
V/KNUT AARBAKKE, DAGLIG LEDER – IL  BJARG

V/MONA TORVUND, DAGLIG LEDER - IBS



Oppstarten av IBS 
• Opphavet tilbake 2008 

• Stiftet i 2012

• Muligheten til å gjøre mer



Samhandlingsmodellen

5 Idrettslag i området Fana og Ytrebygda samarbeider om å bedre innbyggernes helse 

• Vårt arbeid og mål er inspirert av samhandlingsreformen og folkehelseloven

• I tråd med Idrettsplanen for Bergen kommune 2017-2027: 

«Idrettsbyen Bergen – Aktiv og attraktiv for alle» 

Visjon: «Sammen for å bedre folkehelsen».

• Arbeider i feltet mellom idrett og helse

Målgruppene: de mindre aktive i samfunnet 
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Samfunnsøkonomisk satsning

Tegning: 
Folkehelsekonferansen 2018



IBS – finansiering
• Bergen kommune

• Tilskuddsordninger

• Nye prosjekter og tiltak

• Inntektsgivende aktiviteter og kurs



Idrett Bergen Sør i dag 
• 4 ansatte 

• Erfaringskonsulenter/instruktører

• Utdanning:

• Folkehelse, friluftsliv og idrett 

•Medmenneskelige egenskaper

Brenner for fysisk aktivitet, 
bevegelsesglede og mestring for alle –

i gode sosiale fellesskap 



Våre prosjekter
• 11 ulike prosjekter

• Barn og unge til eldre

• Ulike målgrupper 



https://vimeo.com/149273507

Lavterskel aktivitet og kompetanseheving i SFO

Målgruppe: 
Barn i SFO alder, ansatte i SFO, elever i ungdomsskole

- 26 barneskoler
- 16 ungdomsskoler

https://vimeo.com/149273507


Ungdom for Ungdom 
Målgruppe: 

Engasjert ungdom og inaktiv ungdom

- Frafallsproblematikken i idretten

- Kurs og planlegge/gjennomføre arrangement



MEGA for alle 
Målgruppe: 

Barn og unge som av ulike grunner er i kontakt med det psykiske helsevernet 

• 6 klatregrupper i Gneist IL

• 1 basistreningstilbud i Kalandseid IL 

• 2 svømmetilbud i Delfana Svømmeklubb

-Klatrekurs (brattkort kurs) for foresatte 



Utrustet og Utrustet Ung
Målgruppe: 

Mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykiatri, eller som står i fare for å utvikle 

utfordringer innen rus og/eller kriminalitet

-Ukentlig klatreaktivitet

-Våttkort kurs og klatrekurs 

-Ekspedisjoner



Aktiv på Arbeid
Målgruppe: Bedrifter med behov for fysisk aktivitet blant ansatte



Aktiv
Mamma 

Målgruppe: 

Mødre i mammapermisjon



MOVE IT – uken 
Målgruppe: 
Barn i 3-7.klasse

- Rekrutterer aktivitetsledere og instruktører gjennom 
Ungdom for Ungdom prosjektet



Tuftepark
En møteplass for mennesker i alle aldre! 

- Hjellestad

- Kalandseid

- Slåtthaug

- Bjørgvin fengsel 

FOTO: Arne Ristesund (BA)



Bjørgvin

- Skape aktivitet 

- Arena for mestring

- Et nytt og trygt miljø



Stø Kurs
• Samarbeid med Wayback

• Ungdom i alderen 13-19 år 

• Lavterskel aktivitet + utfordrende spennende 

aktiviteter 

• Crossfit på 7-fjell crossfit

• Forebygge frafall fra skolen

• Bevare ungdom i aktive, sunne og positive miljø 

• Forebyggende avdeling i politiet, rådgivere, 

miljøterapeuter ved skoler, SLT koordinator med flere. 



Evig Aktiv
• Målgruppe: 

Hjemmeboende pensjonister/eldre

- 11 grupper i Fana og Ytrebygda

- Ca. 220 seniorer i ukentlig aktivitet 

Tegning: Folkehelsekonferansen 2018



Evig Aktiv Viljesterk
Målgruppe: 

Pensjonister i alderen 65-100 år som i stor grad har blitt rammet av 
pandemien. 

• Støtte: Frivillighetens program for besøk og aktivitet, Stiftelsen Dam

Tredelt tilbud

1. Hjemmetrening en-til-en for de mest sårbare/isolerte

2. Turgrupper i sosialt fellesskap med andre

3. Treningsvideoer som kan gjennomføres hjemmefra

Nyttår 2021: plutselig gjaldt dette samtlige av våre seniorer… 



Mer av vårt arbeid

Idrett Bergen Sør

idrettbergensor

https://www.idrettbergensor.no/

https://www.idrettbergensor.no/

