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Rolvsøy IF

Klubbkultur som skaper idrettsglede for alle?
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Rolvsøy IF

• Grunnlagt i 1920

• 578 medlemmer hvorav 374 barn og unge i alderen 6-
19 år

• Fotball og håndball og lek med ball (barneidretten)

• Seniorgruppe-Ressurs for klubben

• En sterk bidragsyter i nærmiljøet

• Inkludering gjennom ordinært aktivitetstilbud og 
lavterskeltiltak 

• Tufter på frivillighet og dugnadsånd

• Mange ildsjeler som brenner for barn og unge

klubben og organisering (frivillighet, lokaler, idretter, osv.)
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Gratis Fritidsklubb

FotballHåndball

klubben og organisering (frivillighet, lokaler, idretter, osv.)



Ferieaktivitet fotball/håndball



Barneskirenn- Når vi har vinter på Rolvsøy ☺
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Idrett mot rus



TIL DET BESTE FOR KLUBBEN.

DET ER IKKE  MEG SELV SOM ER VIKTIG !

Klubben i mitt hjerte
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Er vi i samme båt?



TRIVSEL TILHØRIGHET TRYGGHET

KOMPETANSE SAMHANDLING

ENGASJEMENT

Verdier



Rolvsøy IF

Barn og ungdom

Sportslig og sosial aktivitet

Foreldre

Skoler

næringslivet
Andre frivillige 
organisasjoner

Lokalmiljø

Samarbeidsklubber 
i nærmiljøet

Hvem samarbeider vi med?



Lagbygging

Gjøre hverandre gode. 
Med utgangspunkt i det beste for 
gruppa. 
Sammen er vi gode

Spisskompetanse

Gruppas 
Humankapital

Komplementære 
ferdigheter



Våre verdier



«bare de som får en sjanse,
har en sjanse»
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Dugnadsånd og frivillighet
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LÆRDOMMEN

Mennesker som gjør en forskjell i 
livet ditt,

er ikke de med mest penger eller flest 
belønninger eller priser.

Det er simpelthen de som 
bryr seg mest! 





«Petter»













1.Bakgrunn

Kurte har blitt engasjert av Norges Svømmeforbund til å holde et foredrag om inkludering. I

den forbindelse så har han forespurte Kristoffer om noen ord rundt Kongstensvømmerne sin

satsning på området.

2.«Alle Plankebarn skal flyte»

I 2014 forekom det en tragisk drukningsulykke i Fredrikstad. I etterkant av dette ble 

Kongstensvømmerne engasjert av Fredrikstad kommune til å holde svømmekurs for barn i 

såkalte Rød sone områder i Fredrikstad. Dette ble på mange måter selve startskuddet for et

paradigmeskifte for Kongstensvømmerne.

Fra før var klubben organisert med 2 hovedvirksomhetsområder.
«Svømmeskole» og «Konkurranseavdeling». Senere har vi koblet på et tredje område, som vi 

har valgt å kalle for «Ekstern Svømmeopplæring». Kort fortalt innebærer dette alle som ikke er 

medlemmer av klubben, men som likevel har et behov for å lære å svømme. For det meste 

gjelder dette barn og ungdom, men vi har fra tid til annen også tilbud om voksenopplæring –

da spesielt for

innvandrerkvinner.

Kongstensvømmerne sin noe hårete målsetning er at alle barn i Fredrikstad, på et eller annet 

tidspunkt i løpet av sin oppvekst – skal ha vært innom Kongstensvømmerne. Enten det er i 

regi av kurs de oppsøker selv, eller at de kommer innunder paraplyen for Ekstern

Svømmeopplæring.

Med det, ble også klubbens virksomhetsidé født, nemlig at «Alle Plankebarn skal flyte».





4. Hva er det vi har fått til?

De ulike aktivitetene har forskjellige utgangspunkt. Både

i forhold til deltakere, og hva vi faktisk skal få til. Rød 

skole er for eksempel opptatt av å nå 

kompetansemålene som skolen har å forholde seg til,

mens deltakere Ferieaktivteter er der for å ha det gøy.

Det som er mest målbart er Svøm Fredrikstad, der alle 

som deltar skal måles opp i mot det å være 

svømmedyktig:

Falle ut i på dypt vann, svømme 100 meter på magen, 

dykke å hente gjenstand på bunn, stoppe og hvile i 3

minutter, så svømme 100 meter på rygg for så å ta

seg opp land.

I skoleåret 2020/2021 var det 81,5 % av deltakerne

(totalt 395 deltakere) som helt eller delvis gjennomførte 

svømmedyktighetstesten.

5. Andre aspekt som er verdt å nevne

Jeg har listet opp for deg 9 tiltak som er i Kongstensvømmernes regi, til  deltakere som ikke er medlemmer i klubben. 

Med unntak av Livredningskurs og  til dels ferieaktiviteter, så er alle tiltakene 100 % kostnadsfrie for de som deltar.





Hvorfor gjør vi som vi gjør? Hva trenger ungdommen?

Ungdata



Skolestress

Kroppspress Sosiale medier

Tidspress
«klump i halsen»

«Du føler at du hele tiden må gjøre noe, eller at du ikke får 
gjort det du skal»

«vondt i mellomgulvet»

«vondt i skuldrene»

«vondt i magen – som om noen tar hendene sine og vrir magen 
din rundt»

«jeg er på gråten hele tiden». «Jeg blir sliten, lei meg, trøtt, demotivert»

«Jeg følte at jeg ikke var gode nok»

«Treneren min brukte ikke meg»

Idrettspress

«Jeg fikk ikke nok likes»



Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskole

60 prosent av de som har vært innom ungdomsidretten, har 
sluttet før de er blitt 18 år

Ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er 
mer fornøyd med foreldrene sine enn annen ungdom.

De som slutter tidlig med organisert idrett, er langt mindre 
fysisk aktive og trener langt mindre enn de som fortsetter.









Takker for oppmerksomheten :-)


