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Til Buskerud Idrettskrets
Sylling, 11. desember 2015

JULEHILSEN FRA sYLLING
Hei på dere!
Det er snart tid for å senke skuldrene og ta en velfortjent pust i bakken
Dette gjelder også for små og store i Sylling IF.
I den forbindelse har vi lyst til å si tusen takk for samarbeidet i året som har gått. Vi har
hatt mye aktivitet og spennende prosjekter. Vi er godt i gang med Klubbutvikling (som
man aldri blir ferdig med). Her har Trine Thilemann vært til stor hjelp og inspirator. Vi
har ferdigstilt prosjekt Kunstgress, hvor Fotballkretsen Anlegg har bidratt mye. Og vi
har ikke minst utdannet flotte 365 elever, hvor blant annet Ketil Husøy har vært veldig
god å ha. Vi har innrullert KlubbAdmin (puh)og begynner å se enden på det – takk til
Hanne-Kristin som aldri er sein om å tilby/organisere kursing for oss.
Vi ønsker spesielt og si tusen takk for at dere tok sjansen og inviterte oss inn i Prosjekt
UFO. I år har vi vært fra 80-100 stykker på våre «Aktiv Fredag» i vår og høst. Det er en
stor andel, når vi er ca 1700 innbyggere i Sylling skolekrets. I dette prosjektet har vi
fått med oss barn/unge som ikke er i aktivitet i vår ordinære drift – og det er vi stolte av!.
Og vi har nå 18 Aktiv 365 Elever som er i full sving hver uke (Prosjekt Syllingspretten)
med aktivitet i SFO. Her får vi veldig gode tilbakemeldinger fra foreldrene til SFO-barn.
Denne søknaden skal du ha all ære for, Øyvind. Vi bruker nå disse elevene i
organisering/instruktører i Aktiv Fredag og de brukes også av Allidrettsgruppa vår. Her
går prosjektene i hverandre og det blir dobbel nytte! Men det er viktig å understreke at
disse prosjektene hadde vært vankelig å gjennomføre uten det fantastiske samarbeidet
med Sylling Skole. For oss øverst i bygda – er vi sammen med skolen en viktig aktør i
lokalsamfunnet. I tillegg til å drifte Sylling IF, har vi et supert samarbeid på
håndballsiden med Lier IL og et nytt og spennende prosjekt på gang med Sjåstad/Vestre
Lier på fotballsiden. Det er ingen sak å samarbeidet på tvers av klubber når de voksne er
opptatt av nettopp det, og ikke hvilken klubb som ha «æren» av det
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Det er alltid godt å vite at vi har dere i ryggen og at dere er der for oss!
Jeg takker av som leder på nyåret, men skal sørge for at min etterfølger vet hvor han/hun
finner dere!
Ha en strålende jul og et aktivt 2016!
Hilsen
Sylling IF – «flest mulig/lengst mulig»
v/Elin Bekken Swang
Leder

