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Siden 2008 har Bodø Skateboardklubb arrangert 
blant annet Girl Skatecamp og Bodkar Open. Dette er 
begge arrangementer som har åpen aldersgrense, 
men med særlig fokus på barn og unge. 
I 2008 fikk Bodø endelig sin egen skateboard-hall, 
hvor ansvaret for driften ligger hos styret. 
Siden skating ikke er underlagt Norges Idrettsforbund 
er den økonomiske støtten noe uforutsigbar. Det er 
derfor med stor jubel Bodø Skateboardklubb mottar 
15 000 kroner fra Barnehagebrødfondet.

Februar 2014

BARNAS IDRETTSDAG 
Barnas Idrettsdag har vært arrangert 17 ganger i Bodø hvor man har hatt med hele 27 000 deltakere totalt. 
Hensikten med arrangementet er å  vise frem en rekke idretter, slik at barn i Salten kan finne en idrett de 
ønsker å fortsette med etter endt arrangmenet.

Arrangementet rommer plass til 1500 
deltakere i alderen 1.-7. klasse. Gjennom 
støtten fra Barnehagebrødfondet skal nå 
Barnas Idrettsdag i Bodø ha anledning til å 

kjøpe inn nytt utstyr og da i særdeleshet 
nedspringsmatter/tjukkaser som de 
tidligere har måttet låne fra skoler 

30 000 kroner 

BODØ SKATEBOARDKLUBB 
Bodø Skateboardklubb ble stiftet i 2005 og har siden da vokst i stor grad. Alt av arbeid blir gjort av engasjert 
ungdom på frivillig basis.

15 000 kroner 

SALTSTRAUMEN DANS OG DRILL
Saltstraumen Dans og Drill består av 21 jenter i alderen 9 til 17 år. Disse jentene deltar hvert år i NNM og 
andre lokale konkurranser.
En av grunnprinsippene bak Saltstraumen Dans og Drill er deltakelse for 
flest mulig. Derfor er medlemskontigenten holdt lav, og inntektene kommer 
derfor i hovedsak fra dugnader, konserter/forestillinger og støtte fra ulike 
bidragsytere. Saltstraumen Dans og Drill har søkt Barnehagebrødfondet om 
støtte til å kjøpe inn egen boomblaster, og har fått innvilget 5000 kroner i 
pengestøtte for dette formålet. 

5000 kroner 
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SANDNESSJØEN IDRETTSLAG
Sandnessjøen Idrettslag er et idrettslag fra Sandnessjøen i Alstahaug kommune som driver fotball, håndball, 
friidrett, turn og idrettsskolen. SIL ble stiftet i 21. september 1914 i Sandnessjøen. Sandnessjøen IL fotball har 
vært blant Helgelands ledende klubber nesten siden den spede begynnelse.
Fotballklubben har ingen seriemesterskap, 
men har spilt i 2. divisjon på 80- og 90-
tallet. Hele 7 ganger har klubben spilt seg 
til 1. runde i NM - sist mot Bodø Glimt i 
2001.
Med støtten fra Barnehagebrødfondet vil 
SIL nå gå til innkjøp av nye mål til 

kunstgressbanen - en av Nordlands mest 
brukte fotballbane. 

25 000 kroner 

RANA KARATEKLUBB
Rana Karateklubb ble startet i 1985 med Olav Jamtli som initiativtager. Han fikk med seg en gruppe som hadde 
trent fullkontakt karate et års tid fra før. Det var flere instruktører innom før oppstarten, men først når to 
hollandske marinejegere som trente Wado kom inn i bildet ble denne stilarten valgt. 

25 000 kroner 

I dag kjøres det kursing innen karate, med ca 80 unger i alderen 7-12 år som deltakere. Rana 
Karateklubb har ønsker om å starte opp et prosjekt kalt «Karate for alle» hvor alle som trener kan 
karate kan få være med og delta på konkurranseformen karate. Gjennom oppstart av «Karate for 
alle» er det behov for en del utstyr som hansker, leggbeskyttere, fotbeskyttere, vester, masker, samt 
at det foregår trening på matter som er tilegnet formålet. Dette er utstyr klubben ønsker å investere i, 
men man er avhengige av støtte utenfra for å få dette til. Med 25 000 kroner fra 
Barnehagebrødfondet kommer klubben langt på vei!

AKTIV FRITID FOR 
VÅRE BARN
Barnehagebrødfondet er til for å bidra til 
at barn og ungdom skal ha lik mulighet til 
å delta i idrett og sportslige aktiviteter i 
sitt nærmiljø, uansett hvor i fylket de 
bor. Fondet skal være med å bidra til at 
lokale idrettslag, foreninger eller 

organisasjoner skal kunne tilby barn 
og ungdom en aktiv fritid.

Barn og ungdom er vår fremtid. Vi 
ser at idrett og aktivitet er en av de 
viktigste arenaene for å skape 
tilhørighet og entusiasme på tvers 
av kulturer, religion, kjønn og alder. 
Gjennom små midler og enkle grep 
skapes det mye lokalt engasjement 
og samarbeid gjennom ulike frivillige 
organisasjoner og idrettslag. 

Gjennom fondet forsøker vi å ha 
utdelinger en gang i året. Søknader 
sendes på nett, enten ved å besøke 
www.barnehagebrodet.no eller 
www.bakeriet.as Her ligger også mer 
informasjon omkring fond, 
søknadsprosess etc. 

100 000 KRONER!
Mange Nordlendinger, fra 
Brønnøysund i sør, til 
Bodø i nord, har kjøpt 
Barnehagebrødet den siste 
tiden, noe som har 
bidratt til at man nå 
deler ut hele 100 000 
kroner fra fondet

http://www.barnehagebrodet.no
http://www.barnehagebrodet.no
http://www.bakeriet.as
http://www.bakeriet.as

