
6-9-årsgruppa oppsummerer sesongen! 

 

Den yngste gruppa i Frøy består av ca 100 herlige barn i alderen 6-9 år. Det er en flott gjeng 

som møter på trening hver mandag. 12 trenere og mange foreldre må til for å få treningene 

til å fungere. Sesongen pleier å starte etter påske, men med en elendig snøvinter og sen 

påske startet vi opp sesongen allerede 24.mars.  

Vi hadde en treningssamling på våren, nemlig en dagssamling på Haraløkka (sammen med de 

eldre barna og ungdommene). Hele 60 barn fra 6-9-årsgruppa deltok. Første økta var sykling, 

så var det felles lunch ute, før vi avsluttet med en sosial økt der fokuset var lek og bli kjent.  

 



Nytt av året har vært egne jentetreninger. Ca en gang per måned har vi samlet alle jentene i 

6-9-årsgruppa på en egen jentetrening. Målet med jentetreningene er å få flere jenter til å 

fortsette å sykle gjennom å la de bli bedre kjent. Trenerne Rikke og Elisabeth har latt jentene 

prøve seg på sykkeldisco, balanseøvelser, stafetter, sykkelorientering, framføring av 

svanesjøen på sykkel etc. Tilbakemeldingen fra jentene har vært at dette virkelig har falt i 

smak.  

 

Mange av barna har prøvd seg på forskjellige sykkelritt i løpet av sesongen. Hele 77 

forskjellige barn fra 6-9-årsgruppa har startet i minst ett ritt i UB-cupen! Og 40 stk startet på 

Terrengsykkelrittet.  
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Det var ca 35 fra barnegruppene som startet høstsesongen med klubb/familieturen til 

Fagerhøy (Skeikampen). Her fikk vi laaaange flotte sykkelturer på fjellet, og jeg tror det var 

mange foreldre som ble imponert over hva ungene har lært på sykkelen i løpet av året. I 

tillegg til sykling var det mye lek, pølsegrilling, bordtennis, fotballkamp og alt som hører med 

på en slik tur.  

 

Høstsesongen gikk fort og vips var det tid for siste trening som på tradisjonelt vis ble 

avsluttet med pølsegrilling ved Ulsrudvann.  

 

Takk til alle barn, foreldre og trenere for en fantastisk sesong! 

Vi ses igjen til våren! 

 


