
 

 

 

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB  

ÅRSBERETNING 2015 

 

STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: 

Leder                                                             Vigdis Bruun 
Nestleder                                                     Rolf Larsen 
Kasserer                                                        Jostein Stordahl    
 Sekretær                                                      Elisabeth Jensen 
Styremedlem 1                                            Otto Osvik                                
 Styremedlem 2                                           Kari Bjørk Østby 
Fastmøtende styremedlem                       Robin A Bruun 
 
Varamann/kvinne                                       Grethe Osvik 
                 
Revisorer                                                      Willy Aagaard 
                                                                       Per Støa 
                              
Oppmann/kvinne 
Boccia                                                           Otto Osvik 
Curling                                                          Kari Bjørk Østby 
PR-komite                                   Oppmann/kvinne – boccia og  teppecurling                                       

Materialforvaltere                 Espen Johannessen 
                             Svein Andersen 
  

Finanskomite                                              Finn Egil Schrøder 
                                                                      Liv Johannessen 
                                                                      Hanne K Kraus 
 

 



 

 

Badehjelpere                                      Espen Johannessen - kontaktperson 
                                                               Marit Schrøder  
            Liv Johannessen 
                                                               Ann Kristin Samuelsen 

                                                                                     Kjell A. Schrøder (reserve) 
                                                               Margareth Skrøder 
                                                               Aud Schrøder (reserve) 
                                                               Gro Ludvigsen 
                                                               Espen Johannessen  
                                                               Marianne Ludvigsen 
                                                               Ruben Grytten 
                                                               Robin Bruun 
                                                               Rune Andreassen 
                                                               Kristin Fredriksen (reserve) 
                                                               Elisabeth Jensen 
                                                               Jenny Jensen 
   
Barne- og ungdomsgruppa               Vigdis Bruun 
                                                               Liv Johannessen 
                                                                                                                   
Tur/ festkomite                                  Kari Bjørk Østby 
                                                              Torill Lorentsen 
                                                              Vigdis Bruun 
 
Stevnekomite                   
Nestleder, Kasserer, fastmøtende varamann/ kvinne, oppmann/kvinne boccia,  
oppmann/kvinne curling 
 
Valgkomite        Elisabeth Jensen 
                                                            Kai Østby 

    Bjørge A Bruun 

 

 

 



Styrets beretning  

Det er i året som har gått avholdt 10 styremøter hvor det er behandlet 55 
saker.  
Vårt medlemstall pr. 31.desember var 180 stk.  Det er 4 medlemmer mer enn 
ved årsskiftet 13/14. Noen har meldt seg ut, men vi har også fått noen nye inn. 
 
Medlemstallet er fordelt slik: 
 0 – 5 år 6 – 12 år 13 –19 år 20- 25 år 26 - år Sum 

 
Kvinner 

 
1 

 
5 

 
5 

 
6 

 
68 

 
85 

Menn 1 5 13 2 74 95 
 
 
Aktiviteter i laget 
Året juletrefest ble avholdt 3. januar. Lokalet var fylt opp av mange barn, og det 
var stormende jubel og vellykket som alltid. 
 
Marit Schrøder og Ellen Tveter (Jenny og Elisabeth Jensen) har hver siste 
onsdag i måneden stilt opp med vafler og kaffe på treninga. Dette har vært et 
meget positivt innslag. Disse dagene er det alltid masse folk på trening. 
 
Det ble også i år solgt julekalendre. Dette er en kjær inntekt for laget. Vi vil 
takke alle som stilte opp og hjalp til å selge disse. Uten dere kunne vi ikke klart 
dette. 
 
Treningstider 

- Vi spiller boccia og teppecurling på Kurland skoles gymsal. Vi har barnegruppa 
på mandager fra kl.19.00 til kl.20.15. Alle er hjertelig velkomne på onsdager fra 
kl.18.30 til kl. 21.00. 
 
-På treningen har det vært veldig variert frammøte. Vi begynner å bli få aktive 
spillere. Vi må fortsette å jobbe med å få med flere utøvere. Dette gjelder både 
de voksne og barne/ungdomsgruppa. 
 
-På onsdag har vi også svømmebassenget fra kl.17.30 til kl.20.00. 
Svømmegleden er stor, og stort sett er bassenget godt besøkt. 
 

 



Representasjoner 
 
20. januar avholdt Østfold idrettskrets et felles møte for alle lag i Østfold som 
hadde tilbud til funksjonshemmede. Kari B. Østby og Vigdis Bruun 
representerte laget. 
      
21.mars ble det avholdt ting og årsmøte i Norges fleridrettsforbund, boccia- og 
curling-seksjonen. Her representerte Otto og Grethe Osvik Sarpsborg BTC. 
 
Inkluderingsutvalget i Østfold i samarbeid med NAV Østfold avholdt også i år 
Sportsskole på Kalnes fra 23.- 25. juni med ulike idretter. Teppecurling og 
boccia for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelservar også representert. 
Det var noen flere påmeldte i år enn i fjor. Her stilte Liv Johannessen og Vigdis 
Bruun. Vi hadde ansvar for boccia en dag. 
 
Grenseløs idrett ble også avholdt 21.mars på Kalnes. Klubben vår stilte her med 
Liv Johannessen og Odd Lundmark. De hjalp til, og jobbet med barna som spilte 
boccia. 
 
I Norges fleridrettsforbund, boccia- og curling-seksjonen sitter Egil Lundin som 
leder og trener for landslaget. 
 
I SA-FRE-MO komitéen har vi Kari B. Østby og Rolf Larsen. Ellen Lundin er 
kasserer. Elisabeth Jensen er observatør. 
 
Otto og Grethe Osvik har representert laget i forbindelse med Borg Bingo AL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Idrettslige aktiviteter 
 
Fra 14.februar til 15.februar var vi også i år med og arrangerte SA-FRE-MO-
stevnet denne gang i Mosse- hallen. Både aktive og passive medlemmer var 
med denne helgen og hjalp til. 
 
20.-21.september hadde vi vårt eget stevne- Sarpesten/Sarpekastet i 
Sarpsborghallen.  Et vellykket stevne med god hjelp fra medlemmer som stilte 
opp både med loddsalg og ellers forefallende arbeid. I år kunne vi ha 
ballplukkere og hjelp til tilbakekast ved curligbanene fra Skjeberg sport. Dette 
fordi vi ble sponset av Sparebank 1 ”Vi er der du er” med kr 15 000. 
 Pengene gikk til ungdommenes idrettslag. 
 
Som dere ser av årsberetningene fra boccia- og curling-gruppa har det vært 
mange stevner i året som har gått. Laget har som vanlig kommet hjem med 
gode resultater.  Vi gratulerer alle aktive med flotte resultater.  
 
Vi fikk i 2015, to Norgesmestere.  I teppecurling fikk vi Rolf Larsen, og i boccia 
ble det Andrine K. Kraus. Vi gratulerer begge to.  En ekstra stor gratulasjon til 
Andrine, da dette var hennes første NM tittel i juniorklassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konklusjon 
 
Det har i året som har gått vært mye aktivitet på det idrettslige plan. Vi har fått 
mange bra resultater både i boccia og teppecurling.  Vi blir dessverre stadig 
færre aktive utøvere, og vi ønsker flere aktive både i boccia og teppecurling. Vi 
må fortsette å jobbe med rekruttering.  
 
Vi ser også at aktiviteter i bassenget er veldig populært både blant unge og 
voksne. Det er alltid aktuelt med badevakter dersom noen er interessert i å 
hjelpe til her. 
 
Vi minner alle om den fine hjemmesiden vår, sbhif.no, som holdes oppdatert av 
Jostein Stordahl.Vi har også en Facebookside som vi legger ut informasjon på. 
 
Vi vil takke alle komiteer og de som ellers gjør en uvurderlig jobb.  De som 
stiller opp på arrangementer og hjelper til med loddsalg og kalendersalg.  Vi 
klarer ikke alt dette uten dere. 
 
Vi vil takke for et fint år, og håper det blir et minst like fint år som ligger foran 
oss.     
Vi ønsker alle lykke til med trening, og andre aktiviteter dere måtte være med 
på! 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Sarpsborg Boccia og teppecurlingklubb 
Styret 
 


