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Årsmelding for 2018 

Gruppe: Allaktivitetsgruppe 1. og 2. klasse 

Skrevet av: Ole Ragnar Norheim Jenssen 

 

Sammendrag:  

Verv/ trenere/ lagledere:  

Ole Ragnar Norheim Jenssen – leder 2. klasse, samt ansvar for fotball og håndball 

Yngve Iversen – hjelpeleder 2. klasse  

Johny Jonsson – leder 1. klasse 

Elisabeth Norheim Jenssen – trener Volleyball 1. og 2. klasse 

Jørgen Kosmo, Kristin Monsen og Ole Ragnar Jenssen – trener skiaktivitet  

 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året:  

Gruppene startet opp ved skolestart høsten 2018 og er et tilbud til årets førsteklassinger. 

Målsetningen med gruppen er at de gjennom høsten 2018 og våren 2019 skal få prøve de ulike 

aktivitetene idrettslaget tilbyr. Ved oppstart i høst har 2. klassen hatt samlinger på tirsdager mellom 

klokken 17.00-18.00. 1. klassegruppen har hatt samlinger på onsdager. Vi startet opp med fotball i 

høst hvor vi hadde treninger på kunstgressbanen. Etter fotball har vi hatt en periode med Volleyball i 

gymsalen på skolen fram til det ble vinter og skiføre. Noen uker før jul flyttet vi samlingene til 

torsdager fra klokken 18.00-19.00 for å kunne følge skigruppas opplegg på torsdager. Skiaktiviteten 

har vært i løypene ved Valnesfjord Helsesportssenter.  

1.klassegruppen har hatt 11 barn som har deltatt på aktivitet i høst.  

2. klassegruppen har hatt 9 barn som har deltatt på aktivitet gjennom året.  

Egne arrangementer gjennom året:  

Vi har ikke gjennomført noen egne arrangementer gjennom året.  
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Deltagelse på andre arrangementer 

2. klassegruppen har deltatt på håndballturnering i Bodø våren 2018, og miniputturnering i fotball på 

Rognan våren 2018. Samt deltatt på VIL-cup, fotball høsten 2018.  

Videre har vi oppfordret ungene som er med i aktiviteten til å være med på tlenorkarusellen når de 

har vært arrangert, samt gitt mulighet til å delta på andre skirenn for de som har vær interessert i 

det.  

Gjennomført opplæring/kurs 

Ole Ragnar Norheim Jenssen har vært på skitrenerkurs del 1. i Bodø, samt gjennomført delkurs 1 og 2 

på Grasrottrener i fotball.  

Yngve Iversen og Johny Jonsson har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrener fotball.  

 

Økonomi:  

Gruppen har ikke hatt eget budsjet eller økonomi.  

Innkjøp/innvesteringer gjort i sesongen:  

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

har.  

Materielloversikt: 

Vi har ikke noe eget materiell.    

 

  


