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Årsmelding for 2020 

Gruppe: Allidrettsgruppe 1. og 2. klasse 

Skrevet av: Elisabeth Norheim Jenssen 

 

Sammendrag:  

Verv/ trenere/ lagledere:  
Morten Johansen - trener mix 2012  
Elisabeth Norheim Jenssen – trener mix 2013  
Anders Karlsen – trener mix 2013  
Gunn Helene Joakimsen – trener mix 2014 
Ina Mari Lund – trener mix 2014  
Karen Kringhaug – instruktør orientering 
Jørgen Kosmo og Ole Ragnar Jenssen – trener ski  

 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året:  

Målsetningen med allidrettstilbudet til 1. og 2.klassinger er at de skal få prøve de ulike aktivitetene 

idrettslaget tilbyr. De har vært god oppslutning i allidrettgruppene i 2020. De ulike gruppene er mix 

2014, mix 2013 og mix 2012.   

Våren 2020 

Både mix 2014 (2.klasse) og mix 2013 (1.klasse) hadde treninger tirsdager 17.30-18.30, men trente 

hver for seg. På starten av året hadde de håndball og begge gruppene deltok på 

minihåndballturnering på Rognan i januar. Videre hadde de skiaktivitet i regi av skigruppa i VIL. De 

fikk gjennomført to runder med telenorkarusell før nedstengningen. I perioden med nedstengning 

mistet ungene avslutningen på telenorkarusellen og en periode med bueskyting, orientering og 

balleik. På slutten av semesteret startet begge gruppene opp med fotballtreninger ute. Planlagt 

deltagelse i Rognanturneringen for både 2013 og 2014-kullet gikk ut da den ble avlyst. Siste 

fotballtrening før sommeren fikk mix 2013 prøve orientering. Karen fra orienteringsgruppa hadde 

laget kart og løype i området rundt idrettsbanen. Dette var veldig populært.   

Høsten 2020 

Mix 2013 har hatt sine treninger tirsdager kl 17.30-18.30. De startet nytt semester med fotball. Da 

VIL-cup ble avlyst fikk de bli med i 3’er serie i Salten etter at annet lag hadde trukket seg. De deltok 

på 3 runder, fikk til sammen 5 kamper i denne perioden. I forlengelsen av dette ble det gjennomført 
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to felles treninger med Finneid, én i Valnesfjord og én på Fauske, bestående av treningskamper på 

3’erbaner. Veldig motiverende for barna, og veldig positivt samarbeid. Etter fotballsesongen var det 

håndballtreninger i hallen. Alle turneringer ble avlyst, så det ble planlagt to fellessamlinger med 

Rognan IL sin 2013 gruppe. Disse gikk dessverre også ut. Siste perioden før jul kom det 4 spillere fra 

Fauske som ønsket å prøve håndball. De fikk tilbud om å bli med på 2013-gruppas håndballtreninger.      

Mix 2014 startet først høsten 2020. De har hatt sine treninger onsdager 17.00-18.00. De har hatt 

allsidig lek-, turn- og balleik, med innslag av fotball og håndball. Alle terningene har vært gjennomført 

i idrettshallen. De har ikke fått mulighet til å delta i turneringer eller annen kampaktivitet. Likevel har 

det vært god stemning og stort engasjement blant barna.  

Mix 2012: 8 barn har deltatt i aktivitet, våren 2020.  

Mix 2013: 17 barn har deltatt i aktivitet i 2020. 

Mix 2014: 14 barn har deltatt i aktivitet, høsten 2020.  

Egne arrangementer gjennom året:  

Mix 2013 hadde to treningssamlinger med Finneid i oktober.  

Deltagelse på andre arrangementer 

Mix 2012 og 2013 deltok på håndballturnering Januar 2020.  

Mix 2012 og 2013 deltok på VILs Telenorkarusell februar/mars 2020.  

Mix 2013 deltok Saltenserie 3’erfotball  

Økonomi:  

Gruppen har ikke hatt eget budsjett eller økonomi.  

Innkjøp/innvesteringer gjort i sesongen:  

Det er ikke gjort noen egne innkjøp i sesongen. Vi har basert oss på å låne utstyr som idrettslaget 

allerede har.  

Materielloversikt: 

Vi har ikke noe eget materiell.    

 

  


