
Aktivitetsdag Strømmen Badminton 22.02.20 

Lørdag 22. februar, siste helgen i vinterferien har vi i Strømmen Badminton hatt aktivitetsdag for barna og 

de voksne. Dagen har vert fylt av morsomme aktiviteter og konkurranser, selvfølgelig barna mot de voksne 

. 

  

Klubben består av ca. 50 medlemmer i alder 6-60 år og dekker ca. 10 forskjellige nasjoner. I dag ble 

oppmøte på ca. 20 voksne og barn. Siden klubben dekker et stort område kommer de fleste barna fra 

forskjellige skoler i tillegg til at det er aldersforskjell, for som Martine 10 år sier «her spiller det ingen rolle 

hvor gammel man er, eller om man er gutt eller jente». I Strømmen Badminton er alle sammen. 

Målet med aktivitetsdagen var at barna skulle bli bedre kjent og at de som ikke reiser bort i vinterferien 

skulle ha en aktivitet og gå til. I tillegg til denne dagen, var det vanlig trening for de som hadde mulighet, 

tirsdag, fredag og søndag, også i vinterferien. 

Dagen i dag startet med at to av barna satte i gang de voksnes oppvarming, de måtte jogge, barna varmet 

selv opp med sisten. 

Så startet stafetten. 

 

 



Vi hadde flere poster, blant annet, situp, pushup, trillebår, quiz med spørsmål fra barne-TV, men morsomst 

var det når de måtte snurre ti ganger rundt en kjegle for så å sparke en ball i et fotballmål, her slet de 

voksne veldig, til glede for barna . 

Etter en god pause med frukt og småprat, hadde vi futsal match. De eldste barna som er 16/17 år er veldig 

omsorgsfulle ovenfor de yngre, de passer på å heie, oppmuntre og inkludere dem i alt, det er veldig flott og 

se på. 

      

       

Innebandy.. 

      

 

 

 



Og til sist ble det badminton match, men her måtte de voksne få handicap og ble bundet sammen to og to. 

 

Etter tre timer med mye lek og moro, var vi så heldige å få besøk av Diamond Dance fra Sørum som danset 

for oss, utrolig flinke barn og fantastisk underholdning. Etterpå spiste alle sammen pizza og vi delte ut 

medaljer til alle barna. 

 

Strømmen Badminton og Diamond Dance 

 


