
 

 

ÅRSRAPPORT «ALLE SKAL MED» 2021 

 

Tiltaket «alle skal med» er et integrerings og inkluderingstiltak for barn og ungdom med familier med 
liten betalingsevne i samarbeid med Holmestrand Kommune, Sande Frivillighetssentral, helsestasjon 
og Bruktbutikken. Har i år også hatt et godt samarbeid med lærere fra Haga Skole og Sande 
Ungdomsskole. Det har også vært viktig for oss å gi informasjon til skolene om tiltaket alle skal med, 
men har kun vært på Haga og Galleberg skole pga Covid -19. 

Målgruppe: Barn/ungdom i alderen 6-20 år. 

Målsettingen 

Målsettingen for tiltaket er å aktivisere inaktive barn gjennom å inkludere de i bestående lag og 
organisasjoner. Tiltaket er forankret i Holmestrand Kommunes satsing på folkehelse og 
helsefremmende arbeid under satsingsområdet «God oppvekst». Tiltaket anses som et godt 
integreringstiltak som er helsefremmende i seg selv. Vi har også sett at tilhørighet til idrettsmiljø og 
andre typer lag og foreninger har økt livskvalitet i form av økt trivsel, utjevning av sosiale og 
helsemessige forskjeller. Ikke minst har vi sett at det skaper møteplasser for vennskap og arena for 
god språktrening, og er et godt tiltak i et folkehelseperspektiv. 

Hva gjør en integreringskontakt:  

# Bindeledd mellom aktivitet og familie. 

# Følge til trening (oppstart) 

# Bidra til å skaffe utstyr til aktivitet (klubbtøy) 

# Engasjere foreldre/foresatte 

# Informere om dugnader og hva man kan forvente av utøvere og foreldre. 

# Delta på integreringskontaktmøter (Sande Frivillighetssentral). 

# Gi informasjon om den norske idrettsmodellen.  

Barn inkludert i Sande Sportsklubb i 2021 er nå 23 barn/ungdom. De er aktive i turn, judo og fotball. 
De som er aktive i judo får dekket treningsavgift av judo gruppa. De får også låne judodrakt. 
Klubbtøy/utstyr til fotball blir kjøpt inn på Torshov Sport i Drammen. Alle får låne/få brukte 
fotballsko-treningsklær fra vårt lager i Dyegt. Turntøy kjøpes gjennom turngruppa. 

Sande Sportsklubb ble tildelt kr 24700,- av Holmestrand Kommune som er øremerket klubbtøy og 
treningsavgift. I tillegg kr 5100,- til fotballcup i Kristiansand for tre spillere som ble dekket av 
overskuddet i Bruktbutikken. Tusen takk. 

Vi oppfordrer til at alle sykler til trening. Sikkerhet er viktig. I samarbeid med Sande 
Frivillighetssentral anskaffet vi sykkelhjelmer og refleksvester fra Intersport i Holmestrand som vi 
deler ut etter behov fra sykkelverksted på Det Gule Huset til kr 7343,01 (14686,02). Vi delte 
kostnadene. 



Norges Fotball Forbund tildelte Sande Sportsklubb fotball kr 25000,- til inkluderingsarbeid. Midlene 
ble brukt til deltagelse for 15 barn Sande Sportsklubbs fotballskole i juni og det ble kjøpt inn baller og 
drikkeflasker kr 7006,40 som ble gitt ut til alle spillere registrert i Alle skal med da all aktivitet var 
stengt ned pga pandemien.  

 

Denne sesongen har vært et anderledels år for hele samfunnet som også i stor del rammet 
aktivitetene i idrettsmiljøet. 

Sande Sportsklubb takker alle som har bidratt i tiltaket alle skal med i året 2021. 

Klart vi kan det! 

 

Sande Sportsklubb 

Inkludering 

Tove R Teien 
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