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Årsmelding for 2021 

Gruppe: Allaktivitetsgrupper 

Skrevet av: Elisabeth Norheim Jenssen 

 

Sammendrag:  

Verv/ trenere/ lagledere:  

Alice Steiring - leder allaktivitet 2016-kullet 

Lars Inge Velle - trener 2015-kullet 

Tine-Lise Larsen Solhaug - trener 2015-kullet 

Gunn Helene Joakimsen - Trener 2014-kullet 

Ina Lund - trener 2014-kullet 

Jan Skoglund – trener 2013-kullet 

Anders Karlsen – hjelpetrener 2013-kullet 

Kim Rune Rones – trener 2013-kullet 

Elisabeth Norheim Jenssen – trener 2013-kullet, kontaktperson/koordinering barneidrett t.o.m. 

2.klasse. 

Beskrivelse av aktiviteter gjennom året: 

Våren 2021: Allidrettgruppe for 1.klasse (2014-kullet) og allidrettsgruppe for 2.klasse (2013-kullet). 

- Begge gruppene gjennomførte håndballaktivitet i januar 2021, videreføring av aktivitet fra høsten 

2020. Treninger i idrettshallen. Ingen arrangementer ble gjennomført i den perioden.  

- Skiaktivitet ble gjennomført felles for begge grupper i perioden februar/mars. Trener fra skigruppe 

styrte aktiviteten med hjelp fra foreldre/ledere fra gruppene. Aktiviteten gjennomført i løypene ved 

Valnesfjord Helsesportssenter.  

- Fotballaktivitet utover våren for begge grupper. 2013-kullet startet seriespill med eget 5er mixlag. 

Høsten 2021: Allidrettsgruppe for 1.klasse (2015-kullet) og for 2.klasse (2014-kullet). Oppstart ny 

gruppe med allaktivitet for førskolebarn (2016-kullet).   

- Startet høsten med fotballtreninger ute på idrettsbanen. 1. og 2.klasse treninger hver for seg. Begge 

gruppene stilte med 3er mixlag på VIL-cup.  

- Håndballtreninger etter VIL-cup og fremover mot jul. Planlagt turnering på Tverlandet og 

håndballsamling med Rognan IL ble begge deler avlyst så det ble ingen kampaktivitet for gruppene i 

håndball. Gruppene trente hver for seg i idrettshallen. Noe bistand fra trenere fra håndballgruppa på 

noen treninger.  
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- Det ble startet opp en ny gruppe for førskolebarn også denne høsten. Faste treninger onsdager i 

idrettshallen med fokus på allsidig aktivitet, lek og det å være på trening/organisert aktivitet. Initiativ 

og oppstart, samt gjennomføring av Alice Steiring. Populært tilbud.   

Deltagere:  

17 barn har deltatt på aktivitet for 2013-kullet 

12 barn har deltatt på aktivitet for 2014-kullet 

14 barn har deltatt på aktivitet for 2015-kullet 

14 barn har deltatt på aktivitet for 2016-kullet 

Egne arrangementer gjennom året:  

Vi har ikke gjennomført noen egne arrangementer gjennom året.  

Deltagelse på andre arrangementer 

- 2013-kullet deltatt i seriespill fotball med ett mix 5er lag.  

- VIL-cup 2022: 2 lag deltok fra 1.klasse. 2 lag deltok fra 2. klasse.  

Gjennomført opplæring/kurs 

Inge kurs/opplæring gjennomført i 2021 

Økonomi:  

Gruppen har ikke hatt eget budsjett eller økonomi.  

Innkjøp/innvesteringer gjort i sesongen:  

Ingen egne innkjøp i 2021. Vi har basert oss på å låne utstyr som de ulike undergruppene allerede 

har.  

Materielloversikt: 

Vi har ikke noe eget materiell.    


