinn. Minikoret 3 -5 år, SingLett 1.- 4. klasse, Seltin 5. klasse og opp til 15 

år og Kyrkjekoret  fra 15 år og oppover. 

 

Åpent for alle, men de som melder seg inn forplikter seg til å komme på 

øvelser og opptreden. 

Det foretrekkes at foresatte ikke er til stede i øvingslokalet, men de kan 

selvfølgelig sitte i naborommet å ta seg en kaffekopp og snakke med de 

andre foreldrene under øvelsen. 

 
Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 250,- pr semester 

Alle får låne korskjorte ved opptreden. 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak pr i dag, men ved behov skal de kunne finne en løsning. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Rolf Axelsen Lie og Grete H. Sele. 

Tlf.: 95183114 

Mail: rolf@bokyrkje.no 

Hjemmeside: korskulen.no 

Facebook: «Korskulen i Bø». https://www.facebook.com/Korskulen-i-

B%C3%B8-175223589183671/ 
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Bø Normisjon 

 

 
Barneklubben 
Klubb med hobbyaktiviteter, lek og moro. Holder til i Bø 

bedehus 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle barn i alderen 4 – 9 år. Pr i dag er det om 

lag 16 stk. deltakere som går fast, mens en håndfull 

andre barn som er innom av og til.  

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 200,- året 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, men deltakeravgiften slettes om ikke deltakere betaler 

etter utsendt purring. 

 

Barneklubben ønsker å være med i en ordning med å tilby tilrettelagt/gratis 

plasser for barn som kommer fra familier med manglende økonomiske 

ressurser. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Veronika Olsen, Gunnar Klingberg og Signe Vreim Østtveit. 

Tlf.: Olsen tlf: 936 13 265, Klingberg tlf: 901 49 758, Østtveit tlf: 971 82 146. 

Mail: Østtveit - signesi@nenett.no.  

Hjemmeside: http://www.bonormisjon.no/barneklubbenny.html 

Facebook: «Barneklubben» https://www.facebook.com/Barneklubben-

430257040424018/?fref=ts 

 

 

  

mailto:signesi@nenett.no
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FredagsBit  
Ungdomsklubb på Bø bedehus for alle fra 

8. klasse og oppover. Styres av 

ungdommen selv, med en voksen person 

til stede på klubbkveldene. 

Enkelte klubbkvelder arrangeres 

happenings som eksempelvis filmkveld 

med overnatting og bowling/pizzatur. 

Medlemskap og medlemmer  

Rundt 30 deltakere ukentlig. Og rundt 50 deltakere på større arrangement 

Utgifter og utstyr 

Frivillig medlemskontingent som inkluderer turer, pizza og brus. Om man vil 

delta gratis og kjøpe dette ved siden av, koster det kr. 60,- pr gang. Da vil 

det også forekomme noe utgift for enkelte turer. 

 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Gratis eller frivillig 

medlemskontingent kr. 

300 halvår/kr. 550,- året 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak. Åpen for alle. Kun mat, snacks og arrangement som koster noe 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Magnhild Vikane 

Tlf.: 46910621 

Mail: magnhild.vikane@gmail.com  

Hjemmeside: http://www.bonormisjon.no/fredagsbit.html 

Facebook: «FredagsBIT» 

https://www.facebook.com/groups/398568473563386/?fref=ts 
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Bø pinsemenighet 
 

 

Lørdagstreff og Lørdagstreff+ 
Lørdagstreff er åpent for alle, og tilbyr barn og 

unge ulike formingsaktiviteter, sang, lek og 

bibelfortellinger. Avsluttes med felles måltid.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Lørdagstreff er for alle barn. Lørdagstreff + er for 

barn fra 5. klasse og oppover.   

I tillegg arrangerer Bø pinsemenighet dag- og 

helgeaktiviteter en gang i året som 

arrangementene Barnas jubeldøgn, Hallovenn, 

Barnas juleverksted, Barnas påskeverksted og 

24-hour festival. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Frivillig 

medlemskontingent på 

kr.100,- året 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Gratis og åpent for alle, derfor ingen iverksatte tiltak. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Lørdagstreff – Nina M. Bakkåker, Lørdagstreff+ - Ruth Haugland 

Tlf.: Nina - 950 68 142, Ruth - 918 10 157 

Mail: Nina – nmhb@online.no   

Hjemmeside: http://bo-pinsemenighet.no/wp/barn/barnas-lordagstreff/ 

Facebook: «Bø pinsemenighet, Soar» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

Pinsemenighet-Soar-1566944590214771/?fref=ts 
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Åpent hus 
Åpent hus for alle, hver tirsdag etter skoletid.  

Her får barn og unge leksehjelp, middag, lek og 

aktiviteter. Foresatte er også hjertelig velkommen 

til å delta og spise felles middag. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Pr i dag har Åpent hus 20-25 deltakende barn og 

unge. 

 

 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr.100,- pr semester for 

mat 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, men det opereres med frivillig medlemskontingent etter 

betalingsevne. Det innebærer at de som kan betale mer enn 100,- i 

medlemskontingent gjør det. På den måten kan de med dårlig økonomi 

slippe medlemskontingent. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Nina M. Bakkåker 

Tlf.: 950 68 142 

Mail: nmhb@online.no   

Hjemmeside: http://bo-pinsemenighet.no/wp/ 

Facebook: «Bø pinsemenighet, Soar» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

Pinsemenighet-Soar-1566944590214771/?fref=ts 
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BØ OG LIFJELL TURRIDNING AS 

Nyoppstartet turridning for alle, uansett alder, 

ferdigheter og behov.  Deres mål er og gjør alt de 

kan for å oppfylle folks ønsker og drømmer på 

hesteryggen, så langt dette lar seg gjøre. Ridningen 

holder til på Hørte fra 1. mai til etter høstferien og 

oppe på Lifjell fra midten av juli til midten av august. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Tilbyr egen barneridning for barn i alderen 6 -10 år og 11-14 år. 

I tillegg kan alle aldersgrupper kjøpe times- og dagsridning. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Dags og timespriser Kr. 250 – 1700,- 

Barneridning, 6 ganger Kr. 1500,- 6-10 år 

Kr. 1850,- 11-14 år 

Åpen stalldag med 

fiskedam 

Kr. 50,- 

Utstyr 

All utstyr inkludert 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, men for å ha et rimelig tilbud til publikum, arrangerer de 

åpen stall/familiedager to ganger i året med om lag 100 besøkende. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Ragnhild Rekanes 

Tlf.: 90412603 

Mail: boturridning@outlook.com  

Hjemmeside: http://boturridning.simplesite.com/432346231 

Facebook: «Bø og Lifjell Turridning AS» 

https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-

1533456810303573/ 

 

AS aktører 

https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-1533456810303573/
https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-1533456810303573/
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ZUMBA – MAXIMA HELSE AS 
Maxima helsestudio tilbyr Zumba for barn med enkle 

trinn og fri bevegelse i sentrum. Deres ønske er at 

barn skal være i aktivitet både fysisk og sosialt. 

Maxima er privat drevet. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpen for alle i 2. - 4. klasse, samt 5. - 7. klasse. Hver 

gruppe har plass til 13 - 15deltakere. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 600,- pr semester 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Siden Maxima er privat eid har de ingen tiltak pr i dag. De har heller ingen 

ønske om rabatter eller betalingsfritak siden deltakerutgiften er på et rimelig 

nivå. Om kommunen derimot kan gi tilskudd til Maxima, slik at de kan 

tilrettelegge for barn fra familier med manglende økonomiske ressurser 

ønsker de mer enn gjerne et samarbeid. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

May Lene Lio 

Tlf.: 35951248 / 99027201 

Mail: may.lene@maximahelse.no 

Hjemmeside: http://www.maximahelse.no/ 

Facebook: «Maxima helse AS» https://www.facebook.com/maximahelse/ 

 

  

mailto:may.lene@maximahelse.no
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BØ KULTURSKULE 
Bø kulturskule er et kulturpedagogisk servicesenter i 

kommunen, en instans som er med på å knyte sammen blant 

annet Bø juniorspelemannslag, Bø skulemusikk og Bø 

ungdomskorps. På den måten kan lagene dra nytte av 

hverandre, noe som styrker blant annet lagenes eksistens, 

medlemskap, kunnskap og økonomi.  

 

Gjennom kulturskulens aktiviteter ønsker de å gi hver enkelt elev 

vekstmuligheter; både kunstnerisk, intellektuelt og sosialt. Kulturskulen skal 

arbeide for å stimulere til interesse for kultur ved å arrangere konserter, 

utstillinger og ulike framføringer der flere kunstuttrykk møtes. Kulturskulen skal 

bidra til å utvikle ett godt oppvekst- og kulturmiljø i Bø kommune. 

 

Kulturskulen tilbyr: 

- Musikk og bilde for barn på SFO 

- Barne- og ungdomsteater for 5. klassinger og oppover – i regi av Bø 

ungdomslag 

- Maleklasser/visuell kunst 3. - 6.klasse og fra 7. klasse  

- Moderne dans/danseverksted fra 2. klasse 

- Forskjellig instrumentlære fra 4. klasse og oppover, som fløyte, klarinett, 

saksofon, trompet, waldhorn, trombone/baryton/tuba, slagverk, hardingfele, 

piano, gitar/el-gitar, bassgitar 

- sang fra 4.klasse  

- band fra 8.klasse  

I tillegg arrangeres kvedarkurs og ungdom kan bli med i Akantus-koret. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle mellom 6 -19 år, men det må søkes om plass. Pr i dag har 

kulturskulen 290 plasser fordelt på 230 barn, der enkelte barn har to 

aktiviteter.  

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Individuell opplæring kr. 3081,- pr skoleår 

Gruppe opplæring kr. 2553,- pr skoleår 

Barne- og Kr. 1500,- pr skoleår 
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ungdomsteater (betales til Bø 

ungdomslag) 

Korpsinstrument Kr. 1500,- pr skoleår 

(betales til Bø 

skulemusikk) 

Utstyr 

- Hardingfele kan leies av Bø juniorspelemannslag.  

- Blåseinstrumenter kan lånes av Bø skulemusikk og 

øvrige instrumenter må anskaffes selv. 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Kulturskulen har gitt friplasser på gruppetilbud ved ikke å registrere enkelte 

elever inn i systemet. Men f.o.m 20. februar 2017 ble det bestemt at 

Kulturskulen kan tilby registrerte friplasser til enkeltelever, så lenge det er 

innenfor egne eksisterende rammer. Det er ønskelig med organiserte rammer 

rundt det hele, og her kan NAV være en god støttespiller påpeker 

Kulturskulerektor Guri Røsok 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Guri Røsok 

Tlf.: 35059223 / 99391171 

Mail: guri.rosok@bo.kommune.no  

Hjemmeside: http://www.bo.kommune.no/bokulturskule/ 

 

 

BØ JUNIORSPELEMANNSLAG 
Bø juniorspelemannslag er et lag for barn og 

unge som spiller hardingfele. Deres mål og 

ønske er å føre den rike 

hardingfeletradisjonen videre, ved lokal 

opplæring og fremføringer rundt om. De 

deltar på kappleiker, konserter og festivaler, 

både enkeltvis, gruppevis og som lag. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Pr i dag blir man medlem i Bø juniorspelemannslag ved å starte med 

hardingfeleundervisning på kulturskulen. 

Pr i dag er det registrert 15 barn og unge i alderen 9 - 17 år 
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Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr. 100,- året 

Medlemskontingent 

med opplæring via 

kulturskulen 

Kr. 2553,- 

Utstyr 

Leie fele – kr. 200,- året 

 
Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, men ved behov kan en søke friplass gjennom 

kulturskulen, samt få fritak på feleleie. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Guri Røsok og formann, Gro Røiland 

Tlf.: Guri - 35059223 / 99391171, Gro - 93022398 

Mail: guri.rosok@bo.kommune.no / groroiland@hotmail.com  

Facebook: «Bø juniorspelemannslag» 

https://www.facebook.com/groups/1521112184802566/?fref=ts 

 

 

 

BØ SKULEMUSIKK 
Formålet for Bø skulemusikk er å fremme 

musikklivet i Bø ved å gi musikantene en 

god musikkopplevelse, arbeide for å 

fremføre god musikk, skape kameratskap i 

et positivt miljø og spre trivsel der korpset 

opptrer. 

 

Medlemskap og medlemmer  

I 2016 hadde Bø skulemusikk totalt 75 medlemmer fra Bø, fordelt på 16 

nybegynnere, 10 aspiranter og 49 i hovedkorpset. Fra 4. klasse kan man bli 

medlem gjennom opptak på korpsinstrument gjennom Bø kulturskule, med 

både individuell- og gruppeundervisning. Kan være medlem frem til fylte 25 

år. 
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Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem søskenmoderasjon 

Medlemskontingent 

med undervisning 

gjennom Bø kulturskule 

Kr. 1500,- i året Kr. 2600,- 

Medlemskontingent 

uten undervisning 

Kr. 750,- året Se hjemmeside for 

andre 

søskenmoderasjoner 

Utstyr 

- Låner ut korpsinstrument 

- Alle må ha egne bukser, sokker, sko og skjorter. Resten av uniformantrekket 

får man låne av korpset. 

Annet 

- Egendelen for et helgeseminar, kr. 600,-.  

- Egendelen på turer varierer på innland/utland, og er pr dags dato på ca. kr. 

3000,- på en utenlandstur. 
 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Skulemusikken gjør individuelle vurderinger når det kommer til barn med 

spesielle behov, og har til en hver tid medlemmer med tilrettelagte avtaler. 

Dette skjer ved kommunikasjon med styreleder og Bø kulturskule. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Styreleder, Åse B Sageie 

Tlf.: 97160989 

Mail: aase@sageie.no 

Hjemmeside: www.skulemusikken.no/ 

Facebook: «Bø skulemusikk» 

https://www.facebook.com/groups/1655095048108266/?fref=ts 
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BØ UNGDOMSLAG 

Bø ungdomslag er eier av Sandvin 

ungdomshus og tilbyder av barne– og 

ungdomsteater gjennom Bø kulturskule. 

Medlemskap og medlemmer  

Ungdomslagets medlemstall har gått noe 

ned de siste årene og er pr i dag på 45 

medlemmer, der 18 av disse er medlem gjennom opptak på Bø kulturskule. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent 

med opplæring via 

kulturskulen 

 

Kr. 1500,- pr semester 

Medlemskontingent 

utan undervisning 

 

Kr. 300,- året 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak pr i dag, men ungdomslaget kan se om det er mulig å 

innføre enkelte tiltak ved behov. Eksempelvis ønsker ungdomslaget å legge 

til rette før økt aktivitet på Sandvin. De kan derfor se på muligheten å stille 

Sandvin og Sandvin parken til disposisjon, også for de med manglende 

økonomisk ressurs. Ellers er mye av drifta av ungdomslaget basert på 

dugnad, noe som gjør at en kan se på andre tiltak, så lenge medlemmer 

under tiltak samt foresatte er med å bidra på dugnad. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Randi Stokland 

Tlf.: 47630243 

Mail: bungdomslag@gmail.com 

 

 

  



 01.02.2017 

 38  

BØ UNGDOMSKORPS 
Bø ungdomskorps er et janitsjarkorps for 

musikkglade mennesker. De spiller et variert 

repertoar og har en sosial profil. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle i alderen 16 - 75år med 

forkunnskap i sitt instrument. De fleste 

rekrutter hentes fra skulemusikken etter fylte 

18 år når de er ferdig med opplæringen via kulturskulen. Pr i dag har de om 

lag 30 medlemmer der om lag 1/3 er under 26 år. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr. 50,- unge/student 

kr. 100,- voksne 

Utstyr 

Utlån av instrumenter 

ingen uniform 

 

 

Status på tiltak pr i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak pr i dag, da det ikke har vært behov. Medlemskontingent er en 

symbolsk sum, slik at en fint kan tilrettelegge om det skulle være vanskelig å 

betale denne. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Kjell Stundal 

Tlf.: 35060680 / 90127513 

Mail: kjell.stundal@musikk.no  

Hjemmeside: «Bø ungdomskorps» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

ungdomskorps-192677614083400/?fref=ts 
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3. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Oversikt over alle aktører og aktiviteter i Bø kommune 

Bø kommune har totalt 26 registrerte aktører, som tilbyr over 35 ulike 

aktiviteter for barn og unge mellom 0 - 18 år. Totalt har 9 av 26 aktører en 

form for tiltak for barn og unge fra familier med manglende økonomiske 

ressurser. Blant de 9 aktørene, er det 4 stk. som opererer med å slette 

medlemskontingent etter utsendt purring. 3 av 26 har tiltak for flykninger og 3 

av 26 har gratis aktiviteter.  

 

Nr. Aktivitet Aldersgruppe Minimum 

kostnad 

Må ha 

utstyr* 

Tiltak pr 01.03.2017 

1 Alpint 6-18 år 2800,-  Ja Ingen tiltak 

2 Telemarksgruppa 6-18 år 2800,- Ja Ingen tiltak 

3 Barneidrett 4-10 år 250 -400,- J/t Slette purring 

4 Fotball 7-18 år 700 -

2600,- 

Ja Slette purring 

5 Friidrett 5-18 år 100,- J/t For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

6 Håndball 8-18 år 600 -

1200,- 

J/t 3-4stk under tiltak 

7 Langrenn 8-15 år 600 -

1100,- 

Ja Ingen tiltak 

8 Svømming Baby +  

6-18 år 

1100-

2400,- 

Ja For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

9 Skiskyttarlaget 10-18 år 700,- Ja Samarbeid med 

barneidretten 

10 Bø Ju Jitsu 10-18 år 630 -710,- Ja Ingen tiltak 

/korrigert purring 

11 Bø Volleyball 6-18 år 300 -

1200,- 

Ja For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

12 Klatregruppa i Bø 6-ca.14 år 50,- Nei Ingen tiltak 

13 Etter skoletid 5 - 7.klasse 100,- Nei Ingen tiltak 

14 Småbarnstreff 0-ca.5/6 år 30,- Nei Ingen tiltak 

15 Barnas turlag Alle barn Gratis Nei Gratis 

16 Trillegruppa i Bø Alle i vogn Gratis Nei Gratis 

17 Flatin- og Valen 

grendehus 

1- 4.klasse og 

5-10.klasse 

30,- Nei Ingen tiltak 

18 Bø Orientering Alle 20 -200,- Nei Ingen tiltak 

19 Sprell Levende - 

søndagsskule 

1.klasse -12 

år 

50,- Nei Ingen tiltak 

20 KFUK/KFUM speidere 4.klasse -18 

år 

450,- Ja Ingen tiltak 

21 Give med five 5.klasse 250,- Nei Ingen tiltak 

22 Barnekora i Bø 3 -18 år 250,- Nei Slette purring 

23 Barneklubben 4-9 år 200,- Nei Ingen tiltak 

24 FredagsBit 8.klasse og 

oppover 

Gratis – 

550,- 

Nei Gratis 

25 Lørdagstreff / + 0-18 år Gratis – Nei Gratis 
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100,- 

26 Åpent Hus Alle Gratis -

100,- 

Nei Gratis 

27 Bø og Lifjell 

turridning AS 

6-14 år 50 -1500,- Nei Åpen dag 

28 Zumba – Maxima 

helse AS 

2 - 7.klasse 600,- J/t Ingen tiltak 

29 Bø Kulturskule 1.klasse – 18 

år 

1500 -

3081,- 

Nei Friplasser 

30 Bø 

juniorspelemannslag 

4.klasse og 

oppover 

100 - 

2553,- 

Ja Friplass/gratis lån av 

utstyr 

31 Bø skulemusikk 4.klasse og 

oppover 

750 -

1500,- 

Nei Tilrettelegging 

32 Bø ungdomslag 5.klasse og 

oppover 

1500,- Nei  

33 Bø ungdomskorps 16 år og 

oppover 

50,- Nei Ingen tiltak 

*Utstyr: Ja = krever en del ekstrautstyr, Nei = ingen behov for utstyr, J/T = 

aktøren oppfordrer å ha joggesko og passende treningstøy 

 

Lag og foreningers holdninger til å gi særtilbud 

Alle aktører stiller seg positiv til å sikre at alle barn og unge kan få delta på 

deres aktiviteter - også barn som kommer fra familier med manglende 

økonomiske ressurser. Noen aktører har allerede tiltak for å sikre dette pr i 

dag, mens de som ikke har det, stiller seg positive til å være med i en 

fremtidig ordning. 

 

Hva må til for at lag og foreninger skal kunne innføre tilrettelegginger 

Det er flere aktører som ønsker å iverksette tiltak ved behov, men påpeker at 

det må foregå på en organisert måte. De ønsker en instans som kan peke ut 

hvilke barn som har behov for tilrettelegging, da aktørene selv ikke føler 

dette er en objektiv rolle de kan ta på seg. Her har NAV blitt utpekt fra flere 

aktører som den naturlige instansen som kan håndtere dette, da de har nær 

kontakt med de familier som har dette behovet.  

 

Hvordan bør kommunen gå frem – hvilke tiltak 

1. Under kartleggingen kom det frem hvor vanskelig det var å finne de ulike 

aktivitetene som tilbys i Bø. Her kan det være en god ide å lage en oversikt 

som kan legges ut på kommunens hjemmeside, slik at alle barnefamilier i Bø 

lett kan finn egnet aktivitet til sitt barn. 

 

2. Alle aktører stiller seg positiv til tilrettelegging, men det mangler en form for 

organisering av tiltak. Her anbefales det å oppmuntre NAV til å bidra som 

den instansen som kan peke ut hvilke barn og unge som har behov for 

tilrettelegging, og videre være et bindeledd mellom barnets familie og 
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aktørene som tilbyr aktivitet. Aktørene er bekymret for at en vurdering av 

friplasser ikke kan gjøres objektivt av aktøren selv, og at de heller ikke kan 

innhente informasjon som kan bekrefte om de enkelte familiene har behov 

for friplass. Derfor bør NAV Bø kobles inn som organisator av friplasser. 

 

3. Gjennom samtale med de ulike aktørene, viser det seg at de ikke har 

økonomiske utfordringer i forhold til tilrettelegging, pr i dag. De fleste har 

derfor kapasitet til å foreta en tilrettelegging på rundt fem barn pr aktivitet. 

Likevel kan det være lurt å tenke fremover, slik at dette ikke blir et hinder i 

fremtiden. Spesielt da det er stor sannsynlighet for at flere enn fem unger 

ønsker å delta på en og samme aktivitet. Her kan eksempelvis både Bø 

kommune og NAV øremerke midler til arbeid mot barnefattigdom, der lag 

og foreninger som sikrer aktivitetstilbud og tilrettelegging kan søke på 

midlene.  

 

5. For å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta på ulike 

fritidsaktiviteter, er det viktig med god kommunikasjon med de ulike 

aktørene. Her anbefales det et årlig møte mellom lag, foreninger, NAV og Bø 

kommune. På denne måten kan man følge opp den iverksatte ordningen, 

finne gode løsninger på eventuelle utfordringer og samarbeide om veien 

videre. 

 

6. På enkelte aktiviteter kan det også være behov for oppfølging av 

foresatte, både med tanke på selve aktiviteten og på skyss til de ulike 

arenaene aktivitetene foregår på. Om det er familier med unger som krever 

ekstra oppfølging, der de selv ikke kan påta seg rollen, kan kommunen bidra 

ytterligere med å koble inn støttekontaktordningen i kommunen. Her kan det 

åpne seg muligheter som å opprette en aktivitetskontakt/ledsager for barn 

med spesielle behov – både enkeltvis og gruppevis. 

 

4. Handlingsplan 
Ut i fra kartleggingen foreslås fire punkt som kommunen kan arbeide videre 

med, for å sikre at barn fra familier med manglende økonomiske ressurser 

kan delta på minst en organisert fritidsaktivitet: 

 

1 

 

Lage en oversiktlig liste over de ulike aktivitetene som tilbys i Bø og 

legge denne ut på hjemmesiden slik at alle innbyggere lett kan 

finne en aktivitet som passer sitt barn. 

 

 

2 

 

Få til et samarbeid med NAV Bø, slik at NAV kan være den 

instansen som avgjør hvilke barn som har behov for 

tiltak/tilrettelegging i de ulike aktivitetene. 

 



 01.02.2017 

 42  

 

3 

 

Øremerkede midler til videre arbeid mot barnefattigdom. 

 

 

4 

 

 

Samle aktørene, kommunen og NAV- årlig, for oppfølging og 

samtale rundt videre samarbeid for å sikre at Bø kommune har 

gode tiltak for og sikre gode fritidsaktiviteter for alle barn og unge i 

Bø kommune. 

 

 


